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ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
8 Σεπτεμβρίου, 2021

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Ανατρέχουμε συχνά σε γεγονότα ιστορικά. Πρωτοφανή. Μοναδικά. 
Μήπως είναι καιρός να προχωρήσουμε; 
“Σιωπηλά και αθόρυβα, ένας Αρχιεπίσκοπος θα μπορούσε να 

αλλάξει την ιστορική πορεία των Ελλήνων. Αν άρχιζε να διδάσκει 
στους νάρθηκες την ελληνική γλώσσα, στην ιστορική της ενοείδεια, 
σαρκωμένη στην ποίηση της λατρείας”. (Χρ. Γιανναράς)

Και τούτο, ώστε να διαστείλει την “πατρότητα” από την 
“παιδαγωγία”, την επισκοπική “σύνοδο” από το “επιτελείο στελεχών” 
(του ιδίου). 

Έντονος ο προβληματισμός λοιπόν. 
Αντάξιοι των προγόνων; 
Ή οπαδοί της ήσσονος προσπαθείας; Για μια άμβλυνση γεγονότων; 
Μήπως θα συμβεί αυτό, που νομπελίστας συγγραφέας γράφει; 
“Οι νεκροί μας..., και θα πάνε να τσιμπήσουν”; (Αλ. Καμύ)
Ν’ ακούσουμε και μια νεανική φωνή;

“Χρόνια τώρα πηγαινοέρχομαι στην Εκκλησία 
και τρέμω την κόντρα μαζί Σου: 

αναρωτιέμαι θα νικήσει ποιος; Μα
η αγάπη μου σε Σένα ή σε μένα;” (Μαρία Μουρζά) 

Και: 
“Ανήκω σ’ αυτούς που πέφτουν στα πόδια Σου 

για να ζητήσουν 
όμως δεν ανήκω σ’ αυτούς που ξαναπέφτουν

για να πουν ευχαριστώ. 
Έλαβα την ίαση  κι έφυγα

Ποτέ ξανά δε γύρισα να Σε κοιτάξω”.
Κατάληξη; 
Ανάγκη άμεση επιστροφή στον Πατέρα. Τα ιδανικά. Τις αξίες. 
Τελικά, “για Λακεδαιμονίους θα μιλούμε τώρα”; Και “Κόκκινη 

Μηλιά”; 



Αποκαλούν την πνευματική ζωή με χαρακτηριστικά που πολύ 
απέχουν από την έννοια τη σωστή. 

Έτσι, το πλοίο της Εκκλησίας, η βάρκα μας, με τον Σταυρό μπροστά 
δέχεται τα βίαια κύματα του κοσμικού φρονήματος που ορμούν εναντίον 
της. 

Δεινά χειμάζεται. 
Συχνά βασανίζεται από ένα γράμμα νομικό και ένα υπαλληλοκρατικό 

πνεύμα. 
Η Εκκλησία βέβαια δεν παύει να είναι θεσμός παραδοσιακός.
Συμβάλλει στην ορθήν κατάληψη του παρόντος και τη στερεά 

θεμελίωση του μέλλοντος.
Είναι παρούσα στο πλευρό όλων εκείνων που στο πέλαγος νυκτοπορούν 

αναζητώντας τον πολικό αστέρα. 
Τους βοηθά να προσανατολιστούν σωστά. Και ορθή πορεία στη ζωή 

τους να χαράξουν. 
Υπεύθυνοι εργάζεται για τη σωστή καθοδήγηση του λαού. 
Προβάλλει διαρκώς τις πνευματικές και τις ηθικές αξίες. 
Τις αναζητεί στη ζωή του παρελθόντος.
Τις αποκαλύπτει στους ανθρώπους. 
Τις βεβαιώνει με τον αγώνα. 
Λάβαρό μας λοιπόν ο Σταυρός.
Ο Χριστός μας βοηθά πάντα. 
Η ευλογία κι η χάρη Του διαχέονται παντού.
Μας εμψυχώνει.
Μας ενισχύει.
Μας προστατεύει.
Μας βοηθά.
“Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν”.
                                                        Με  την αγάπη μου,
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