«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» ( Ἐφ. δ ´, 3)
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Ἀ

ρχίζουν καί πάλι τά σχολεῖα μας. Δάσκαλοι, καθηγητές καί μαθητές ἑτοιμάζονται γιά τήν καινούργια χρονιά. Μαζί τους καί οἱ γονεῖς, μέ τίς προσδοκίες
καί ἐλπίδες γιά τήν μόρφωση τῶν παιδιῶν τους, γιά τήν πορεία τῆς ζωῆς τους.

  
Ἀνοίγουν τά σχολεῖα. Στή χρονιά πού πέρασε ἡ
πανδημία μᾶς ἄφησε μία γεύση πικρίας, ἕνα αἴσθημα
ἀσφυξίας καί πανικοῦ γιά τό θανατικό πού σκόρπιζε
γύρω μας. Καί στόν χῶρο τῆς Παιδείας τό πλῆγμα
ἦταν μεγάλο. Ἔκλεισαν τά σχολεῖα. Τά παιδιά ἔζησαν τόν ἐγκλεισμό, τήν ἀπομόνωση, πρωτόγνωρο τρόπο διδασκαλίας, χωρίς ζωντανή
καί φυσική παρουσία τῶν προσώπων διδασκάλου καί μαθητοῦ στόν χῶρο διδασκαλίας.
Ὁ ζεστός τρόπος ἀλληλοπεριχωρήσεως διδασκάλου-μαθητῆ ἀντικαταστάθηκε ἀπό τήν
ψυχρή διαδικτυακή σύνδεση. Ἡ θαλπωρή τῆς αἴθουσας μέ τήν κρύα ἐπιφάνεια τῆς
τηλεδιδασκαλίας. Ὅλα δύσκολα, πιεστικά.

Ἡ Παιδεία μας

  
Καί νά, ἀνοίγουν πάλι τά σχολεῖα. Μέ ποιές προοπτικές θά ἀναπληρώσωμε τίς
ἐλλείψεις στόν χῶρο τῆς παιδείας, στόν τρόπο τῆς διδασκαλίας, ὥστε νά μήν ἀδικηθοῦν κατάφωρα τά παιδιά; Ποιές προοπτικές ἀνοίγονται στά παιδιά γιά τή νέα σχολική χρονιά; Μέ ποιά μελετημένα σοβαρά πνευματικά προγράμματα θά ἀνοίξουν οἱ
αἴθουσες; Μέ ποιά ὑψηλά ὁράματα θά ἐμπνεύσωμε τίς παιδικές ψυχές σέ ἀναζήτηση
τοῦ ὑψηλοῦ, τοῦ ὡραίου, πού προσφέρει ἡ ἀληθινή παιδεία;
  
Σκοπός τῆς Παιδείας δέν εἶναι μόνο τά γράμματα. Χρειάζονται «τά σπουδάσματα καί τοῦ
Θεοῦ τά πράγματα». Χρειάζεται περισσότερο
ἀπό ὅλα τό ἦθος καί ἡ πνευματική καλλιέργεια
τῶν παιδιῶν. Γιά νά εἶναι «ἄρτιοι ἐν μηδενί λειπόμενοι» καί «τέλειοι ὡς ὁ Πατήρ ἡμῶν (ὁ Θεός)
τέλειος ἐστί» (Ματθ. 5, 48). « Ἵνα ἦτε τέλειοι καί
ὁλόκληροι, ἐν μηδενί λειπόμενοι» ( Ἰακ. 1, 4).
Αὐτή ἡ καλλιέργεια προϋποθέτει παιδαγωγούς μέ πνευματική καρποφορία, μέ ἀρχές καί
ἦθος, πού θά ἐμπνέει τούς μαθητές.

Σκοπός τῆς Παιδείας δέν εἶναι
μόνο τά γράμματα. Χρειάζονται
«τά σπουδάσματα καί τοῦ Θεοῦ
τά πράγματα». Χρειάζεται
περισσότερο ἀπό ὅλα τό ἦθος
καί ἡ πνευματική καλλιέργεια
τῶν παιδιῶν.

  
Συνεργοί τῶν δασκάλων ἀσφαλῶς οἱ γονεῖς. Αὐτοί δίνουν τά πρῶτα σπέρματα τῆς
ἀγωγῆς μέ τή στοργή καί τήν ἀγάπη τους στά παιδιά τους καί συνεργάζονται μέ τούς
καλούς παιδαγωγούς γιά νά εἶναι ἡ ὅλη παιδεία καί μόρφωση ὁλοκληρωμένη.
  
Ἄς δώσει ὁ Θεός νά εἶναι εὐλογημένη ἡ καινούργια χρονιά, γιά τό καλό τῶν παιδιῶν
καί τῆς Πατρίδος μας!
195

Ἅγιος Ἱερόθεος ὁ Ἰβηρίτης (τιμᾶται τή 13η Σεπτεμβρίου)
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Ὁ Καλαματιανός
Ἅγιος Ἱερόθεος
ὁ Ἰβηρίτης
Ἱερά Μονή Ἰβήρων στήν ὁποία
ὁ Ἅγιος Ἱερόθεος ἐκάρη μοναχός
καί γι’ αὐτό φέρει τήν προσωνυμία
« Ἰβηρίτης»

Γ

εννήθηκε στήν Καλαμάτα ἤ στό
χωριό Μικρομάνη τοῦ Δήμου
Καλαμάτας τό 1686 καί μία μέρα
πρό τοῦ γάμου του ἡ Θεία Πρόνοια
τόν ἀπάλλαξε ἀπό τόν κοσμικό βίλο καί
ὁδήγησε τά βήματά του στήν ποθούμενη
ἀπό τήν παιδική ἡλικία ἀσκητική πολιτεία τοῦ Ἄθω. Ἐκάρη μοναχός στήν
Ἱερά Μονή Ἰβήρων, γι’ αὐτό καί φέρει
τήν προσωνυμία «Ἰβηρίτης», ἀσκούμενος ἀδιαλείπτως στή θεόσδοτη νηστεία
καί νοερά προσευχή, ὥστε ὡς ἐπίγειος
ἀγγελος καί οὐράνιος ἄνθρωπος ν’ ἀπολαμβάνει τούς καρπούς τῆς μελέτης τοῦ
Λόγου τοῦ Θεοῦ.
Χειροτονήθηκε Διάκονος σέ μία ἀποδημία στή Βλαχία καί Πρεσβύτερος στό
μοναστῆρι τῆς μετανοίας του. Τά τε-

Ἀπό τό ἐσωτερικό τοῦ ἴδιου
Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου

λευταῖα χρόνια της ζωῆς του ἐργάστηκε
ὡς Ἱεροκήρυκας καί Ἐξομολόγος στή
Σκόπελο. Σέ ἡλικία 59 ἐτῶν κοιμήθηκε
στό γειτονικό νησί τῆς Γυάρου.

Ἄποψη Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Ἱεροθέου στή νοτιοδυτική περιοχή
τῆς Μικριμάνης Μεσσηνίας

Ἑορτάζεται τήν 13η Σεπτεμβρίου καί
δύο Ἱεροί Ναοί εἶναι ἀφιερωμένοι στή
μνήμη του. Ὁ πρῶτος, στήν Ἱερά Μονή
Βελανιδιᾶς, πλησίον τῆς πόλης τῆς Καλαμάτας, καί ὁ δεύτερος, στό χωρίο Μικρομάνη τοῦ Δήμου Καλαμάτας.
Ἐπίσης, ἡ μνήμη του τιμᾶται κάθε
χρόνο τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων
(τήν Κυριακή μετά τοῦ Θωμᾶ) στόν
Ἱερό Μητροπολιτικό τῆς Ὑπαπαντῆς
Καλαμάτας στή Σύναξη τῶν 12 Ἁγίων
πού γεννήθηκαν καί ποίμαναν τόν λαό
τοῦ Θεοῦ στή Μεσσηνία.
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Ἁπλῆ Ὀρθόδοξη Δογματική

Τά βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς

Τ

ά βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, Παλαιά καί Καινή Διαθήκη, πού
ἀποτελοῦν τή γραπτή πηγή τῆς
Θείας Ἀποκάλυψης, γράφτηκαν ἀπό
Ἁγίους ἀνθρώπους σέ διάφορες ἐποχές, ἀπό τά χρόνια τοῦ Μωυσῆ (περίπου 1.500 π.Χ.) μέχρι τόν τελευταῖο
Ἀπόστολο καί Εὐαγγελιστή Ἰωάννη (ὁ
ὁποῖος πέθανε γύρω στό 100 μ.Χ.).
  
Τά περισσότερα βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γράφτηκαν στήν ἑβραϊκή γλώσσα, μερικά στήν ἀραμαϊκή καί
λίγα στήν ἑλληνική. Κι αὐτά, ὅμως,
πού γράφτηκαν στήν ἑβραϊκή καί τήν
ἀραμαϊκή γλῶσσα μεταφράστηκαν
σταδιακά ἀπό τόν 3ο ἕως τόν 1ο π.Χ.
αἰῶνα στήν ἑλληνική ἀπό σπουδαίους
ἑλληνόγλωσσους Ἰουδαίους λογίους
πρός χάριν τῶν Ἰουδαίων πού ζοῦσαν
σέ ἑλληνικές χῶρες, ὅπου μιλοῦσαν
τήν ἑλληνική γλῶσσα καί δέν γνώριζαν
πλέον τήν ἑβραϊκή. Πρόκειται γιά τήν
περίφημη μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα (Ο΄) μεταφραστῶν. Τό μεγαλύτερο
μεταφραστικό ἔργο πραγματοποιήθηκε
στήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου ἐπί
Πτολεμαίου τοῦ Β΄ τόν 2ο π.Χ. αἰῶνα.

Ὅλα τά βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης γράφτηκαν στήν ἑλληνική, γεγονός τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ἐξαιρετική καί
μοναδική τιμή, ἀλλά καί εὐλογία γιά
τό ἑλληνικό ἔθνος.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὁρίζει ὡς
ἑξῆς τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο γράφτηκαν τά βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς: « Ὅλη
ἡ Ἁγία Γραφή ἔχει ἐμπνευστεῖ ἀπό τόν
Θεό καί ἔχει γραφτεῖ κάτω ἀπό τόν
ἄμεσο φωτισμό καί τήν καθοδήγηση τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος καί γι’ αὐτό ἀκριβῶς
εἶναι πολύ ὠφέλιμη στόν ἄνθρωπο. Διδάσκει τήν ἀλήθεια, ἐλέγχει καί φανερώνει τίς πλάνες καί τίς παρεκτροπές
τῶν ἀνθρώπων, διορθώνει αὐτούς πού
ἁμαρτάνουν καί παιδαγωγεῖ τόν ἄνθρωπο, γιά ν’ ἀποκτήσει τίς ἀρετές πού
ζητᾶ ἀπ’ αὐτόν ὁ Θεός. Μόνο μέ τόν
τρόπο αὐτόν ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ θά
εἶναι τέλειος καί καταρτισμένος σέ κάθε
καλό ἔργο» (Β΄ Τιμ. γ΄ 16-17).
  
Τά βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τόσο
τῆς Παλαιᾶς ὅσο καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὡς πρός τό περιεχόμενό τους
διαιροῦνται σέ ἱστορικά, διδακτικά καί
προφητικά ὡς ἑξῆς:

Ἁγία Γραφή
Παλαιά Διαθήκη (49 βιβλία)
Ἱστορικά βιβλία
1. Γένεσις
2. Ἔξοδος
3. Λευϊτικόν
4. Ἀριθμοί
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5. Δευτερονόμιο
6. Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ
7. Κριταί
8. Ρούθ

9. Βασιλειῶν Α΄
10. Βασιλειῶν Β΄
11. Βασιλειῶν Γ΄
12. Βασιλειῶν Δ΄
13. Παραλειπομένων Α΄
14. Παραλειπομένων Β΄
15. Ἔσδρας Α΄
16. Ἔσδρας Β΄

17. Νεεμίας
18. Τωβίτ
19. Ἰουδίθ
20. Ἐσθήρ
21. Μακκαβαίων Α΄
22. Μακκαβαίων Β΄
23. Μακκαβαίων Γ΄

24. Ψαλμοί
25. Ἰώβ
26. Παροιμίαι Σολομῶντος
27. Ἐκκλησιαστής

Διδακτικά βιβλία
28. ᾎσμα ᾈσμάτων
29. Σοφία Σολομῶντος
30. Σοφία Σειράχ
Προφητικά βιβλία
41. Ζαχαρίας
42. Μαλαχίας
43. Ἠσαΐας
44. Ἱερεμίας

31. Ὡσηέ
32. Ἀμώς
33. Μιχαίας
34. Ἰωήλ

Καινή Διαθήκη (26 βιβλία)
Εὐαγγέλιο Κατά Ματθαῖον
Εὐαγγέλιο Κατά Μᾶρκον
Εὐαγγέλιο Κατά Λουκᾶν

Ἱστορικά βιβλία
4. Εὐαγγέλιο Κατά Ἰωάννην
5. Πράξεις τῶν Ἀποστόλων

Διδακτικά βιβλία
6. Ἐπιστολή Παύλου Πρός Ρωμαίους
17. Ἐπιστολή Παύλου Πρός Τίτον
7. Ἐπιστολή Παύλου Πρός Κορινθίους Α΄
18. Ἐπιστολή Παύλου Πρός Φιλήμονα
8. Ἐπιστολή Παύλου Πρός Κορινθίους Β΄
19. Ἐπιστολή Παύλου Πρός Ἑβραίους
9. Ἐπιστολή Παύλου Πρός Γαλάτας
20. Ἐπιστολή Ἰακώβου Καθολική
10. Ἐπιστολή Παύλου Πρός Ἐφεσίους
21. Ἐπιστολή Πέτρου Καθολική Α΄
11. Ἐπιστολή Παύλου Πρός Φιλιππησίους
22. Ἐπιστολή Πέτρου Καθολική Β΄
12. Ἐπιστολή Παύλου Πρός Κολασσαεῖς
23. Ἐπιστολή Ἰωάννου Καθολική Α΄
13. Ἐπιστολή Παύλου Πρός Θεσσαλονικεῖς Α΄ 24. Ἐπιστολή Ἰωάννου Καθολική Β΄
14. Ἐπιστολή Παύλου Πρός Θεσσαλονικεῖς Β΄ 25. Ἐπιστολή Ἰωάννου Καθολική Γ΄
15. Ἐπιστολή Παύλου Πρός Τιμόθεον Α΄
26. Ἐπιστολή Ἰούδα Καθολική
16. Ἐπιστολή Παύλου Πρός Τιμόθεον Β΄
Προφητικό βιβλίο
27. Ἀποκάλυψη Ἰωάννου
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«Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι»
(Α΄ Πέτρ. α΄, 16)

Τ

ὸν λόγο αὐτό τόν ἔχουμε ἀκούσει
πολλὲς φορές. Ὁ Θεὸς τὸν ἐπαναλαμβάνει σήμερα καὶ σ’ ἐμᾶς.
Ἡ ψυχή μας στὸ βάθος αὐτὸ ἀναζητάει. Ἡ ἐποχή μας τὸ ἔχει ἀνάγκη καὶ τὸ
περιμένει.
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ζῶον, ἀλλὰ ζῶον
θεούμενον. Ξεχωρίζει ἀπ’ ὅλη δημιουργία καὶ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ γίνῃ θεὸς
κατὰ χάριν. Ὁ Θεὸς εἶναι φύσει Ἅγιος.
Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ γίνῃ Ἅγιος,
ἐρχόμενος σὲ σχέση καὶ κοινωνία μὲ τὸν
Θεόν. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς
τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ κάθε χριστιανοῦ.
  
Γεννᾶται ὅμως, τὸ ἐρώτημα. Τὰ ἄλλα
ποὺ κάνουμε στὴ ζωή μας τί εἶναι; Δηλαδὴ ἡ ἐργασία, τὰ γράμματα, ἡ ἐπιστήμη, τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ὁ γάμος, ἡ οἰκογένεια. Κανένα δὲν ἀποτελεῖ σκοπὸ τῆς
ζωῆς μας. Ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν μέσα
γιὰ τὸν σκοπό. Θὰ περάσουμε ἀπ’ αὐτά,
θὰ τὰ ἐργαστοῦμε σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, καὶ αὐτὰ θὰ συντελέσουν
θετικὰ ἢ ἀρνητικὰ στὴν ἐπίτευξη τοῦ
σκοποῦ τῆς ζωῆς μας, ποὺ παραμένει
καὶ εἶναι ἕνας: ὁ ἁγιασμός μας.
  
Καὶ τώρα, καθὼς θὰ προσπαθήσουμε
νὰ βάλουμε κάποια ἀρχή, γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε τὸν σκοπὸ τῆς ζωῆς μας, ὁ ὁποῖος
εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ θέωσις, τὸ πρῶτο ποὺ
χρειάζεται νὰ ἔχουμε ξεκάθαρα μέσα
μας εἶναι ἡ συναίσθησις τῆς ἁμαρτωλότητός μας. Πρέπει νὰ αἰσθανόμαστε ὡς
ὁ ἄρρωστος ποὺ ζητάει τὴν ὑγεία του. Ἡ
ἁμαρτία εἶναι πραγματικότητα. Εἴμαστε
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ἁμαρτωλοί. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες ( Ἱερὸς
Χρυσόστομος, Μέγας Βασίλειος κ.λ.π.)
θεωροῦσαν τὸν ἑαυτό τους ἀνάξιο καὶ
ἁμαρτωλό. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν
ἀρχὴ τῆς δράσεώς του ἔλεγε ὅτι εἶναι
ὁ τελευταῖος τῶν Ἀποστόλων. Ὁ μεγάλος Πατριάρχης Ἀβραὰμ ἔλεγε γιὰ
τὸν ἑαυτόν του: « Ἐγὼ δὲ εἰμι γῆ καὶ
σποδός». Χῶμα καὶ στάχτη. Ὁ Ἅγιος
Παΐσιος ἔλεγε γιὰ τὸν ἑαυτόν του ὅτι
«εἶμαι σὰν ἕνα κονσερβοκούτι, εἶχα τὴν
εὐλογία, ὅμως, τὸ ἄνοιγμά του νὰ εἶναι
στραμμένο πρὸς τὸν ἥλιον».
  
Στόν ἀγῶνα μας γιὰ τὴν ἁγιότητα
ἐκεῖνο ποὺ μᾶς ἀσφαλίζει εἶναι ἡ ταπείνωσις. Τὸ φρόνημα: « Ὁ Θεός, ἱλάσθητί
μοι τῶ
� ἁμαρτωλῶ».
� Ταπείνωσις εἶναι ἡ
βάσις τῶν ἀρετῶν.
Ἀπαραίτητη εἶναι καί ἡ αὐτογνωσία.
Μὲ γνώμονα τὴ συνείδησή μας (φωτισμένη ὅμως), μὲ καθρέπτη τὸν Λόγο
τοῦ Θεοῦ, τὴν πεῖρα τῶν Πατέρων, σὲ
ἀτμόσφαιρα περισυλλογῆς, ἐξετάζουμε τὸν ἑαυτό μας ἐφ’ ὅλης τῆς ὕλης.
Ἐξετάζουμε ὡς πρὸς τοὺς λογισμούς,
τὶς αἰσθήσεις, τὰ λόγια, τὶς παραλείψεις
καθηκόντων, ὡς πρὸς τὶς πράξεις, τὶς
ἁμαρτίες καὶ τὰ πάθη.
Βασικὴ καὶ ἀπαραίτητη στὸν δρόμο
πρὸς τὴ θέωση εἶναι ἡ μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει συνεχὴς ἀλλαγὴ τρόπου
ζωῆς. Ἡ χριστιανικὴ ζωὴ ἀρχίζει μὲ τὴ
μετάνοια, προχωρεῖ μὲ τὴ μετάνοια καὶ
τελειώνει μὲ τὴ μετάνοια. Ἡ μετάνοια
εἶναι ἰσόβια.
Χρειάζεται καὶ σωστὴ πνευματικὴ
καθοδήγηση. Ὅπως ὑπάρχει ἡ ἐπιστη-

μονική, ἡ ἰατρικὴ ἢ ἡ τραπεζική δεοντολογία, ἔτσι ὑπάρχει καὶ ἡ πνευματικὴ
δεοντολογία, ἡ ὁποία μεταδίδεται ἀπὸ
γενεὰ σὲ γενεὰ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν
Ἁγίῳ Πνεύματι. Αὐτὴ τὴν πνευματικὴ
καθοδήγηση μποροῦν νὰ τὴν ἐπιτελέσουν πιστοὶ καὶ φωτισμένοι χριστιανοί,
λαϊκοί, περισσότερον μοναχοί, καὶ εἰδικότερα σωστοὶ καὶ κατηρτισμένοι Πνευματικοὶ Πατέρες καὶ Ἐξομολόγοι.
  
Ὁ πιστὸς χριστιανός, ὁ ὁποῖος
πορεύεται πρὸς τὸν ἁγιασμὸ καὶ
τὴ θέωση εἶναι, καὶ πρέπει νὰ εἶναι,
ἀγωνιστής! Τὸ ἀγωνίζεσθαι χρειάζεται
νὰ εἶναι τὸ διαρκὲς σύνθημά του! Δὲν
ἀφήνει τὸν ἀγῶνα οὔτε μιὰ στιγμή, γιατὶ
ὁ ἐχθρὸς καιροφυλακτεῖ.
Ὁ ἀγωνιζόμενος γιὰ τὴν ἁγιότητα
δὲν εἶναι ἀναμάρτητος. Ἀναμάρτητος θὰ γίνῃ κάποτε, ἐκεῖ στὴ μέλλουσα
ζωή. Ὅσο εἶναι στὸν παρόντα κόσμο,
θὰ βρίσκεται καὶ ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τῆς
ἁμαρτίας. Εἶναι ὁ πίπτων ἀλλὰ καὶ ὁ
ἀνιστάμενος.
  
Λέμε στὴν Θείαν Λειτουργίαν:
«Πρόσχωμεν τὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις». Τί
σημαίνει αὐτό; Ὅτι γίναμε ἅγιοι; Ὅτι
εἴμαστε ἅγιοι; Ὄχι. Εἴμαστε οἱ ἁγιαζόμενοι. Οἱ συνεχῶς ἁγιαζόμενοι. Ἡ κεφαλὴ εἶναι ἁγία. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός.
Καὶ διοχετεύει τὸν ἁγιασμὸν εἰς τὸ
ὑπόλοιπον σῶμα, τὸ ὀποῖον εἶναι ἁμαρτωλόν, ἀλλὰ καὶ ἁγιαζόμενον. Ὅπως
ὁ σίδηρος, ὅταν τὸν βάλουμε στὴ φωτιά, στὸ καμίνι, ἀρχίζει καὶ κοκκινίζει
καὶ πυρακτοῦται ὅλο καὶ περισσότερο,
καὶ γίνεται ὅλος φωτιά, τόσο ποὺ δὲν
ξεχωρίζεις στό τέλος εὔκολα τὴ φωτιὰ
καὶ τὸν σίδηρο.
  

Ἅγιοι ἀνεδείχθηκαν
ἄνθρωποι
κάθε ἡλικίας,
ἀπὸ βρέφη
μέχρι γέροντες. Κάθε ἐπαγγέλματος, καταγωγῆς καὶ
προελεύσεως. Ἁγίους ἀνέδειξαν ὅλες οἱ
ἐποχὲς καὶ ἡ ἐποχή μας. Ἅγιοι τοῦ 20οῦ
αἰῶνος καὶ τῶν τελευταίων δεκαετιῶν.
Μακρὺς ὁ κατάλογος. Ἅγιος Πορφύριος
ὁ Καυσοκαλυβίτης, Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης,
Ἰάκωβος Τσαλίκης τῆς Εὐβοίας, Ἀμφιλόχιος Μακρῆς τῆς Πάτμου, Σωφρόνιος Ζαχάρωφ, Καλλίνικος Μητροπολίτης
Ἐδέσσης, Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος
Κριμαίας, Σιλουανὸς ὁ ἁγιορείτης κλπ.
Καὶ σήμερα, περισσότερο ἀπὸ
κάθε ἄλλο, χρειαζόμαστε Ἁγίους!
Ἔχουμε γεμίσει ἀπὸ ἐπιστήμονες
κάθε εἰδικότητος, ἀπὸ πολιτικοὺς,
ἀπὸ… ἀπὸ… Χρειαζόμαστε Ἁγίους!
  
Αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς
μας, ὁ προορισμός μας. Ἄς τὸν πάρουμε σοβαρὰ καὶ ὑπεύθυνα. Ἄς μὴ
μείνουμε σὲ αὐτὸ ποὺ εἴμαστε. Ἄς
κάνουμε κάποιο ξεκίνημα, κάποια
ἀρχή. Ζητώντας θερμὰ τὴν Θεία
βοήθεια.
Ὁ Θεὸς ἐπαναλαμβάνει καὶ σήμερα
σὲ ὅλους μας. « Ἅγιοι γίνεσθε». Κάτι
τέτοιο θὰ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀγάπη καὶ
προσφορὰ στὸν ἑαυτό μας. Ἡ μεγαλύτερη προσφορὰ στὸν κόσμο καὶ τὴν
ἐποχή μας.
π. Βασίλειος Μπλάνας,
Προϊστάμενος τῆς Ἀδελφότητας
Θεολόγων ΖΩΗ
(Σύνοψη ὁμίλιας του ἐπί τοῦ συνθήματος
τῆς νέας ἱεραποστολικῆς χρονιᾶς
2021-2022)
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Στοχασμοί
&
Ἀπόηχοι

Ὁ ἀστείρευτος
θησαυρός
τῆς γλώσσας μας

Μ

ιά ἀπόφαση τοῦ Ἀμερικανικοῦ Πανεπιστημίου Princeton
(Πρίνστον) ,«νά μήν εἶναι πλέον ὑποχρεωτική ἡ γνώση τῶν Ἀρχαίων
Ἑλληνικῶν ἤ τῶν Λατινικῶν γιά ὅσους
φοιτητές εἶναι ὑποψήφιοι γιά Κλασικές
Σπουδές», δέν εἶχε, γενικῶς, τήν ὀρθή
ἀπόδοση καί γι’ αὐτό παρερμηνεύθηκε
ἀπό κάποιους σχολιαστές, οἱ ὁποῖοι θεώρησαν ὅτι τό Πανεπιστήμιο «καταργεῖ
τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά καί τά Λατινικά».
Στήν πραγματικότητα, αἰτία τῆς καταργήσεως τῆς ὑποχρεωτικῆς γνώσεως
αὐτῶν τῶν γλωσσῶν ἀπό τούς ὑποψηφίους σπουδαστές Κλασικῶν Σπουδῶν
ὑπῆρξε ἡ διαπίστωση ὅτι ἡ ἀντίστοιχη
διδασκαλία τους στούς μαθητές τῶν Λυκείων εἶναι ἐλλιπής, καί γι’ αὐτό ἔχουν
μειωθεῖ σημαντικά οἱ αἰτήσεις τῶν ὑποψηφίων πού ἐνδιαφέρονται γι’ αὐτόν
τόν κλάδο τῶν σπουδῶν. Ἡ διδασκαλία
τῶν Γλωσσῶν αὐτῶν ἰσχύει κανονικά γιά
ὅσους φοιτοῦν στά Τμήματα Κλασικῶν
Σπουδῶν.
  
Μέ αὐτή τήν ἀφορμή θυμήθηκα ὅτι,
πρίν ἀπό λίγα χρόνια, καί στήν πατρίδα
μας, εἶχε πυροδοτήσει πολλές συζητήσεις
ἡ πρόταση «νά καταργηθεῖ ἡ διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στό πρωτότυπο γιά τούς μαθητές τοῦ Λυκείου πού
ἀκολουθοῦν θετική κατεύθυνση». Τό
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πόσο λανθασμένη
ἦταν αὐτή
ἡ πρόταση
τό εἶχα συνειδητοποιήσει ἀπολύτως, ὅταν ἑτοίμαζα κάποτε
μιά ὁμιλία μου σχετική μέ τή «Γλῶσσα
στήν Ἰατρική» καί διεπίστωνα συνεχῶς
τή συμβολή τοῦ πλούτου τῶν Ἀρχαίων
Ἑλληνικῶν στό ἀπαιτητικό εὖρος τῆς
ἀντίστοιχης ὁρολογίας - διεθνῶς - καί
στήν ἀκριβολογία τῶν διαγνωστικῶν χαρακτηρισμῶν.
  
Τήν ἴδια διαπίστωση εἶχα κάνει, μέ
ἀρκετή ὁμολογῶ ἔκπληξη, ὅταν, πρίν
ἀπό καιρό, διάβασα ὅτι αὐτήν ἀκριβῶς
τή γλῶσσα χρησιμοποιοῦσε, γιά νά καταγράψει τίς ἐπιστημονικές σκέψεις καί
ἰδέες του ἕνας ἀπό τούς κορυφαίους
–θ ε τ ι κ ῆ ς κ ατ ε ύ θ υ ν σ η ς – ἐπιστήμονες στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, ὁ
Ἰσαάκ Νεύτων. Οἱ σχετικές πληροφορίες
ἀναφέρουν τά ἑξῆς :
Κατά τά ἔτη 1661 ἕως 1665, ὁ γνωστός φυσικός καί μαθηματικός Ἰσαάκ
Νεύτων, ὑπῆρξε προπτυχιακός φοιτητής στό Trinity College, καί χρησιμοποιοῦσε ἕνα Σημειωματάριο ὅπου, ἐκτός
ἀπό πολλές σημειώσεις πού ἀφοροῦσαν
τίς σπουδές του, ἔγραφε, προοδευτικῶς,

καί τίς δικές του ἐρευνητικές σκέψεις καί
ἀνακαλύψεις, τίς σχετικές μέ τά Μαθηματικά, τή Φυσική καί τή Μεταφυσική.
Εἶναι σκέψεις καί θεωρίες οἱ ὁποῖες διαγράφουν τίς ἀπαρχές τοῦ ἀριστουργηματικοῦ καί κλασικοῦ ἐπιστημονικοῦ
ἔργου του «Principia Mathematica»,
τοῦ σχετικοῦ μέ τίς Μαθηματικές Ἀρχές
τῆς Φιλοσοφίας τῆς Φυσικῆς.
Μετά τόν θάνατό του ὁ ἐκτελεστής τῆς διαθήκης του εἶχε κρίνει ὅτι
οἱ σελίδες αὐτοῦ τοῦ Σημειωματαρίου «Δέν εἶναι κατάλληλες γιά ἐκτύπωση». Ἔτσι, τό 1872, τό «Trinity
College Notebook» τοῦ Νεύτωνα παραχωρήθηκε, ἀπό τόν πέμπτο Κόμη τοῦ
Portsmouth, στή Βιβλιοθήκη τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Cambridge, στό ὁποῖο
ὁ Νεύτων ὑπῆρξε καθηγητής. Μέ τήν
ψηφιοποίηση περισσότερων ἀπό 4.000
σελίδων ἀπό τό ἀρχεῖο του, τό Πανεπιστήμιο αὐτό ἐπιτρέπει στίς μέρες μας,
γιά πρώτη φορά, τήν πρόσβαση, μέσῳ
διαδικτύου, στά πρωτότυπα τυπωμένα
ἔργα, ἀλλά καί στά ψηφιοποιημένα χειρόγραφα τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἐπιστήμονα. Ἔτσι, δόθηκε στή δημοσιότητα καί
τό χειρόγραφο Σημειωματάριό του καί
ἀποκαλύφθηκε ὅτι ὁ Νεύτων γνώριζε,
σκεπτόταν καί χρησιμοποιοῦσε, γιά νά
γράφει τίς σημειώσεις του τά Ἀ ρ χ α ῖ α
Ἑ λ λ η ν ι κ ά.
Στό Σημειωματάριο ὑπάρχουν καί
μερικές λευκές σελίδες, ἀλλά ὁ Νεύτων χρησιμοποιοῦσε καί τίς δύο ὄψεις
τῶν σελίδων. Οἱ δέ σελίδες 88 ἕως 135
–στίς ὁποῖες ὁ Νεύτων ὀργανώνει τίς
σκέψεις του κάτω ἀπό τόν γενικό τίτλο
«Questiones quaedem philosophiae»
( Ὁρισμένα Φιλοσοφικά Ἐρωτήματα)–
θεωροῦνται ἰδιαιτέρως σημαντικές καί
δείχνουν μέ πόση γνώση καί διεισδυτικότητα ἀνέλυε πλήρως τήν ἐτυμολογία τῶν

ἑλληνικῶν λέξεων πού χρησιμοποιοῦσε,
γιά νά ὁριοθετήσει αὐτά τά σημαντικά
ἐρωτήματα.
Ἀπό τίς πληροφορίες αὐτές προκύπτει ἀβίαστα τό συμπέρασμα ὅτι ὁ Νεύτων, γνωρίζοντας σέ βάθος τήν ἀρχαία
Ἑλληνική γλῶσσα, εἶχε πλήρη ἐπίγνωση
τῆς μ ον α δ ι κ ῆ ς δυνατότητας πού αὐτή
τοῦ ἔδινε, γιά νά διατυπώνει μέ ἀκρίβεια
καί σαφήνεια τίς φυσικο-μαθηματικές
σκέψεις του.
  
Ὅλα αὐτά ξαναῆρθαν στή μνήμη μου,
διαβάζοντας μερικά ἀποσπάσματα ἀπό
μιά πρόσφατη ὁμιλία πού ἔκανε ὁ τέως
Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, Προκόπης
Παυλόπουλος, μέ θέμα: « Ἡ ἑλληνική
γλῶσσα δημιουργός τῶν Μαθηματικῶν».
Σ’ αὐτήν, μεταξύ ἄλλων σημαντικῶν δεδομένων, ἀνέφερε χαρακτηριστικά καί
τό ὅτι: «... Μέσα, λοιπόν, σέ αὐτή τήν
ἐμβληματική ‘διαδρομή’, ἡ Ἑλληνική
Γλῶσσα κατέστησε ἐφικτή καί τή δημιουργία γλωσσικῶν διατυπώσεων τέτοιας
‘ἀφαιρετικότητας’, ὥστε νά μπορεῖ νά
‘συντονίζεται’ εὐχερῶς ἀκόμη καί μέ
ἀκραίως ἀφηρημένα μαθηματικά σύμβολα...».
  
Ἔχουμε, λοιπόν, χρέος, ἐμεῖς οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες, νά διαφυλάξουμε μέ
τόν πρέποντα σεβασμό ὅλον τόν ἀστείρευτο θησαυρό τῆς δικῆς μας γλώσσας,
κι ἔχουμε ἐπίσης χρέος νά μή στεροῦμε
τίς νέες γενιές ἀπό τή συμμετοχή τους
στή γνώση καί τήν ἀξιοποίηση τοῦ ἀξεπέραστου πλούτου πού ἐμπεριέχει γιά
ὅλους τούς ἐπιστημονικούς κλάδους.
Μερόπη Ν. Σπυροπούλου,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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Πολύτιμες συμβουλές

Ὁ

Προφήτης καί Βασιλιάς Δαβίδ ἔχει πολλά νά μᾶς διδάξει μέ τή ζωή του καί γενικῶς
μέ τά ἔργα του. Τό παράδειγμά του
εἶναι ἀξιομίμητο ἀπό ὅλους μας. Σέ
ὅλη του σχεδόν τή ζωή εἶχε πολέμους
μέ τούς γειτονικούς λαούς.
  
Ὁ Βασιλιάς Δαβίδ εἶχε πόθο ἱερό
νά κτίσῃ ναό καί τόν ἐξέφρασε πρός
τόν Προφήτη Νάθαν μέ τά ἑξῆς συγκινητικά λόγια: «ἰδού ἐγώ κατοικῶ ἐν
οἴκω� κεδρίνω,
� καί ἡ κιβωτός τοῦ Θεοῦ
κάθηται ἐν μέσ�ω τῆς σκηνῆς» (Β´ Βασιλ. ζ´ 2). Ὅπως βλέπεις, ἐγώ κατοικῶ
μέσα σέ πολυτελές ἀνάκτορον, πού
κατεσκευάσθη μέ ξύλα κέδρου, ἐνῷ ἡ
Κιβωτός τῆς Διαθήκης τοῦ Θεοῦ εὑρίσκεται μέσα σέ μία ἁπλῆ σκηνή. Τήν
ἴδια νύχτα ὁ Θεός ἀποκάλυψε τό θέλημά Του στόν Προφήτη Νάθαν, ὅπως
ἀναφέρει τό ἴδιο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης καί τοῦ εἶπε: «Πήγαινε καί
νά εἰπῇς τά ἑξῆς εἰς τόν δοῦλον μου
τόν Δαβίδ: Αὐτή εἶναι ἡ ἐντολή τοῦ Κυρίου: Δέν εἶσαι σύ ἐκεῖνος πού θά μοῦ
κτίσῃ Ναό, διά νά κατοικῶ εἰς αὐτόν.
Στή συνέχεια ὁ θεόπνευστος συγγραφέας ἀναφέρει ὅτι ὁ Θεός ἀπεκάλυψε
ὅτι παιδί δικό του θά κτίσει τόν ναό.
Αὐτός εἶναι ἐκεῖνος πού θά ἀνεγείρῃ
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Ναό πρός τιμήν τοῦ Ὀνόματός μου καί
θά ἀνυψώσω καί θά δοξάσω αἰωνίως
τόν θρόνο του (Βασιλ. β´ 13).
Ὁ Δαβίδ δέχθηκε τό θέλημα τοῦ
Θεοῦ καί ὑποτάχθηκε πλήρως εἰς αὐτό.
Ἔκανε τίς ἑτοιμασίες γιά τό κτίσιμο τοῦ
Ναοῦ καί καθοδήγησε τόν Σολομῶντα
σχετικά, καί τοῦ ἔδωσε πολύτιμες συμβουλές. Ἀξίζει νά δοῦμε σέ ἑρμηνεία
τή συγκινητική συναίσθηση πού εἶχε ὁ
Δαβίδ, ὅταν ἀνέθετε στόν Σολομῶντα
τήν ἐκτέλεση τοῦ ἔργου, ὅπως ἀναφέρεται στό βιβλίο Α´Παραλειπομένων.
« Ὁ Δαβίδ ἐκάλεσε τόν Σολομῶντα,
τόν υἱόν του καί τοῦ ἔδωκεν ἐντολήν νά
ἀνοικοδομήσῃ τόν Ναόν τοῦ Κυρίου,
τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ. Καί ὁ Δαβίδ
εἶπεν εἰς τόν Σολομῶντα: «Παιδί μου,
εἰς τήν καρδιά μου ἐγεννήθη ἡ δυνατή
ἐπιθυμία νά ἀνοικοδομήσω Ναόν πρός
τιμήν τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ»· ἀλλά κατέφθασε εἰς ἐμέ λόγος τοῦ Κυρίου, πού
ἔλεγεν: « Ἔχεις χύσει πολύ ἀνθρώπινο
αἷμα καί ἔκαμες μεγάλους αἱματηροτάτους πολέμους. Δέν θά οἰκοδομήσῃς
Ναόν πρός δόξαν τοῦ ὀνόματός μου,
διότι ἔχεις χύσει πολλά ἀνθρώπινα
αἵματα εἰς τήν γῆν ἐνώπιόν μου».
Ὅμως, πρόκειται νά γεννηθῇ εἰς σέ
υἱός. Αὐτός θά εἶναι ἄνθρωπος εἰρηνικός. Σ’ αὐτόν θά δώσω βασιλεία εἰρη-

πατέρα στό γυιό του
νική, ὥστε νά ἔχῃ ἡσυχία ἀπό ὅλους
τούς γύρω ἀπό τό βασίλειο ἐχθρούς του,
διότι τό ὄνομά του θά εἶναι Σολομών
(= εἰρηνικός). Θά δώσω δέ εἰρήνη καί
ἡσυχία στόν Ἰσραηλιτικό λαό κατά τή
διάρκεια τῆς βασιλείας του. Αὐτός θά
ἀνοικοδομήσῃ Ναό πρός τιμήν τοῦ ὀνόματός μου, αὐτός θά εἶναι εἰς ἐμέ υἱός
καί ἐγώ θά εἶμαι εἰς αὐτόν πατέρας...
Καί τώρα, υἱέ μου, θά εἶναι μαζί σου ὁ
Κύριος καί θά προάγῃ καί θά εὐλογῇ
τά ἔργα σου καί θά ἀνεγείρῃς Ναό εἰς
δόξαν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, ὅπως μοῦ
ἐμίλησε καί μοῦ ὑπεσχέθη περί σοῦ.
Εἴθε ὁ Κύριος νά σοῦ δώσῃ σοφία,
διάκριση, ἐπίγνωση καί σύνεση, ὀξύνεια, φρόνηση, εἴθε νά σέ ἐνισχύσῃ,
ὥστε νά κυριαρχήσῃς καί νά κυβερνήσῃς τόν Ἰσραηλιτικό λαό, καί νά
φυλάττῃς καί νά ἐφαρμόζῃς τόν νόμο
Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου. Τότε μόνον θά
εὐλογῆσαι, θά εὐτυχῇς καί θά προοδεύῃς, ἐάν προσέξῃς, ὥστε νά ἐφαρμόζῃς τίς ἐντολές καί τίς ἀποφάνσεις
καί δίκαιες κρίσεις, τίς ὁποῖες παρήγγειλεν ὁ Κύριος στόν Ἰσραηλιτικό
λαό διά μέσου τοῦ Μωϋσῆ. Προχώρει, λοιπόν, μέ ἀποφασιστικότητα ὡς
γενναῖος ἄνδρας καί ἔχε θάρρος· μή
φοβηθῇς καί μή δειλιάσῃς» ( Ἑρμηνεία
τῶν ἱερῶν κειμένων ἀπό τό ἔργο τῆς
Ἀδελφότητος Θεολόγων ὁ Σωτήρ, Ἡ

Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας, Παραλειπομένων Α´ κβ´ 6-13).
  
Ὅπως εἴπαμε καί στήν ἀρχή, ὁ
Δαβίδ εἶναι ὑπόδειγμα εὐσέβειας καί
ὑπακοῆς στόν Θεό. Μέ τήν παράθεση
τῶν σκέψεων αὐτῶν μποροῦμε νά πάρουμε, ἐκτός τῶν ἄλλων, δύο σπουδαῖα
συνθήματα:
Τό πρῶτο σύνθημα εἶναι ὅτι ὁ Θεός
δίνει τή ζωή καί κανείς δέν ἔχει τό δικαίωμα νά τήν ἀφαιρέσει. Πόσα ἐγκλήματα καί ἀνθρωποκτονίες ἀκούγονται,
δυστυχῶς, σχεδόν καθημερινῶς ἀπό τά
δελτία εἰδήσεων. Μάλιστα καί μεταξύ
στενῶν συγγενῶν καί ἀκόμη καί μεταξύ μελῶν τῆς αὐτῆς οἰκογενείας. Αὐτό
δείχνει ὅτι ἡ κοινωνία μας βρίσκεται σέ
μεγάλη ἠθική κατάπτωση.
Τό δεύτερο ὅτι ὁ Ναός εἶναι τόπος
ἱερός καί πρέπει νά εἶναι καθαρός. Ὄχι
μόνον ὁ Ναός, ἀλλά καί ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ τόν ἱερόν Χριστιανικόν
Ναόν καί τόν ὑπηρετοῦν, κληρικοί καί
λαϊκοί νά εἶναι καθαροί, νά ἔχουν καθαρά τά χέρια. Κάθε Χριστιανός εἶναι
Ναός τοῦ Θεοῦ καί πρέπει νά μπαίνει
στόν Ναό «μετά πίστεως, εὐλαβείας
καί φόβου Θεοῦ».
Ἀρχιμ. Γ. Μ.
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Ἡ ἀγριομέλισσα,
ὁ Ἅγιος Εὐστάθιος

Ὁ

λογοτέχνης Βίκτωρ Οὐγκώ
περιγράφει κάπου ἕνα περιστατικό πού τοῦ συνέβη,
ὅταν ἦταν ἐξόριστος στή νῆσο ῾Υερσέη.
Πρόκειται γιά ἕνα ἁπλό καθημερινό γεγονός, ἀλλά μέ ἕνα βαθύτατο νόημα:
«Χθές τό ἀπόγευμα, μπαίνοντας
στό δωμάτιό μου, παρατήρησα μιά ἀγριομέλισσα νά ἐκσφενδονίζεται πάνω στά
τζάμια τῶν παραθύρων. Μπῆκε, φαίνεται, τό πρωΐ ἀπό τά ἀνοιχτά παράθυρα,
καί τώρα προσπαθοῦσε νά βρεῖ διέξοδο, χωρίς νά μπορεῖ νά διακρίνει ὅτι τά
τζάμια ἦταν κλειστά!
»Τή λυπήθηκα! Καί ἐπιχείρησα μέ
ἕνα μαντῆλι νά τήν πιάσω καί νά τή
βγάλω ἔξω. Τότε ὅμως, λές καί κατάλα-

βε ὅτι θέλω νά τή συλλάβω, καί θέλοντας νά μοῦ ξεφύγει, ἄρχισε μανιωδῶς
νά πετάει σέ ὅλο τό δωμάτιο. ῏Ηταν σάν
νά μοῦ ἔλεγε: “Θέλεις νά μοῦ στερήσεις
τήν ἐλευθερία μου, τύραννε! ᾿Αφοῦ εἶμαι
εὐτυχής, γιατί μέ καταδιώκεις;”
»Τελικά, κατάφερα νά τήν πιάσω.
Καί προσεκτικά τήν ἔβγαλα ἔξω καί τήν
ἄφησα ἐλεύθερη νά πετάξει...»

Καί γιά νά τόν βοηθήσει ὁ Χριστός
νά νιώσει καλύτερα τή διαφορά ἀνάμεσα
στήν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία, καί στήν
ἐλευθερία πού στηρίζεται σέ ἐπίγειες δόξες
καί ἀνέσεις, ἐπέτρεψε νά χάσει προσωρινά,
ὄχι μόνο τό μεγάλο του ἀξίωμα, ἀλλά
καί τή γυναῖκα του καί τά παιδιά του!
  
Κάτι παρόμοιο συνέβη μέ τόν Ρωμαῖο στρατηγό Πλακίδα, στά χρόνια
τοῦ αὐτοκράτορα Τραϊανοῦ (98 - 117
μ.Χ.). Κλεισμένος ὁ Πλακίδας στό
γυάλινο κλουβί τῆς ἐπίγειας δόξας καί
τῶν ὑλικῶν ἀνέσεων, προσπαθοῦσε νά
ξεσκάσει πηγαίνοντας συχνά γιά κυνῆγι.
Τό ἔβλεπε ὅμως, ὅτι ὅπως ἡ ἀγριομέλισσα τοῦ Οὐγκώ. Ὅπως αὐτή, πού μάταια
ἐνθουσιαζόταν καί πετώντας ὁρμητικά
νά περάσει τό τζάμι, ἔσπαζε τά μοῦτρα
της, ἔτσι καί αὐτός, ὅσο κι ἄν ἔψαχνε
στό κυνῆγι γιά ἀληθινή ἐλευθερία καί
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χαρά, δέν εὕρισκε οὔτε τό ἕνα οὔτε τό
ἄλλο.
Καί ἐνῶ ἐκεῖνος –μή ἔχοντας ἄλλη
ἐναλλακτική λύση– συνέχιζε μέ μανία
τό κυνῆγι, τόν ἔπιασε ὁ Θεός, χρησιμοποιώντας γιά «μαντῆλι» ἕνα... ἐλάφι!
᾿Ανάμεσα στά κέρατα τοῦ ἐλαφιοῦ
φάνηκε ὁ Χριστός ᾿Εσταυρωμένος. Καί
τόν κάλεσε νά ἀφήσει τήν ψεύτικη θρησκεία τῶν εἰδώλων, καί νά Τόν γνωρίσει.
νά γνωρίσει τήν ᾿Αλήθεια.
῾Ο Πλακίδας βαπτίστηκε καί πῆρε τό
ὄνομα Εὐστάθιος. Βαπτίστηκε καί ὅλη
ἡ οἰκογένειά του. Καί ὅλοι μαζί ἄρχισαν
νά γεύονται τήν ἐλευθερία πού χαρίζει
ὁ Χριστός στά δικά Του παιδιά! Τήν
«ἐλευθερία τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ
Θεοῦ».
  
Καί γιά νά τόν βοηθήσει ὁ Χριστός
νά νιώσει καλύτερα τή διαφορά ἀνάμεσα στήν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία, καί στήν
ἐλευθερία πού στηρίζεται σέ ἐπίγειες
δόξες καί ἀνέσεις, ἐπέτρεψε νά χάσει
προσωρινά, ὄχι μόνο τό μεγάλο του
ἀξίωμα, ἀλλά καί τή γυναῖκα του καί
τά παιδιά του! ῎Ετσι ὁ Ἅγιος Εὐστάθιος
καί ὅλη ἡ οἰκογένειά του κατάλαβαν
ὅτι ἡ ἀληθινή ἐλευθερία δέν εἶναι νά
ἔχεις τρόπο νά διασκεδάζεις, ἀλλά τί
καί γιατί ἔχει σημασία. ὅτι ἡ ἀληθινή
ἐλευθερία εἶναι ἕνα δῶρο πού δέν τό
χάνει ὁ ἄνθρωπος
• οὔτε ὅταν ἀπό πλούσιος γίνεται
φτωχός.
• οὔτε ὅταν ἀπό ὑγιής γίνεται ἄρρωστος.
• οὔτε ὅταν στερηθῆ τή ζεστή συντροφιά τῶν ἀγαπημένων του προσώπων.
  
῾Ο ἀληθινά ἐλεύθερος ἄνθρωπος δέν
κινδυνεύει, οὔτε ἀπό τή φτώχεια, οὔτε

ἀπό τίς ἀρρώστιες, οὔτε ἀπό τή μοναξιά.
Κινδυνεύει μόνο ἀπό τήν ὑποδούλωση
σέ σάπιες ἰδέες καί προκαταλήψεις. Κινδυνεύει μόνο ἀπό τήν ὑποδούλωση σέ
πάθη. ψυχῆς καί σώματος.

Ο ἀληθινά ἐλεύθερος ἄνθρωπος
δέν κινδυνεύει, οὔτε ἀπό τή φτώχεια, οὔτε
ἀπό τίς ἀρρώστιες, οὔτε ἀπό τή μοναξιά.
Κινδυνεύει μόνο ἀπό τήν ὑποδούλωση
σέ σάπιες ἰδέες καί προκαταλήψεις.
Κινδυνεύει μόνο ἀπό τήν ὑποδούλωση
σέ πάθη. ψυχῆς καί σώματος.
῞Οποιος ὑποδουλωθῆ σέ τέτοια ἀφεντικά, ὅσο καί νά παριστάνει τόν «ἀπελευθερωμένο» καί τόν «προοδευτικό»,
μένει κλεισμένος σέ ἕνα γυάλινο κλουβί.
Νομίζει ὅτι εἶναι ἐλεύθερος, ἀλλά στήν
πραγματικότητα κάποια τζάμια τοῦ
κλείνουν τόν δρόμο πρός τήν ἀληθινή
᾿Ελευθερία. Καί τά ὅποια «προοδευτικά» του ξεσπάσματα, μοιάζουν μέ τά
μάταια κτυπήματα τῆς ἀγριομέλισσας
πάνω στά τζάμια τοῦ παραθύρου.
  
Ὁ Ἅγιος Εὐστάθιος ἄφησε τόν
Χριστό νά τόν πιάσει, νά τοῦ ἀνοίξει τό
παράθυρο καί νά τόν βγάλει στόν καθαρό καί ἐλεύθερο ἀέρα τῆς ᾿Εκκλησίας
Του. Καί μαζί μέ ὅλη τήν οἰκογένειά
του βρῆκαν κοντά Του τήν ἀληθινή
καί αἰώνια ζωή. καί ἀξιώθηκαν νά μαρτυρήσουν γιά τόν Χριστό. Καί τώρα
εἶναι ἔνδοξοι μάρτυρες. Στόν οὐρανό.
Κοντά στόν Χριστό.
Η μνήμη τους τιμᾶται στίς 20 Σεπτεμβρίου.
π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος
207

Πῶς ἀπολαμβάνουμε
ἕνα τοπίο;

Ἀ

νατολές, δύσεις, θάλασσες, βουνά, κάμποι, δάση, ἄψυχη φύση,
ζωντανά πλάσματα, ...· ἕνας
κόσμος ἀσύγκριτος, γεμάτος ὀμορφιά.
Καί δέν εἶναι ἁπλῶς ἡ ἀπέραντη ποικιλία σχημάτων καί χρωμάτων· εἶναι ὅτι
ὅλα αὐτά μεταβάλλονται διαρκῶς ἀπό
τόπο σέ τόπο, ἀπό σημεῖο σέ σημεῖο,
ἀπό στιγμή σέ στιγμή. Καθημερινά, ἀπό
τήν ἀνατολή μέχρι τή δύση τοῦ ἥλιου, ἡ
φύση ἀλλάζει μυριάδες ὄψεις. Καί εἶναι
καί οἱ ἀλλαγές τοῦ καιροῦ, καί οἱ θαυμάσιες ἐναλλαγές τῶν ἐποχῶν τοῦ χρόνου.
Εἴμαστε ἔτσι φτιαγμένοι, ὥστε νά
ἀποζητοῦμε καί νά ἀπολαμβάνουμε τήν
ὀμορφιά1. Διότι ὁ Δημιουργός μας εἶναι
Θεός κάλλους καί μεῖς εἰκόνες Του.


Καί εἶναι ἐντυπωσιακό τό πόσοι παράγοντες συνδυάζονται, γιά νά ἀπολαύσουμε τό κάλλος τῆς δημιουργίας.
Χρειάζεται κατ’ ἀρχάς φῶς. Βλέπουμε ὄχι τά ἴδια τά ἀντικείμενα, ἀλλά
τό φῶς πού αὐτά ἀντανακλοῦν ἤ ἐκπέμπουν. Γι’ αὐτό καί δέν μποροῦμε νά
δοῦμε τά ἀντικείμενα στό σκοτάδι.
1. Πῶς νά τά ἐξηγήσει κανείς αὐτά μέσα ἀπό
τίς στενόμυαλες θεωρίες, πού θέλουν τά πάντα
νά δημιουργήθηκαν τυχαῖα μέ μοναδικό κίνητρο
τή φυσική ἐπιλογή καί τήν ἐπιβίωση τῶν εἰδῶν;
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Ὄχι ὁτιδήποτε φῶς: πρέπει νά εἶναι
ὁρατό φῶς, ὥστε νά τό ἀντιλαμβάνεται
τό μάτι μας· πρέπει συγχρόνως νά εἶναι
καί πολυχρωματικό, νά περιέχει ὅλα τά
χρώματα τῆς ἴριδος. Αὐτό εἶναι ἀκριβῶς
καί τό φῶς ποῦ μᾶς στέλνει ὁ ἥλιος.
Ἄν τό φῶς τοῦ ἥλιου ἦταν μονοχρωματικό, π.χ. κόκκινο, ὅλα τά ἀντικείμενα
θά φαινόνταν κόκκινα μέ διαβαθμίσεις
τῆς ἔντασης τοῦ κόκκινου.
Χρειάζεται, ἐπίσης, τό ἀντικείμενο
πού παρατηροῦμε, νά διαθέτει τίς κατάλληλες ὀπτικές ἰδιότητες. Τά φύλλα
τῶν φυτῶν φαίνονται πράσινα, ἐπειδή ἡ
χλωροφύλλη πού περιέχουν ἀπορροφᾶ
κυρίως τά ἄλλα χρώματα τοῦ φωτός,
ἐνῶ τό πράσινο ἀνακλᾶται ἤ διαπερνᾶ
τό φύλλο ἐλεύθερα.
Χρειάζεται, φυσικά, τό μάτι μας, νά
καθορίζει μέ τήν ἴριδα τήν ποσότητα τοῦ
φωτός πού θά εἰσέλθει στό ἐσωτερικό
του καί τόν κρυσταλλοειδῆ φακό νά
ἑστιάζει τό φῶς στόν ἀμφιβληστροειδῆ
μέ τήν ἐκπληκτική διάταξη ἀπό φωτοϋποδοχεῖς (κωνία καί ραβδία), πού
μετατρέπουν τά ὀπτικά ἐρεθίσματα σέ
ἠλεκτρικά. Καί ἐνῶ –στήν κοινή ἀντίληψη– ἐδῶ μοιάζει νά ὁλοκληρώνεται ἡ
διαδικασία τῆς ὅρασης, στήν πραγματικότητα ἀπό ἐδῶ ξεκινάει.
Τά ἠλεκτρικά ἐρεθίσματα μεταφέρονται μέσῳ πολύπλοκων νευρωνικῶν

διαδρομῶν στό πίσω μέρος τοῦ ἐγκεφάλου, στόν ὀπτικό φλοιό. Ἐκεῖ γίνεται μία ἐκπληκτική ἐπεξεργασία τῶν
ἠλεκτρικῶν σημάτων καί ὁ ἐγκέφαλος
συνθέτει μέ δημιουργικό τρόπο καί
ἑρμηνεύει τήν εἰκόνα πού συνέλαβε
τό μάτι μας.

Τελειώσαμε; Ὄχι ἀκόμη! Μέχρις ἐδῶ
συνθέσαμε τήν εἰκόνα τοῦ περιβάλλοντος
καί τήν ἑρμηνεύσαμε. Μένει κάτι ἀκόμη,
τό πιό δύσκολο, ἀλλά καί τό πιό συναρπαστικό! Αὐτό χωρίς τό ὁποῖο δέν θά
εἴμαστε παρά μηχανές πού βλέπουν, χωρίς νά αἰσθάνονται. Κάτι πού εἶναι τόσο
στενά συνυφασμένο μέ τή φύση μας,
πού σπάνια τό σκεπτόμαστε, ἀλλά καί
τόσο μυστηριῶδες καί μεγαλειῶδες πού
δέν μποροῦμε νά τό ἑρμηνεύσουμε: ἡ
συνείδηση (ἐπίγνωση) καί ἡ βίωση τοῦ
γεγονότος! Ἡ ἀγαλλίαση πού προκαλεῖ
ἡ θέα ἑνός ὡραίου τοπίου, ἡ εὐφροσύνη
ἀπό τό χαμόγελο ἑνός μικροῦ παιδιοῦ...,
ὁ τρόμος καθώς βλέπουμε ἕνα αὐτοκίνητο νά ἔρχεται κατά πάνω μας,...
Ποῦ καί πῶς δημιουργεῖται ἡ συνείδηση καί βίωση τῶν γεγονότων;
Αὐτό εἶναι τό μεγάλο μυστήριο πού
ταλανίζει τούς ὀρθολογιστές νευροπιστήμονες. Ὁ ἐγκέφαλός μας ἀποτελεῖ μέν ἕνα ἐκπληκτικό ὄργανο, δέν
παύει ὅμως νά εἶναι ἕνα ὑλικό μέσον,
πού μέσῳ ἠλεκτροχημικῶν ἀντιδράσεων ἐπεξεργάζεται τά σήματα πού τοῦ
στέλνουν οἱ αἰσθήσεις μας. Πῶς εἶναι
δυνατόν ἠλεκτροχημικές ἀντιδράσεις νά
παράγουν ἄυλα ἀποτελέσματα, ὅπως
εἶναι τό αἴσθημα τῆς ἀγαλλίασης, τῆς

Ὁ ἐγκέφαλός μας θά ἀποσυντεθεῖ,
ἀλλά ἡ ψυχή θά διατηρήσει ὅλες
τίς ἐμπειρίες στήν αἰωνιότητα. Ὄχι!
Δέν βλέπουμε μέ τά μάτια, οὔτε
μέ τόν ἐγκέφαλο! Βλέπουμε μέ τήν ψυχή!
χαρᾶς, τοῦ φόβου;
Αὐτό συγχρόνως εἶναι καί ἡ μεγάλη
ἀπογοήτευση ὅσων κατασκευάζουν μηχανήματα κατά ἀπομίμηση τοῦ ἀνθρώπου (ρομπότ). Μποροῦν νά τά ἐφοδιάζουν μέ ὅραση καί ἀκοή καί ἄλλες
αἰσθήσεις, μποροῦν νά τά μάθουν νά
λένε: «Χαίρομαι» ἤ «Λυπᾶμαι», ἀλλά
χαίρονται ἤ λυποῦνται ὅσο καί ἕνα
ὁποιοδήποτε ἄψυχο ἀντικείμενο.
Ἡ συνείδηση καί βίωση τῶν γεγονότων δέν εἶναι ἐγκεφαλική, ἀλλά ψυχική
ἰδιότητα! Γι’ αὐτό «κι ἀπ’ ὅ,τι εἴδαμε,
ἀκούσαμε, ἀγγίξαμε» δέν μᾶς χωρίζει
«τάφου γῆ», ὅπως λέει καί ὁ ποιητής.
Ὁ ἐγκέφαλός μας θά ἀποσυντεθεῖ, ἀλλά
ἡ ψυχή θά διατηρήσει ὅλες τίς ἐμπειρίες
στήν αἰωνιότητα. Ὄχι! Δέν βλέπουμε μέ
τά μάτια, οὔτε μέ τόν ἐγκέφαλο! Βλέπουμε μέ τήν ψυχή!

Ἤδη, ὅμως, μπήκαμε σέ ἕναν χῶρο
ὑψηλό, στόν ὁποῖο ἡ ἐπιστήμη ἀδυνατεῖ νά εἰσδύσει. Μόνο ἡ θεολογία τῶν
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μπορεῖ νά μᾶς
ὁδηγήσει ἐδῶ· καί πάλι ὅμως «δί’ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι» (Α΄ Κορ. ἰγ΄ 12).
Βασίλειος Πετρουλέας,
Φυσικός
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Εἶναι δίκαιος ὁ Θεός;
ιατί ὁ Θεός, πού εἶναι ἀγαθός,
ἐπιτρέπει τό κακό; Γιατί οἱ καλοί
ὑποφέρουν, ἐνῶ οἱ κακοί συνήθως εὐημεροῦν; Γιατί νά ὑπάρχουν τά
ἐγκλήματα, οἱ ἀρρώστιες, οἱ φυσικές
καταστροφές, οἱ πόλεμοι, ὁ θάνατος;
Ποῦ εἶναι ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ; Ἡ
ἀπάντηση στά ἐρωτήματα αὐτά δίνεται
μέσα ἀπό τήν παρακάτω ἱστορία ἀπό
τή ζωή Ἁγίων ἀσκητῶν:

Γ

Ὁ Ἀββᾶς βλέποντας ὅλα αὐτά ἔκλαιγε γιά
τόν ἄδικο φόνο καί παρακαλοῦσε τόν Θεό
καί ἔλεγε: «Κύριε, πῶς ὑπομένει αὐτά ἡ
ἀγαθότητά Σου; Ποιά εἶναι ἡ βουλή Σου; »

Κάποτε ἕνας Ἅγιος Γέροντας παρακαλοῦσε τόν Θεό νά τοῦ ἀποκαλύψει
τήν ἀπάντηση στίς ἀπορίες αὐτές. Ὁ
Θεός, θέλοντας νά τόν πληροφορήσει,
τοῦ ἔβαλε στήν καρδιά τόν λογισμό ν’
ἀφήσει τή σκήτη καί νά βγεῖ στόν κόσμο. Περπατώντας, λοιπόν, ὁ Γέροντας
βρέθηκε σ’ ἕνα λιβάδι, ὅπου ὑπῆρχε καί
μία βρύση μέ καθαρό νερό. Ὁ Ἀββᾶς
κρύφτηκε στήν κουφάλα ἑνός δέντρου.
Σέ λίγο περνᾶ ἕνας πλούσιος ἄνθρωπος
καί κάθεται νά φάει. Ἔπειτα βγάζει
ἕνα πουγκί μέ 100 φλουριά, γιά νά
τά μετρήσει. Ἀφοῦ τά μέτρησε, νόμιζε
πώς τά ἔβαλε πάλι στό πουγκί. Ἐκεῖνα
ὅμως ἔπεσαν ἔξω. Σηκώθηκε, λοιπόν,
κι ἔφυγε, ἀφήνοντας ἐκεῖ τά φλουριά.
Σέ λίγο πέρασε ἕνας ὁδοιπόρος καί
σταμάτησε στό σημεῖο νά πιεῖ νερό.
Βρίσκει τά φλουριά, τα παίρνει καί
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φεύγει γρήγορα. Κατόπιν ἦρθε ἄλλος
φτωχός πεζοπόρος καί κάθισε ν’ ἀναπαυθεῖ. Ἐνῶ ἔτρωγε τό παξιμάδι του,
ἔρχεται ὁ πλούσιος, πέφτει πάνω στόν
φτωχό καί τοῦ λέει μέ θυμό: «Γρήγορα
δῶσε μου τά φλουριά πού βρῆκες». Ὁ
φτωχός τοῦ ὁρκιζόταν πώς δέν τά εἶδε.
Τότε ὁ πλούσιος ἄρχισε νά τόν δέρνει
καί μ’ ἕνα χτύπημα δυνατό τόν σκοτώνει. Ψάχνοντας, ὅμως, τά ροῦχα καί τά
πράγματα τοῦ φτωχοῦ ἀνθρώπου, δέν
βρῆκε τίποτα. Ἔφυγε πολύ λυπημένος.
Ὁ Ἀββᾶς βλέποντας ὅλα αὐτά ἔκλαιγε γιά τόν ἄδικο φόνο καί παρακαλοῦσε
τόν Θεό καί ἔλεγε: «Κύριε, πῶς ὑπομένει αὐτά ἡ ἀγαθότητά Σου; Ποιά εἶναι ἡ
βουλή Σου;» Τότε παρουσιάστηκε ἄγγελος καί τοῦ εἶπε: «Μή λυπᾶσαι, Γέροντα, γιατί ὅλα γίνονται μέ τή θέληση τοῦ
Θεοῦ. Ἄλλα κατά παραχώρηση, ἄλλα
γιά παίδευση καί ἄλλα γιά οἰκονομία.
Μάθε, λοιπόν, ὅτι αὐτός πού ἔχασε τά
φλουριά εἶναι γείτονας αὐτοῦ πού τά
βρῆκε. Ὁ δεύτερος εἶχε περιβόλι ἀξίας
100 φλουριῶν καί αὐτός ὁ πλούσιος,
ὡς πλεονέκτης πού ἦταν, τό πῆρε δικαστικῶς μόνο γιά 50 φλουριά. Ὁ φτωχός
περιβολάρης παρακαλοῦσε τόν Θεό νά
τόν ἐκδικηθεῖ. Ἔτσι οἰκονόμησε ὁ Θεός
καί τοῦ τά ἕδωσε διπλά, ἀντί γιά 50
φλουριά, ἔλαβε 100 φλουριά. Ἐκεῖνος
δέ ὁ ἄνθρωπος πού σκοτώθηκε ἄδικα,
εἶχε κάνει ἕναν φόνο, ἐπειδή ὅμως εἶχε
ἔργα θεάρεστα, θέλοντας ὁ Θεός νά
τόν σώσει καί νά τόν καθαρίσει ἀπό
τήν ἁμαρτία τοῦ φόνου, οἰκονόμησε νά
σκοτωθεῖ ἄδικα, γιά νά σωθεῖ ἡ ψυχή
του. Αὐτός δέ ὁ πλεονέκτης, πού ἔκανε
τόν φόνο, ἔμελλε νά κολαστεῖ ἀπό τή
φιλαργυρία του. Γιά τόν λόγο αὐτό τόν

ἄφησε ὁ Θεός νά πέσει στό ἁμάρτημα τοῦ φόνου, γιά νά πονέσει ἡ ψυχή
του καί νά ζητήσει μετάνοια. Καί νά,
τώρα ἀφήνει τόν κόσμο καί πάει νά γίνει
Μοναχός. Λοιπόν, κατέληξε ὁ ἄγγελος,
πήγαινε στό κελί σου καί μήν πολυεξετάζεις τίς κρίσεις τοῦ Θεοῦ, γιατί εἶναι
ἀνεξερεύνητες καί ἀνεξιχνίαστες».

«Λοιπόν, κατέληξε ὁ ἅγγελος, πήγαινε
στό κελί σου καί μήν πολυεξετάζεις
τίς κρίσεις τοῦ Θεοῦ, γιατί εἶναι
ἀνεξερεύνητες καί ἀνεξιχνίαστες ».
Συνήθως οἱ ἄνθρωποι προσπαθοῦμε
μέ τή λογική μας νά δώσουμε ἀπάντηση
σ’ ἐρωτηματικά πού εἶναι πέρα καί ἔξω
ἀπό τίς δυνατότητές μας. Θά πρέπει νά
ὑπογραμμίσουμε ὅτι ὁ Θεός δέν εἶναι

αἴτιος τοῦ κακοῦ. Τό ἠθικό κακό, δηλαδή ἡ ἁμαρτία, καί τό φυσικό κακό,
δηλαδή ὁ πόνος, ὁ θάνατος, κ.λ.π.,
εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς πτώσεως τοῦ

«Ὅταν ὁ Θεός βάζει στή ζωή μας
μιά τελεία, δέν μποροῦμε ἐμεῖς
νά βάζουμε ἐρωτηματικό ».
ἀνθρώπου, δηλαδή τοῦ Προπατορικοῦ
Ἁμαρτήματος. Ὁ Θεός ἐπεμβαίνει καί
μετριάζει τίς συνέπειες τοῦ κακοῦ, χωρίς
ν’ ἀναιρεῖ τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι χαρακτηριστικό αὐτό πού
εἰπώθηκε: «Ὅταν ὁ Θεός βάζει στή ζωή
μας μιά τελεία, δέν μποροῦμε ἐμεῖς νά
βάζουμε ἐρωτηματικό».
Γ. Δ. Κούβελας

Δωρεές
•		Ὁ κος Ἀνδρέας Λιώνης, Ἀθήνα, 100 €, εἰς μνήμην Πολυνείκη Θεοδωροπούλου.
•		Ὁ κος Λεωνίδας Πουλόπουλος, Χαλάνδρι Ἀττικῆς, 100 €, εἰς μνήμην Πολυνείκη Θεοδωροπούλου.
•		Ὁ κος Ἰωσήφ Ἀμασλίδης, Λονδίνο Ἡνωμένου Βασιλείου, 100 €, εἰς μνήμην τοῦ
ἐξαδέλφου του Θεοδώρου Κοζύρη.
•		Ἡ κα Μαρία Βλαχοπούλου, Ζωγράφου Ἀττικῆς, 30 €, εἰς μνήμην τῶν γονέων
της Ἀγγέλου καί Χριστίνας καί τοῦ συζύγου της Χαραλάμπους.
•		Ἡ κα Βασιλική Καρτσώνη, Ἑλληνίτσα Μεγαλόπολης Ἀρκαδίας, εἰς μνήμην
Ἀγγελικῆς Μέντη-Παπασαραντοπούλου καί Ἰωάννας Τσέντου.
•		Ἡ κα Θάλεια Μπόνου, Χολαργός Ἀττικῆς, 100 €, ὑπέρ ἀναπαύσεως Θεοδώρου
Κοζύρη, ἀδελφικοῦ φίλου καί ἀγαπητοῦ ἀναδόχου.
•		Ὁ κος Νικόλαος Πουλᾶκος, Μαροῦσι Ἀττικῆς, 70 €, εἰς μνήμην τῶν γονέων του
Ἰωάννου καί Εὐγενίας καί τῶν ἀδελφῶν του Γεωργίου καί Βενετίας.
•		Ἡ κα Ἀντιγόνη Σκοπελίτου, Ἁγία Παρασκευή Ἀττικῆς, 20 €, εἰς μνήμην Γεωργίου Σκουριώτη.
•		Ἡ κα Κυριακή Χατζημηνᾶ, Ἔδεσσα, 30 €, εἰς μνήμην τοῦ πατέρα της Εὐσταθίου Χατζημηνᾶ καί τῆς θείας της Ἀλβερτίνης Χατζημηνᾶ.
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Οἱ θλίψεις στή ζωή μας
«

Ἐ

ν τῶ
� κόσμω
� θλίψιν ἔξετε. ἀλλά
θαρσεῖτε ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον» ( Ἰωαν. ιστ΄ 33).
Δηλαδή: «Σ’ αὐτό τόν κόσμο θά ἔχετε
θλίψεις, ἀλλά νά ἔχετε θάρρος. Ἐγώ τόν
κόσμο τόν ἔχω νικήσει. Κι ἐσεῖς μέ τή δική
μου δύναμη θά νικήσετε τόν κόσμο καί θ’
ἀναδειχθεῖτε ἔνδοξοι θριαμβευτές».

Ὁ Χριστιανός αἰσθάνεται τό βάρος
τῆς θλίψης, ἀλλά δέν καταβάλλεται
ἀπό τόν πόνο. Ἡ ὑπομονή δέν εἶναι ἀπάθεια
καί ἀναισθησία μπροστά στά ποικίλα κακά,
οὔτε μοιρολατρική ἀδράνεια
καί βουλητική καθήλωση.
Σήμερα ὁ καθένας μας ἔχει πολλούς
λόγους νά εἶναι στενοχωρημένος, εἴτε
μέ δικά του προβλήματα, πού τόν ἀπασχολοῦν, εἴτε μέ ὅσα λυπηρά γεγονότα
συμβαίνουν γύρω μας καί ταλαιπωροῦν
τήν πατρίδα μας καί τόν κόσμο ὁλόκληρο. Ὅμως, σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη
πίστη μας, ὁ κάθε λογισμός λύπης γιά τόν
Χριστιανό δέν τελειώνει στό σημεῖο αὐτό.
Συνεχίζεται κι ἔχει τήν προοπτική τοῦ παραπάνω ἁγιογραφικοῦ στίχου.
  
Ὁ πόνος, ἡ θλίψη καί τό κακό πού
ὑπάρχει γύρω μας εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ
προπατορικοῦ ἁμαρτήματος.
Ὁ Θεός δέν δημιούργησε τό κακό,
ἀφοῦ τά ἔκανε ὅλα «καλά λίαν». Αὐτό
τό ἴδιο τό κακό τό μεταστρέφει, ὥστε νά
γίνει εὐεργεσία μας ἤ ἀπαλλαγή ἀπό κάποιο ἄλλο βαθύτερο καί μόνιμο.
Ἀπ’ ὅλα ὅμως τά κακά καί δυσάρεστα
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πού συμβαίνουν μέσα μας καί γύρω μας
ἐκεῖνο τό ὁποῖο προκαλεί τή βαθύτερη θλίψη εἶναι ἡ ἐνοχή, τό ἐνοχικό βίωμα τῆς
ἁμαρτίας, ἡ ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τόν
Θεό καί τή θεοποιό Χάρη Του. Μόνο ἡ
ἐνοχή προσβάλλει τό βάθος τῆς ψυχῆς
μας. Τ’ ἄλλα εἶναι στήν ἐπιφάνεια καί ξεπερνιοῦνται.
  
Κατά ἕνα μεγάλο μέρος οἱ θλίψεις
ὀφείλονται σ’ ἐμᾶς τούς ἴδιους. Προέλευσή τους μπορεῖ νά εἶναι:
• Ἡ κακή οἰκονομική κατάσταση.
• Ἡ ἔλλειψη ἠθικῆς, ἀγάπης καί ἡ προδοσία τῆς οἰκογενειακῆς τιμῆς.
• Ὁ ἐπίμονος ἐγωισμός μας, τά νεῦρα, οἱ
ἀδικίες καί οἱ παρεξηγήσεις.
• Ἡ ἀπροσεξία μας, ἡ ὑψηλή αὐτοπεποίθηση, ἡ μέθη καί ἡ ἀμέλεια.
• Ἡ κακία τῶν ἄλλων, ἡ ἀπάτη, ἡ ἁρπαγή,
ὁ φθόνος καί τά παράλογα συμφέροντα.
Ὑπάρχουν, ὅμως, καί θλίψεις πού τίς
παραχωρεῖ ὁ Θεός: πρόωροι θάνατοι,
ἀπροσδόκητες ἀσθένειες, ἀτυχήματα.
Τό «γιατί ὁ Θεός τά ἐπιτρέπει» δέν
τό γνωρίζουμε ἐμεῖς, διότι οἱ βουλές τοῦ
Θεοῦ εἶναι ἀνεξερεύνητες.
  
Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί τίς θλίψεις
τίς ξεπερνοῦμε χωρίς νά λυγίζουμε, χωρίς
νά ἀποκαρδιωνόμαστε, χωρίς νά λιποψυχοῦμε.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς λέει: «Παντοῦ καί πάντοτε θλιβόμαστε, ὅμως δέν
φθάνουμε ποτέ σέ ἀγωνιώδη καί καταθλιπτική στενοχώρια. Πέφτουμε σέ ἀμηχανία,
ἀλλά δέν ἀποθαρρυνόμαστε. Μπορεῖ νά
μᾶς διώκουν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά δέν μᾶς
ἐγκαταλείπει ὁ Θεός. Φαίνεται πώς μᾶς

καταβάλλουν οἱ ἐχθροί μας, ἀλλά ποτέ
δέν χανόμαστε» (Β’ Κορ. δ΄ 8-9).
Ἡ ὑπομονή πού στηρίζεται στήν πίστη
εἶναι ἡ ὀρθή ἀντιμετώπιση τῶν θλίψεων.
Ὁ Χριστιανός αἰσθάνεται τό βάρος τῆς
θλίψης, ἀλλά δέν καταβάλλεται ἀπό τόν
πόνο. Ἡ ὑπομονή δέν εἶναι ἀπάθεια καί
ἀναισθησία μπροστά στά ποικίλα κακά,
οὔτε μοιρολατρική ἀδράνεια καί βουλητική
καθήλωση. Εἶναι δύναμη καί σταθερότητα, ἀλλά καί ἐγκαρτέρηση, πού ἀμύνεται
στήν πίεση τῶν δοκιμασιῶν καί εἶναι καί
ἡ χαρά πού ἐξουδετερώνει τόν μαρασμό
τῆς ψυχῆς.

Ἡ ψυχή πού περνάει ἀπ’ τό καμίνι
τῶν θλίψεων καί ἀντέχει σ’ αὐτές
μέ τήν ὑπομονή, καλλιεργεῖται
καί ἀναπτύσσει κι ἄλλες ἀρετές.
Σέ μιά τέτοια ψυχική κατάσταση βρίσκονταν οἱ Ἀπόστολοι, ὅταν ἔγραφαν:
«Χαίρω ἐν τοῖς παθήμασί μου» (Κολ.
α΄ 24), «καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν»
(Ρωμ. ε΄ 3) καί «πᾶσαν χαράν ἡγήσασθε,
ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε
ποικίλοις» ( Ἰακ. ε΄ 11).
Ἡ ὑπομονή εἶναι ἐκείνη ἡ μυστική δύναμη πού προέρχεται ἀπό τόν Θεό καί
ἐμψυχώνει τόν ἄνθρωπο, ὥστε ν’ ἀποκτήσει συναισθηματική ἠρεμία καί φωτισμό
τῆς διάνοιάς του, γιά νά ἐνεργεῖ ψύχραιμα
καί νά βρίσκει λύσεις.
Ὁ Δαυίδ ἔλεγε: «πρός Κύριον ἐν τῶ
�
θλίβεσθαί με ἐκέκραξα καί ἐπήκουσέ μου»
(Ψαλμ. ριθ΄ 1).
  
Ἡ ψυχή πού περνάει ἀπ’ τό καμίνι
τῶν θλίψεων καί ἀντέχει σ’ αὐτές μέ τήν
ὑπομονή, καλλιεργεῖται καί ἀναπτύσσει
κι ἄλλες ἀρετές. Σκέπτεται πιό πολύ τόν
Θεό, καλλιεργεῖται στήν πίστη, ἀποκτάει
ταπεινό φρόνημα, βγαίνει ἀπό τόν ἀτο-

Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος γεύτηκε τίς περισσότερες
θλίψεις καί πόνους στήν ἐπίγεια ζωή
εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Πρότυπο
γιά ν’ ἀντιμετωπίσουμε κάθε δική μας
θλίψη εἶναι Ἐκεῖνος.
μισμό καί πλησιάζει τούς ἄλλους, δείχνει
ἀνοχή καί συγχωρητικότητα στά ἐλαττώματα τῶν ἄλλων, μετανοεῖ γιά τό παρελθόν.
«Μακάριος ὁ ἀνήρ ὅς ὑπομένει πειρασμόν . ὅτι δόκιμος γενόμενος λήψεται τόν
στέφανον τῆς ζωῆς» ( Ἰακ. α΄ 12).
  
Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος γεύτηκε τίς περισσότερες θλίψεις καί πόνους στήν ἐπίγεια
ζωή εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Πρότυπο γιά
ν’ ἀντιμετωπίσουμε κάθε δική μας θλίψη
εἶναι Ἐκεῖνος. Ὁλόκληρο τό ἔργο καί ἡ
ἱστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι προσφορά ἀπό θυσίες καί ἀγῶνες. μιά ἱστορία
πόνου, γιά νά κάνει τόν πόνο τῶν ἀνθρώπων ἐλαφρύτερο.
« Ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τάς
ψυχάς ὑμῶν» (Λουκ. κα΄ 19).
Γιάννης Παπαθανασίου
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Παραπληροφόρηση καί ψευδεῖς εἰδήσεις

Ἐ

νδημικά φαινόμενα ἀποτελοῦν ὁ
λαϊκισμός, ἡ παραπληροφόρηση καί οἱ ψευδεῖς εἰδήσεις στήν
Ἑλλάδα. Ἀναγνωρίζοντας τό πρόβλημα, ὁ
Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Μορφωτικῶν
Ὑποθέσεων τῆς Βουλῆς κος Βασίλης Διγαλάκης ὀργάνωσε τήν 26η Ἰουλίου 2021
εἰδική συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς, μέ θέμα
«Παιδεία στά Μέσα ἐνημέρωσης: Παραπληροφόρηση καί ψευδεῖς εἰδήσεις».
Κατά τή συνεδρίαση περιγράφηκε ἡ
ζοφερή κατάσταση ὡς πρός τήν παραπληροφόρηση στή χώρα μας καί ὑποδείχθηκε
νά ὑπάρξει Παιδεία στά Μ.Μ.Ε. Βεβαίως,
πρίν ἀπό τήν Παιδεία μέ τήν ὁποία πρέπει
νά ἐφοδιαστοῦν οἱ δημοσιογράφοι, καί τήν
ἐκ μέρους τους τήρηση τοῦ κώδικα δεοντολογίας, τό καίριο ἔργο τῆς Πολιτείας εἶναι
ἡ Παιδεία στούς νέους ἀνθρώπους. Ἔτσι
θά μποροῦν νά διακρίνουν τήν ἀλήθεια
ἀπό τό ψέμα, τή χειραγώγηση ἀπό τήν
ἔντιμη ἐνημέρωση, τήν πλύση ἐγκεφάλου
καί τήν παραπληροφόρηση ἀπό ὁλοκληρωτικές ἰδεολογίες καί ὑλιστικά συμφέροντα,
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ἀπό τήν πραγματική εἴδηση, τή σύμφωνη
μέ τά γεγονότα, τίς δημοκρατικές ἀρχές
καί τίς ἠθικές ἀξίες.
Ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Κωνσταντῖνος Τασούλας μιλώντας στήν ἐν λόγῳ
συνάντηση τῆς Ἐπιτροπῆς Μορφωτικῶν
Ὑποθέσεων τόνισε ὅτι εἶναι ἀναγκαία ἡ
ἐπαρκής ὀχύρωση τοῦ πολίτη, ὥστε νά
εἶναι δύσπιστος, μέ τήν καλή ἔννοια, καί
νά μή δέχεται ἀμάσητα ὅ,τι κατά κόρον
τερατολογίες κυκλοφοροῦν. Ἄλλη ἐπιστήμονας στήν ἴδια ἡμερίδα πρότεινε νά
δοθεῖ ἔμφαση στόν πληροφοριακό προγραμματισμό καί τήν κριτική σκέψη στήν
ψηφιακή ἐποχή.
Ὅλα ὅσα ἐλέχθησαν στήν Ἐπιτροπή
ἦσαν διαπιστώσεις, συμβουλές, εὐχές.
Ὅμως πέραν τῶν διαπιστώσεων τοῦ προβλήματος καί τῆς ἐκφράσεως ἀνησυχίας γιά τό πρόβλημα τῆς ἐπίδρασης πού
ἀσκοῦν σέ μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ
ἡ παραπληροφόρηση καί ὁ λαϊκισμός δέν
ἐθίγη ἡ οὐσία τῆς λύσεως. Καί ἐπαναλαμβάνω, αὐτή εἶναι ἡ καλλιέργεια τῆς ἀνθρω-

πιστικῆς Παιδείας ἀπό τό
Νηπιαγωγεῖο ἕως καί τό
Πανεπιστήμιο. Λύση λυσιτελῆ στό πρόβλημα δέν
ἀποτελοῦν τά σεμινάρια
σέ διαμορφωμένες συνειδήσεις, ἀλλά ἡ ἐξ ἁπαλῶν
ὀνύχων, διά τῆς Παιδείας,
καλλιέργεια καί διαμόρφωση κριτικῆς σκέψης.
Ἐδῶ καί χρόνια ἡ
Ἑλλάδα μπῆκε σέ περίοδο παρακμῆς, ἐπειδή
ὑποβάθμισε τήν Παιδεία
καί ὑπονόμευσε τήν ἰδιοπροσωπία της. Οἱ ἴδιοι
μετατρέψαμε τίς συνειδήσεις μας σέ πνευματικές ἐκτάσεις, ὅπου ἀνθεῖ ὁ λαϊκισμός
καί ἡ παραπληροφόρηση καί ὅπου ἡ ἔλλειψη ἤθους προβάλλεται ὡς πολιτική καί
κοινωνική ὀρθότητα. Ἐπίσης, τά σχολικά
προγράμματα παρασκευάζουν ἀνθρώπους
πού ἐξυπηρετοῦν τήν παραγωγή καί δέν
δημιουργοῦν πολίτες πού πρῶτα ἀποκτοῦν
ἀξίες καί ἔτσι γίνονται ἄριστοι σέ ὅ,τι καί
ἄν ἀπασχοληθοῦν. Ἡ πικρή ἀλήθεια εἶναι
πώς χωρίς οὐσιαστική Παιδεία ὄχι μόνον
ἡ παραπληροφόρηση δέν ἀντιμετωπίζεται,
ἀλλά καί τό μέλλον τῆς χώρας ὑπονομεύ-

εται καί ἡ Δημοκρατία κινδυνεύει, ὅπως
μᾶς δίδαξαν οἱ Πλάτωνας καί Ἀριστοτέλης.
Καί δέν εἶναι μόνον ἡ Ἑλλάδα. Ὅλη
ἡ Εὐρώπη ζεῖ σέ βαθιά παρακμή Παιδείας
καί θεσμῶν, καί τό παράλογο εἶναι ὅτι ὅσοι
τήν κυβερνοῦν αἰσθάνονται περήφανοι γι’
αὐτήν... Τήν ἴδια ὥρα ἄλλες χῶρες, μέ διαφορετικούς πολιτισμούς καί μέ ἄλλα, μή
δημοκρατικά, συστήματα ἐξουσίας ἰσχυροποιοῦνται καί κινοῦνται, γιά νά καταλάβουν τόν χῶρο πού ἡ ἀβελτηρία μας καί
ἡ ἐκ τῶν ἔσω ὑπονόμευση τοῦ πολιτισμοῦ
μας τούς ἀφήνει.
Γιῶργος Ν. Παπαθανασόπουλος

Ραδιοφωνικός Σταθμός
Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας
Συντονιστεῖτε στή συχνότητα
τῶν 102 FM γιά τόν Νομό Μεσσηνίας
ή στό διαδίκτυο ἀπό τήν ἱστοσελίδα
www.xristegi.gr, στήν ἐνότητα
«Ραδιοφωνικός Σταθμός».
Ἀκοῦστε τό Ραδιόφωνο
πού σᾶς ἐξυψώνει!

6 Αυγούστου 2021

Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
Κατασκήνωση Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας
στόν Ταΰγετο

έ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου μας,
Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσοστόμου, τήν 6η Αὐγούστου 2021 τό
πρωί τελέσθηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία
στό ἐκκλησάκι τῆς Κατασκήνωσής μας στόν
Ταΰγετο.
Καί φέτος οἱ συνθῆκες ἦταν ἀντίξοες ἀκόμα καί γιά τήν τέλεση Θείας Λειτουργίας στό
ἀγαπημένο πολλῶν συνεργατῶν καί φίλων τῆς
Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας τοῦτο ἐκκλησάκι. Ἀπό τή μία ἦταν ἡ ἐκ νέου ἔξαρση τῶν
κρουσμάτων κορωνοϊοῦ COVID-19 μέσα στήν
καρδιά τοῦ καλοκαιριοῦ καί ἀπό τήν ἄλλη τό
ξέσπασμα πολλῶν καί καταστροφικῶν δασικῶν
πυρκαγιῶν σέ διάφορα μέρη τῆς πατρίδας
μας (ἐνδεικτικά: Ἀττική, Μεσσηνία, Ἀρκαδία,
Λακωνία, Ἠλεία, Εὔβοια). Διστάζαμε πρός
στιγμήν νά τό ἐπιχειρήσουμε, ἀλλά τελικά δέν
τό βάλαμε κάτω.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας μᾶς διέθεσε τόν
ἀγαπητό π. Ἀθανάσιο
Χαντζῆ (ἐφημέριο τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀναλήψε-

Μ
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ως τοῦ Κυρίου Καλαμάτας) γιά τήν τέλεση
τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῆς Ἀρτοκλασίας.
Παρευρέθηκαν περίπου 30 πρόσωπα. Μετά
τό πέρας τῶν Ἀκολουθιῶν ἀκολούθησε ἡ προσφορά ἑνός σύντομου πρωινοῦ κεράσματος.
  
Σημειώνεται ὅτι τό ἐκκλησάκι μας πέρσι
δέν εἶχε πανηγυρίσει λόγῳ τῶν ἐκτάκτων μέτρων γιά τήν προστασία ἀπό τόν κορωνοϊό,
πού ἴσχυαν τότε. Ἐπίσης, τά τελευταῖα χρόνια
δέν ἔχει λειτουργήσει καθόλου ἡ Κατασκήνωσή μας. Ἔχει ὑποστεῖ καί πολλές φθορές,
ἄλλες ἀπό τίς ὁποῖες εἶναι φυσιολογικές, λόγῳ
τοῦ χρόνου καί τοῦ χιονιοῦ τούς χειμερινούς
μῆνες, καί ἄλλες εἶναι ἀπρόσμενες, ἐξαιτίας
τῶν ἐπαναλαμβανόμενων κλοπῶν πού συμβαίνουν κάθε χειμῶνα.
Ἡ Κατασκήνωση ἑνώνει τούς ἀνθρώπους
μέ τόν Χριστό καί μεταξύ τους.
  
Ἄς εὐχηθοῦμε τοῦ χρόνου νά ἀξιωθοῦμε
νά πανηγυρίσουμε τήν ἑορτή αὐτή μέ περισσότερους συμμετέχοντες καί καλύτερες
συνθῆκες γιά τήν Κατασκήνωσή μας!

α
μί
Ἐκ
δη

π. Διονύσιος Μπέκος

Τήν Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 πληροφορηθήκαμε τήν κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ συνταξιούχου Ἱεροκήρυκα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί
Σπάρτης καί συνεργάτη τοῦ Συλλόγου
μας Ἀρχιμανδρίτη Διονυσίου Μπέκου.

Ὁ ἐκλιπών γεννήθηκε στήν Καλαμάτα τήν 20ή Νοεμβρίου 1939. Ἦταν
πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Πανεπιστημίου Αθηνῶν. Χειροτονήθηκε
Διάκονος καί Πρεσβύτερος τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1976. Τοποθετήθηκε Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί Ἱεροκήρυκας τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεντρώας Ἀφρικῆς
σέ μιά ἰδιαίτερα δύσκολη χρονικά περίοδο. Τά πρῶτα χρόνια τῆς δεκαετίας
τοῦ 1980 ἐπέστρεψε στήν Ἑλλάδα καί
διακόνησε ὡς Ἱεροκήρυκας στήν Ἱερά
Μητρόπολη Μονεμβασίας καί Σπάρτης.
Ἀσχολήθηκε ἀρκετά μέ τούς νέους τῆς
περιοχῆς. Ἦταν γιά χρόνια ὑπεύθυνος
στό Κατηχητικό ἔργο τῆς Μητρόπολης.
Διετέλεσε Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Σπάρτης καί ὑπεύθυνος τῶν Κατασκηνώσεων,
ὅταν αὐτές γίνονταν στήν Ἱερά Μονή
Ἁγίων Ἀναργύρων Πάρνωνα.

Ἀρκετά σημαντικό εἶναι καί τό συγγραφικό του ἔργο. Ἔχει συγγράψει ἀρκετά βιβλία καί ἄρθρα σχετικά μέ τή διαπαιδαγώγηση τῶν νέων. Ἡ Χριστιανική

Στέγη Καλαμάτας εἶχε τήν εὐλογία νά
ἔχει ἐκδώσει τό ἔργο του μέ τόν τίτλο:
Μήν κάνεις κακό στήν ψυχή σου. Τό πόνημά του αὐτό εἶναι μιά μικρή συμβολή
στήν προσπάθεια ἀξιοποίησης καί διάδοσης τοῦ ἁγιοπατερικοῦ λόγου.
Τά τελευταῖα χρόνια, λόγῳ προβλημάτων ὑγείας, βρισκόταν ὑπό τή φροντίδα
τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης, στό Ἵδρυμα
Χρονίως Πασχόντων «Ἅγιος Παντελεήμων».

Ἡ Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας
προσεύχεται στόν Κύριο
γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς του.
Ἄς εἶναι «αἰωνία ἡ μνήμη» του!
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Βιβλία πού λάβαμε
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
«ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΗΧΟΙ»
Λάβαμε τό νέο βιβλίο
τῆς ἀγαπητῆς συνεργάτιδας τοῦ περιοδικοῦ μας Μερόπης Ν.
Σπυροπούλου. Περιέχει συλλογή δεκαοκτώ
κειμένων, πού ἔχουν
ποικίλη θεματολογία, μέ
διαφορετικά μηνύματα.
Τά κείμενα αὐτά πρωτοδημοσιεύτηκαν
στό περιοδικό μας Σύνδεσμος, σέ ἄλλα
περιοδικά καί ἐφημερίδες. Ἀφορμή γιά
τή συγγραφή κάθε κειμένου στάθηκε
ἄλλοτε ἡ σύγχρονη ἐπικαιρότητα καί
ἄλλοτε κάτι πού διατηρεῖ διαχρονικά
τήν ἐπικαιρότητά του. Ὁ πάντα ἁπλός
καί εἰλικρινής λόγος τῆς συγγραφέως
φανερώνει πραγματικές ἀλήθειες, πού
ἴσως κάποιες φορές προσπερνᾶμε, χωρίς
νά ἀνακαλύπτουμε τό οὐσιαστικότερο
βάθος τους. Στό τέλος τῆς ἀνάγνωσης
κάθε κειμένου δίνονται μηνύματα, πού
προβληματίζουν, στηρίζουν, ἀνακουφίζουν
καί ἐπαναφέρουν τό βλέμμα μας στήν
πίστη μας σ’ Ἐκεῖνον, πού γιά κάποιον
δικό μας, ἐκούσιο ἤ ἀκούσιο, λόγο, Τόν
ἔχουμε παραγκωνίσει ἀπό τήν καθημερινότητά μας.
Σχ. 14 x 21, σελ. 180, Ἐκδόσεις Ἀρχονταρίκι, Λυκούργου 12, Μοσχάτο, 183 45,
τηλ. 210 9310605, fax: 210 9344407,
ἰστοσελίδα: www.archontariki.eu, email: info@archontariki.eu.
γ

(†) ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΜΑΞΙΜΟΣ ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
«Η ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΟΛΗΝ ΟΔΟΣ,
ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ»
Στό πόνημα αὐτό, πού κυκλοφόρησε
πρόσφατα, περιέχονται τέσσερις ὁμιλίες
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τοῦ μακαριστοῦ Ἱδρυτῆ
τοῦ Ἱεροῦ Γυναικείου
Ἡσυχαστηρίου Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ Ἐμμαούς καί γενναίου
ἀγωνιστῆ τῆς Ἀλήθειας
καθ’ ὅλη τήν ἐπίγεια
ζωή του, Γέροντος Μαξίμου Ψιλόπουλου. Γιά
τήν ἔκδοση χρησιμοποιήθηκαν οἱ σημειώσεις τοῦ Γέροντα, σέ συσχετισμό μέ τά
ἀντίστοιχα ἠχητικά ἀρχεῖα. Διατηρήθηκε
τό ἀκριβές περιεχόμενο τῶν προφορικῶν
ὁμιλιῶν, γιά νά διασφαλιστεῖ ἡ γνησιότητα
καί ἡ ζωντάνια τοῦ λόγου. Στίς ἑνότητες
τοῦ βιβλίου καταδεικνύεται τό μεγαλεῖο
τῆς κατά Χριστόν ζωῆς καί ἡ ἀνυπέρβλητη ὡραιότητα τῆς τέλειας ἀγάπης,
ἡ ὁποία «ἔξω βάλλει τόν φόβον», προσφέρουσα μοναδική χαρά, γλυκύτητα,
εἰρήνη καί ἀγαλλίαση ψυχῆς. Οἱ λόγοι
τοῦ Γέροντα προσεγγίζουν σέ βάθος τήν
ψυχή, προσφέρουν ἐλπίδα, δύναμη καί
παρηγοριά.
Σχ. 12 x 19,5, σελ. 155, Ἔκδοση Ἱεροῦ Γυναικείου Ἡσυχαστηρίου Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ - Ἐμμαούς, τηλ.
23940 26350, fax 23940 26351.
γ

(†) ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΜΑΞΙΜΟΣ ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
«ΠΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ»
Ἡ πορεία τῆς χριστιανικῆς τελειότητας
εἶναι τό κύριο θέμα,
στό ὁποῖο ἀναφέρονται
οἱ ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Μαξίμου Ψιλόπουλου, πού
περιέχονται στό παρόν
βιβλίο. Ὁμιλίες βαθειά

διαποτισμένες ἀπό τό ἦθος καί τή θεολογία
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, πού καθοδηγοῦν
σέ μία Ὀρθόδοξη πνευματική ζωή. Μέ ξεκάθαρο τρόπο ὁ μακαριστός Γέροντας ὑποδεικνύει
τίς κατευθύνσεις καί τά βήματα πού πρέπει νά
κάνει κάθε πιστός στόν προσωπικό του ἀγῶνα
γιά τήν κατά Θεόν τελειότητα.
Σχ. 12 x 19,5, σελ. 129, Ἔκδοση Ἱεροῦ
Γυναικείου Ἡσυχαστηρίου Ἡ Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ - Ἐμμαούς, τηλ. 23940 26350, fax
23940 26351.
γ

ΦΙΛΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δρ. Νομικῆς, Δικηγόρος παρ’ Πάγῳ
I.B.A. – A.A.A. - LCIARB
«Η ΕΥΡΩΠΗ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»
Ἕνα βιβλίο γιά ὅσα ἔλαβαν
καί λαμβάνουν χώρα στή
«Σκηνή», ἀλλά καί στό «Παρασκήνιο» τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Πολιτικῆς. Μέ τή φράση « Ἡ
Εὐρώπη Χθές», πού ἀποτελεῖ
τὀ ἕνα μέρος τοῦ τίτλου τοῦ
βιβλίου, ὁ συγγραφέας ἐννοεῖ
τήν Εὐρώπη στίς ἀρχές τοῦ
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, μέ τή φράση « Ἡ Εὐρώπη Σήμερα» ἐννοεῖ
τά « Ἔργα καί τίς Ἡμέρες» ἀναξίων κυρίως
ἡγετῶν καί ἄλλων σκοτεινῶν ἀνθρώπων τά τελευταῖα περίπου πενῆντα χρόνια.
Τό βιβλίο ἀρχίζει ἀπό τούς ὁραματισμούς
καί τίς φιλότιμες προσπάθειες σπουδαίων
καί εὐγενῶν, πνευματικά ἀνεπτυγμένων καί
Χριστιανικῶς φωτισμένων προσωπικοτήτων
τῆς Εὐρώπης, πού μετά τή λήξη τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου τόλμησαν νά ὑπερβοῦν
κάθε ἀνθρώπινη πικρία, θυμό, μίσος, φόβο
καί κατόρθωσαν νά προχωρήσουν στήν ἵδρυση
μιᾶς Ἑνωμένης Εὐρώπης. Παράλληλα, ὅμως,
ἐκτίθενται καί τά βρωμερά σχέδια σκοτεινῶν
ἀνθρώπων, πού ἀποσκοποῦσαν ὄχι μόνο στή
ματαίωση τοῦ ἔργου τῶν ἁγνῶν, λαμπρῶν ἐκείνων προσωπικοτήτων, ἀλλά καί ἀπεργάζονταν
καί ἐξακολουθοῦν καί σήμερα νά ἀπεργάζονται
τήν καταστροφή τῆς Εὐρώπης!
Σχ. 14 x 21, σελ. 239, τηλ. 210 8034975,
e-mail: demetriouphilolaos@gmail.com.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
Καθηγητής Νεότερης
& Σύγχρονης Ιστορίας
τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
«ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
& ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ
ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ ΣΤΟ ΕΠΟΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ. ΣΗΜΑΤΩΡΟΙ
& ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821»
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης δύο αἰώνων ἀπό
τήν ἔναρξη τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 ἐκδόθηκε τό
παρόν πόνημα γιά ἀναστοχασμό καί ἐκ νέου ἀνάγνωση τῶν ἱστορικῶν κειμένων
ἐκείνης τῆς περιόδου.
Μέ ἐξαιρετική ἐπιμέλεια
τεκμηριώνεται καί ἀναδεικνύεται τό πολυαίμακτο ἐγχείρημα τοῦ Ἑλληνισμοῦ νά καταλύσει τόν ὀθωμανικό ζυγό μέσα ἀπό τρία κομβικά ἐπεισόδια, πού σχετίζονται, ἀφενός ἄμεσα
μέ τήν Καλαμάτα, τή μεσσηνιακή ἐνδοχώρα
καί τούς ἀγωνιστές της, καί ἀφετέρου μέ
τήν ἐξέλιξη καί ἐπιβολή τῆς Ἐπανάστασης
σέ ὁλόκληρο τόν ἑλληνικό χῶρο. Πρῶτον, ἡ
ἐξέγερση στήν Καλαμάτα καί ἡ ἀπελευθέρωσή της στίς 23 Μαρτίου 1821. Δεύτερον,
ἡ μάχη στό Μανιάκι στίς 20 Μαΐου 1825
καί ὁ Παπαφλέσσας. Τρίτον, ἡ Ναυμαχία στό
Ναυαρίνο στίς 8/20 Ὀκτωβρίου 1827 καί οἱ
εὐρωπαϊκές δυνάμεις. Περιέχεται χαιρετισμός
τοῦ Δημάρχου Καλαμάτας Ἀθανασίου Π. Βασιλόπουλου, ἐνῶ σημαντικό μέρος τοῦ βιβλίου καταλαμβάνεται ἀπό ἕνα πολύ ἀναλυτικό
Χρονολόγιο, μέ τούς σηματωρούς καί τούς
πρωταγωνιστές τῆς ἀνεξαρτησίας. Ἐντυπωσιακό εἶναι καί τό συναφές εἰκαστικό ὑλικό
(φωτογραφίες, λιθογραφίες, ἐλαιογραφίες)
πού πλαισιώνει τά κείμενα.
Ἕνα σίγουρα πολύτιμο βιβλίο γιά κάθε
φιλίστορο μελετητή τῆς περιόδου αὐτῆς τοῦ
Ἑλληνισμοῦ, καθώς καί γιά κάθε φοιτητή ἤ
νέο ἐπιστήμονα.
Σχ. 19 x 29, σελ. 607, Ἐκδότης: Δῆμος
Καλαμάτας, Ἀθηνῶν 99, Καλαμάτα, 241 34,
e-mail: polites@kalamata.gr.
219

Πετράδια
ΣΤΑΥΡΟΣ
«Καθώς Μωϋσῆς ὕψωσε τόν
ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὔτως ὑψωθῆναι
δεῖ τόν υἱόν τοῦ ἀνθρώπου».
( Ἰω. γ΄ 14)
« Ὅπως ὕψωσε ὁ Μωϋσῆς τό φίδι
στήν ἔρημο, ἔτσι πρέπει νά ὑψωθεῖ καί
ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου».

« Ὅταν ὁ Μωϋσῆς προσευχόμενος ὕψωνε τά χέρια του (καί σχηματιζόταν τό σχῆμα τοῦ Σταυροῦ),
νικοῦσαν οἱ Ἰσραηλίτες, ὅταν ὅμως
κατέβαζε τά χέρια του, νικοῦσαν οἱ
Ἀμαληκίτες».
( Ἐξ. ιζ΄ 11)

«Κἀγώ ἐλθών πρός ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον οὐ καθ’ ὑπεροχήν λόγου
ἤ σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τό μαρτύριον τοῦ Θεοῦ· οὐ γάρ ἔκρινα τοῦ
εἰδέναι τι ἐν ὑμῖν εἰ μή Ἰησοῦν Χριστόν, καί τοῦτον ἐσταυρωμένον».
(Α΄ Κορ. β΄ 1-2)
«Καί ἐγώ, ἀδερφοί μου, ὅταν ἦλθα
πρός σᾶς στήν Κόρινθο, ἦλθα νά προσφέρω καί νά κηρύξω τήν ἀλήθεια τοῦ
Θεοῦ, ὄχι μέ εὐγλωττία, μέ σοφία, μέ
ρητορικά σχήματα καί τεχνικές μεθόδους, μέ τρόπους πού χρησιμοποιοῦν
οἱ κατά κόσμον σοφοί· διότι δέν ἔκρινα ὀρθό καί δέν θέλησα νά καταστήσω
γνωστό μεταξύ σας καί νά κηρύξω τίποτα ἄλλο, παρά μόνο τόν Ἰησοῦ Χριστό,
καί τοῦτον ἐσταυρωμένο».
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«Οἱ τοῦ Χριστοῦ τήν σάρκα
ἐσταύρωσαν σύν τοῖς παθήμασι καί
ταῖς ἐπιθυμίαις».
(Γαλ. ε΄ 24)
«Οἱ ὀπαδοί τοῦ Χριστοῦ ἔχουν
σταυρώσει τόν παλιό σαρκικό ἄνθρωπο
μαζί μέ τά πάθη καί τίς ἁμαρτωλές ἐπιθυμίες του».

« Ἡ ὁδός τοῦ Θεοῦ εἶναι καθημερινός Σταυρός, γιατί κανένας δέν
ἀνέβηκε στόν οὐρανό μέ ἄνεση».
( Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος)

« Ὁ Σταυρός εἶναι τό θέλημα
τοῦ Πατρός, ἡ δόξα τοῦ μονογενοῦς
Υἱοῦ καί τό ἀγαλλίαμα τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος».
( Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)

« Ὅταν κάνεις τό σημεῖο τοῦ
Σταυροῦ, σκέψου ὅλη τήν ὑπόθεση
τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ
καί σβῆσε τόν θυμό καί ὅλα τ’ ἄλλα
πάθη».
( Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)

«Ἄν ἡ ζωή καί ὁ θάνατος τοῦ
Σωκράτη εἶναι ζωή καί θάνατος σοφοῦ, ἡ ζωή καί ὁ θάνατος τοῦ Ἰησοῦ
εἶναι ζωή καί θάνατος Θεοῦ».
( Κάντ)

« Ὁ Κύριός μας κυριάρχησε
στούς ἀνθρώπους ὄχι μέ τό σίδερο,
ἀλλά μέ τό ξύλο τοῦ Σταυροῦ».
( Ἱερός Αὐγουστῖνος)

« Ὁ Σταυρός εἶναι ἀσπίδα καί
ὅπλο καί τρόπαιο κατά τοῦ διαβόλου».
( Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός)

«Θυσιαστήριο εἶναι ὁ Σταυρός,
γιατί σ’ αὐτόν θυσιάστηκε ὁ ἀμνός
τοῦ Θεοῦ, ὁ Χριστός, πού σήκωσε
τήν ἁμαρτία τοῦ κόσμου».
( Ἅγιος Γερμανός
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως)

«Τόν κόσμον ὑψοῖ Χριστός,
ὑψωθείς ξύλῳ».
(Παρακλητική ἀκροστιχίδα)
« Ὁ Χριστός ἀνυψώνει ὅλο τόν κόσμο, ἀφοῦ ὑψώθηκε (ὁ ἴδιος) στό ξύλο
τοῦ Σταυροῦ».

«Συντριβήτωσαν ὑπό τήν σημείωσιν τοῦ τύπου τοῦ τιμίου Σταυροῦ
Σου πᾶσαι αἱ ἐνάντιαι δυνάμεις».
(Ἀκολουθία Ἱεροῦ Μυστηρίου
Βαπτίσματος)
«Ἄς συντριβοῦν μέ τή σημείωση
τοῦ τύπου τοῦ τιμίου Σταυροῦ Σου ὅλες
οἱ ἀντίθετες δυνάμεις».

«Βάλε στό τέρμα τοῦ δρόμου
σου τόν Σταυρό καί ἡ νίκη θά εἶναι
δική σου».
(Χριστόφορος Παπουλάκος)

«Στόν Σταυρό στηρίζονται ὅλες
οἱ ἐλπίδες μας καί ἀπ’ αὐτόν ἐκπηγάζουν ὅλες οἱ χαρές μας».
(Παναγιώτης Τρεμπέλας)

« Ὁ Σταυρός εἶναι βιβλίο ταπείνωσης καί ἀγάπης, ὅπλο πνευματικοῦ ἀγῶνα, σύμβολο θυσίας καί σωτηρίας».

«Μή μέ ρωτᾶς ποιό εἶναι τό μέτρο τῆς ἀγάπης. Δές τό Σταυρό».
(Σφραγίδες, Ποιητική Συλλογή)

«Κάθε λαμπρό στεφάνι πού
χαρίζει ὁ Θεός, εἶναι ἀμοιβή γιά κάποιον βαρύ Σταυρό».
(Δροσοσταλίδες, Συλλογή)

«Μέ τή δύναμη τοῦ τιμίου
Σταυροῦ νίκα τόν κακό ἑαυτό σου,
τόν ἁμαρτωλό κόσμο, τόν Σατανᾶ».

«Μετά τόν Γολγοθᾶ ἀκολουθεῖ
ἡ Ἀνάσταση».

«Κράτα τόν θυμό σου καί κάνε
τό Σταυρό σου».
Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος (†)
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Ἐπίκαιρες

Κου
βέντ
ες

Μᾶς ἄφησαν στό ἔλεος
τοῦ Θεοῦ

Σ

υγκλονιστικά ἀκούστηκαν να βγαίνουν τά λόγια ἀπό τά χείλη τοῦ Ἁγίου Καθηγουμένου τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Δαβίδ, Γέροντος Γαβριήλ, κατά τή διάρκεια τῶν καταστροφικῶν
πυρκαγιῶν στή μεγαλόνησο τῆς Εὔβοιας στίς πρῶτες ἡμέρες τοῦ Αὐγούστου. Λόγια πού
ἔκαναν τίς καρδιές νά σπαράξουν, καθώς κινδύνευε αὐτό τό τόσο ἱστορικό καί ἁγιοτόκο μοναστῆρι
στή Βόρεια Εὔβοια, μέ τά τόσα θαύματα, ὅπου χιλιάδες ψυχῶν ἀναπαύονται. Ἦταν ἐξαιρετικά
κρίσιμες οἱ στιγμές, ὅταν ἡ φωτιά πλησίαζε ἀπειλητική καί οἱ φλόγες βρίσκονταν πρό τῶν πυλῶν
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Ὁ ἄνεμος συνεργοῦσε στό καταστροφικό ἔργο τῆς φωτιᾶς, πού ἔτρεχε μέ
ἰλιγγιώδη ταχύτητα, κατακαίοντας χιλιάδες στρέμματα δασικῆς γῆς καί φυσικοῦ κάλλους στό
πέρασμά της. Ἔφτασε δέ νά ἀκουμπήσει στά τείχη καί τήν περίφραξη τοῦ Μοναστηριοῦ!
Οἱ μοναχοί, λίγο νωρίτερα, εἶχαν λάβει ἀπό τίς ἐπίσημες ἀρχές τῆς Πυροσβεστικῆς καί τῆς
Πολιτικῆς Προστασίας τήν ὀδυνηρή ἐντολή τῆς ἐκκένωσης τοῦ «σπιτιοῦ» τους. Μάλιστα δέ,
συγκλόνισαν τό πανελλήνιο οἱ φοβερές εἰκόνες κάποιων ἐκ τῶν μοναχῶν νά ἀναχωροῦν, μέσα
σέ καπνούς, φορώντας προστατευτικές μάσκες λόγῳ δυσκολίας στήν ἀναπνοή, μέ δάκρυα στά
μάτια, κρατώντας στά χέρια τά ἱερά λείψανα τῶν Ἁγίων τῆς Μονῆς.
Τό Μοναστῆρι, προφανῶς, κατά τόν ἰσχυρισμό τοῦ Ἁγίου
Καθηγουμένου, ἀφέθηκε στήν «τύχη» του, εἴτε ἀπό ἀνθρώπινο
λάθος, εἴτε ἀπό λανθασμένες ἐπιχειρησιακές ἐντολές. Ὅπως καί
νά ἔχει, μόνη της αὐτή ἡ «πνευματική Ἀκρόπολη» τῆς Βόρειας
Εὔβοιας νά παλεύει μέ τόν «δαίμονα» τῆς φωτιᾶς καί μαζί της
ὄχι μόνο οἱ ἐγκαταβιοῦντες σ’ αὐτό τόν ἁγιασμένο τόπο, ἀλλά καί
παράλληλα ἡ ἱστορία, ἡ παράδοσή της, οἱ Ἅγιοι καί τά λείψανά
τους, τό μέλλον της, ἦταν κάτι συγκλονιστικό.
  
Ξαφνικά, ὅμως, ἀπό τό πουθενά ὁ φρενήρης ἄνεμος ἄλλαξε φορά!
Κι ἔτσι, ἀντίστοιχα, καί ἡ πύρινη λαίλαπα στράφηκε πρός ἄλλη κατεύθυνση! Καί τό Μοναστῆρι σώθηκε! Τό θαῦμα ἔγινε! Ἐπιβεβαιώθηκε ὁ
ἱερός ὑμνολογικός στίχος ὅτι «ὅπου βούλεται Θεός νικᾶται φύσεως
τάξις, ὡς γέγραπται». Ἐδῶ ὑπερβαίνεται ἡ λογική καί ἀποδεικνύεται
στήν πράξη ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἡ θαυματουργική ἐπέμβασή Του
μέσα στόν φοβερό πειρασμό! Τά μόνα πού ἀπέμειναν πλέον νά θυμίζουν τό ὅλο σκληρό γεγονός
εἶναι ἡ τριγύρω καμμένη περιοχή, σχεδόν «κρανίου τόπος», ἀλλά καί οἱ ἐλαφρῶς καψαλισμένοι
τοῖχοι τῆς περίφραξης τοῦ Μοναστηριοῦ, πού τούς ἄγγιξε ἡ φωτιά, ἀλλά δέν τούς νίκησε.
Τελικά, ὁ λόγος τοῦ Ἁγίου Ἡγουμένου εἶναι πέρα ὡς πέρα ὀρθός καί συνάμα μιά
ὁμολογία πίστεως, διότι ἄν καί τούς ἐγκατέλειψαν οἱ ἄνθρωποι καί οἱ Ἀρχές ἤ δέν
νοιάστηκαν ἴσως ἀρκετά γιά τή διάσωση αὐτοῦ τοῦ εὐλογημένου ὁρόσημου τῆς Ὀρθοδοξίας, τούς ἀνέλαβε καί ἔδωσε δυνατή καί θαυμαστή παρουσία τῆς ἰσχύος καί τῆς
ἀγαπητικῆς παρουσίας Του ὁ Πανάγιος Τριαδικός Θεός! Ἀφέθηκαν στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ,
πού σώζει, εὐεργετεῖ, συντηρεῖ καί εὐλογεῖ τήν κτίση! Ἐναπέθεσαν
τίς προσευχές, τίς ἐλπίδες τους στό πολύ καί ἀμέτρητο ἔλεος τοῦ
Πολυεύσπλαγχνου Θεοῦ, πού Ἐκεῖνος φροντίζει καλύτερα ἀπ’
ὅλους γιά τά πλάσματά Του! Καί μόνο σ’ Ἐκεῖνον πρέπει δόξα,
τιμή, προσκύνηση, ἐμπιστοσύνη καί ν’ ἀφήσουμε μέ βεβαιότητα
πίστεως τά πάντα στά χέρια Του!
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Ἀρχιμ. Ἡρωδίων Ρίζος,
Ἱεροκήρυκας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ

Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ φετινοῦ ἑορτασμοῦ τῆς συμπλήρωσης δύο αἰώνων ἀπό τήν ἔναρξη
τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 ἐνάντια στόν ὀθωμανικό ζυγό, τό Κτήριο τῆς Περιφέρειας
Πελοποννήσου – Περιφερειακῆς Ἑνότητας Μεσσηνίας, πού ἑδρεύει στήν Καλαμάτα,
κοσμεῖται μέ τρία πανό. Τό καθένα ἀπό αὐτά εἰκονίζει τό πορτραῖτο ἑνός ἀγωνιστῆ. Τό
πρῶτο ἀπό ἀριστερά παρουσιάζει τόν Γρηγόριο Δικαῖο Παπαφλέσσα καί ἀκολουθοῦν
δεξιότερα τῶν Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καί Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη.
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