
----

Ὅπου ἐπισκιάσῃ ἡ χάρις σου   

Ἀρ χάγγελε, 

ἐκεῖθεν τοῦ διαβόλου διώκεται ἡ

δύναµις· 

οὐ φέρει γάρ τῷ φωτί σου προσ -

µένειν, 

ὁ πεσών Ἑωσφόρος. 

Διό αἰτοῦµεν σε τά πυρφόρα αὐ -

τοῦ βέλη, 

τά καθ’ ἡµῶν κινούµενα ἀπό-

σβεσον, 

τῇ µεσιτείᾳ σου λυτρούµενος

ἡµᾶς, 

ἐκ τῶν σκανδάλων αὐτοῦ, 

ἀξιΰµνητε Μιχαήλ Ἀρχάγγελε.

Ὅπου κι ἄν ἐπισκιάσει ἡ χάρις

σου Ἀρχάγγελε,

ἀπό ἐκεῖ διώκεται ἡ δύναµη τοῦ

διαβόλου,

γιατί δέν ὑποφέρει κοντά στό

φῶς σου νά παραµένει,

ὁ Ἑωσφόρος πού ἔπεσε.

Γι’ αὐτό, σοῦ ζητᾶµε νά σβήσεις

τά πύρινα βέλη του πού κινοῦν -

ται ἐναντίον µας,

µέ τή µεσιτεία σου ἐλευθερώνον-

τάς µας

ἀπό τά σκάνδαλά του,

ἐσύ, πού εἶσαι ἄξιος νά ὑµνεῖσαι,

Μιχαήλ Ἀρχάγγελε.  

ΕΚ∆ΟΤΗΣ:   Ὁ Μητροπολίτης Ἀττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ 

Ἀριθµός φύλλου 322 Νοέµβριος 2012

∆ΕΛΤΙΟ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΥΛΩΝΑ

01-2360

Ἀξιύµνητε Μιχαήλ Ἀρχάγγελε...

Δοξαστικό τῶν Αἴνων τῆς ἑορτῆς τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ



Εὐλαβικά µεταφέρουµε στό σηµερινό ἐκκλησιαστικό πλήρωµα τό ὅρα-
µα καί τό χτῦπο τᾹς καρδις τοῦ µακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύµου Κοτσώνη πού τά ἐκδήλωσε κατά τήν
ὥρα τᾹς ἐνθρόνισής του στό θρό νο τᾹς µεγάλης ἀγάπης καί τᾹς µε-
γάλης θυσίας. ∆ική µας πρόθεση κατά τή µεταφορά ἑνός περιορισµέ-
νου τµήµατος τᾹς ἐξοµολογητικᾹς του κατάθεσης εἶναι ἀφ�ἑνός µέν νά
σταµατήσουµε µπροστά του καί νά καταθέσουµε ἕναν ἀντίστοιχο λόγο
ἀφοσίωσης καί ἀγάπης καί ἀφ�ἑτέρου νά τονίσουµε µπροστά στούς
συγχρόνους διαδόχους του τό µέγεθος τᾹς εὐθύνης των γιά τήν ἀλλοίω-
ση τοῦ ἤθους καί τήν ἀπώλεια τᾹς γνησιότητας πού χαρακτηρίζει καί
ἐκµηδενίζει τό σηµερινό τους διακόνηµα. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ2

Προοπτικές 
ἐνδυνάµωσης καί ἐξαγιασµοῦ 
τοῦ ἐπισκοπικοῦ χαρίσµατος
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Ἀπόσπασµα ἀπό τόν ἐνθρονιστήριο λόγο 
τοῦ µακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύµου

Ἐκφωνήθηκε τήν 17η Μαΐου 1967 στόν καθεδρικό Ναό τῶν Ἀθηνῶν
...Ἕν ἐκ τῶν ἀπασχολούντων τόν Ἀρχιεπίσκοπον προβληµά -

των, τό καί δυ σκο λώτερον, ἀπό τό ὁποῖον θά ἐξαρτηθᾹ καί ἡ ὀρθή
λύ σις πάντων τῶν λοιπῶν, εἶ ναι ἡ ἀλλαγή τοῦ ἐπικρατοῦντος ἐν
πολ λοῖς ἐντός τᾹς Ἐκκλησίας µας πνεύµατος. ∆ιά νά προχωρήσω-
µεν, πρέπει νά ἐπικρατήση πνεῦµα ἀγάπης, ἀφοσιώ σε ως καί θυσί -
ας. ΖᾹλος πατερικός, ἁπλότης καί λιτότης ἀποστολική. Ἑνότης καί
ὁ  µοφροσύνη. Ἄν ἀλλάξουν µόνον τά πρόσωπα, συνεχισθᾹ δέ νά κυ -
ρι αρχᾹ τό ἴ δι ον πνεῦµα, οὐδέν εἶναι δυνατόν νά κατορθωθᾹ. Εἶναι
δυ νατόν τό ἅγιον Πνεῦµα νά βλέπη νά κυριαρχᾹ ἀντί τᾹς ἀγάπης
τό µῖσος, ἀντί τᾹς ἀφοσιώσεως καί τᾹς θυ σίας ἡ ἰδιοτέλεια, ἀντί
τᾹς λιτότητος καί τᾹς ἁπλότητος ἡ χλιδή, ἀντί τᾹς ἑ νό τητος καί ὁ -
µο φροσύνης ἡ διάσπασις; Θά ἀπετέλει βαρυτάτην βλασφηµίαν, ἄν
ἐ πεχειροῦµεν νά ἰσχυρισθῶµεν ὅτι τό Πνεῦµα τοῦ Θεοῦ καθίσταται
συνεργόν εἰς πράξεις µας αἱ ὁποῖαι  πηγάζουν ἀπό διαθέσεις ὅ πως αἱ
προαναφερθεῖ σαι. Καί εἶναι ἀκόµα βαρυτέρα βλασφηµία, ὅ ταν ἰ -
σχυ ριζώµεθα ὅτι αἱ πράξεις αὗ ται θά ἦτο ἐπιτετραµµένον νά τε -
λῶνται ἐντός τοῦ περιβόλου τᾹς Ἐκκλησίας...

...Εἰς τήν µεγάλην µάχην, ἡ ὁποία ἀρχίζει ἀπό τᾹς στιγµᾹς
ταύ της, εἶναι ἀπαραίτητος ἡ βοήθεια πάντων τῶν δυναµένων νά φέ -
ρουν ὅπλα. Ἐντεῦθεν καί ὁ ἐνθρονιστήριος οὗτος δέον νά ἐκληφθᾹ
ὡς σάλπισµα ἐπιστρατεύσεως εἰς ἀγῶνα προσευχᾹς πρός Ἐκεῖνον,
ὁ ὁποῖος εἶπε ὅτι «χωρίς ἐµοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάν. ιε  ́ 5),
διά νά φωτίζη καί ἐνδυναµώνη τούς πάντας, ὥστε καί ὀρθῶς νά
σκε πτώµεθα καί ἐπιµελῶς καί ἐπωφελῶς νά ἐνεργῶµεν. Καί δεύτε-
ρον, ἐπιστράτευσιν εἰς ἀγῶνα συστηµατικᾹς καί συντονισµένης
δρά σεως, ὥστε ὅλων µας αἱ δυνάµεις, αἱ ὁποῖαι θά ἐπιστρατευθοῦν
εἰς τόν πόλεµον κατά τοῦ κακοῦ καί τᾹς ἁµαρτίας, νά ἀγωνίζωνται
νικηφόρως καί θεοφιλῶς... 



ό ὅραµα, τό ἦθοςκαί τό µόχθο τῶνἐπι σκό πων δέ θάµπορέ σου µε νά τάπροσδιορίσουµεκαί νά τά χαροῦµεἀναστρεφόµενοιµόνο µέ τήν σύγ -χρο νη ἐκκλησιαστική ἡγεσία. Ἡµακρά ἱστορία στήνει µπροστάµας ἁγιασµένες προσωπικότη -τες πού γεµίζουν τήν ψυχή µαςµέ ἐκτίµηση τᾹς πνευµατικᾹς ἀ -νά τασής τους καί ἐνδιαφέρον γιάπιστή προσαρµογή στό φωτι -σµένο βηµατισµό τους. Ἡ Ἐκκλη -σία εἶναι ὁ χῶρος πιστᾹς µελέ -της τᾹς ἀποκάλυψης τοῦ Θεοῦ,τᾹς ἉγιογραφικᾹς ἐνηµέρωσηςὅτι «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐ -σκή νωσεν ἐν ἡµῖν» (Ἰωάν. α~ 14)καί τᾹς δυναµικᾹς ἔνταξης στήνκοινωνία τῶν ἁγίων, πού µετα -µορφώνει τήν ἀνθρώπινη ὕ παρ -ξη σέ χαρισµατικό πρόσωπο ἐν- 

ταγµένο στήν καθαρότητα καίστή φωτεινότητα τᾹς ἀναγεννη -µένης κοινότητας. Ἡ ἡγεσία τοῦἐκκλησιαστικοῦ σώµατος, ἡ στρα-τιά τῶν ἐπισκόπων πού ἀναδέ -χεται τήν κλήση νά συνεχίσει τόἔργο τῶν ἁγίων ἀποστόλων καίτῶν ἐξαγιασµένων πατέρων πούτούς διαδέχθηκαν, εἶναι, σύµ -φω να µέ τήν παράδοση,  ἡ στήλητοῦ φωτός πού φωτίζει καί ὁ δη -γεῖ τή λαοθάλασσα τοῦ ἐκ κλη -σιαστικοῦ πληρώµατος. Ὡσ τό -σο οἱ λαθεµένες κινήσεις τῶνἀπαίδευτων παραγόντων πα-λαι ῶν ἐποχῶν καί οἱ τραγικές µε -θοδεύσεις συγχρόνων ἐκκο σµι -κευµένων ἐκκλησιαστικῶν ἡ γε -τῶν µειώνουν τό σεβασµό µαςκαί διαφοροποιοῦν τό βηµατι -σµό µας.Θά µεταφέρω ἐδῶ δυό τρεῖςσελίδες ἀπό τήν πατερική δρα -στηριότητα πιστῶν καί φωτισµέ -νων ἐπισκόπων τᾹς Ἐκκλη σίας
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Τά ἀποτυπώµατα τᾹς πτώχευσης



µας καί στή συνέχεια θά ἐγγίσωλάθη καί διαστροφές τᾹς νεώτε -ρης ἐποχᾹς πού ζηµίωσαν τόποι µαντικό ἔργο τᾹς ὈρθόδοξηςἘκκλησίας µας. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζι -ανζηνός σέ ἐπιστολή του πούτήν ἀπευθύνει στήν Ἐκκλησίατῶν Καισαρέων, µέ ἁγνότητα ψυ-χᾹς, µέ συγκίνηση καί µέ σεβα -σµό στό µεγάλο λειτούργηµα καίστά φωτισµένα πρόσωπα τῶνἐκ κλησιαστικῶν λειτουργῶν, γρά-φει:«Λύχνος µέν τοῦ σώµατός ἐ -στιν ὁ ὀφθαλµός, ὡς ἠκούσαµεν,οὐ µόνον οὗτος ὁ σωµατικῶς ὁ -ρῶν καί ὁρώµενος, ἀλλά καί ὁπνευ µατικῶς θεωρῶν καί θεωρού -µενος·· λύχνος δέ τᾹς Ἐκκλησίας ἐ -πίσκοπος, ὅ δᾹλον ὑµῖν κἄν αὐτοίµή γράφωµεν. Ἀνάγκη, τοίνυν, ὥ -σπερ ἐκείνου καθαρῶς µέν ἔχον -τος ὀρθῶς ἄγεσθαι καί τό σῶµα,µή καθαροῦ δέ τυγχάνοντος, οὐκὀρθῶς·· (ἄν εἶναι καθαρό τό µάτισωστά καί ἀκίνδυνα βαδίζει τόσῶµα, ἄν δέ τό µάτι δέν εἶναι κα -θαρό δέν περπατάει σωστά τόσῶµα) οὕτω καί τῷ προστάτ᾽ τήνἘκκλησίαν, ὁποτέρως ἄν ἔχ᾽, πάν-τως ἤ συνδιακινδυνεύειν ἤ συνδια -σώζεσθαι (ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία  ἔ -χοντας ὁδηγό καί προστάτη τόνἐπίσκοπο ἤ θά συνδιακινδυνεύειµαζί του ἤ θά συνδιασώζεται)»(Γρηγορ. Ναζιανζηνοῦ, Ἐπιστολαί

XLI, Τῇ Ἐκκλησί Καισαρέων,B.L., τ. Ι, σελ. 51). Ἡ πατερική αὐ -τή ἄποψη ἑρµηνεύει πώς ὁ ἐπί -σκοπος εἶναι τό µάτι τᾹς Ἐκκλη -σίας καί πώς ἡ δική του χειρα -γωγία καί ἡ δική του προστασίαδιασώζουν ὁλόκληρο τό ποίµνιοἤ, σέ περίπτωση λαθῶν ἤ κοσµι -κῶν παρεκκλίσεων, τό σύρουνσέ ἀποτυχίες καί σέ κινδύνους.Θά φέρω στή δηµοσιότηταἕνα δεύτερο κείµενο πού προ Ᾱλ -θε ἀπό τήν καρδιά καί τή γραφί -δα ἑνός ἄλλου µεγάλου πατέ ρατᾹς Ἐκκλησίας µας, τοῦ ἁγίουΓρη γορίου Νύσσης. Πρόκειταιγιά ἀδελφική ἐπιστολή πού τήνἀπευθύνει στούς πρεσβυτέρουςτᾹς Νικοµήδειας, γράφοντάς  τουςὅτι, δέν µπορεῖ κανένας νά βιώσειτή συγκίνηση τᾹς ἀφιερώσεωςστό Θεό ἄν δέν περπατήσει πλάισέ φωτισµένους καί ἁγιασµένουςδασκάλους. Ὑπογραµµίζει:«Τί οὖνἀδελφοί; ἆρα δυνατόν ταπεινό -φρο να γενέσθαι καί κατεσταλµέ -νον τῷ ἤθει καί µέτριον καί φιλο-κερδείας κρείττονα καί τά θεῖα σο-φόν καί πεπαιδευµένον τήν ἐν τοῖςτρόποις ἀρετήν τε καί ἐπιείκειαν,ταῦτα ἐν τῷ διδασκάλῳ µή βλέ-ποντα; ἀλλ᾿οὐκ οἶδα πῶς οἷον τετόν κοσµικῷ µαθητευθέντα πνευ -µατικόν γενέσθαι. πῶς γάρ ἄν µήκατ᾿ ἐκεῖνον εἶεν οἱ πρός αὐτόνὁ   µοιούµενοι;» (Τί λοιπόν, ἀδελφοί;
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Εἶναι δυνατό νά κατορθώσει κα-νείς νά γίνει ταπεινόφρονας καίστολισµένος ὡς πρός τό ἦθος καίµετριόφρονας καί ἀνώτερος ἀπότή φιλοκέρδεια καί σοφός στήνἀ ποδοχή καί ἀξιοποίηση τῶν θεί -ων πραγµάτων καί πεπαιδευµέ -νος ὡς πρός τήν ἀρετή καί ἐπι -είκεια τῶν τρόπων, χωρίς νά τάβλέπει αὐτά στό διδάσκαλο; ∆ένγνωρίζω πῶς εἶναι δυνατόν αὐ -τός πού µαθήτευσε σέ κοσµικόποιµένα νά µπορεῖ νά γίνει πνευ -µατικός. Γιατί πῶς νά µή γίνουνἴδιοι µέ τό δάσκαλο αὐτοί πούτόν πλησιάζουν;) (Γρηγορίου Νύσ-σης, Ἐπιστ. XVII, τοῖς ἐν Νικοµη -δεί πρεσβυτέροις, 25. JAEGER,VIII, II,56)Οἱ φωτισµένοι ποιµένες εἶ -ναι καί φωτισµένοι δάσκαλοι.Ζοῦν οἱ ἴδιοι µέσα στό φῶς τᾹςθείας παρουσίας καί χειραγω-γοῦν στήν «καινή ζωή» ἐκείνουςπού µαθητεύουν κοντά τους ἀ -ναζητώντας τήν πληρότητα τᾹςἁγιότητας καί τή χαρά τᾹς συµ -πορείας µέ τούς πιστούς µαθη-τές τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζι -ανζηνός, στενός φίλος τοῦ µεγά-λου Βασιλείου, γράφει στό φίλοτου Βασίλειο µέ συγκίνηση καίµέ ἄµετρη ἱκανοποίηση: «Πλήνἡγοῦ, καί κατευοδοῦ καί βασίλευε,καί ποίµαινε ἡµς ποιµένοντας (ποί-

µαινε ἐµς πού ποιµαίνουµε ἄλ -λους). Ὡς ἕτοιµοί γε ἡµεῖς ἕπεσθαι,καί ὑπό τᾹς σᾹς ποιµαντικᾹς ψυ -χᾹς ἄγεσθαι τᾹς ὑψηλᾹς καί ἐνθέου(γιατί εἴµαστε καί ἐµεῖς ἕ τοιµοινά ἀκολουθήσουµε ἐσένα, γιά νάὁδηγηθοῦµε στό φῶς καί στήν ἀ -λήθεια ἀπό τή δική σου ὑψηλήκαί ἔνθεη ποιµαντική ψυ χή). ∆ί -δα ξον τήν σήν ἀγάπην περί τάποί µνια, τό σόν ἐπιµελές τε ὁ µοῦκαί εὐσύνετον, τήν ἐπιστα σί αν, τάςἀγρυπνίας, τήν τῶν σῶν σαρ κῶνὑποχώρησιν, ἥν τῷ πνεύ µατι ὑ -πε   χώρησαν, τό τοῦ σοῦ χρώ  µατοςἄνθος τῇ ποίµν᾽ κάµνοντος, τό ἐνπραΰτητι σύντονον, τό ἐν τῷ πρα -κτικῷ γαληνόν τε καί ἥµερον (πρ -γµα οὐκ ἐν πολλοῖς εὑρισκόµενονοὐδέ πολλά ἔχον τά παραδεί -γµατα), τούς ὑπέρ τᾹς ποί µνης πο -λέµους, τάς νίκας ἅς ἐν  Χριστῷ σύνενίκηκας». (Γρηγορίου Ναζιαν -ζηνοῦ, Πρός Βασίλειον, ὅ τε ἐπί -σκοπος ἐχειροτονήθη, P. G. Mi -gne, XXXV, 825)Ὅπως διαπιστώνει ὁ ἐρευ -νητής τῶν ἱστορικῶν καί πνευ -µατικῶν ἐξελίξεων τᾹς περιόδουπού οἱ φωτισµένοι µεγάλοι πα -τέ ρες δίδασκαν καί ποίµαιναν τόλαό, ἡ διδαχή καί ἡ ἔµπνευσηἦταν θησαύρισµα τᾹς µελέτηςτῶν προγενεστέρων ἀγωνιστῶνκαί καρπός τᾹς προσωπικᾹς  τουςἐµπειρίας. Συστηµατικά µελετοῦ-
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σαν καί καθηµερινά πλησίαζαντούς ἁγίους, στάθµιζαν τούς ἀ -γῶ νες τους καί προσάρµοζαν καίτά δικά τους βήµατα στά ἴχνητᾹς ἁγιότητας καί τᾹς ὁλοκληρω -τικᾹς ἀφοσίωσης στό θεϊκό θέ -ληµα.  Αὐτός ὁ ἀνεκτίµητος θησαυ-ρός προσφέρεται µέχρι καί σή-µερα καί θά προσφέρεται µέχριτό τέλος τῶν αἰώνων στά µέλητᾹς Ἐκκλησίας πού ἀγαποῦν τήµαθητεία καί πλουτίζουν ἀπό τίςδιδαχές τῶν σοφῶν διδασκάλωντους.Γεµίζει ἀπό συγκίνηση καίδάκρυ καί ἡ δική µας ὕπαρξη, ὅ -ταν, µελετώντας τή διαδροµήτῶν ἀτέλειωτων αἰώνων, προση-λώνουµε τό βλέµµα στούς σο -φούς µελετητές τᾹς ἀποστολικᾹςδιδαχᾹς καί τούς θαυµαστές τᾹςἀδιάκοπης πνευµατικᾹς ἄσκη -σης. Ἡ ὕπαρξή µας ἐντυπω σιά -ζε ται, ἐµπλουτίζεται, ἀνακαινί -ζε ται καί ἀναδεικνύεται µέλοςτᾹς και νᾹς κτίσης, πού εἶναι ἡ Ἐκ-κλη σία, θαυµαστής, προσκυνη -τής καί ἀφοσιωµένος µαθητήςζητώντας ἀπό τούς ἅγιους πατέ -ρες διδαχή καί χειραγωγία. Ὅ -λοι µας, ἄλλοι µέ λίγη ἐµπειρίακαί ἄλλοι µέ περισσότερη, µελε -τοῦµε τούς βίους τῶν ἁγίων, ἐκ -φράζουµε τήν ἀγάπη µας καίδια τυπώνουµε τό θαυµασµό µας.

Ἡ Ἐκκλησία µας εἶναι οἰκογέ-νεια τῶν ἁγίων, ἡ σχολή τᾹς ἀνα-καίνισης καί ἀναγέννησης, ἡ κοι-νή προσέγγιση στό µυστήριο τᾹςµεγάλης σταυρικᾹς θυσίας καί ἡσυγκλονιστική ἐµπειρία τᾹς Πεν-τηκοστᾹς. Στό σηµεῖο αὐτό θά σταθῶµέ ἕνα δάκρυ στό µάτι, µέ µία ἀ -γωνία στήν καρδιά καί µέ µιάἀνεξήγητη ἀπορία στό βάθος τᾹςὕπαρξης. Μοῦ µένουν καυτό ἐ -ρώ τηµα καί ἀνεξήγητη πρακτικήἡ θέληση καί ὁ ἀγώνας κά ποιωνσηµερινῶν φορέων τοῦ ἐ πισκο -πικοῦ χαρίσµατος νά ἀποµακρύ -νονται  θεληµατικά καί πεισµατι -κά ἀπό τή θυσιαστική παράδοσητῶν µεγάλων πατέρων. Νά συµ -πιέζουν ἤ νά ἀποκόπτουν ἀπότή σύγχρονη ροή τᾹς θεολογίαςκαί τᾹς ἀνθρωπολογίας τό στο -χα σµό καί τήν ἐµπειρία τῶν µε-γάλων πατέρων µας καί νά καλ-λιεργοῦν τόν ἀγρό τᾹς µεταπα-τερικᾹς λαθεµένης ἤ ἄστοχης σκέ-ψης. Σπρώχνουν στό περιθώριοτήν πατερική σοφία καί τό πατε -ρικό ἦθος καί πλάθουν ἕνα ὑ πο -κριτικό σχᾹµα, δᾹθεν ἀνανεωτι -κό, ἕνα νέο ρεῦµα θεολογικᾹςσκέ ψης, πού τό λανσάρουν ὡςεὑρηµατική προώθηση τοῦ θεο-λογικοῦ ἐνδιαφέροντος στά κλο-νισµένα κέντρα τᾹς σύγχρονηςσκέψης καί τοῦ ἀποκλειστικά ἀ -
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θεϊστικοῦ προβληµατισµοῦ. Ἡθε  ο λογία τῶν πατέρων καταντά -
ει γι�αὐτούς ξεπερασµένο σχᾹµακαί οἱ λοξοδροµίες τᾹς ἐποχᾹςµας ἐγγράφονται  ὡς βηµατισµόςστό χῶρο καί στό κλίµα τᾹς σύγ -χρονης προόδου καί τᾹς σύγχρο -νης καταξίωσης τῶν ἀνθρώπι -νων ὁραµάτων. Τήν ἄσκηση τᾹςὕ παρξής τους τή θεωροῦν πε ριτ -τή. Τόν ἁγιασµό τοῦ ἤθους  τουςτόν ἐντάσσουν στήν ἀπαρχαιω-µένη πολυτέλεια. Στίς µέρες µας, δυστυχῶς,προέκυψε καί ἄλλη κακοδια χεί -ρι ση τοῦ ἐ πισκοπικοῦ χαρίσµα -τος. Πρόκειται γιά τίς πολυαρ χι -ε ρατικές θεῖ ες λειτουργίες πούδέ διδάσκουν, δέν ἐµπνέουν τήνἀ φοσίωση καί τήν ἀγάπη, δέ χει -ραγωγοῦν στήν ἑνότητα τᾹς πί -στεως καί στήν ἄ σκηση τᾹς θυ -σιαστικᾹς διακο νί ας, ἀλλά ὡραι-οποιοῦν µιά µάζωξη ἐπισκόπων«ἐπί τῷ αὐτῷ» καί µιά εὐκαιρία γιάἐπίδειξη καί κοσµική ἀναγνώ ριση.

Ὀγδόντα εἶναι οἱ δεποτά-δες τοῦ Ἑλληνικοῦ χώρου καί οἱπε ρισσότεροι φιλοτιµοῦνται ἤπροσκαλοῦνται νά ὑπηρετήσουνκαί νά φωτίσουν τόν περιφερό-µενο θεατρινισµό σπρώχνονταςστήν ἀπαξία τήν εὐθύνη τᾹς δι -δα χᾹς καί τή γλυκύτητα τοῦ δια -λόγου τᾹς ὕπαρξής µας µέ τόνοὐράνιο Πατέρα. Ὀργανώνουντίς πολυαρχιερατικές λειτουρ γί -ες τους, κατά τίς ὁποῖες δέν  προσ -φέρουν στό λαό τά µεγάλα δῶρατᾹς διδαχᾹς καί τοῦ φωτισµοῦτῶν ἁγίων ἐπισκόπων καί µαχη -τῶν, πού ἄφησαν πίσω τους κε -φάλαια γνήσιας ζωᾹς καί δοξα -σµένων ἀγώνων, ἀλλά ἀρκοῦν -ται στήν προβολή τῶν τίτλων τους καί στή χαρµόσυνη ἀπο δο -χή τᾹς κολακείας.Τό σύστηµα τῶν πολυαρχιε -ρατικῶν λειτουργιῶν, πού ἐπι-κράτησε κατά τά νεώτερα χρό-νια, δηµιούργησε στήν ἹεραρχίατᾹς ἙλληνικᾹς Ἐκκλησίας, στούς
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ὀγδόντα Ἀρχιερεῖς, δύο ρεύµα-τα, δύο ὁµάδες, πού ἡ κάθε µιάδιακινεῖται ἤ µάχεται µέ ἄλλο ὅ -ρα µα καί ἄλλο στόχο. Ἡ πρώτησυγ κροτεῖται ἀπό τούς νοσταλ-γούς τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ θρό-νου πού αὐτοπροβάλλονται ὡςδιάδοχοι τοῦ πρώτου θρόνου καίὡς µελλοντικοί διαχειριστές τᾹςὑπέρτατης ἐξουσίας. Τόν σηµερι -νό Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυµο τόνβλέπουν καί τόν στιγµατίζουνὡς ἀνίκανο καί ὡς ἀναποτε λε -σµατικό. Τό ὕφος του καί τό ἦ -θος του, περιορισµένα καί ἐγ -κλω βισµένα στό σχᾹµα «τῶν χα -µηλῶν τόνων», τά ἐκτιµοῦν ὡςἐκδηλώσεις φτηνᾹς ἐπίδειξης ἡ -γετικοῦ ρόλου, ἀνίκανης νά δα-µάσει τίς θύελλες τᾹς σύγχρονηςἐποχᾹς καί νά ἀποκαταστήσειτό κύρος καί τό δυναµισµό τῶνἀρχιερέων, πού ὑποτίθεται ὅτιεἶ ναι ἡ διάδοχη γενεά τῶν µεγά-λων ἐξαγιασµένων πατέρων µας.Οἱ κυνηγοί τᾹς ἀνώτατης ἐκκλη -σιαστικᾹς ἐξουσίας πλησιάζουνδᾹθεν εὐγενικά καί ἀδελφικά τόνπροκαθήµενο Ἱερώνυµο, ἀλλά,ὅταν τόν βρίσκουν νά κάνει βή -µατα λαθεµένα ἤ νά σύρεται, ὑ -πό τήν ὀργή τῶν ἀντιπάλων του,σέ προδοσία τῶν Ἱερῶν Κανό-νων ἤ σέ πλήρη ἐκκοσµίκευσητοῦ ρόλου του, ἀλλάζουν πολι-τική, τοῦ δίνουν ἕνα πρόσθετο

βίαιο σκούντηµα, γιά νά τόν ἀ -ναγκάσουν νά ἐπιταχύνει τή δικήτου πτώση καί τήν ἀναρρί χησηκάποιου ἀπό τό σύνολο τῶν ἐπι -θυµητῶν τᾹς πολυδοξασµένης κα-θέδρας.Οἱ νοσταλγοί διάδοχοι βρί -σκονται ὁπωσδήποτε παρόντεςστίς πολυαρχιερατικές λειτουρ -γίες µέ πρωτεύοντες ρόλους καίµέ πολλή αὐτοπροσωπική δια -φή µιση. Οἱ ὑπόλοιποι, ἐπίσκοποι δια-φόρων µητροπολιτικῶν περιο -χῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ χώρου, πούσυγκροτοῦν τήν ὁµάδα τῶν κοµ-πάρσων, δέν εἶναι σέ θέση νά ἀ -ναζητήσουν πρωτεύοντα ρόλοκαί περιορίζονται στή σιωπηλήπαρουσία τους κατά τά ἑορτα -στικά προγράµµατα τῶν πολυ -αρχιερατικῶν λειτουργιῶν αὐτο -πε ριοριζόµενοι στό δευτερεύον -τα ρόλο, στήν ἀναγραφή τοῦ ὀ -νό µατός των στά δηµοσιογραφι -κά ἀγγέλµατα, στήν φιλική µα -κρο λογία µέ τούς συνεπισκό πουςκαί στά ἐντυπωσιακά δῶρα πούσυνήθως κλείνουν τήν πολυαρ -χι ερατική σύναξη. Καί οἱ δυό αὐτές ὁµάδες, ἀ -ποκοµµένες ἀπό τήν πατερικήπαράδοση, δέν παράγουν πνευ -µατικό ἔργο, δέν ποιµαίνουν µέἀ γάπη καί µέ θυσιαστική φρον -τίδα τό ποίµνιο, δέ συνεχίζουν
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τή συγγραφή κεφαλαίων ἐκκλη -σιαστικᾹς ἱστορίας καί πατρικᾹςκαθοδήγησης στήν πληρότητατοῦ πνευµατικοῦ ἀγώνα καί τοῦἁγιασµοῦ τοῦ ἀνθρώπινου προ -σώπου, ἀλλά περνοῦν τόν και-ρό τους µόνο µέ τήν εἴσπραξητι µητικᾹς ἀναγνώρισης τοῦ σιω -πηλοῦ ρόλου των καί λαµπρᾹςµετοχᾹς  στίς ἐκδηλώσεις φιλο-ξενίας.Τό σύνολο ὅλων αὐτῶν τῶνἐπισκόπων πῶς νά τό ἀναγνω -ρίσει καί πῶς νά τό βιώσει ὡςλύχ νο τᾹς Ἐκκλησίας ὁ ἐγκατα -λε λειµµένος καί παραθεωρηµέ -νος λαός; Ποιά εἶναι ἡ πράξη τους πού θά δώσει ἰσχύ καί αἴγληστή σύγχρονη βιογραφία τῶν ἁ -γίων προσώπων τᾹς Ἐκκλησίας,πού µπορεῖ νά ἀποτελέσει κίνη -τρο καί ἔµπνευση σέ προσωπι -κούς πνευµατικούς ἀγώνες καίστήν εὕρεση τοῦ νοήµατος τᾹςµετάνοιας καί τᾹς ἔνταξης στήµεγάλη οἰκογένεια τῶν τέκνωντοῦ Θεοῦ; Σέ ποιόν ἀπό τούς σηµερι -νούς ἐπισκόπους τᾹς Ἑλ ληνικᾹςἘκκλησίας θά µπορέσει ὁ ὁποι οσ-δήποτε ἄνθρωπος, τό νέο παι δί ἤὁ προχωρηµένος γέ ροντας, νάστυλώσει τό βλέµµα του καί νάτόν ἀναγνωρίσει ὡς ἐµπνευστήκαί δάσκαλο; Ποιός νοιώθει χρέ -ος του νά σκύψει νά τοῦ φιλήσει

τό χέρι καί νά τοῦ πεῖ µέ δά κρυσυγκίνησης: Σέ γνωρίζω καί σέἀναγνωρίζω ὡς πατέρα καί δά -σκαλο;Ποιός σύγχρονος ὁδοιπό -ρος τᾹς ζωᾹς συναντώντας σέκάποια στροφή τοῦ δρόµου τουἕνα σηµερινό φορέα τοῦ ποιµε-νικοῦ ρόλου θά νιώσει τήν ψυχήτου νά γεµίζει µέ ἐνθουσιασµόκαί νά τόν ἐντάσσει στό ὕψος καίστήν ἱκανότητα καί στήν ἔµπνευ-ση τοῦ µεγάλου πατέρα µας, τοῦἐπισκόπου τᾹς Καππαδοκίας Βα  -σιλείου; Ὅλα αὐτά εἶναι βιώµα-τα ἄλλων ἐποχῶν καί ἔχουν δια-γραφεῖ ἀπό τίς ἱστορικές δέλτουςτῶν ἡµερῶν µας.∆ιστάζουµε νά ἐκφράσουµεµιά ὑποτιµητική καθολική κρίσηγιά τό ἦθος καί τήν πνευµατικήἱκανότητα τῶν σηµερινῶν ποιµέ -νων τᾹς ἙλληνικᾹς Ἐκκλησίας.Ἀλλά δέ δικαιούµαστε νά ἀποσι -ωπήσουµε καθολικά τή σκοτει -νή πραγµατικότητα. Τό ἐπισκο-πικό µας σῶµα, τούτη τή στιγ-µή, βιώνει τήν πτώχευση. Ὑπο-τιµ τά χαρίσµατα τοῦ ἉγίουΠνεύµατος καί ἀλλοτριώνει τήνποιότητα τᾹς ἀνθρώπινης ὕπαρ -ξης, πού ἔχει γυµναστεῖ νά περι -φρονεῖ τίς ψεύτικες χαρές τοῦφθαρµένου κόσµου καί νά ἀνοί -γει τήν καρδιά καί τήν ἀκοή στή
διδαχή τοῦ Ἐσταυρωµένου Κυρί- 
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ου µας. Σιωπώντας µπρός στήχαώδη ἐ ξέ λιξη, ἀποθέτουµε στόἱ ερό θυσιαστήριο τήν ὀδύνη τᾹςψυ χᾹς µας καί τό φτωχό λόγοτᾹς προ σευχᾹς µας στή βάση τοῦΣταυ ροῦ τοῦ Κυρίου µας. Τόνἱκετεύ ουµε νά φωτίσει Ἐκεῖνοςτίς καρ διές καί νά θερµάνει τήθέληση γιά µιά σωστική ἀλλαγή.Νά γί νουν οἱ σηµερινοί ἐπίκοποι

γνήσιοι διάδοχοι τῶν ἕντεκα (καίὄχι τοῦ δωδέκατου) ἀποστόλων,νά ἀναδείξουν τό ἱερό εὐαγγέλιοκώ δικα φωτισµένης ζωᾹς καί τόπαράδειγµα τῶν ἁγίων διδασκα-λικό λόγο καί ἀδελφική συµπα-ράσταση. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ 
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Ὁμοφυλοφιλία: Μιά μάστιγα γιά τή δῆθεν Χριστιανική Δύση (ΙΙΙ)

Μετάθεση  
Ὑποδε ιγμάτων

(Σ.µ. Τό τρίτο ἄρθρο τῆς σειρᾶς, πού δηµοσιεύουµε, ἀποτελεῖ ἀ -
νασκευή τοῦ ἐπιχειρήµατος, πού συχνά ἀκούγεται, ὅτι ἡ ὁµο φυλο -
φιλία εἶναι φυσιολογικό γενετικό γνώρισµα κά ποι ων ἀτόµων. Τό
ἄρ θρο τό εἴδαµε ἀναρτηµένο στό ρωσικό δι κτυακό τόπο www. pra-
voslavie.ru/english, ἀπ’ ὅπου καί τό µε τα φράσαµε. Πρόκειται γιά µιά
συζήτηση µεταξύ µιᾶς λογίας ὀρθόδοξης ἀµερικανίδας µο να χῆς, τῆς
Cornelia (Rees) καί τῆς ψυχιάτρου Lynne (Μαγδαληνῆς) Pappas,
ἑλληνικῆς καταγω γῆς, µέ πείρα 22 ἐτῶν στήν ἄσκηση τῆς ψυ -
χιατρικῆς, πού εἶ ναι συγχρόνως καί µέλος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
συµβουλίου τῆς ὀρθόδοξης ἐνορίας της. Τό ἄρθρο δέ µπορεῖ νά δη-
µοσιευθεῖ ὅλο λόγω τοῦ µήκους του. Μεταφέρουµε ἐδῶ κάποια ση-
µεῖα τῆς συζήτησης παραλείποντας τίς ἐνδείξεις «ἐρώτηση-ἀπάν τη -
ση». Ἡ διασκευή τοῦ ἄρθρου ὡς πρός τή µορφή ἦταν ἀναπό φευκτη).



Ὅλοι μας, κατά τήν πορεία
μας στόν κόσμο, ἀκολουθοῦμε
ἀ πό τήν γέννησή μας κάποια
ὑπο δείγματα, κάποια καθοδη -
γη  τι  κά σήματα πρός ἕνα τρό πο
ζω ῆς σύμφωνο μέ αὐτό πού εἴ -
μαστε. Σήμερα διασαλπίζεται
ὅ τι κάποιοι τρόποι ζωῆς καί ἐπι -
λογές σχέσεων μεταξύ ἀνθρώ -
πων, πού τά θεωρούσαμε παλιά
ἀνω μαλίες, μή κατά Θεό, καί
ὀλέ θρια γιά τήν ὑγεία, εἶναι
στήν πραγματικότητα ὁμαλά
καί κα λά. Ἔχουμε μιά μετάθε -
ση ὑπο δειγμάτων ζωῆς. Οἱ κα -
νό νες ἔ χουν ἀλλάξει. Ἀκοῦμε
ὅτι ἡ προηγούμενη θεώρηση τῶν
πρα γμά  των ἦταν ἐσφαλμένη
καί ὅτι τώ ρα ἔχουμε μιά πιό φε -
ρέγγυα θε ώρηση, πού θέτει ὡς
ἀ ξίωμα ὅτι «κάθε τί πού μοῦ
προ σφέρει ἡδονή  εἶναι καλό»,
ἔ στω καί ἄν πρόκειται γιά σε-
ξουαλικές σχέσεις ἀτόμων τοῦ
αὐτοῦ φύ λου, ἐνηλίκων μέ ἀνή-
λικους, ἀνθρώπων μέ ζῶα (οἱ
ἄν θρωποι εἴμαστε πάντα πολύ
ἐφευρετικοί!…). Ὅλ’ αὐ τά πολ -
λοί τά ὀ νομάζουν “ἐναλ λα κτι -
κές προ σεγγίσεις” καί αὐτή τήν
πολυ μορφία “ὁμαλό τη τα”. 

Στό βάθος, κάθε πρόσωπο

ἔχει ἔμφυτο τό σπόρο τῆς ἀλή -
θειας τοῦ Θεοῦ. Νιώθει μέσα
του ὅτι αὐτές οἱ πράξεις δέν εἶ -
ναι καλές. Ἐν τούτοις, ἡ σύγχρο-
νη περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα
ἐπιμένει νά προωθεῖ τό ἀνατρε -
πτικό σύνθημα: «Αὐτό πού σέ
κα θοδηγεῖ ἀπό μέσα σου εἶναι
λάθος. Μη τό ἀκοῦς». Ἐξασκεῖ -
ται, ἔτσι, ἔξωθεν μιά βία ἀνα -
τρο πῆς. Πολλοί, χωρίς αὐθεν -
τικό ὁδηγό, φτάνουν νά ἀμφι -
σβη τοῦν τούς ὅρους τῆς ἴδιας
τους τῆς ὕπαρξης, καί, ἀμφι σβη  -
τώντας τόν ἑαυτό τους, ἄγονται
καί φέρονται. Γι’ αὐτό, ἡ ὁμο -
φυ λοφιλία εἰσχωρεῖ παντοῦ ὡς
δύναμη ἀνατροπῆς. 

Στίς μέρες μας ἡ ὁμοφυ -
λο φιλία προβάλλεται καί προ -
ωθεῖται. Τρέφεται δέ ἀπό ἕνα
κρυφό ρεῦμα μίσους πού τό νιώ -
θεις σάν ἰσχυρή ὑπόγεια φλέ -
βα. Ὑ πάρχουν πολλές καί διά -
φο ρες αἰ τίες γι’αὐτό τό μίσος (μί -
σος ἀ νάμικτο μέ ἄμετρη ἀ λα -
ζο   νεί α). Στήν οὐσία, εἶναι μιά
ἔν  το νη ροπή τοῦ ἀτόμου νά θέ-
λει νά ὁρίζει αὐτό τά δεδομένα
τῆς ὕπαρξής του. Εἶναι ἡ τυ    ρ α ν  -
νία τῆς ἰδεοληψίας ὅτι τά πρά -
γματα εἶναι ὅπως αὐτό θέλει νά
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τά κάνει νά εἶναι. Σέ κάποιες
Πο λιτεῖες π.χ. πολίτες ἐγκρί -
νουν μέ τήν ψῆφο τους τήν
νομοθέτη ση γάμων μεταξύ ἀτό-
μων τοῦ αὐτοῦ φύλου. Θά ἦταν
ἴσως κατανοητό, ἄν κίνητρό τους
ἦταν ὁ οἶκτος γιά κάποια πρό-
σωπα πού νιώθουν κάπως παρ-
αγκωνισμένα. Δέν εἶναι αὐτό.
Στήν οὐσία, πρόκειται γιά προ -
σπάθεια νά ἐμπεδώσουν μαχη -
τικά τήν ἰδεοληψία τους μέσα
τους καί γύρω τους. Ἔχουμε, δη -
λαδή, μετάθεση τοῦ αἰτήματος
τῶν ὁμοφυλοφίλων ἀπό τό νά
μήν ἀποκλείονται κοινωνικά,
σέ μιά ἐνορχηστρωμένη ἐκστρα-
τεία, χρηματοδοτούμενη ἁδρά,
μέ στόχο νά ἀναγκασθεῖ ἡ κοι-
νωνία, σ’ ὄλες της τίς πλευρές
(νομικό πλαίσιο, ΜΜΕ, ἐκπαι-
δευτικό σύστημα ἤδη ἀπό τό
δημοτικό), νά συμβιβασθεῖ μέ
τους ὅρους τῆς “ἰδιαιτερότη -
τάς” τους.

Πίσω ἀπό αὐτόν τόν πόλε -
μο κρύβονται συχνά τραυματι-
κές ἐμπειρίες στέρησης γιά ἀγά -
πη, γιά ἕναν τόπο στόν ὁποῖο
κα νείς θά ἀνήκει, θά νιώθει σι-
γου ριά, θά τρέφεται, θά εἶναι
ἀ ποδε κτός. Καί πλεονάζουν σή-

μερα τά γεγονότα πού ὠθοῦν
τούς ἀνθρώπους σέ καταστά -
σεις τέτοιας στέρησης, μέ κυρι -
ό τερο τήν ἀπαξίωση τῆς οἰκο-
γενειακῆς ἑστίας. Ἡ μαχητική,
λοιπόν, ὄψη τῆς ἐπιδίωξης γιά
ἀνατροπές στή συνείδηση τῆς
κοινωνίας εἶναι ἀπόρροια τέ -
τοι ων κρυφῶν τραυμάτων. Ὅ -
ταν ἕνας ἄνθρωπος νιώθει πλη -
γωμένος καί περιθωριοποιημέ-
νος, μιά ἀντίδρασή του μπορεῖ
νά εἶναι ἡ παθητική ἄμυνα. Συ -
χνά, ὅμως, μπορεῖ νά δεῖς, στήν
ἄλ λη ἄκρη τοῦ φάσματος, αὐτά
τά συναισθήματα νά ἐξελίσ -
σον ται σέ ὀργή. Καί αὐτή εἶναι
μιά ἀπό τίς πτυχές τοῦ ρεύματος
μίσους τῶν ἡμερῶν μας, χω ρίς
νά σημαίνει ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρω-
ποι τό ἐκφράζουν μέ τόν ἴδιο
τρό πο. Ὅταν δέ ζοῦμε σέ γνή-
σια κοινωνία καί εἰρήνη μέ τό
Θεό, τότε ἀναπτύσσεται μέσα
μας ὀργή, συχνά ἐπιμελῶς κα -
λυμμένη. Οἱ ἄμυνές μας δέν τήν
ἀφήνουν νά φανεῖ στά μάτια
τοῦ κόσμου. Κάποιες φορές, ὅ -
μως ἐκδηλώνεται, καί τότε εἶ -
ναι πού βλέπουμε τήν ἐπιθετι-
κή πλευρά νά θέλει νά ἱκανο-
ποιήσει κρυφές ἐπιθυμίες ἀνα-
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τροπῆς καί ἐκδίκησης μέ στόχο
τό Θεό μᾶλλον παρά τήν κοινω -
νία. Εἶναι μιά μορφή ἐπίθεσης
πρός κάτι μέσα τους, πού τούς
τρομάζει καί θέλουν νά τό σκο -
τώσουν. Ἡ ἐπιθετική “ἰδιαιτε -
ρό τη τά” τους εἶναι μιά ἔκφρα-
ση τῆς ὕπαρξής τους πού δέν
πη γάζει ἀπό κάποιο γνήσιο καί
ἀπωθημένο στό βάθος “εἶναι”
 τους,ἀλλά ἀπό κάτι πού θέλουν
νά ἐ πιβάλλουν στόν ἑαυτό  τους
ὅτι εἶναι.

Μέχρι πρόσφατα, ἡ ὁμο -
φυ λοφιλία θεωρεῖτο πρόβλη μα
πού ἀπαιτοῦσε ψυχιατρική ἀν -
τιμετώπιση. Πιό παλιά, δέν θε -
ω ρεῖτο ψυχολογικό πρόβλη μα
ἀλλά ἁμαρτία μεγάλη, ἴσως καί
ἔγκλημα, πού διωκόταν ποινι -
κά, γιά νά προστατευθεῖ ἡ κοι -
νωνία. Αὐτό συμβαίνει καί τώ -
ρα σέ κάποια μέρη τῆς γῆς. Ὅ -
λοι οἱ Χριστιανοί τήν θεωροῦ -
σαν ἁμαρτία, εἰδικά οἱ Ὀρθό -
δο ξοι τήν θεωροῦν ἀκόμα. Τώ -
ρα, στίς ΗΠΑ ἡ νοοτροπία ἔχει
ἀλλάξει. Ἡ ὁμοφυλοφιλία δέν
ἀντιμετωπίζεται πιά σάν νό -
σος, πού θέλει ψυχιατρική φρον-
τί δα. Κάποιοι βέβαια καταφεύ -
γουν μέ προβλήματα σέ ψυχία-

τρο, δέν παραδέχονται ὅμως ὅτι
αὐτά συνδέονται μέ τή συμπε -
ρι φορά τους. Στήν πραγματικό -
τητα, κανένας ἀπ’αὐτούς πού ἐμ-
πλέκεται σέ ὁμοσεξουαλικές
πρα κτικές δέν βιώνει ψυχολο -
γι κή πληρότητα. Αὐτές οἱ πρα -
κτι κές εἶναι συμ πτώματα θυ -
μοῦ, στρεβλῆς ἀν τι μετώπισης
τῶν δοκιμασιῶν τῆς ζωῆς, τῶν
αἰ σθημάτων ἀπό ρ  ριψης καί ἐγκα-
τάλειψης. Κυρί ως, εἶναι προ-
σπάθειες ἀπώθησης τῆς ὀδύνης
γιά τήν ἀποξένωσή τους ἀπό τό
Θεό. Εἶναι συμπτώματα στέρη-
σης γιά μιά χαμένη πληρότητα
ζωῆς. Ποτέ δέν πήγασαν ἀπό
μιά ψυχή, μιά καρδιά, ἕνα πρό -
σωπο μέ πνευ ματική ἐπάρκεια. 

(Συνεχίζεται)  
Μον. Cornelia (Rees),
Dr. Lunne Pappas 
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-Στή ζωή τίποτε δέν εἶναιδεδομένο οὔτε πρέπει νά θεω-ρεῖται ὡς τέτοιο... ἡ ζωή εἶναιμπροστά..., εἶπε ὁ διάσημοςἀστροφυσικός Στ. Χόκινγκκατά τήν τελετή λή ξεως τῶνπρόσφατων Παρα-Ὀλυμπια -κῶν Ἀγώνων τοῦ Λονδίνου(2012).Ἀπευθυνόμενος ἐκ βαθέ -ων στό ἀκροατήριό του ὁ κα -θηλωμένος στήν ἀναπηρικήκαρέκλα πολλά χρόνια τώραἌγγλος ἐπιστήμονας, χωρίςνά κινεῖ κανένα μέλος τοῦσώ ματός του, ἀσφαλῶς ἤθε -λε -κατά τή γνώμη μας-νά ὑ -πενθυμίσει στούς παραλῆ -πτες τοῦ μηνύματός του-κυ -ρίως στούς ἀρτιμελεῖς-μιάβα  σική ἀλήθεια, πού συνή -θως λησμονεῖται στήν τύρβητῆς καθημερινότητας: Αὐτό

πού νομίζουμε ὅτι μᾶς ἀνή-κει, ὑλικό ἤ ἄυλο, στήν οὐσίαδέν εἶναι κτῆμα μας. Ἄλλοι,ἐξωγενεῖς παράγοντες παρεμ-βαίνουν πολλές φορές ἀπρό -σμενα καί καθορίζουν ἀπο -φα σιστικά τήν περαιτέ ρω πο-ρεία τῆς ζωῆς μας.Μέσα ἀπό αὐτά τά ἁπλάἀλλά τόσο πυκνά σέ περιεχό-μενο καί γεμάτα πικρή πείραζωῆς λόγια ἑνός ἐπιστημονι-κοῦ πνεύματος, προβάλλειγιά τόν σκεπτόμενο ἄνθρω-πο τό καθῆκον νά χαίρεταικαί νά ἀπολαμβάνει-μέ μέ -τρο, φυσικά-ὅσα καλά τοῦπροσφέρει καθημερινά ὁ Θε-ός, ὅμως καί νά εὐχαριστεῖ,ταυτόχρονα, τόν Πανάγαθογιά τίς δωρεές του, τίς μικρέςκαί τίς μεγάλες, γνωρί ζον -τας τό εὐμετάβλητο τοῦ βίου.
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Ἄν, μάλιστα, αὐτή τήστά ση τήν κάνει μέ τόν και-ρό κανόνα στή ζωή του, εἶναιβέβαιο ὅτι θά ἀπαρνηθεῖ τήνἀλαζονική συμπεριφορά ἀπέ-ναντι στούς συνανθρώπουςτου καί στή φύση· θά πορεύε-ται στό ἑξῆς ἀναπαυμένοςστό δύσβατο ἀνηφόρι τῆς ζω -ῆς. Τό φαγητό πού ἀπολαμβά -νει, ἡ συντροφιά καί οἱ γνῶ -μες τῶν ἄλλων, οἱ γνώσειςπού ἀποκτᾶ κι ὅλα ὅσα μπο -ρεῖ νά χαρεῖ, τό φῶς τῆς μέ -ρας τελικά, ὅλα αὐτά ἀσφα -λῶς καί θά τόν ἀναπαύουνκαί θά τόν ὁδηγοῦν στήν πρό -οδο καί στή διαρκῆ εὐχαρι-στία πρός τόν Δημιουργό.Μ’ αὐτή τήν ψυχική καίπνευματική θωράκιση, ὅσεςἀτυχίες κι ἄν μᾶς βροῦν, δένθά καμφθοῦμε, ἀφοῦ θά ξέ -ρου με ὅτι «ἡ ζωή εἶναι μπρο-στά». Ἰδιαίτερα, μάλιστα, σέπεριόδους κρίσεως ὅπως ἡση μερινή-μέ κυρίαρχα στοι -

χεῖα τήν οἰκονομική ἀνέχεια,τήν εὐτέλεια τοῦ δημοσίουβί ου, τήν παραίτηση τοῦ μέ-σου ἀνθρώπου καί τήν ἄθλιασυμπεριφορά ὁρισμένων-τάἠθικά καί πνευματικά ἀντι -σώ ματα σώζουν ζωές.Αὐτές οἱ ἁπλές ἀλήθειες,αὐτά τά ψήγματα πρακτι κῆςβιοσοφίας ἑνός «ἐμποδισμέ -νου» μά τόσο ἀπελευθερωμέ -νου πνευματικά συνανθρώ -που θά κάνουν ὅλους μας, ἄνμᾶς προβληματίσουν γόνιμα,πιό ταπεινούς, πιό καταδε -κτι κούς, λιγότερο ἀνυπόμο-νους κι ἐριστικούς, ἀλλά καίστήν καθημερινότητά μας θάδώσουν περισσότερο νόημακαί ποιότητα. Θά μποροῦμε, ἐπί τέλους,νά «ἀναπνέουμε» πιό ἐλεύθε -ρα, ἄν ἀποφασίσουμε νά κοι-τάζουμε μέσα μας, μπροστάκαί, κυρίως, ψηλά.
Ἀλ. Ε. Γιακουμάκης 

Ἡ «Ἐλεύθερη Πληροφόρηση» στό διαδίκτυο.

∆ιεύθυνση: www.elpliroforisi.gr

Καί οἱ Ἐκδόσεις «Σπορά» στό διαδίκτυο

(γιά µιά γνωριµία µέ τό συγγραφικό ἔργο τοῦ

Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου)

∆ιεύθυνση: www.spora.gr

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ16


