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“ἔδοξε τοίνυν ἡμῖν τά ἐκ φιλομαθείας συνενεγκεῖν εὑρήματα” (Κύριλλος Ἀλεξανδρείας)

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
τό μάθημα τῆς καθηγήτριας
Καθηγήτρια τοῦ Χάρβαρντ, ἀπό δική της δημόσια ἐξομολόγηση:
«Σ' ὅλη τήν ὥριμη ἡλικία μου, δούλεψα σκληρά καί πέτυχα ὁποιοδήποτε σκοπό εἶχα
βάλει στή καριέρα μου. Παραδείγματα· Διετέλεσα νομική ὑπάλληλος στό Ἀνώτατο
Δικαστήριο... Ἤμουν ἡ πρώτη γυναίκα πού ἔβαλε ὑποψηφιότητα γιά πρόεδρος... Ἔγινα
ἀναπληρώτρια καθηγήτρια στή νομική σχολή τοῦ Χάρβαρντ... Ἤμουν ἡ πρώτη γυναίκα
ἐκδότης τῆς Νομικῆς Ἐπιθεώρησης τοῦ Χάρβαρντ... Ἔχω γράψει τέσσερα βιβλία—καί
εἶμαι μόνο 45 χρονῶν.
Καί ὅμως δέν εἶμαι σέ θέση νά ἀντισταθῶ σ᾿ ἕνα γλυκό—μιά
ἀδυναμία πού ἔκανε τό βάρος μου νά ἀνεβεῖ κατά 40 πάουντς τά
τελευταῖα χρόνια.
Ὁπότε κατάλαβα πώς θά μποροῦσα νά κάνω χρήση τῶν ἴδιων
πειθαρχικῶν μεθόδων πού μέ βοήθησαν στή καριέρα μου, ὥστε νά
χάσω βάρος καί νά κατεβοῦν τά πάουντς.»


Μπορεῖ νά ἀνεβαίνει κανείς στά μάτια τοῦ κόσμου, νά προβάλλει
πρός τά ἔξω μιά ‘εἰκόνα’ καλλιτεχνημένη περίτεχνα—στήν
πραγματικότητα ὅμως νά μήν ἔχει πιάσει οὔτε ‘βάση’ στά ἄλλα.
Τά πάθη ὑπάρχουν μέσα μας, ἀόρατοι ὁδηγοί. Καί δέν τό βάζουν εὔκολα κάτω.
Ὅταν φύγουμε ἀπό αὐτή τή ζωή ὅλες οἱ ‘εἰκόνες’ στίς ὁποῖες τόση φροντίδα δείχναμε,
θά χαθοῦν. «Ἀπολοῦνται πάντες οἱ διαλογισμοί» (Ψαλμ. 145:4). Τά πτυχία κι οἱ
περγαμηνές θά ἀνακυκλωθοῦν καταλλήλως καί θά πᾶνε στόν ἁρμόδιο κάλαθο. Μιά
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εἰκονική πραγματικότητα ἦταν, μιά φαντασία. Μόνο πού ἀφήνουν πίσω τους σκοτάδι.
«Τυφλώνεται ὁ νοῦς ἀπό τήν ἡδονή», μᾶς προειδοποιεῖ ἡ σοφία τῶν Πατέρων.1
Χαραγμένες μέσα μας οἱ ἐπιθυμίες καί ἡ προσκόλληση στά πάθη, μᾶς συνοδεύουν καί
στήν ἀντίπερα ὄχθη. Μᾶς κάνουν ἀλλότριους τοῦ Θεοῦ, ἀνίκανους νά δεχθοῦμε τίς
εὐεργεσίες πού ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης θά σκορπίζει τότε. Τά μάτια μας εἶναι
ἀδύνατα καί ἀσθενικά, μᾶς ἐμποδίζουν νά ἀπολαύσουμε αὐτά πού ἄπλετα καί
πλουσιοπάροχα θά διανέμονται δωρεάν.
«Τυφλώνει καί ὁ ἥλιος ὅσους δέν βλέπουν καλά. Τυφλώνονται ἐπίσης, κοιτάζοντάς τον
καί ὅσοι ἔχουν διάφορες ὀφθαλμολογικές παθήσεις. Αὐτό γίνεται, ὄχι γιατί ὁ ἥλιος ἔχει
τό ἰδίωμα νά τυφλώνει, ἀλλά γιατί αὐτοί βλάπτονται ἀπό τό φῶς, ἐπειδή ἡ κατάσταση
τῶν ματιῶν τους εἶναι τέτοια, ὥστε νά μή δέχεται τό ἡλιακό φῶς». 2
Ἀνάγκη νά δοῦμε ὀφθαλμίατρο ...
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