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Έκλειςε ήδη έναρ σπιεσήρ κύκλορ παποτςίαρ σοτ Ιεπάπφη μαρ 

Γεψπγίοτ ςσην Πιεπία, γεγονόρ ποτ μαρ δίνει σην αυοπμή για μια 

ππώση, ππόφειπη λόγψ ςτνθηκών, αποσίμηςη. ε όςοτρ βέβαια 

επιφειπούν, ςε ανάλογερ πεπιπσώςειρ, να ςκιαγπαυήςοτν μια όχη 

σηρ πποςψπικόσησαρ και σηρ πποςυοπάρ δημόςιψν πποςώπψν, 

ελλοφεύει πάνσα ο κίνδτνορ να υανεί όσι υιλοσεφνούν, από μια 

καθιεπψμένη στπικόσησα και ςτμβασική ετγένεια, μια 

τπεπσιμημένη εικόνα σοτ πποςώποτ, γεγονόρ ποτ δημιοτπγεί 

ςσοτρ αναγνώςσερ δτςπιςσία. Έςσψ και με ατσή σην επιυύλαξη, 

κασαθέσοτμε σιρ παπακάσψ ςκέχειρ μαρ. 

Ο ςεπσόρ ποιμενάπφηρ μαρ είναι αναμυίβολα μια 

πολύπλετπη πποςψπικόσησα ςσο φώπο σηρ εκκληςιαςσικήρ 

ιεπαπφίαρ και ζψήρ. Όπψρ έδειξε η έψρ σώπα παποτςία και 

δπαςσηπιόσησά σοτ, δεν είναι ο Επίςκοπορ ποτ πεπιοπίζεσαι μόνο 

ςσο εκκληςιαςσικό και πνετμασικό σοτ έπγο, αλλά αναλαμβάνει με 

σόλμη ππψσοβοτλίερ ποτ βγάζοτν σην εκκληςία από σην 

εςψςσπέυεια και σον ςτνσηπησιςμό σηρ και σηρ δίνοτν κοινψνική 

διέκσαςη και απήφηςη ετπύσεπη. Και ατσό ακπιβώρ «σάπαξε σα 

λιμνάζονσα νεπά» και πποκάλεςε έκπληξη ή και επιυτλάξειρ ςε 

ένα μέπορ σοτ κλήποτ και σοτ ποιμνίοτ σοτ, καθώρ υαίνεσαι όσι 

ενοφλεί κάποιοτρ, ποτ είφαν ςτνηθίςει να έφοτν πόλοτρ 

τπεπκείμενοτρ ή και έφοτν εθιςσεί να αυήνοτν σα ππάγμασα μέςα 

ςε μια αενάψρ αμεσάβληση κασάςσαςη ποτ επιβάλλει η ακινηςία 

με σην αδιασάπακσή σηρ ομοιομοπυία. Γι΄ ατσό και δεν είναι 

βολικόρ και απεςσόρ ςε όλοτρ, εγείπει ανσιδπάςειρ και γενικά 

εκπλήςςει, άλλοτρ θεσικά και άλλοτρ απνησικά, με σην αγέπψφη 

και αντποφώπηση ςσάςη σοτ.  

Όπψρ και να έφει πάνσψρ, οι ενέπγειερ σοτ Μησποπολίση μαρ 

δείφνοτν όσι πποςπαθεί να λεισοτπγήςει με θέςειρ καθαπέρ και 

πιζικέρ και να μεσοτςιώςει σο πνετμασικό σοτ έπγο με σπόπο 

δημιοτπγικό και αληθινό. Ατσό είναι άλλψςσε, κασά ση γνώμη μαρ,  

και σο πιο ένσονο αποσύπψμα σηρ πποςψπικόσησάρ σοτ ποτ σον 

κασασάςςει ςσην κασηγοπία σψν ανθπώπψν ποτ δεν σιμάσαι από 

ση θέςη ποτ κασέφει, αλλά σιμά και αναδεικνύει σο αξίψμά σοτ. 



Σο έπγο σοτ (φπιςσιανικό, κοινψνικό, πολισιςμικό) είναι 

αξιόλογο και ανσανακλά μια πολτδιάςσαση πποςψπικόσησα. Έσςι 

άλλψςσε ςτμβαίνει με σιρ πποικιςμένερ υύςειρ. Αγκαλιάζοτν 

ολάκεπη ση ζψή. Η ενγένει θπηςκετσική και κοινψνική σοτ 

δπαςσηπιόσησα είναι ςύςσοιφη με σιρ θεμελιώδειρ απφέρ σηρ 

εταιςθηςίαρ και σοτ ανθπψπιςμού. Είναι έναρ άνθπψπορ 

αυοςιψμένορ ςε ανώσεπερ αξίερ κα ςε θπηςκετσικά ιδεώδη, 

επισελώνσαρ σο ποιμανσικό σοτ έπγο με ιδιαίσεπο ζήλο και με ση 

δέοτςα ιεπόσησα. 

ση ςύγφπονη κοινψνία δε ςπανίζοτν οι άνθπψποι με ιςφτπή 

πνετμασική πανοπλία και πλούσο γνώςεψν. Λείποτν όμψρ σα 

άγπτπνα πνεύμασα ποτ θα κπασήςοτν ανόθετση σην πνετμασική 

σοτρ αποςσολή και ακέπαιη σην τπόληχη και ση ςτνείδηςή σοτρ. Ο 

Ποιμενάπφηρ μαρ Γεώπγιορ, κασά σην σαπεινή μαρ εκσίμηςη, ανήκει 

ςε ατσή σην ολιγάπιθμη φοπεία σψν ανθπώπψν ποτ ξεφψπίζοτν με 

ση δπάςη σοτρ και σο παπάδειγμα σηρ ζψήρ σοτρ.      
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