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

Ἐκκλησία εἶναι «Μυστήριο Μέγα». Ἑνώνει οὐρανό καί γῆ… Κεφαλή της
εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός καί μέλη της ὅλοι οἱ Ἅγιοι καί
ὅλοι οἱ βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.
  

Θεμέλιο καί ἀκρογωνιαῖος λίθος εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τονίζει «ὡς
σοφός ἀρχιτέκτων θεμέλιον τέθηκα… θεμέλιον
γάρ ἄλλον οὐδείς δύναται θεῖναι, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς
Χριστός» (Α΄ Κορ. 3, 10-11). Ὁ Ἰησοῦς Χριστός,
Θεός ἀληθινός κατά πάντα ὅμοιος καί ἑνωμένος
μέ τόν Θεό Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεῦμα,
ἔγινε ἄνθρωπος. Πῆρε τήν ἀνθρώπινη φύση
Ὁ Χριστός παραμένει μαζί μας
ἀπό τήν Παναγία καί Θεοτόκο Μαρία καί τήν
διά τῆς Ἐκκλησίας. Μᾶς τρέφει
ἕνωσε μέ τή θεία φύση, χωρίς νά συγχέονται
καί μᾶς ἁγιάζει μέ τό Μυστήριο
οἱ δύο φύσεις καί ἔγινε Θεάνθρωπος, τέλειος
Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος. Παραμένει αἰώτῆς Θείας Λειτουργίας καί
νια ἑνωμένος μέ τίς δύο φύσεις καί μέ αὐτές
Κοινωνίας τοῦ Σώματός Του
θά ἔλθη στή Δευτέρα Παρουσία, γιά νά κακαί τοῦ τιμίου Αἵματός Του.
ταργήσει αἰωνίως τόν θάνατο.

Τά Θεμέλια
τῆς Ἐκκλησίας

  
Θεμέλιοι λίθοι, ἐποικοδομούμενοι μαζί Του, εἶναι οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ Μαθητές Του, πού συνέχισαν τό ἔργο Του. Εἶχαν προσωπική ἐμπειρία καί σχέση κοινωνίας μαζί Του, ὅπως χαρακτηριστικά γράφει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος: «ὅ
ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, ὅ ἀκηκόαμεν, ὅ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὅ ἐθεασάμεθα καί
αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περί τοῦ λόγου τῆς ζωῆς» ( Ἐπ. Ἰωάννου 1, 1-2). Οἱ
Ἅγιοι ὅλων τῶν ἐποχῶν καί ὅλοι οἱ πιστοί συγκροτοῦν τήν Ἐκκλησία.

Τοῦ καθενός τό ἔργο θά γίνει φανερό. «ἡ γάρ ἡμέρα δηλώσει ὅτι ἐν πυρί
ἀποκαλύπτεται…» καί καθενός τό ἔργο, ὅποιο κι ἄν εἶναι, θά τό δοκιμάσει τό πῦρ,
δηλαδή ἡ φωτιά τῆς Δευτέρας Παρουσίας.
Ὁ Χριστός παραμένει μαζί μας διά τῆς Ἐκκλησίας. Μᾶς τρέφει καί μᾶς ἁγιάζει
μέ τό Μυστήριο τῆς Θείας Λειτουργίας καί Κοινωνίας τοῦ Σώματός Του καί τοῦ
τιμίου Αἵματός Του. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος σημειώνει « Ἕκαστος βλεπέτω πῶς
οἰκοδομεῖ…. Εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπί τόν θεμέλιον τοῦτον χρυσόν, ἄργυρον, λίθους
τιμίους, ξύλα, χόρτον καλάμην». Τοῦ καθενός τό ἔργον θά γίνει φανερό. «ἡ γάρ
ἡμέρα δηλώσει ὅτι ἐν πυρί ἀποκαλύπτεται…» καί καθενός τό ἔργο, ὅποιο κι ἄν
εἶναι, θά τό δοκιμάσει τό πῦρ, δηλαδή ἡ φωτιά τῆς Δευτέρας Παρουσίας.
Ἄς μένουμε θεμελιωμένοι στά θεμέλια τῆς Ἐκκλησίας, γιά νά εἶναι φωτεινή
ἡ ζωή μας, ἐποικοδομούμενοι στό σταθερό λιθάρι, πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας
Ἰησοῦς Χριστός.
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Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης (τιμᾶται τή 12η Ἰουλίου)
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Ἁπλῆ Ὀρθόδοξη Δογματική

Δ

Ἡ Ἁγία Γραφή

ύο εἶναι οἱ πηγές ἀπό τίς ὁποῖες
ἀντλεῖ τή διδασκαλία της ἡ
Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστη:
ἡ Ἁγία Γραφή καί ἡ Ἱερή Παράδοση.
  
Ὅταν λέμε «Ἁγία Γραφή», ἐννοοῦμε τό σύνολο τῶν βιβλίων πού γράφτηκαν ἀπό εὐσεβεῖς ἄνδρες. Εἶχαν
τήν ἔμπνευση καί τήν καθοδήγηση
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γι’ αὐτό καί
λέγονται καί εἶναι θεόπνευστα.
Ἡ Ἁγία Γραφή περιέχει τήν ἀλήθεια πού ἀποκάλυψε ὁ Θεός στούς
ἀνθρώπους. Βεβαίως στή σύνταξη
καί διατύπωση τῶν νοημάτων καί τῶν
λόγων τῆς Ἁγίας Γραφῆς συνεργάστηκε ὁ θεῖος παράγοντας καί μέ τόν
ἀνθρώπινο παράγοντα. Ὁ θεῖος παράγοντας, δηλαδή, τό Ἅγιο Πνεῦμα,
ἐξασφαλίζει στήν Ἁγία Γραφή τό
ἀλάθητο. Ἀφοῦ ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι
θεόπνευστη, εἶναι καί ἀλάθητη. Καθετί, δηλαδή, πού γράφεται σ’ αὐτήν
εἶναι πέρα ὥς πέρα ἀληθινό καί ἀνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα,
ἔστω καί ἄν ἐμεῖς δυσκολευόμαστε
πολύ ἤ λίγο νά τό κατανοήσουμε. Ὁ
τρόπος, ὅμως, τῆς διατύπωσης τῶν
θείων ἀληθειῶν, τό γλωσσικό ἰδίωμα,
τό ὕφος, εἶναι ἔργο τοῦ ἀνθρώπινου
παράγοντα, ἀνάλογα μέ τή λογοτεχνική ἱκανότητα τῶν συγγραφέων τῶν
βιβλίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
  
Ἡ Ἁγία Γραφή ἐκφράζει τήν ἀλήθεια αὐτή μέ τούς ἑξῆς λόγους: « Ὑπό
Πνεύματος Ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν
ἅγιοι Θεοῦ ἄνθρωποι» (Β΄ Πέτρ. α΄

Ἡ Ἁγία Γραφή περιέχει τήν ἀλήθεια πού
ἀποκάλυψε ὁ Θεός στούς ἀνθρώπους.
Βεβαίως, στή σύνταξη καί διατύπωση
τῶν νοημάτων καί τῶν λόγων
τῆς Ἁγίας Γραφῆς συνεργάστηκε
ὁ θεῖος παράγοντας καί μέ τόν ἀνθρώπινο
παράγοντα.
21). Δηλαδή, τό Ἅγιο Πνεῦμα φώτισε τούς ἀνθρώπους-συγγραφεῖς, οἱ
ὁποῖοι ἔθεσαν στήν ὑπηρεσία Του τίς
νοητικές ἱκανότητες καί τή γλῶσσα
τους. Αὐτό τούς φώτισε καί τούς
προφύλαξε ἀπό κάθε πλάνη, ὥστε νά
γράφουν μόνο ὅσα ὁ Θεός τούς ἀποκάλυψε καί τούς ὁδήγησε νά γράψουν.
  
Ὅσα βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς
γράφτηκαν πρό Χριστοῦ, ἀποτελοῦν τήν Παλαιά Διαθήκη καί εἶναι
σαράντα ἐννέα (49). Περιέχουν τίς
ἀλήθειες πού ἀποκάλυψε ὁ Θεός καί
τά γεγονότα πρίν ἀπό τή Γέννηση
τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τά
ὁποῖα γράφτηκαν μέ τήν καθοδήγηση
καί ἔμπνευση τοῦ Θεοῦ.
Ὅσα βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς
γράφτηκαν μετά Χριστόν, ἀποτελοῦν
τήν Καινή Διαθήκη καί εἶναι εἴκοσι
ἑπτά (27). Περιέχουν τήν ἐπί γῆς
ζωή τοῦ Χριστοῦ καί τίς ἀλήθειες,
τίς ὁποῖες ἀποκάλυψε στόν κόσμο.
Τόσο τά βιβλία τῆς Παλαιᾶς ὅσο
καί τῆς Καινῆς Διαθήκης διακρίνονται σέ τρεῖς διαφορετικές κατηγορίες: τά ἱστορικά, τά διδακτικά καί
τά προφητικά.
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Στοχασμοί
&
Ἀπόηχοι

Μία πληγή...

Μ

έ ἀφορμή τή συζήτηση πού πυροδότησε ἡ ψήφιση τοῦ Νόμου γιά τή
«Συνεπιμέλεια» τῶν παιδιῶν ἀπό
τούς διαζευγμένους γονεῖς, θά ἐπιχειρήσω
νά καταθέσω μερικές σκέψεις.

  
Δυστυχῶς, ὅπως ἀποκάλυψε πρίν ἀπό
μερικά χρόνια, μία ἀπό τίς πιό μακροχρόνιες καί σοβαρές σχετικές μελέτες –τῆς
ψυχολόγου Τζούντιθ Βάλερσταϊν ἀπό τήν
Καλιφόρνια τῶν ΗΠΑ– τά παιδιά πού
εἶχαν τήν ἀτυχία νά βιώσουν τό τραῦμα
τῆς διάλυσης τῆς οἰκογένειάς τους ἀπό τό
διαζύγιο τῶν γονιῶν, θά κουβαλᾶνε σέ ὅλη
τους τή ζωή, μιά ἀθέατη καί βαθιά πληγή.
Ἡ πληγή αὐτή καί οἱ οὐλές πού, συχνά,
ἀφήνει, μοιάζουν νά βρίσκονται πάντα καταχωνιασμένες στά μύχια τῆς ψυχῆς τῶν
παιδιῶν πού τραυματίστηκαν. Ἔστω κι ἄν,
σέ κάποιες περιπτώσεις, μέ τά χρόνια, ἡ
πληγή δείχνει ὅτι ἔχει σταματήσει νά αἱμορραγεῖ καί ὁ πόνος συνήθως μαλακώνει.
Ἀπό τίς συνεντεύξεις πού ἔδιναν, ἐπί
σειρά ἐτῶν, τά παιδιά στήν ψυχολόγο,
προέκυψε ὅτι οἱ ἐπιπτώσεις τῆς πληγῆς,
στήν πλειονότητα τῶν παιδιῶν αὐτῶν, ὄχι
μόνο παραμένουν σάν οὐλή ἀπό ἕνα βαθύ
τραῦμα, ἀλλά, συχνά, ἀποκαλύπτονται
μετά ἀπό πολλά χρόνια, ὅταν τό παιδί
ἔχει φτάσει πιά στήν ἐνηλικίωση. Ἀπό
τίς ἐκδηλώσεις αὐτές, οἱ πιό συνηθισμένες ἦταν: «...ἡ ἐπιφυλακτικότητά τους στό
νά δημιουργήσουν καί νά πιστέψουν στή
δυνατότητα μίας καλῆς σχέσης μέ τό ἄλλο
φύλο», ὅπως καί «ἡ ἔλλειψη προσαρμο166

στικότητας μέσα στόν δικό τους γάμο, μέ
προβλήματα στή συμβίωση καί αὐξημένα
ποσοστά διαζυγίων, ἀντίστοιχα».
Εὐτυχῶς, ὅμως, δέν λείπουν καί οἱ περιπτώσεις πού ἐκδηλώνουν ἐντελῶς ἀντίθετα
χαρακτηριστικά. Ἔτυχε, ὁ ἄνδρας μου κι
ἐγώ, στά χρόνια τῆς ἐπαγγελματικῆς καί
ἀκαδημαϊκῆς ζωῆς μας, νά ἔχουμε γνωρίσει κάποιους ἀνθρώπους πού, τό διαζύγιο
τῶν γονιῶν τους, σφυρηλάτησε μέσα τους
ἀπό νωρίς, τήν ἀμετάκλητη ἀπόφαση νά
δημιουργήσουν αὐτοί μία εὐτυχισμένη οἰκογένεια. Ὅπως δέ οἱ ἴδιοι χαρακτηριστικά
ἔλεγαν, ἤθελαν «νά προσφέρουν στά παιδιά τους τήν οἰκογενειακή ζωή πού ἐκεῖνοι
εἶχαν στερηθεῖ, ἀλλά καί νά τά προστατέψουν ἀπό τίς πίκρες πού αὐτοί δοκίμασαν».
Καί τό κατάφεραν, μέ τόν καλύτερο τρόπο.
  
Πάντως, ἡ βαρύτητα τῶν ἐπιπτώσεων πού μπορεῖ νά ἔχει ἡ κρίση ἀπό τό
διαζύγιο τῶν γονιῶν στήν ψυχολογική
κατάσταση καί τήν ἐξέλιξη τῶν παιδιῶν,
ἐξαρτᾶται καί ἐπηρεάζεται ἀπό πολλούς
καί διαφορετικούς, γιά κάθε περίπτωση,
παράγοντες, ὅπως:
• ἡ ἡλικία, ὁ ἀριθμός τῶν παιδιῶν καί ὁ
βαθμός εὐαισθησίας ἤ ὡριμότητας τοῦ
κάθε παιδιοῦ,
• ἡ ψυχική ὑγεία καί ἡ ἰσορροπημένη ἤ
μή συμπεριφορά τῶν γονιῶν, πρίν καί
μετά τό διαζύγιο,
• ἡ ἀντίστοιχη συμπεριφορά τοῦ στενοῦ
καί εὐρύτερου οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος.

Παρά, ἑπομένως, τή σαφῆ ἐπίγνωση ὅτι, σέ ὅσα ἀφοροῦν τίς ἀνθρώπινες
σχέσεις, «ἡ κάθε περίπτωση εἶναι εἰδική
περίπτωση» καί δέν ὑπάρχουν γενικές
συνταγές, ἄν ἐπιχειρούσαμε νά συνοψίσουμε ὅλα ἐκεῖνα πού θά μποροῦσαν νά
συμβάλουν στό νά γίνει λιγότερο ὀδυνηρό
γιά τά παιδιά τό τραῦμα τοῦ διαζυγίου καί
λιγότερο παραμορφωτικές οἱ οὐλές πού
αὐτό ἀφήνει, θά μπορούσαμε νά καταλήξουμε στά πιό κάτω:
Εἶναι πολύ σημαντικό νά μή βιώσει τό
παιδί σκηνές συγκρούσεων καί ἐχθρότητας μεταξύ τῶν γονιῶν, τόσο πρίν, ὅσο
καί μετά τό διαζύγιο. Ὑπάρχουν πολλοί
τρόποι νά χωρίσει κανείς. Ὁ γονιός πού
ἀγαπάει πραγματικά τό παιδί του πρέπει
νά ἐπιλέγει τόν πιό πολιτισμένο.
Εἶναι ἀνάγκη, μετά τό διαζύγιο, νά
ὑπάρχει συνεννόηση καί κοινή στάση τῶν
γονιῶν σχετικά μέ τά θέματα πού ἀφοροῦν
τό παιδί.
Εἶναι πολύ σημαντικό νά διατηρηθοῦν
καλές συναισθηματικές σχέσεις τοῦ παιδιοῦ καί μέ τούς δύο γονεῖς. Γι’ αὐτό ἀπαιτεῖται ἰδιαίτερη προσοχή σέ ὅσα ὁ κάθε
γονιός λέει γιά τόν ἄλλο, τόσο στό ἴδιο
τό παιδί, ὅσο καί μπροστά του σέ τρίτους.
Τό παιδί ἔχει ἀνάγκη νά ἐξακολουθήσει νά
ἀγαπάει καί νά ἐκτιμάει αὐτούς τούς δυό
ἀνθρώπους, πού δέν θά πάψουν ποτέ νά
εἶναι οἱ γονεῖς του. Πονάει, λοιπόν, ὅταν
ἀκούει ἀπαξιωτικούς καί προσβλητικούς
χαρακτηρισμούς ἀπό τόν ἕναν γιά τόν
ἄλλον.
Εἶναι ἀπαραίτητες οἱ συνεπεῖς καί συχνές ἐπισκέψεις τοῦ γονιοῦ πού δέν ἔχει
τήν ἐπιμέλεια τοῦ παιδιοῦ καί ἡ δημιουργία μιᾶς εὐχάριστης καί ἄνετης ἀτμόσφαιρας μεταξύ τους. Ἔτσι, τό παιδί θά
ἔχει τήν εὐκαιρία καί τήν ἐνθάρρυνση νά
ἐπικοινωνεῖ οὐσιαστικά καί μέ αὐτόν τόν
γονιό.
Εἶναι ὀλέθριο νά αἰσθάνεται τό παι-

δί ὅτι «ἔχει γίνει τό μπαλάκι πού πετάει
ὁ ἕνας γονιός στόν ἄλλον», ὅτι τό ἴδιο
χρησιμοποιεῖται ὡς «πληροφοριοδότης»
ἤ μέσον ἐκβιασμοῦ τοῦ ἑνός γονιοῦ γιά
τόν ἄλλον.
Πολύ ἀρνητικά ἀποτελέσματα ἔχει τό
νά ἀρχίσει ἕνας ἀνταγωνισμός μεταξύ τῶν
γονιῶν –μέ ἀνεξέλεγκτες ὑλικές παροχές
ἤ ἀνοχές– προκειμένου νά ἐξασφαλιστεῖ
ἡ μεγαλύτερη ἀγάπη τοῦ παιδιοῦ, ἤ γιά
νά ἀπαλλαγοῦν οἱ γονεῖς ἀπό τυχόν
αἰσθήματα ἐνοχῆς ἀπέναντι στό παιδί.
Ἡ ἀγάπη, ὅμως, δέν μπορεῖ νά προκύψει
ὡς ἀποτέλεσμα δωροδοκίας καί τό παιδί γρήγορα θά καταλάβει ὅτι μπορεῖ νά
ἐκμεταλλεύεται τήν κατάσταση καί θά
τό ἐπιχειρήσει.
Ἐξαιρετικά μεγάλη προσοχή χρειάζεται
σ’ αὐτά πού βλέπει, ἀκούει καί ζεῖ τό παιδί,
ἄν συμβεῖ νά ἐμπλακοῦν νέοι σύντροφοι
στή ζωή τῶν διαζευγμένων γονιῶν.
Τέλος, οἱ πρώην σύζυγοι πρέπει νά συνειδητοποιήσουν ὅτι, ἐφ’ ὅσον ἀξιώθηκαν
νά ἔχουν παιδιά, ἡ εὐθύνη τους ἀπέναντί
τους εἶναι ἰ σ ό β ι α.
  
Δέν ὑπάρχει αμφιβολία ὅτι πολλά ἀκόμα θά ἦταν δυνατόν νά λεχθοῦν σχετικά μέ
τό τόσο σημαντικό αὐτό θέμα. Πιστεύω,
ὅμως, πώς, τελικῶς, ἴσως ὅλα νά περιλαμβάνονται σέ μία καί μόνο φράση. Αὐτήν
πού συχνά ἀναφέρεται σέ κείμενα μέ
ἀνάλογους προβληματισμούς, καί ἡ ὁποία
λέει: «Ἄν τά παιδιά εἶχαν τή δυνατότητα
νά κυβερνήσουν τόν κόσμο, σίγουρα, οἱ
βίαιες ρήξεις μεταξύ τῶν γονιῶν καί τό
πικρό ἀπό ἐχθρότητα διαζύγιο θά εἶχαν
διά νόμου χαρακτηριστεῖ ὡς βαρύ ποινικό
ἀδίκημα».
Μερόπη Ν. Σπυροπούλου,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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Ν ό μ ο ς

T

ρεῖς ἦσαν οἱ μεγάλες γιορτές τῶν
Ἑβραίων. Τό Πάσχα, ἡ Πεντηκοστή
καί ἡ Σκηνοπηγία.

Ἡ Ἑβραϊκή Πεντηκοστή ἑορταζόταν πενῆντα
ἡμέρες μετά τό Ἑβραϊκό Πάσχα. Τήν ἡμέρα
αὐτή πρόσφεραν στόν Ναό τούς πρώτους
καρπούς ἀπό τόν θερισμό. Κυρίως, ὅμως,
ἡ ἡμέρα αὐτή ἦταν ἀφιερωμένη
στήν παράδοση τοῦ Νόμου ἀπό τόν Θεό
στόν Μωϋσῆ πάνω στό ὄρος Σινᾶ.
Ἡ Ἑβραϊκή Πεντηκοστή ἑορταζόταν
πενῆντα ἡμέρες μετά τό Ἑβραϊκό Πάσχα.
Τήν ἡμέρα αὐτή πρόσφεραν στόν Ναό
τούς πρώτους καρπούς ἀπό τόν θερισμό.
Κυρίως, ὅμως, ἡ ἡμέρα αὐτή ἦταν ἀφιερωμένη στήν παράδοση τοῦ Νόμου ἀπό
τόν Θεό στόν Μωϋσῆ πάνω στό ὄρος
Σινᾶ, ἐπειδή αὐτή ἔγινε πενῆντα ἡμέρες
ἀπό τήν ἔξοδό τους ἀπό τήν Αἴγυπτο.
Φοβερές ἦταν ἐκεῖνες οἱ στιγμές γιά τόν
Μωϋσῆ καί τόν λαό του. «Τό ὄρος τό Σινᾶ
ἐκαπνίζετο ὅλον διά τό καταβεβηκέναι ἐπ᾽
αὐτό τόν Θεόν ἐν πυρί, καί ἀνέβαινεν ὁ
καπνός ὡσεί καπνός καμίνου, καί ἐξέστη
πᾶς ὁ λαός σφόδρα . ... Μωϋσῆς ἐλάλει, ὁ
δέ Θεός ἀπεκρίνατο αὐτῶι φωνῇ» ( Ἔξοδ.
ιθ´ 18, 19). Ὅλο τό ὄρος Σινᾶ ἦταν γεμᾶτο
καπνούς, διότι εἶχε κατεβεῖ ἐπάνω σ’ αὐτό
ὁ Θεός σάν φωτιά. Ἀνέβαινε δέ ὁ καπνός
σάν καπνός ἀπό καμίνι. Καί ὅλος ὁ λαός
κυριεύθηκε ἀπό φόβο καί ἔκπληξη... Μέσα
σ’ αὐτή τήν ἐκπληκτική μεγαλοπρέπεια ὁ
Μωϋσῆς ὡμιλοῦσε, ὁ δέ Θεός τοῦ ἀπεκρί168
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νετο μέ φωνή (Ἡ Παλαιά Διαθήκη μετά
συντόμου ἑρμηνείας, Τόμος 2ος, σελ. 105,
Ἔκδοση Σωτῆρος).
Μέσα σ᾽ αὐτές τίς φοβερές συνθῆκες
παρέλαβε ὁ Μωϋσῆς τόν Νόμο τοῦ
Θεοῦ, γραμμένο σέ λίθινες πλάκες, ὁ
ὁποῖος φυλασσόταν πλέον στήν Κιβωτό
τῆς Διαθήκης. Ἡ παράδοση τοῦ νόμου
στό Σινᾶ ἦταν τό νόημα τῆς Ἑβραϊκῆς
Πεντηκοστῆς.
Ὅλα αὐτά πού συνέβαιναν στήν Παλαιά Διαθήκη ἦταν προεικονίσεις καί σκιά
αὐτῶν πού πραγματοποιήθηκαν στήν Καινή Διαθήκη, στή χριστιανική, δηλαδή, Πεντηκοστή.
Πράγματι, σέ παράδοξες καί πρωτοφανεῖς συνθῆκες ἔγινε καί ἡ χριστιανική
Πεντηκοστή μέ τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Πενῆντα ἡμέρες μετά τήν
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, οἱ Ἀπόστολοι,
ἡ Παναγία καί μερικοί ἄλλοι –περίπου
120 ἄνθρωποι– ἦταν συγκεντρωμένοι στό
Ὑπερῶο τῆς Ἱερουσαλήμ. Ξαφνικά, χωρίς νά τό περιμένει κανείς, ἦρθε ἀπό τόν
οὐρανό μιά βοή, σάν φύσημα ἀνέμου. Ἡ
βοή ἀμέσως γέμισε τό σπίτι ὅπου κάθονταν ὅλοι. Εἶδαν τότε μέ τά μάτια τους νά
διαμοιράζονται σέ ὅλους γλῶσσες, σάν τίς
φλόγες τῆς φωτιᾶς, καί στόν καθένα ἀπό
αὐτούς κάθισε ἀπό μιά γλῶσσα. Τότε ὅλοι
τους πλημμύρισαν ἐσωτερικῶς ἀπό τό
Ἅγιο Πνεῦμα καί ἄρχισαν νά μιλοῦν ξένες
γλῶσσες, ὅπως τό Πνεῦμα τούς ἐφώτιζε
καί τούς ἔδιδε τήν ἱκανότητα νά μιλοῦν
καί νά λένε θεϊκά καί οὐράνια λόγια καί
διδασκαλίες ὑψηλές καί θεόπνευστες.
Φόβος καί τρόμος ἐπικρατοῦσε στήν
Ἑβραϊκή Πεντηκοστή. Χάρις καί ἔλεος

Χά ρ ι ς
ἐπικρατεῖ στή Χριστιανική Πεντηκοστή.
Γιορτάζουμε τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού σημαίνει τήν ἐπίσημη ἀπαρχή
τοῦ σωτηρίου ἔργου τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπό
τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἐκχύνεται ἡ
παντοδύναμος Χάρις τοῦ Θεοῦ στά πιστά
μέλη τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας. Πρῶτα, στούς
Ἁγίους Ἀποστόλους. Ὁ πρώην δειλός
Ἀπόστολος Πέτρος μέ τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος παίρνει τόση δύναμη καί
θάρρος, ὥστε νά μιλήσει στούς Ἑβραίους
πού εἶχαν σταυρώσει τόν Χριστό, καί νά
ἐπιτύχει νά πιστεύσουν σέ Αὐτόν τρεῖς
χιλιάδες ψυχές.

Ἡ Πεντηκοστή τῆς Ἐκκλησίας δέν ἔγινε
μιά φορά καί τελείωσε. Συνεχίζεται
καί σήμερα καί πάντοτε.
Τό θέμα, ὅμως, εἶναι τί νόημα ἔχει γιά
τόν καθένα μας ἡ χριστιανική Πεντηκοστή; Πῶς τή γιορτάζουμε; Μήπως τήν
ἔχουμε συνηθίσει καί δέν ἐγγίζει τό βάθος
τῆς ψυχῆς μας; Μόνον τότε γιορτάζουμε
πραγματική Πεντηκοστή, ὅταν συμμετέχουμε στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν
προσπαθοῦμε νά ἀξιοποιήσουμε τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού μᾶς
παρέχει ἡ Ἐκκλησία. Ὅταν ἡ ζωή μας
ἐμπνέεται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα.
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος μᾶς
καλεῖ νά προσφέρουμε τόν ἑαυτό μας
στόν Θεό καί γράφει: «Μηδείς ἔστω κενός, μηδέ ἄκαρπος μηδέ τις στεῖρα ψυχή
καί ἄγονος. Ἕκαστος... καρποφορείτω
Θεῶ...
ι ὁ ἁμαρτάνων τήν μεταβολήν... ὁ

Πενῆντα ἡμέρες μετά τήν Ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ οἱ Ἀπόστολοι, ἡ Παναγία
καί μερικοί ἄλλοι –περίπου 120 ἄνθρωποι–
ἦταν συγκεντρωμένοι στό Ὑπερῶο
τῆς Ἱερουσαλήμ. Ξαφνικά, χωρίς
νά τό περιμένει κανείς, ἦρθε ἀπό
τόν οὐρανό μιά βοή, σάν φύσημα ἀνέμου.
νέος τήν ἐγκράτειαν... ἡ πολιά τήν φρόνησιν, ὁ πλούσιος τήν μετάδοσιν» (Ε.Π.Ε.
5, 406).
  
Ἡ Πεντηκοστή τῆς Ἐκκλησίας δέν
ἔγινε μιά φορά καί τελείωσε. Συνεχίζεται
καί σήμερα καί πάντοτε, ὅπως γράφει ὁ
ἀείμνηστος θεολόγος Ἀθανάσιος Φραγκόπουλος. «Καί συνεχίζεται μία καί ἡ αὐτή
Πεντηκοστή. Καί χθές καί σήμερον καί
αὔριον ἡ αὐτή, καί μέχρι συντελείας τοῦ
αἰῶνος ἡ αὐτή. Μία καί ἡ αὐτή τῶν Ἀποστόλων καί πάντων τῶν Χριστιανῶν ἡ Πεντηκοστή. Ἡ Πεντηκοστή μέ τό Ἅγιόν της
Πνεῦμα. Ψυχή τῆς Ἐκκλησίας τό Πνεῦμα
τό Ἅγιον. Πηγή ζωῆς καί Χάριτος ἡ Πεντηκοστή, ἡ ἁγία καί αἰωνία ἡμέρα. Διά
νά λαμβάνωμεν Πνεῦμα Ἅγιον οἱ πιστοί.
Διά νά μετανοῶμεν οἱ ἁμαρτωλοί. Διά νά
σωζώμεθα οἱ ἔνοχοι. Διά νά ἁγιαζώμεθα
οἱ ἄνθρωποι. Διά νά γινώμεθα τέκνα Θεοῦ
καί ἔνδοξοι κληρονόμοι τῆς θείας του βασιλείας οἱ Χριστιανοί» (Ἀθ. Φραγκοπούλου, Τά Ἀναστάσιμα, σελ. 475).
Ἀρχιμ. Γ. Μ.
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Ε

Ὑπάρχει κανείς πτωχότερος;

ἶναι γνωστή ἡ φιλοξενία τοῦ
Προφήτη Ἠλία ἀπό μιά πάμπτωχη
χήρα στά Σαρεπτά τῆς Σιδωνίας.
Τή συνάντησε ὁ Προφήτης νά μαζεύει ξύλα καί τῆς ζήτησε λίγο ψωμί.
Ἐκείνη εἶχε μόνο λίγο ἀλεύρι καί λίγο
λάδι. Καί ἴσα πού ἔφταναν, γιά νά φάει
γιά τελευταία φορά αὐτή καί τά παιδιά
της. Ὅμως, ἡ φτώχεια καί ὁ πόνος, τήν
εἶχαν κάμει πονετική καί εὔσπλαγχνη.
Ἔτσι, δέν δίστασε νά πάρει τό ψωμί ἀπό
τό δικό της στόμα καί τῶν παιδιῶν της
καί νά τό δώσει στόν Προφήτη Ἠλία.
Καί μάλιστα, χωρίς νά ξέρει ποιόν εἶχε
μπροστά της. Τόν εἶδε σάν ἕναν φτωχό.

Κανένα στόμα, οὔτε τῶν Προφητῶν
τό στόμα, δέν Τοῦ ἀρέσει τόσο,
λέει ὁ ὄντως Χριστόστομος,
Ἅγιος Ἰωάννης, ὅσο «τό στόμα
τῶν ἐπιεικῶν καί πραέων ἀνθρώπων».
Ἀναρωτιέται ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος:
– Ποιός εἶναι φτωχότερος ἀπό
ἐκείνη τή χήρα; Καί μετά ἀπό αὐτό τό
παράδειγμα, ποιός τολμάει νά προφασισθεῖ φτώχεια, γιά νά μή κάμει ἐλεημοσύνη; Ἐκείνη εἶχε μιά χούφτα ἀλεύρι
καί τὄδωσε. Σέ ποιόν δέν περισσεύει ...
μιά χούφτα ἀλεύρι;
  
Κάποιος νεαρός, στή διάρκεια τῶν
διακοπῶν του, γνώρισε ἕνα παιδάκι μέ
εἰδικές ἀνάγκες. Ἔπασχε ἀπό μυϊκή
δυστροφία. Τοῦ ἔδειξε ἐνδιαφέρον. Τοῦ
μίλησε μέ ἀγάπη. Καί κέρδισε τή φιλία
του.
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Ὅταν τέλειωσε τό καλοκαίρι, καί
τό παιδί ἐπέστρεψε στό ἵδρυμα ὅπου
τό εἶχαν βάλει οἱ γονεῖς του, ὁ νεαρός
ἀποφάσισε νά πηγαίνει κάθε δεύτερο
Σαββατοκύριακο καί νά τό βλέπει. Ἡ
διαδρομή ἦταν πολύ μεγάλη. Ἔπρεπε νά
μένει δυό βραδιές σέ ξενοδοχεῖο κοντά
στό ἵδρυμα. Ξόδευε ἕνα σημαντικό ποσό
ἀπό τόν πενιχρό μισθό του, ἐνῶ θά μποροῦσε νά τά «γλεντήσει» μέ τήν παρέα
του.
Παρ’ ὅλο πού δούλευε στίς οἰκοδομές καί κουραζόταν ἀρκετά, ἀφιέρωνε
κάθε δεύτερη ἑβδομάδα δυό ὁλόκληρες
μέρες, γιά νά κάνει τό πρόσωπο αὐτοῦ
τοῦ παιδιοῦ νά χαμογελᾶ καί τήν καρδιά
του νά γεμίζει ἀπό χαρά.
  
Ὅλοι ἔχουμε κοντά μας «ἄτομα μέ
εἰδικές ἀνάγκες». Καί πρῶτα-πρῶτα
μέσα στό ἴδιο μας τό σπίτι. Ὁ διπλανός
μας (σύζυγος, παιδιά, συγγενεῖς) εἶναι
ἄνθρωπος μέ πάθη, ἀδυναμίες, παραξενιές, καπρίτσια, πείσματα καί μέ πολλές
ἄλλες «εἰδικές ἀνάγκες».
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυστόστομος
λέει ὅτι ἡ μεγαλύτερη ἐλεημοσύνη μας
γι’ αὐτούς εἶναι: νά γίνουμε «στόμα τοῦ
Χριστοῦ». Ὅμως, γίνομαι «στόμα τοῦ
Χριστοῦ» γιά τούς ἄλλους, δέν σημαίνει
ὅτι ἀπό τό πρωί μέχρι τό βράδυ τούς
«πρήζω» στίς παρατηρήσεις καί στίς
διδασκαλίες!
Ὁ Χριστός δέν ἄνοιξε τό στόμα Του,
μόνο γιά νά διδάξει καί νά ἐλέγξει. Δέν
χρησιμοποίησε τό στόμα Του μόνον, γιά
νά δώσει ἐντολές ἤ γιά νά δείξει τήν
ἐξουσία Του. Τό χρησιμοποίησε:
• καί τότε πού, λοιδορούμενος, εὐλογοῦσε.

• καί τότε πού μίλησε μέ καλοσύνη στόν
δοῦλο, πού Τόν ράπισε.
• καί τότε πού, ἐνῶ Τόν ἐμπαίζανε καί
Τόν ἐξευτέλιζαν, Αὐτός σιωποῦσε.
• καί τότε πού προσευχήθηκε γιά τούς
σταυρωτές Του.
Τέτοιο στόμα θέλει νά ἀποκτήσουμε
ὁ Χριστός. Καί ἕνα τέτοιο στόμα Τοῦ
ἀρέσει περισσότερο ἀπό τό στόμα τῶν
Προφητῶν! Κανένα στόμα, οὔτε τῶν
Προφητῶν τό στόμα, δέν Τοῦ ἀρέσει
τόσο, λέει ὁ ὄντως Χριστόστομος, Ἅγιος
Ἰωάννης, ὅσο «τό στόμα τῶν ἐπιεικῶν
καί πραέων ἀνθρώπων».
  

Ὅλοι ἔχουμε στόμα. Καί μποροῦμε
νά ἀγωνιστοῦμε νά τό κάνουμε
«στόμα Χριστοῦ».
Ἔστω, λοιπόν, ὅτι δέν ἔχουμε οὔτε
μιά χούφτα ἀλεύρι! Ὅλοι ἔχουμε στόμα.
Καί μποροῦμε νά ἀγωνιστοῦμε νά τό
κάνουμε «στόμα Χριστοῦ».
Αὐτή θά εἶναι ἡ μεγαλύτερη καί ἡ
πιό θεάρεστη ἐλεημοσύνη πρός τούς
ἀδελφούς μας.
π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος
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Ψέμα καί ἀλήθεια
γιά τόν κορωνοϊό στόν
χῶρο τῆς Ἐκκλησίας

Ἡ

ἔξαρση τοῦ κορωνοϊοῦ, πού
ἀπασχολεῖ τίς σημερινές
κοινωνίες ἔχει δημιουργήσει
πολλές συζητήσεις. Τό ἴδιο ἔχει κάνει
καί στούς κύκλους τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας.
  
Ἡ ἀντίληψη ὅτι μέσα στήν Ἐκκλησία
δέν ὑπάρχει περίπτωση νά μολυνθοῦμε
ἀπό τόν κορωνοϊό εἶναι λάθος, ψέμα
καί ἀπάτη. Αὐτός ὁ κίνδυνος ὑπάρχει
μέ τό ἄγγιγμα, τή χειραψία, τό βήξιμο,
τό φτέρνισμα, τό σάλιο καί τά χνῶτα,

2021 χρόνια δέν ὑπῆρξε στήν ἱστορία
οὔτε ἕνα περιστατικό μετάδοσης μικροβίου
ἀπό τή Θεία Κοινωνία, παρά το γεγονός
ὅτι ἱερεῖς μετέδιδαν τή Θεία Κοινωνία
σέ ἀρρώστους μέ βαριά νοσήματα,
σέ λεπρούς, σέ πιστούς σέ ἀνάλογες
περιόδους ἐπιδημιῶν.
ἐπειδή ὁ ἰός μεταδίδεται μέ τά ἀεροσταγονίδια. Γι’ αὐτό ἐφαρμόζουμε καί
τηροῦμε τούς κανόνες ὑγιεινῆς καί
τά μέτρα προστασίας. Διαφορετικά
εἴμαστε «εὐλαβεῖς μέ βλάβη», ἔλεγε
ὁ Ἅγιος Παϊσιος. Καί «δέν θά ἔπρεπε
νά ἐκπειράσουμε Κύριον τόν Θεόν».
Μήν ἐπιτρέψει κάποιον πειρασμό ἐξαι172

τίας δικῆς μας εὐθύνης καί ξεθαρρέματος, ὅπως συνέβη στό Ἱερό Μοναστῆρι
τῶν Σπηλαίων τῆς Οὐκρανίας, τό ὁποῖο
ἔμεινε ἀνοικτό, καί ἀπό τούς διακόσιους
πενῆντα (250) πατέρες οἱ τρεῖς (3)
πέθαναν καί ἐνενῆντα (90) βρέθηκαν
θετικοί στόν κορωνοϊό. Παρόμοια κατάσταση ἐπικράτησε καί σέ Μοναστήρια
τῆς Ρωσίας.
  
Τό μοναδικό ἀπό τό ὁποῖο δέν διατρέχουμε κίνδυνο καί εἶναι ἀδιαπραγμάτευτο εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία. Ἀποτελεῖ
πηγή ἁγιασμοῦ, σωτηρίας, φωτός καί
μετοχῆς στή ζωή τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι τό
Θαῦμα τῶν Θαυμάτων καί τό Μυστήριο τῶν Μυστηρίων. Τό φάρμακο τῆς
ἀθανασίας («τοῦ μή ἀποθανεῖν»), ὁ
Ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός,
ὁ Ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων,
ὁ ἀρχηγός τῆς Ζωῆς.
Μόνον ἄνθρωποι «βαθιά νυχτωμένοι», πού εἶναι ἔξω ἀπό τήν πνευματική ἀτμόσφαιρα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῆς
Ἐκκλησίας, τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς καί
τῶν Μυστηρίων, μπορεῖ νά ὑποστηρίζουν ὅτι ὑπάρχει κίνδυνος μετάδοσης
τῆς ἀσθένειας ἀπό τή Θεία Κοινωνία.
Ἤ πιστεύεις καί κοινωνεῖς κανονικά
ἤ δέν πιστεύεις. Ὄχι νά προτείνονται
μεσοβέζικες λύσεις γιά κουταλάκια μίας
χρήσης, ἀντί τῆς Ἁγίας Λαβίδας.
2021 χρόνια δέν ὑπῆρξε στήν ἱστο-

ρία οὔτε ἕνα περιστατικό μετάδοσης
μικροβίου ἀπό τή Θεία Κοινωνία, παρά
το γεγονός ὅτι ἱερεῖς μετέδιδαν τή Θεία
Κοινωνία σέ ἀρρώστους μέ βαριά νοσήματα, σέ λεπρούς, σέ πιστούς σέ ἀνάλογες περιόδους ἐπιδημιῶν. Ἐξ ἄλλου
οἱ ἱερεῖς, ἀφοῦ κοινωνήσουν ὅλους τους
πιστούς, στό τέλος καταλύουν ὅ,τι ἀπέμεινε στό Ἅγιο Ποτήριο. Θά ἔπρεπε νά
πέθαιναν ἀπό τά πολλά καί διάφορα
μεταδοτικά νοσήματα πού κυκλοφοροῦν μεταξύ τῶν πιστῶν. Ἀλλά αὐτό
δέν ἔχει γίνει ποτέ.
Ἡ Θεία Κοινωνία δέν ἀποτέλεσε
ποτέ καί δέν ἀποτελεῖ καί σήμερα αἰτία
μετάδοσης ὁποιασδήποτε ἀσθένειας ἤ
ὁποιουδήποτε ἄλλου κακοῦ. Εἶναι θέμα
πίστης καί ὄχι ἐπιστημονικοῦ πειράματος. Εἶναι μετοχή στό Θεανθρώπινο
καί ἀναστημένο Σῶμα τοῦ Κυρίου μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πηγή Ζωῆς, μυστικό
ἀγάπης, θεραπεία φύσης, ἐπούλωση

Ἡ Θεία Κοινωνία δέν ἀποτέλεσε ποτέ καί
δέν ἀποτελεῖ καί σήμερα αἰτία μετάδοσης
ὁποιασδήποτε ἀσθένειας ἤ ὁποιουδήποτε
ἄλλου κακοῦ. Εἶναι θέμα πίστης καί ὄχι
ἐπιστημονικοῦ πειράματος. Εἶναι μετοχή
στό Θεανθρώπινο καί ἀναστημένο Σῶμα
τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
ψυχικῶν τραυμάτων, συνάντηση συνανθρώπου, ἀνακάλυψη τοῦ ἑαυτοῦ μας.
Νά, λοιπόν, γιατί στόν Ὄρθρο τῆς
Μεγάλης Πέμπτης, ἱδρυτικῆς ἡμέρας
τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ψάλαμε: «Φάγετε τό Σῶμα μου καί
πίστῃ στερεωθήσεσθε». Καί ἀξίωσέ μας
«ξενίας Δεσποτικῆς καί ἀθανάτου Τραπέζης».
Ἀρχιμ. Ἰωήλ Νικολάου
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Ὕδωρ ἁλλόμενον
εἰς ζωὴν αἰώνιον

Κ

αθ’ ὅλη τή χαρμόσυνη περίοδο
τῶν πενῆντα ἡμερῶν τοῦ Πεντηκοσταρίου, τήν ἀναστάσιμη ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας διατρέχει τό
ὑγρό στοιχεῖο... Τήν ἴδια ἀκριβῶς ἐποχή
τά χιόνια στά βουνά λιώνουν καί οἱ πηγές
ἀναβλύζουν ἄφθονα νερά. ... Ποτάμια καί
χείμαρροι ποτίζουν τό πρόσωπο τῆς γῆς,
τή στιγμή πού ἡ Ἐκκλησία μᾶς προτρέπει
νά ὑμνολογήσουμε ... τή Ζωοδόχο Πηγή
... νά ἐνθυμηθοῦμε τήν κολυμβήθρα στήν
Προβατική πύλη τῶν Ἱεροσολύμων (Κυριακή Παραλύτου), τό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ
καί τό «ὕδωρ τό ἁλλόμενον εἰς ζωήν αἰώνιον» (Σαμαρείτιδος), τήν πηγή τοῦ Σιλωάμ
(Τυφλοῦ)..., ἐνῶ τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς ἀκοῦμε ἀπό τό στόμα τοῦ Κυρίου
«ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καί πινέτω.
Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθώς εἶπεν ἡ γραφή,
ποταμοί ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν
ὕδατος ζῶντος» ( Ἰω. ζ΄ 37-38).
Τό νερό, τό θαυμαστό αὐτό συστατικό
τῆς δημιουργίας, πού καλύπτει τά δύο τρίτα
τῆς ἐπιφάνειας τοῦ πλανήτη καί ἀποτελεῖ τά
τρία τέταρτα τοῦ ὀργανισμοῦ μας, διαποτίζει
καί τήν ἐκκλησιαστική ζωή μέσα ἀπό ὑψηλούς συμβολισμούς καί θαυμαστά γεγονότα.

Τί εἶναι τό νερό; Δέν ὑπάρχει ἐκπληκτικότερη οὐσία ἀπό τό νερό. Μία ἁπλῆ
χημική ἕνωση ὀξυγόνου καί ὑδρογόνου,
ἡ ὁποία, ὅμως, ἔχει ἰδιότητες «κομμένες
καί ραμμένες» γιά τή ζωή. Δέν ὑπάρχει
σχεδόν βιολογική λειτουργία στήν ὁποία
νά μή συμμετέχει τό νερό, καί χωρίς νερό
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ζωή δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει.
Ἡ ζωή ξεπήδησε μέσα ἀπό τό νερό,
ὅπως περιγράφει τό βιβλίο τῆς Γενέσεως
καί ὅπως δέχεται ἡ ἐπιστήμη: «… ἡ δὲ
γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ
σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα
Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος ...».
«Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα
ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν καὶ πετεινὰ πετόμενα
ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ.» (Γέν. 2, 20). Καί τό πρῶτο πρᾶγμα
πού προσπαθοῦν νά ἀνιχνεύσουν οἱ ἐπιστήμονες πού ἀναζητοῦν ζωή σέ ἄλλους
πλανῆτες, εἶναι τό νερό.
Ἡ θαυμαστή αὐτή οὐσία βρίσκεται σέ
διαρκῆ κίνηση, κυκλοφορώντας ἀδιάκοπα σέ ὅλο τόν πλανήτη, γιά νά μεταφέρει
παντοῦ τά θρεπτικά συστατικά καί τίς ζωογόνες ἰδιότητές της. Καί ἐδῶ παρατηρεῖ
κανείς ἕνα μεγαλειῶδες γεγονός.
Καθώς τό νερό εἶναι ὁ καλύτερος διαλύτης καί φιλοξενεῖ καί ἀπειρία ὀργανισμῶν, θά ἔπρεπε κατά τή μακραίωνη
ἱστορία τῆς γῆς νά ἔχει ὑποβαθμιστεῖ στό
πλέον μολυσμένο καί δύσοσμο συστατικό
τῆς δημιουργίας. Καί ὅμως, αὐτό ἀποτελεῖ
ὅ,τι ἀγνότερο καί καθαρότερο ὑπάρχει,
σύμβολο ἐξαγνισμοῦ καί καθαρότητος. Ὁ
πάνσοφος Δημιουργός, πού ἔδωσε τήν ἰδιότητα στό νερό νά μεταφέρει ἀπεριόριστη
ποικιλία διαλυμένων οὐσιῶν, πρόβλεψε καί
γιά τόν καθαρισμό του.
Ἡ θερμότητα τοῦ ἥλιου, σέ συνδυασμό μέ τή θερμότητα ἐξάτμισης τοῦ νεροῦ,
ἐξατμίζει μόνο τό νερό καί ὄχι τίς οὐσίες
πού εἶναι διαλυμένες σ’ αὐτό. Ἡ δέ μᾶζα

τοῦ νεροῦ εἶναι ἔτσι συνταιριασμένη μέ
τήν ἕλξη τῆς γῆς, ὥστε τά σύννεφα νά
συσσωρεύονται, οὔτε πολύ ψηλά, γιά νά μή
χαθοῦν στό διάστημα· οὔτε πολύ χαμηλά,
ἀλλά καί ψηλότερα ἀπό τά βουνά, γιά νά
ποτίζεται ὅλη ἡ γῆ. Καί τό νερό, ὅσο μολυσμένο καί νά εἶναι, ἐπιστρέφει στή γῆ
σάν καθαρή βροχή καί σάν πάλευκο χιόνι,
τό ὁποῖο συγκρατεῖ τό νερό στά βουνά
μέχρι τήν ἄνοιξη. Ἀλλά ὑπάρχει καί κάτι
ἄλλο: Καθώς μεγάλες ποσότητες νεροῦ
καταλήγουν στίς θάλασσες, τό νερό τῆς
ξηρᾶς θά ἐλαττωνόταν καί κάποια στιγμή θά ἐξαφανιζόταν, ἐάν οἱ ὠκεανοί δέν
ἐπέστρεφαν τό δάνειο πού ἔλαβαν ἀπό
τήν ξηρά ὑπό μορφή νεφῶν! 10% περίπου
τῶν τεράστιων ποσοτήτων νεφῶν πού δημιουργοῦνται πάνω ἀπό τούς ὠκεανούς,
μεταφέρεται ἀπό τούς ἀνέμους καί ἑνώνεται μέ τά νέφη πού προέρχονται ἀπ’ τήν
ἐξάτμιση τῶν ἐπίγειων ὑδάτων.
Τίποτε δέν εἶναι τυχαῖο καί τίποτε
συνηθισμένο στήν οὐσία αὐτή, καί ὅλα
συνδυασμένα μέ μία ἐκπληκτική ὑφή καί
ἀπέραντη ὁμορφιά.

Καί διαπιστώνει κανείς τή συνέχεια
τοῦ ὑλικοῦ καί τοῦ πνευματικοῦ κόσμου.

Στίς ἰδιότητες τῶν κτισμάτων ἀνακαλύπτει
κανείς τήν πολυποίκιλη σοφία τοῦ Δημιουργοῦ, ἀλλά καί προδιατίθεται γιά κάτι
ὑψηλότερο. Ὁ καθαρισμός μέ τό νερό συμβολίζει τήν ψυχική καθαρότητα («ΝΙΨΟΝ
ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ»),
ἡ δίψα τοῦ σώματος παραπέμπει στή δίψα
τῆς ψυχῆς, καί ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, σάν ἄλλο πνευματικό νερό, ζωοποιεῖ
τίς ψυχές... Καί κατά τό Μυστήριο τοῦ
Ἁγίου Βαπτίσματος, τό συστατικό, ἀπό
τό ὁποῖο ξεπήδησε ἡ πρώτη ζωή, γίνεται
«λουτρὸ παλλιγγενεσίας».

« Ἐπί πενῆντα μέρες ... (αὐτό ἡ ἁγία
μας Ἐκκλησία συνεχῶς μᾶς τό ὑπενθυμίζει) τά ρεῖθρα τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος ἀναβλύζουν διαρκῶς, γιά νά
ἀρδεύουν κάθε ψυχή πρός καρποφορίαν
τῶν ἁγίων ἀρετῶν καί τῆς αἰωνίου ζωῆς.
Καί τήν ἴδια ὥρα τά ποτάμια ρεύματα δέν
λένε νά παύσουν νά ζωογονοῦν τό πρόσωπο τῆς γῆς...» (Τά τῆς χάριτος ρεῖθρα,
Ἀρχιμ. Ἀποστόλου Τσολάκη, περιοδικό Ἡ
Δράση μας, Ἰούν. - Ἰούλ. 2013, τ. 510).
Βασίλειος Πετρουλέας,
Φυσικός

Δωρεές

• Ἡ Οἰκογένεια Ἀντωνίου καί Χριστίνας Γαϊτάνη, Βασιλίτσι Μεσσηνίας, 120 €,
εἰς μνήμην τῶν γονέων τους καί Εὐαγγέλου, Αἰκατερίνης καί Βασιλικῆς Λιναρδάκη.
• Ὁ κος Νικόλαος Γεωργόπουλος, Χαλάνδρι, 40 €, εἰς μνήμην τοῦ πατέρα του
Παναγιώτη.
• Ὁ κος Παναγιώτης Καροῦνος, Ἀθήνα, 60 €, εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου Καλαμαρᾶ, μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης 9
ἐτῶν ἀπό τήν κοίμησή του.
• Ἡ κα Ἑλένη Μαρτσούκου, Ἀθήνα, 20 €, εἰς μνήμην τοῦ πατέρα της Βασιλείου.
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Ἰάκωβος Τσούνης,
Ἐθνικός Εὐεργέτης

T

ό Σάββατο 10 Ἀπριλίου 2021 ἀπεβίωσε σέ ἡλικία 97 ἐτῶν ὁ ἐφοπλιστής
Ἰάκωβος Τσούνης, ἕνας μεγάλος
εὐεργέτης τῆς πατρίδας μας. Πόσοι, ὅμως,
τόν γνωρίζουν; Πολλοί λίγοι, καί ἀκόμα λιγότεροι, πρίν παρασημοφορηθεῖ ἀπό τήν
Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου. Ὁ ἴδιος ἐξιστόρησε τή ζωή
του στή δημοσιογράφο Ἑλένη Βαρβιτσιώτη
(ἐφημερίδα Καθημερινή, 28/02/2021).

Ὁ πατέρας του τοῦ εἶχε πεῖ: «Νά μήν
ξεχάσεις τήν προέλευσή σου καί νά
θυμᾶσαι ὅτι τά λεφτά πού ἔχεις, δέν εἶναι
δικά σου. Εἶναι γι’ αὐτούς πού δέν ἔχουν
μία ἀσπιρίνη ἤ ἕνα ποτῆρι νερό. Νά τούς
βοηθᾶς ἀθορύβως καί νά μήν περιμένεις
εὐχαριστίες, ἄν θές νά εἶσαι χαρούμενος».
Ἦταν τό δέκατο τρίτο παιδί τῆς οἰκογένειας ἑνός δασάρχη στήν Ἐγλυκάδα τῆς
Πάτρας. Στόν πόλεμο τοῦ 1940, σέ ἡλικία
δεκαέξι ἐτῶν, ζητάει ἀπό τόν Διοικητή τοῦ
12ου Συντάγματος Πατρῶν νά τόν δεχθεῖ ὡς
ἐθελοντή στό στράτευμα. Σύντομα, βρίσκεται
στά Γιάννενα καί στό Καλπάκι. Ὁ πατέρας
του τοῦ γράφει: « Ἤ θά ἔρθεις νικητής ἤ
θά πεθάνεις». Μέ τή λήξη τοῦ πολέμου ἐπιστρέφει «ζωντανός νεκρός». Οἱ κακουχίες
εἶχαν μετατρέψει τόν ἔφηβο τῶν ἑβδομῆντα
κιλῶν σ’ ἕνα σκελετό εἴκοσι ἐννέα κιλῶν.
Μετά τήν ἀνάρρωσή του, το 1949, ἔρχεται
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στήν Ἀθήνα καί ἀποκτᾶ ἄδεια βοηθοῦ ἐκτελωνιστῆ στόν Πειραιᾶ. Ἀσχολεῖται μέ τή ναυτιλία καί τήν τροφοδότηση καραβιῶν. Μέ τίς
γνωριμίες του μέ τούς ἐφοπλιστές καί μ’ ἕνα
κεφάλαιο πού εἶχε συγκεντρώσει, ἀγοράζει τό
πρῶτο μικρό πλοῖο. Στή συνέχεια, ἀγοράζει
καί μεγάλα καράβια. Σέ λιγότερα ἀπό δέκα
χρόνια, ὁ Ἰάκωβος Τσούνης εἶχε ἕναν στόλο
δεκατριῶν πλοίων καί ἕνα τάνκερ.

Ὁ πατέρας του τοῦ εἶχε πεῖ: «Νά μήν
ξεχάσεις τήν προέλευσή σου καί νά θυμᾶσαι
ὅτι τά λεφτά πού ἔχεις, δέν εἶναι δικά σου.
Εἶναι γι’ αὐτούς πού δέν ἔχουν μία ἀσπιρίνη
ἤ ἕνα ποτῆρι νερό. Νά τούς βοηθᾶς ἀθορύβως καί νά μήν περιμένεις εὐχαριστίες,
ἄν θές νά εἶσαι χαρούμενος».
Ἀπό τήν ἀρχή, λοιπόν, τῆς σταδιοδρομίας του ξεκινᾶ τή φιλανθρωπική του δράση.
Δωρίζει 200.000 δολλάρια γιά τήν ἵδρυση
τοῦ Λυρείου Ἱδρύματος, ἐνῶ ἀρνεῖται νά

τό ὀνομάσουν καί Τσούνειο Ἵδρυμα. Σέ
ἐπιστολή εὐχαριστίας ὁ καπετάν Μάρκος
Λύρης τοῦ ἔγραφε: «Μᾶς ἐξήγησες ὅτι τά
χρήματα πού θά ἀποκτήσεις, θά τά διαθέσεις γιά τόν ἀνθρώπινο πόνο δίχως κοινωνικές προβολές, ἀλλά ἀθόρυβα καί σεμνά,
ὅπως εἶπε ὁ Χριστός».
«Καί οἱ δωρεές χωρίς προσωπική προβολή συνεχίζονται», γράφει ἡ δημοσιογράφος. Δωρεές σέ ἀπόρους, σέ Ἐκκλησίες, σέ
νοσηλευτικά ἱδρύματα εἶναι ἀμέτρητες. Στό
Καστελλόριζο χρηματοδοτεῖ τήν ἵδρυση ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ. Δημιουργεῖ Μουσεῖο στό
Αἴγιο μέ ἐθνικά καί ἐκκλησιαστικά κειμήλια.
Μεγάλη εἶναι ἡ προσφορά τοῦ Ἰακώβου
Τσούνη στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις. Πάνω ἀπό
23 ἑκατομμύρια εὐρώ ἔχει δωρίσει, καθώς καί
60 ἀποβατικά σκάφη. Τό ἀποκορύφωμα τῆς
ἀγάπης του πρός τήν πατρίδα μας ὑπῆρξε
τό γεγονός ὅτι μέ δημόσια διαθήκη κληροδότησε τό σύνολο τῆς ἀκίνητης περιουσίας
του στό Γενικό Ἐπιτελεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας.

Παρά τό ὅτι δέν ἐπεδίωξε ποτέ στή ζωή
του τιμές καί ἐπαίνους, παρασημοφορήθηκε τήν 24η Φεβρουαρίου 2021 ἀπό τήν
Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κα
Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου μέ τόν Μεγαλόσταυρο τοῦ Τάγματος τῆς Τιμῆς. Ἀπό
τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κο Βαρθολομαῖο ἔλαβε τόν τίτλο τοῦ Μεγάλου Ἄρχοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί
Πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων. Ὁ Ὑπουργός

Στιγμιότυπο ἀπό τήν τελετή
παρασημοφόρησης τοῦ Ἐθνικοῦ εὐεργέτη
Ἰακώβου Τσούνη μέ τόν Μεγαλόσταυρο
τοῦ Τάγματος τῆς Τιμῆς τήν 24η Φεβρουαρίου
2021 στό Προεδρικό Μέγαρο. Εἰκονίζονται
ὁ Ἰάκωβος Τσούνης καί ἡ Πρόεδρος
τῆς Ἐλληνικῆς Δημοκρατίας
κα Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου.

Ἐθνικῆς Ἄμυνας τοῦ ἀπένειμε τόν βαθμό
τοῦ Ὑποστράτηγου ἐπί τιμῇ. Καί ἀρκετές
ἄλλες τιμές τοῦ ἔχουν δοθεῖ.
Ἡ δημοσιογράφος συνεχίζει στό ἄρθρο
της: « Ὅταν τόν ρωτάω γιατί πιστεύει τόσο
πολύ στήν ἀξία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων,
ἐκεῖνος τονίζει πώς γι’ αὐτόν εἶναι “ἡ ψυχή
τοῦ ἔθνους”. Δέν εἶναι τό πρώτιστο καί τό
ἔσχατο τό χρῆμα. Ἀλλά εἶναι ἡ πατρίδα.
Δίχως τήν πατρίδα τί νά κάνεις τή δόξα ἤ
τίς χαρές; Ὅλα χάνουν τήν ἀξία τους».
Ὁ ἴδιος ὁ Ἰάκωβος Τσούνης, «ὁ νεώτερος βετεράνος τοῦ ἀντιναζιστικοῦ πολέμου», ὅπως τόν χαρακτήρισαν, ὑπογραμμίζει: « Ὁ πιό σπουδαῖος γιά μένα εἶναι ὁ
πατριώτης. Ὄχι ἐκεῖνος πού ἔχει λεφτά
καί τιμητικές διακρίσεις, ἀλλά αὐτός πού
πραγματικά ἀγαπάει τήν πατρίδα του».
Ἡ δημοσιογράφος τό ἐπιβεβαιώνει: «Ὁ
Ἰάκωβος Τσούνης ἔδειξε τήν ἀγάπη αὐτή
καί μέ τό παραπάνω».

Γ. Δ. Κούβελας
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«Ἡ εἰρήνη»,
καρπός Ἁγίου Πνεύματος

Ὁ

Χριστός μετά τήν Ἀνάσταση:
«εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς·
εἰρήνη ὑμῖν». «καί τοῦτο
εἰπών ἐνεφύσησε καί λέγει αὐτοῖς.
λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον».
  
Ἡ εἰρήνη, ὡς καρπός τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, ἐκφράζεται μέ τήν ἔννοια
τῆς γαλήνης!... Περιζήτητη μέν, ὄχι,
ὅμως, τόσο παροῦσα στόν καιρό μας.
Βεβαίως, δέν πρόκειται περί τῆς εἰρή-

Ἡ εἰρήνη ὡς καρπός τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, ἐκφράζεται μέ τήν ἔννοια
τῆς γαλήνης!... Δέν άνοίγουμε εὔκολα
τίς καρδιές μας στό Ἅγιο Πνεῦμα.
Πολλές φορές ἀκόμα, ἤ τό ἀποβάλλουμε
ἤ δέν γνωρίζουμε καί τήν ὕπαρξή του.
νης τῶν συνθηκῶν, ὅσο περί τῆς εἰρήνης ἐπί τῶν ἐσωτερικῶν ἐκρήξεων ἀπό
τήν ἀλλοίωση τῶν πνευματικῶν ἐνδιαφερόντων μας. Ζοῦμε τήν ἐποχή τοῦ
συρμοῦ, ὅπου ἡ γαληνεύουσα ἐσωτερική εἰρήνη σπάνια ἐπηρεάζεται ἀπό τό
Ἅγιο Πνεῦμα, καίτοι εἶναι τό μόνο πού
γνωρίζει νά κατευνάζει τίς ἐκρήξεις μας
καί νά ἀνοίγει τίς καρδιές μας. Ἔχουμε τόσο περιχαρακωθεῖ στόν ἐγωιστικό
ἑαυτό μας, πού παρασυρόμαστε καί
λέμε στό Ἅγιο Πνεῦμα, «ἀπόστα ἀπ’
ἐμοῦ, ὁδούς σου εἰδέναι οὐ βούλομαι»
(Ἰώβ, κα΄ 14). Δέν ἀνοίγουμε εὔκολα τίς
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καρδιές μας στό Ἅγιο Πνεῦμα. Πολλές
φορές ἀκόμα, ἤ τό ἀποβάλλουμε ἤ δέν
ἀναγνωρίζουμε οὔτε τήν ὕπαρξή του.
  
Στήν ἐποχή μας, οἱ ἄνθρωποι βασανίζονται ἀπό σκέψεις, ἐκρήξεις καί
διαπληκτισμούς, πού τούς ἀναστατώνουν, μέ ἀποτέλεσμα νά φυγαδεύεται ἡ
ἐσωτερική εἰρήνη. Τά στηρίγματα πού
ἀναζητοῦνται, συνήθως, βρίσκονται σε
λαθεμένα μέρη. Η εἰρήνη, ὡς πνευματικό ὑπαρκτικό ἀπόκτημα, προσφέρεται
μόνο ἀπό πνευματικές δυνάμεις, ὄχι
ἀπό ὑλικές. Πρός τοῦτο, καί ὁ φιλάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, ἀμέσως μετά
τήν Ἀνάστασή του, ἀνήγγειλε στόν κόσμο, διά τῶν Μαθητῶν του τό: «Εἰρήνη ὑμῖν». Ταυτόχρονα προσδιόρισε
καί τό Πρόσωπο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ,
πού χορηγεῖ καί ἐπιβλέπει τήν ὕπαρξη
τῆς εἰρήνης. Ὁ Κύριος ἐπιβεβαίωσε:
«καί τοῦτο εἰπών ἐνεφύσησε καί λέγει
αὐτοῖς. λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον» ( Ἰωάν.
κ΄ 21-2). Στηριχτεῖτε στό Πνεῦμα τό
Ἅγιο. Εἶναι τό μόνο πού τροφοδοτεῖ τή
γνήσια εἰρήνη, πού εἰρηνεύει πρόσωπα
καί λαούς.
  
Ἡ εἰρήνη, χαρακτηριζόμενη ὡς καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μᾶς εἰσάγει
στό πνεῦμα τῆς καρποφορίας καί τῆς
διασπορᾶς αὐτῆς τῆς καρποφορίας, γιά
τή συνέχιση τῆς ζωῆς, ὅπως κάθε καρπός. Πλέον τούτων, διαλαμβάνει καί κα-

τευθύνει καί τήν καρποφόρο στηρικτική
διασπορά της πρός δύο κατευθύνσεις.
Ἡ πρώτη στρέφεται πρός τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τῆς ὁποίας γίνονται
κατακτητές ὅσοι ἐμπνέονται ἀπό «δικαιοσύνη καί εἰρήνη καί χαρά ἐν Πνεύματι Ἁγίω»
ι (Ρωμ. ιδ΄ 17). Εἶναι ἡ μεγάλη στηρικτική δύναμη. Ἄλλωστε εἶναι
γνωστό ὅτι, διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
παραχωρεῖται στούς ἀνθρώπους καί ἡ
ἐνισχυτική καί εὐεργετική θεία Χάρις,
πρόσθετο δυναμάρι τῶν ἀγωνιζόμενων
πνευματικά. Εἶναι ἡ θεία Χάρις, «ἡ πάντοτε τά ἀσθενῆ θεραπεύουσα καί τά
ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα», ὅπως λέγεται κατά τήν τελετουργία τῆς χειροτονίας. Τότε, καί τήν εἰρήνη διαχειρίζεται,
ἀλλά καί κατευθύνει ἡ θεία Χάρη, μαζί
δέ καί τόν ἄνθρωπο γενικῶς.
Ἡ δεύτερη στρέφεται μέ εἰρήνη σέ
εὐθεῖα γραμμή πρός κάθε κατεύθυνση
σφαιρικῶς. Ἐκεῖ συναντάει ὅλους τούς
συνανθρώπους, ὅπου προσδοκάει καί
προσφέρει νέα στηρικτική δύναμη, γιά
ὁλοκληρωτική ἀξιοποίησή της. Τοῦτο
ἐννοεῖ, ἀκριβῶς, καί ἡ θερμή παραγγε-

Ὁ καρπός τῆς ἁγιότητας καί τῆς ἀρετῆς,
γιά νά καρποφορεῖ, σπείρεται
στίς εἰρηνεύουσες καρδιές
τῶν ἀνθρώπων, μέ εἰρήνη καί πραότητα.
λία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Διαβάζουμε στίς παρακλήσεις του: «Εἰρήνην διώκετε μετά πάντων, καί τόν ἁγιασμόν, οὗ
χωρίς, οὐδείς ὄψεται τόν Κύριον» ( Ἑβρ.
ιβ΄ 14). Δέν μποροῦμε νά συναντήσουμε τόν Χριστό καί νά στηριχτοῦμε σέ
Αὐτόν χωρίς τήν κατοχή τῆς εἰρήνης.
  

Παράλληλα, ὁ ἱερός Ὑμνογράφος
γιά προετοιμασία τῶν πιστῶν πρός
ὑποδοχή τῆς Ἀναστάσεως, παραγγέλλει στήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου
ἀπό τή Μεγάλη Δευτέρα. Ἐκφράζει
παραστατικά τό κάλεσμα τοῦ Νυμφίου. «Εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς, καί πᾶσι·
καί ταπεινά φρονοῦντες, ἀνυψώθητε·
καί Κύριον γινώσκοντές με ὑμνεῖτε, καί
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τούς αἰῶνας»
( Ὠδή η΄).
  
Πλέον τούτων, νά λάβουμε ὑπόψη
μας ὅτι καί ὁ καρπός τῆς ἁγιότητας
καί τῆς ἀρετῆς, γιά νά καρποφορεῖ,
σπείρεται στίς εἰρηνεύουσες καρδιές

Ἠ εἰρήνη, ὡς πνευματικό ὑπαρκτικό
ἀπόκτημα, προσφέρεται μόνο ἀπό
πνευματικές δυνάμεις, ὄχι ἀπό ὑλικές.
τῶν ἀνθρώπων, μέ εἰρήνη καί πραότητα.
Μόνο πού αὐτή τή σπορά τήν μεταδίδουν ὅσοι ἔχουν εἰρήνη στίς καρδιές
τους. Ἀλλά καί ἐφ’ ὅσον τήν παρέλαβαν ἀπό σοφούς καί ἐνάρετους διδασκάλους. Λέγει τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ:
«Καρπός δέ τῆς δικαιοσύνης ἐν εἰρήνῃ
σπείρεται τοῖς ποιοῦσιν εἰρήνην» ( Ἰακ.
γ΄ 18). Τέλος, ὁ Ἀπόστολος Πέτρος μᾶς
συμβουλεύει ὄχι μόνο νά δεχόμαστε
εἰρήνη, ἀλλά καί νά τήν ἐπιδιώκουμε:
«ἐκκλινάτω ἀπό κακοῦ καί ποίησον
ἀγαθόν, ζητησάτω εἰρήνην καί διωξάτω
αὐτήν» (Α΄ Πέτρ. γ΄ 11). Νά κυνηγήσουμε, δηλαδή, τήν εἰρήνη.
Νικόλαος Σπ. Βούλγαρης,
Καθηγητής Θεολογίας
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Ὁ θησαυρός τῆς Φιλοκαλίας

Ἡ

Φιλοκαλία εἶναι ἕνας πνευματικός θησαυρός, πού μᾶς μεταγγίζει τήν πεῖρα τῶν θεοφόρων
Ἁγίων Πατέρων. Ἐκτός, ὅμως, ἀπό αὐτούς
περιέχει καί πολλές ἀναφορές ἀπό τήν
Κλίμακα τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, ἀπό τά ἀσκητικά τοῦ Ὁσίου Ἰσαάκ
τοῦ Σύρου, καθώς καί ἀπό νεώτερους καί
σύγχρονους Ἁγίους Γέροντες.

Ἐάν θέλουμε νά κυριολεκτήσουμε,
ἡ Φιλοκαλία εἶναι μία συλλογή ἔργων
νηπτικοῦ περιεχομένου ἀπό τούς
λεγόμενους Νηπτικούς Πατέρες.
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες ὀνόμασαν τά διάφορα κείμενά τους Φιλοκαλία, γιατί σκοπός
τους ἦταν νά ἐπιτύχουν τόσον οἱ ἴδιοι, ὅσο
καί οἱ ἀναγνῶστες τους, τή φιλία πρός τό
Θεῖο Κάλλος. Τήν προσέγγιση, δηλαδή,
γνωριμία καί ἀγάπη πρός κάθε τί τό καλό,
ἅγιο καί ὠφέλιμο γιά τόν ἀγῶνα μας, τή
ζωή μας, τόν προορισμό τῆς ψυχῆς μας.
Ἡ Φιλοκαλία εἶναι, θά λέγαμε, μία
ἐγκυκλοπαίδεια ὀρθόδοξης εὐσέβειας ἡ
ὁποία περιέχει συγγράμματα πολλῶν αἰώνων καί ἀποτελεῖ τρόπον τινά ἕνα ἐγχειρίδιο καθοδήγησης καί διδασκαλίας αὐτῶν
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οἱ ὁποῖοι ἔχουν τή δίψα νά ἀσκοῦνται
ὀρθόδοξα στή σημερινή ἐποχή.
Ἐάν θέλουμε νά κυριολεκτήσουμε, ἡ
Φιλοκαλία εἶναι μία συλλογή ἔργων νηπτικοῦ περιεχομένου, ἔργων δηλαδή προερχομένων ἀπό τούς λεγόμενους Νηπτικούς
Πατέρες.
Ἡ λέξη «νήψη» προέρχεται ἀπό τό
ρῆμα «νήφω», πού σημαίνει «βρίσκομαι
σέ κατάσταση σωφροσύνης». Στά κείμενα, ὅμως, τῆς ἐκκλησιαστικῆς γραμματείας τό ρῆμα «νήφω» καί τό οὐσιαστικό
«νήψη» χρησιμοποιοῦνται μέ μεταφορική ἔννοια. Ἔτσι, «νήψη» ἤ, στή λόγια
γλῶσσα, «νῆψις», σημαίνει τήν ἐγρήγορση
καί πνευματική ἐπαγρύπνηση, στοιχεῖα
τά ὁποῖα πρέπει νά ἀποτελοῦν τό κύριο
χαρακτηριστικό τῆς ζωῆς ἑνός Χριστιανοῦ. Παραδείγματος χάριν, ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος γράφει στόν Τιμόθεο: «Σύ δέ
νῆφε ἐν πᾶσιν» (Β΄ Τιμ. δ΄ 5). Στή ζωή
τοῦ Χριστιανοῦ τή νήψη τήν ὑπαγορεύει ἡ συναίσθηση τῆς κατά Χριστόν ἀνακαίνισής του, ἀλλά καί ἡ προσδοκία τῆς
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Τόσο στά ἔργα τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν
Πατέρων, ὅσο καί εὐρύτερα στήν Πατερική θεολογία, γίνεται συνεχής λόγος περί
νήψεως ὡς μέσου πνευματικῆς τελείωσης
τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁρισμούς περί νήψης ἔχουμε πολλούς.
Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε:
• Νήψη εἶναι ἡ κάθαρσή μας ἀπό ἐμπαθῆ
νοήματα, ἀκάθαρτα λόγια καί πονηρά
ἔργα.
• Νήψη εἶναι ἡ ἐπαγρύπνηση, γιά νά ἀποκρούσουμε κάθε προσβολή τοῦ διαβόλου.
  
Συλλογή ἀπό τά ἔργα τῶν Νηπτικῶν
Πατέρων ἔκανε πρῶτος ὁ Ἐπίσκοπος Κορίνθου Μακάριος Νοταρᾶς, τήν ὁποία καί
παρέδωσε πρός ἐπεξεργασία καί συμπλήρωση στόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη.
Ὁ τελευταῖος, τό 1782, ἐξέδωσε στή Βενετία τήν Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν,
διά τῆς ὁποίας κατά τήν πράξη καί θεωρία
τῆς ἠθικῆς φιλοσοφίας, ὁ νοῦς «καθαίρεται, φωτίζεται καί τελειοῦται».

Μέ τίς φιλοκαλικές ἀναγνώσεις ἀποκτᾶται
ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία φυλάει τίς
καρδιές καί τίς σκέψεις, καί τίς κρατάει στήν
περιοχή τοῦ νοῦ τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἁγίων
Του, πού εἶναι περιοχή ἁγιοπνευματικῆς
ζωῆς καί ἀγαπητικῆς κοινωνίας.
Ἡ διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς ἐρήμου ὑπό τή μορφή « Ἀσκητικῶν Βίων»,
« Ἀποφθεγμάτων Πατέρων» καί «Γεροντικῶν», εἴτε ὡς Πρακτική Φιλοσοφία, εἴτε
ὡς Φιλοκαλία, κατά τόν Ἅγιο Νικόδημο
τόν Ἁγιορείτη διδάσκει: «Τήν τελειοποιό
ὑπακοή, τήν πανάρετη ταπείνωση, τήν
θεαυγεστάτη διάκριση, τήν εὐχάριστη
ὑπομονή, τήν θεομίμητη εὐσπλαχνία, τήν
ψυχοσωτήρια ἐλεημοσύνη, τήν ἀέναο προσευχή, τήν συντετριμμένη μετάνοια, τήν
ἀληθῆ ἐξομολόγηση, τήν ἀκατάγνωστη
(ἀθῶα) συνείδηση, τήν θεοποιό ἀγάπη
καί ὅλες τίς ἄλλες ἀρετές».
Ὅταν ἔρθει κανείς σέ ἐπαφή μέ τά

κείμενα τῶν ἀσκητῶν καί τῶν Ἁγίων, πού
ἔφτασαν στά πιό ὑψηλά σκαλοπάτια τῆς
κατά Θεόν ζωῆς, βλέπει τή φτώχεια καί
(ἐσωτερική) ἀσχήμια του, μπροστά στό
(ἐσωτερικό) κάλλος καί τόν (ἐσωτερικό)
πλοῦτο πού εἶχαν ἐκεῖνοι. Συνειδητοποιεῖ ὅτι εἶναι σχεδόν ἕνα τίποτα, «γῆ καί
σποδός». Ταυτόχρονα, ὅμως, αἰσθάνεται
τήν ἀνάγκη νά μεταδώσει, ὅσο μπορεῖ καί,
κατά περίσταση, μέ διάκριση, ὅ,τι μπορεῖ καί νομίζει ὅτι θά ἕλκυε τούς ἄλλους
καί θά συντελοῦσε, ὥστε νά γεννηθεῖ σέ

«Νήψη» ἤ «νῆψις» σημαίνει τήν
ἐγρήγορση καί πνευματική ἐπαγρύπνηση,
στοιχεῖα τά ὁποῖα ἀποτελοῦν τό κύριο
χαρακτηριστικό τῆς ζωῆς ἑνός Χριστιανοῦ.
αὐτούς ὁ «καινός», ὁ καινούργιος κατά
Χριστόν ἄνθρωπος. Καί ὅλα αὐτά, βέβαια,
ἀνάλογα μέ τή δεκτικότητα τῶν ἄλλων καί
μέ σεβασμό στήν ἐλεύθερη βούλησή τους.
Πλησιάζοντας καί ἐντρυφώντας στά
βαθιά βιώματα πού ἐκφράζουν στά γραφόμενά τους, αὐτοί οἱ ἐπί γῆς οὐρανοδρόμοι
ἄνθρωποι, παίρνουμε τήν ἀνάσα τους, τήν
πνοή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί βλέπουμε
ἔτσι νά ἀνοίγονται μπροστά μας δρόμοι
ἄλλου ἐπιπέδου ζωῆς καί ὕπαρξης.
  
Μέ τίς φιλοκαλικές ἀναγνώσεις
ἀποκτᾶται ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία
φυλάει τίς καρδιές καί τίς σκέψεις, καί
τίς κρατάει στήν περιοχή τοῦ νοῦ τοῦ
Χριστοῦ καί τῶν Ἁγίων Του, πού εἶναι
περιοχή ἁγιοπνευματικῆς ζωῆς καί ἀγαπητικῆς κοινωνίας.
Αὐτές οἱ ἀναγνώσεις, λοιπόν, θά μᾶς
βοηθήσουν νά εἴμαστε φίλοι αὐτοῦ τοῦ
θεϊκοῦ κάλλους, τῆς Φιλοκαλίας.
Γιάννης Φωτεινός
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Λίγο ἀκόμα …..
Λίγο ἀκόμα, γιά νά φθάσει ἡ ὑπομονή στά ὅριά της.
Λίγο ἀκόμα, γιά νά χάσω τήν ψυχραιμία μου.
Λίγο ἀκόμα, γιά νά παραιτηθῶ.
Κύριε, βοήθησέ με νά μεταλλάξω
θετικά αὐτό τό «Λίγο ἀκόμα».
Λίγο ἀκόμα νά ἐργαστῶ.
Λίγο ἀκόμα νά κάνω ὑπομονή.
Λίγο ἀκόμα νά ὀνειρευτῶ.
Λίγο ἀκόμα νά προσπαθήσω.
Λίγο ἀκόμα νά Σ’ ἀγαπήσω.
Κλειώ – Σταυρούλα Κουράση
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Μία φωτογραφία τοῦ 1944 μέ πολύ νόημα

Ο

ἱ γονεῖς μου μέ ἔστειλαν στήν
Κατασκήνωση τῶν Χριστιανικῶν
Μαθητικῶν Ὁμάδων (Χ.Μ.Ο.) τοῦ
1944, ἡ ὁποία φιλοξενήθηκε στό κτῆμα τῆς
Ἀδελφότητας Θεολόγων ΖΩΗ, στήν Ἁγία
Παρασκευή Ἀττικῆς. Τήν τελευταία ἡμέρα τῆς Κατασκήνωσης, κατά τήν ἐπίσημη
τελετή τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν
Χ.Μ.Ο., τράβηξα αὐτή τή φωτογραφία.
Ἀξίζει νά θυμηθοῦμε (οἱ παλαιότεροι)
τά πρόσωπα:

• Ἐξ ἀριστερῶν, Γεράσιμος Καρατζᾶς,
Θεολόγος τῆς Ἀδελφότητας Θεολόγων
ΖΩΗ. Κεφαλλονίτης στήν καταγωγή.
Ἔφορος τῶν Χ.Μ.Ο., μπροστά στό ἀντίσκηνό του.
• Ὁ Γεώργιος Ράμμος, Καθηγητής τοῦ
Ἐμπορικοῦ Δικαίου στή Νομική Σχολή
του Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Κατά τή
θητεία του ὡς Ὑπηρεσιακοῦ Ὑπουργοῦ
Παιδείας καί Θρησκευμάτων, κατάφερε
ἡ δικαιοδοσία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου, Παναγίας Καπνικαρέας
(ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἑρμοῦ, στό κέντρο τῆς
Ἀθήνας) νά μεταφερθεῖ ἀπό τήν Ἱερά
Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν στό Ἐθνικό καί
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.
Ἔκτοτε, αὐτός ὁ Ἱερός Ναός προορίζεται, κυρίως, γιά τούς φοιτητές καί τούς
Καθηγητές τους. Ἔτσι, ἐρχόταν ἐκεῖ καί
ὁ Καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας
κάθε Κυριακή ὡς ὁμιλητής.
• Δίπλα στόν Γεώργιο Ράμμο, στραμμένος στό πλάι, εἶναι ο Μαρῖνος Γερου-

λάνος, Ἀκαδημαϊκός καί Καθηγητής τῆς
Χειρουργικῆς στήν Ἰατρική Σχολή τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διάσημος χειρουργός. Ἦταν ἐκλεγμένος Πρόεδρος
τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων (Χ.Ε.Ε.).
• Παραδίπλα, εἶναι ὁ Παναγιώτης Πουλίτσας, Νομικός, Ἀκαδημαϊκός, ἐπί πολλά χρόνια Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου
Ἐπικρατείας καί Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ
Νοσοκομείου «Ὁ Ἅγιος Σάββας».
• Προτελευταῖος ἐξ ἀριστερῶν στέκεται ὁ
Δημήτριος Κωτσάκης, μέλος τῆς Ἀδελφότητας ΖΩΗ, Καθηγητής Ἀστρονομίας
στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.
• Τελευταῖος στή σειρά διακρίνεται ὁ Ἰωάννης Οἰκονομίδης, Ὑφηγητής Φυτολογίας τότε, καί ἀρχηγός τῆς Κατασκήνωσης.
Εἶναι ἐκπληκτικό τό πόση σημασία ἔδινε τό Χριστιανικό Ἔργο στή φοιτητική
νεότητά του, τή Χριστιανική Φοιτητική
Ἕνωση (Χ.Φ.Ε).
Τήν ἑπόμενη χρονιά, τό 1945, ἡ Κατασκήνωση τῶν Χ.Μ.Ο. καί Χ.Φ.Ε. Ἀρρένων,
μέ ἀρχηγό τόν Ἀναστάσιο Γιαννουλάτο
(σημερινό Ἀρχιεπίσκοπο Tιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας) μεταφέρθηκε
στόν Παρνασσό Φθιώτιδας, πάνω ἀπό τό
χωριό Ἀμφίκλεια.
Εὐάγγελος Ἰ. Παπαευαγγέλου,
Ἰατρός - Χειρουργός
Καθηγητής Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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Ὁ Θεός προγνωρίζει,
ἀλλά δέν προδικάζει!

Ὁ

Θεός εἶναι παντογνώστης.
Λέγει γι’ αὐτό ὁ Ἅγιος Πορφύριος: «Εἶναι ἀσύλληπτη ἡ
γνώση τοῦ Θεοῦ ἀπ’ τόν δικό μας, τόν
ἀνθρώπινο νοῦ. Εἶναι ἄπειρη, περιλαμβάνει ὅλα τά ὄντα, ὁρατά καί ἀόρατα,

Ἡ πρόγνωση τοῦ Θεοῦ ποτέ
δέν ἐκμηδενίζει τό αὐτεξούσιο
τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ἐλεύθερος
καί μπορεῖ νά δεχθεῖ ἤ νά ἀπορρίψει
τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ.
ἔσχατα καί ἀρχαῖα. Τά γνωρίζει ὁ Θεός
ὅλα μέ ἀκρίβεια, σέ ὅλο τό βάθος καί τό
πλάτος τους. Ὁ Κύριος γνωρίζει ἐμᾶς,
πρίν γνωρίσουμε ἐμεῖς τόν ἑαυτό μας.
Γνωρίζει τίς διαθέσεις μας καί τήν παραμικρή μας σκέψη, τούς λογισμούς,
ἀλλά καί τίς ἀποφάσεις μας, πρίν ἀκόμη νά τίς πάρουμε. Πρίν ἀπό τή σύλληψή μας καί πρό καταβολῆς κόσμου,
μᾶς γνώριζε καλά. Γιά τόν Θεό δέν
ὑπάρχει παρελθόν, παρόν καί μέλλον».
Γνωρίζει ἀκόμη, ἀπείρως καλύτερα ἀπό
τόν ὁποιοδήποτε ὅλες τίς ἀνάγκες τοῦ
ἀνθρώπου καί σκύβει καί στίς πιό ἀσήμαντες λεπτομέρειες: «ὅτι μείζων ἐστίν
ὁ θεός τῆς καρδίας ἡμῶν καί γινώσκει
πάντα» (Α΄ Ἰωα. 3, 20).
Λέει ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεο184

λόγος στήν Εὐχή πρό τῆς Θείας Μεταλήψεως: «Τό μέν ἀκατέργαστόν μου,
ἔγνωσαν οἱ ὀφθαλμοί Σου· ἐπί τό βιβλίον δέ Σου καί τά μήπω πεπραγμένα
γεγραμμένα Σοι τυγχάνει».
Αὐτή ἡ ἐκ βάθρων καί εἰς βάθος
γνώση ὅλων τῶν ὄντων εἶναι αὐτή πού
χαρακτηρίζει τήν τάξη πού ἔχει θέσει ὁ
Θεός γιά ὅλο τόν κτιστό κόσμο, χάριν
τῶν σκοπῶν καί τοῦ σχεδίου Του. Τήν
ἴδια στιγμή, μία τέτοια θεία τάξη λαμβάνει πάντοτε χώρα κατά συγκατάβαση (κατά συγχώρηση) στήν πραγματική
ἀνθρώπινη ἐλευθερία.
Ὁ Θεός, λοιπόν, προγνωρίζει.
  
Ἡ πρόγνωση τοῦ Θεοῦ δέν σημαίνει κατάργηση τῆς ἐλευθερίας μας. Τό
ὅτι ὁ Θεός προγνωρίζει τί θά κάνουμε,
δέν σημαίνει ὅτι ἐμεῖς τό κάνουμε μέ
ἐξαναγκασμό καί χωρίς τήν ἐλεύθερη
βούλησή μας. Δεῖτε ἕνα παράδειγμα:
Ἕνας ἄριστος γιατρός μπορεῖ νά προγνωρίζει ἀπό τά συμπτώματα τήν ἔκβαση τῆς ὑγείας κάποιου ἀσθενοῦς, ἀλλά
αὐτό δέν σημαίνει ὅτι εὐθύνεται γιά
τό ἀποτέλεσμα. Ὁ Θεός δέν προδικάζει, ἀλλά προγνωρίζει. Μέ ἄλλα λόγια,
αὐτά πού στό μέλλον ἐμεῖς ἐλεύθερα
θά κάνουμε, τά προγνωρίζει ὁ Θεός
καί ποτέ ἡ πρόγνωσή Του δέν ἀποτελεῖ
τήν ἀναγκαστική αἰτία τῶν πράξεων τοῦ

ἀνθρώπου. Ὁ Ἰούδας, ὅπως ἀναφέρει
ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, «οὐκ ἐπειδή
προεῖπεν ὁ Χριστός, διά τοῦτο ἐγένετο
ἐκεῖνος προδότης, ἀλλ’ ἐπειδή προδότης ἔμελλε γενέσθαι, διά τοῦτο προεῖπεν
ὁ Χριστός». Ὁμοίως, ὅλες οἱ πονηρές
πράξεις καί τά ἐγκληματικά ἔργα πού
γίνονται, δέν πραγματοποιοῦνται, ἐπειδή
τά προέβλεψε ὁ Θεός.
  
Ἡ πρόγνωση τοῦ Θεοῦ ποτέ δέν
ἐκμηδενίζει τό αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος καί
μπορεῖ νά δεχθεῖ ἤ νά ἀπορρίψει τό
σχέδιο τοῦ Θεοῦ.
Κανένας, λοιπόν, νά μήν προφασίζεται τήν πρόγνωση τοῦ Θεοῦ ὡς αἰτία
τῆς κακότητας καί καταδίκης του, τονίζουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Χρησιμοποιοῦν τό παράδειγμα τοῦ ἀφηνι-

Μέσα μας ἔχουμε τό κακό καί τό ἀγαθό
πνεῦμα καί αὐτά μάχονται μεταξύ τους.
Ὡστόσο, αὐτό δέν ἀποκλείει
τή δυνατότητα τῆς Θείας ἐπέμβασης
ἤ Χάριτος σέ συγκεκριμένες περιπτώσεις.
ασμένου ἵππου. Βλέποντας κανείς τό
ἄλογο νά τρέχει ἀσυγκράτητο καί νά
μήν ἀνέχεται τόν ἀναβάτη, δέν εἶναι
δύσκολο νά προβλέψει τό ἀποτέλεσμα:
τό ὅτι στό τέλος θά τόν ρίξει στόν γκρεμό. Τί θά ποῦμε; Ὅτι ἡ πρόβλεψη τόν
ἔριξε; Μά μία τέτοια πρόβλεψη εἶναι
τόσο ἀναμενόμενη. Αὐθαίρετο θά ἦταν
ὁποιοδήποτε ἄλλο συμπέρασμα.
  
Παρότι ὁ Θεός γνωρίζει τά πάντα,
κρυφά καί φανερά, δέν εἶναι Ἐκεῖνος

ὑπαίτιος γιά τό κακό. Ποτέ δέν ἐπιτάσσει ἤ προκαλεῖ κάποιο κακό ἤ ἁμαρτωλό
συμβάν. Ἡ μελλοντική πράξη προβλέφθηκε, ἐπειδή θά γινόταν καί δέν φέρει
οὐδεμία εὐθύνη γι’ αὐτό, αὐτός πού τό
προεῖπε. Ἄλλωστε, ὁ Θεός δημιούργησε τά πάντα καλά λίαν. Ἔτσι, ἄν καί
ὁ Θεός γνωρίζει ἐκ τῶν προτέρων ὅτι

Παρότι ὁ Θεός γνωρίζει τά πάντα,
κρυφά καί φανερά, δέν εἶναι Ἐκεῖνος
ὑπαίτιος γιά τό κακό. Ποτέ δέν ἐπιτάσσει
ἤ προκαλεῖ κάποιο κακό ἤ ἁμαρτωλό
συμβάν.
θά διαπραχθεῖ ἕνα δολοφονικό ἔγκλημα
σέ κάποια δεδομένη στιγμή, αὐτό δέν
σημαίνει ὅτι εἶναι Αὐτός πού δημιουργεῖ τό ἔδαφος, ὥστε ὁ δολοφόνος νά
πράξει κατ’ αὐτόν τόν τρόπο. Δέν εἶναι
κανονισμένο ἀπό τό Θεό νά διαπραχθεῖ.
Ὁ δολοφόνος ἀποφασίζει γι’ αὐτό καί
εἶναι ὁ ἴδιος ὑπεύθυνος.
  
Μέσα μας ἔχουμε τό κακό καί τό
ἀγαθό πνεῦμα καί αὐτά μάχονται μεταξύ τους. Ὡστόσο, αὐτό δέν ἀποκλείει
τή δυνατότητα τῆς Θείας ἐπέμβασης ἤ
Χάριτος σέ συγκεκριμένες περιπτώσεις,
κατά τίς ὁποῖες ὁ ἄνθρωπος ἐπιλέγει νά
προσκαλέσει τόν Θεό καί ἐπιλέγει τήν
ἑκούσια προσφορά τοῦ θελήματός του
σέ Ἐκεῖνον. Ἰδιαίτερα, ἡ προσευχή ἀποτελεῖ ἕναν τρόπο πρόσκλησης τοῦ Θεοῦ
νά παρέμβει στήν προσωπική ζωή μας ἤ
καί σέ συλλογικό ἐπίπεδο, καί μόνον γιά
τόν λόγο αὐτό ὁ Θεός ἐνίοτε ἐπεμβαίνει.
Κύκλος Μητέρων
« Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
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Βιβλία πού λάβαμε
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
«ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΠΟΡΤΕΣ»
Τευχίδιο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Μελετίου μέ τρεῖς ὁμιλίες του.
Μᾶς κατευθύνουν, ὥστε στή ζωή μας ν’
ἀνοίξουμε τρεῖς πόρτες, γιά νά βγοῦμε
ἐλεύθεροι στό Φῶς τό Ἀληθινό τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἐδῶ καί τώρα! Οἱ
τρεῖς πόρτες εἶναι: α) Ἡ εἰλικρινής μετάνοια, πού μᾶς ξεναφέρνει στό Σπίτι
τοῦ Πατέρα μας, στήν Ἐκκλησία. β) Ἡ
ἀκρόαση τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέ αὐτιά
ἀνοιχτά! Καί ὁ Θεός μᾶς μιλάει μέ χίλιους τρόπους. γ) Ἡ Θεία Λειτουργία, πού ἀποτελεῖ τήν κορυφαία καί
κεντρική θύρα εἰσόδου στή Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ. Αὐτός πού μέ εἰλικρίνεια καί
παλληκαριά θά ἀνοίξει τίς τρεῖς παραπάνω πόρτες, θά βγεῖ ἀπό τό βόλεμα
τῆς ἁμαρτίας καί τῶν παθῶν του καί θά
ἀντικρίσει τό Ἀληθινό Φῶς, πού χαρίζει
ἐλευθερία καί λύτρωση.
Σχ. 12 x 19, σελ. 100, Ἔκδοση
Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ Πρέβεζας.
γ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
«ΣΤΑΥΡΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ
ΠΑΣΧΑ, ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ»
Μέ ἀφορμή τήν ἀντιδραστική
συμπεριφορά μερίδας πιστῶν πού
θεωροῦν ὅτι τά περιοριστικά μέτρα
τῆς Πολιτείας γιά τήν προστασία ἀπό
τόν κορωνοϊό θέτουν τήν Ἐκκλησία σέ
ἀπροκάλυπτο διωγμό ἀπό σκοτεινές
186

δυνάμεις, κυκλοφόρησε τό παρόν βιβλίο. Περιγράφει πῶς κάποιοι ἅγιοι ἤ
ἁπλοί πιστοί ἔζησαν τό Πάσχα, μέσα
ἀπό ὄντως διωγμούς καί δύσκολες
συνθῆκες. Ἕνα σταυραναστάσιμο
Πάσχα, πού τούς ὁδήγησε «εἰς τήν
ἄνω Ἰερουσαλήμ ἐν τῇ Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν». Τότε μέ τή σύλληψή τους
ρίχνονταν στά θηρία, στή φωτιά, στόν
τροχό. Σήμερα μέ τή σύλληψη παραβατῶν ἐπιβάλλεται «ἕνα πρόστιμο».
Ἡ διαφορά εἶναι ἀσύλληπτη.
Ἕνα βιβλίο πού προβληματίζει τόν
ἀναγνώστη, ὁ ὁποῖος ζεῖ μέσα στή δοκιμασία τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ,
καί ἀποσκοπεῖ στό νά τόν ὁδηγήσει σέ
μιά πιό συνειδητή καί ὀρθή ἐπανεκτίμηση τῶν γεγονότων.
Σχ. 14 x 20,5, σελ. 64, Ἐκδόσεις
Ἐπιστροφή, Ἀμαλίας 7, Ναύπλιο, 211
00, τηλ. 27520 26362, ἱστοσελίδα:
www.epistrofibooks.com, e-mail:
info@epistrofibooks.com.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ΄
«ΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙΣ
ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ,
ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΥΤΑΞΙΑΣ»
Μόλις κυκλοφόρησε τό νέο βιβλίο
τοῦ πολυγραφότατου καί πολύ δραστήριου Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη
Μάνης, πού θέτει ἕναν ἀκόμα λίθο στό
οἰκοδόμημα τοῦ ὅλου λειτουργικοῦ καί
ποιμαντορικοῦ ἔργου τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας. Μέσα ἀπό τίς τριάντα
τρεῖς θεματικές ἑνότητες τοῦ πονήματος ἐπιχειρεῖται ἡ ἐπίλυση ὡρισμένων

ζητημάτων στή λατρεία μας, πού ἄν καί τά
θεωροῦμε καθιερωμένα καί γνωστά, συνήθως
ἀγνοοῦμε τό βαθύτερο πνευματικό τους βάθος. Καθετί πού ὑπάρχει μέσα στούς Ἱερούς
Ναούς ἤ πού συμβαίνει μέσα σέ αὐτούς,
ἔχει βαθεῖς καί οὐσιαστικούς, πνευματικούς
συμβολισμούς. Τό ἔργο συμπληρώνει ἕνα
πολύ ἐνδιαφέρον ἐκκλησιαστικό γλωσσάριο,
τό ὁποῖο περιέχεται στίς τελευταῖες σελίδες.
Πρόκειται γιά ἕνα βιβλίο πού ἔχει νά
διδάξει πολλά τόν ἀναγνώστη του σχετικά
μέ τήν τάξη τῆς Ὀρθόδοξης λατρευτικῆς
ζωῆς, μέ τρόπο ἁπλό, σαφῆ καί κατανοητό.
Σίγουρα, εἶναι ἕνα ἀπόλυτα χρήσιμο ἐγχειρίδιο σέ ὅλους ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά ἐμβαθύνουν στήν Ὀρθόδοξη πίστη καί λατρεία.
Σχ. 14 x 20,5, σελ. 336, Ἐκδόσεις Ἐπιστροφή, Ἀμαλίας 7, Ναύπλιο,
211 00, τηλ. 27520 26362, ἱστοσελίδα:
www.epistrofibooks.com, e-mail: info@
epistrofibooks.com.
γ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΜΑΡΓΙΑΣ
Πρωτοσύγκελος
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας
«ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ
2019-2020»
Ὁ πολύ δραστήριος Πρωτοσύγκελος
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, διαπιστώνοντας τή δίψα τοῦ λαοῦ καί τήν
ἀνάγκη ἀποτύπωσης τῶν λόγων τοῦ Κυρίου
ὡς προκλήσεις γιά αὐτοκριτική καί ἔλεγχο
πράξεων καί σκέψεων, ἐξέδωσε ἕνα ἐνιαύσιο Κυριακοδρόμιο, ἀπό τήν Κυριακή 1η
Σεπτεμβρίου 2019 ἕως καί τήν Κυριακή 30
Αὐγούστου 2020. Ὅλα τά κείμενα ἔχουν
δημοσιευθεῖ στό διαδίκτυο καί στόν τοπικό
τύπο. Ἡ ἑρμηνεία τῶν εὐαγγελικῶν χωρίων

εἶναι δύσκολο καί προκλητικό ἐγχείρημα. Ὁ
συγγραφέας, μέ τήν τεχνική τῆς ἔκφρασης,
τήν παραστατικότητα, τή γνώση τοῦ ἑρμηνευτικοῦ λόγου, ἀλλά και τήν ἐμπειρία του
ἀπό γεγονότα καί καταστάσεις, ἀρετές πού
τόν χαρακτηρίζουν, ἐπιτυγχάνει νά πλησιάζει
τήν ψυχή τοῦ ἀναγνώστη καί νά τήν ξεδιψάει, ἀποδίδοντας μέ κατανοητό τρόπο τά
βαθύτερα νοήματα τῶν εὐαγγελικῶν ρήσεων.
Εἶναι σίγουρο ὅτι ἡ μελέτη τοῦ παρόντος πονήματος θά ὠφελήσει κάθε πιστό
πού θέλει νά ἐμβαθύνει οὐσιαστικά στά
Ἱερά κείμενα.
Σχ. 17 x 24, σελ. 215, Ἡ ἐν λόγῳ ἔκδοση
ἀποτελεῖ εὐγενική χορηγία τοῦ Μανιατακείου Ἱδρύματος.
γ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΙΩΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
«ΡΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ,
ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ»
Ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη χαρακτηρίζεται
ἀπό τό ἐφήμερο, τό μεταβλητό καί φθαρτό.
Γεννᾶται βιολογικά, προοδευτικά χάνει τίς
δυνάμεις της καί μαραίνεται. Ὁ Λόγος τοῦ
Θεοῦ, τό «ρῆμα Κυρίου», εἶναι αὐτός πού
μένει ἀμετάβλητος, ἄφθαρτος καί διαυγής
στό πέρασμα τοῦ χρόνου. Αὐτό τό «ρῆμα
Κυρίου» θά μᾶς ὁδηγήσει στήν ἐγχρίστωσή μας καί θά μᾶς κατατάξει στούς κατοίκους τῆς Βασιλείας Του. Αὐτός ὁ αἰώνιος
Λόγος μᾶς προσφέρεται μέ τό νέο βιβλίο
τοῦ πολυγραφότατου π. Ἰωήλ Νικολάου.
Ἕνα βιβλίο πού ὠφελεῖ τόν ἀναγνώστη του,
ἀλλά καί πού ἡ ἀγορά του ἐνισχύει τήν
ὁλοκλήρωση τῆς ἀνέγερσης τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στήν Πρέβεζα.
Σχ. 12 x 19,5, σελ. 110, Ἱερός Ναός
Ἁγίου Νεκταρίου, Ἱεροῦ Λόχου & Παπάγου, Ὑδατόπυργος Πρέβεζας, 481 00, τηλ.
6986079799.
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Πετράδια
ΣΥΚΟΦΑΝΤΊΑ
«Μηδένα συκοφαντήσητε, μηδέ διασείσητε».
(Λουκ. γ΄ 14)
«Μή συκοφαντήσετε κανέναν, οὔτε
νά ἐκβιάσετε κανέναν μέ ἀπειλές».

«Σταθείς δέ Ζακχαῖος εἶπε
πρός τόν Κύριον. ἰδού τά ἡμίση τῶν
ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς
πτωχοῖς, καί εἴ τινος ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν».
(Λουκ. ιθ΄ 8)

« Ἔσονται οἱ ἄνθρωποι … ἄσπονδοι διάβολοι».
(Β΄ Τιμ. γ΄ 2-3)
«Κατά τούς ἔσχατους καιρούς θά
εἶναι οἱ ἄνθρωποι … ἀδιάλλακτοι καί
ἀσυμβίβαστοι συκοφάντες».

«Γλίτωσέ με, Κύριε, ἀπό τίς συκοφαντίες τῶν ἀνθρώπων, καί θά
φυλάξω τίς ἐντολές Σου».
(Ψαλμ. 118, 134)

«Νέους καί γέρους, ἄρχοντες
καί δυνάστες γκρέμισε ἡ συκοφαντία».
(Μέγας Βασίλειος)
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«Τρόχισαν οἱ ἀσεβεῖς τή
γλῶσσα τους καί τήν ἔκαναν σάν
γλῶσσα φιδιοῦ, δηλητήριο ἀπό ὀχιές
ὑπάρχει κάτω ἀπό τά συκοφαντικά
τους χείλη».
(Ψαλμ. 139, 4)

« Ἡ Σωσάννα, ὅταν καταδικάστηκε ἐξαιτίας τῆς συκοφαντίας,
ἔκραξε μέ μεγάλη φωνή καί εἶπε:
“Θεέ μου… Σύ γνωρίζεις καλά ὅτι
ψεύδη εἶναι ὅλα αὐτά ὅσα αὐτοί κατέθεσαν ἐναντίον μου».
(Δαν. Σωσ. 42-43)

«Συκοφαντία εἶναι ἡ ψεύτικη
κατηγορία».
( Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος)

«Αὐτός πού σταματᾶ τήν εὐεργεσία μετά τή συκοφαντία, δείχνει
ὅτι προσπαθεῖ νά ἀσκήσει αὐτό τό
ἔργο, ὄχι γιά νά δοξάσει τόν Θεό,
ἀλλά γιά νά λάβει τόν ἔπαινο τῶν
ἀνθρώπων».
( Ἱερός Χρυσόστομος)

«Νά ἀποκρίνεσαι σέ ὅσους σέ
συκοφαντοῦν ὄχι μέ λόγια, ἀλλά μέ
ἀρετές».
( Ὁσιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος)

«Καλύτερα νά φᾶς κρέας τή
Μεγάλη Παρασκευή, παρά νά φᾶς
τίς σάρκες τοῦ ἀδερφοῦ σου μέ τή
συκοφαντία».
(Ἀββᾶς Ἡσύχιος)

« Ὅσο προσεύχεσαι καί παρακαλεῖς τόν Θεό γι’ αὐτόν πού σέ
συκοφάντησε, τόσο γρηγορότερα
ἀνοίγει ὁ Θεός καί τά μάτια ἐκείνων
πού σκανδαλίστηκαν».
(Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής)

«Οἱ συκοφαντίες ἐναντίον τοῦ
πλησίον μας εἶναι βέλη πού ἐπιστρέφουν σέ μᾶς τούς ἴδιους. Αὐτά τά
βέλη θά τά δοῦμε τήν ἡμέρα τῆς
κρίσεως».

« Ἡ γλῶσσα τοῦ συκοφάντη εἶναι ὅ,τι ἡ σκουριά γιά τό σίδερο».

«Οἱ συκοφάντες εἶναι ἀνθρωπάκια μοχθηρά, διεστραμμένα, ἄτιμα καί κίβδηλα».
(Ἀριστοφάνης)

« Ἔργο τῶν συκοφαντῶν εἶναι
νά κατηγοροῦν ἐκείνους πού δέν
ἔκαναν κανένα κακό».
(Λυσίας)

«Νά φοβᾶσαι τίς διαβολές,
ἀκόμη κι ὅταν εἶναι ψεύτικες».
( Ἰσοκράτης)

« Ἡ συκοφαντία μοιάζει μέ
φλόγα πού μαυρίζει ὅσα δέν μπορεῖ
νά κάψει».
(Τάκιτος)

« Ἡ συκοφαντία εἶναι τό πιό
ὀλέθριο καί τό πιό δόλιο κακό».
(Ἀνθολόγιο Στοβαίου)

«Τά πουλιά κυνηγοῦν τούς ὥριμους καρπούς καί οἱ συκοφάντες
τούς ἄνθρώπους πού ἔχουν ἀρετή
καί ἀξία».
(Βάκων)

«Μπορεῖς νά περιφρονεῖς τούς
συκοφάντες, ἀλλά ὄχι καί τή συκοφαντία».
( Ἰάσων Εὐαγγέλου)
Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος (†)
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Ἐπίκαιρες

Κου
βέντ
ες

Τό Ὁλοκαύτωμα τῆς Ὑπάτης
(17 Ἰουνίου 1944)

Ξ

ημέρωνε Σάββατο τῆς 17ης Ἰουνίου τοῦ 1944, πρίν ἀπό ἀκριβῶς 77 χρόνια, ὅταν στήν
ἱστορική καί ἀποπνέουσα πνεῦμα ἐλευθερίας πόλη τῆς Ὑπάτης, ὅπως κάθε ἄλλη μέρα
οἱ κάτοικοι ξύπνησαν, γιά νά συνεχίσουν τή ζωή τους, νά κινηθοῦν μέσα στόν τόπο
τους, νά κάμουν τίς δουλειές τους, ὅταν ξαφνικά ὁ ἀδίστακτος καί σιδηρόφρακτος Γερμανός κατακτητής εἰσέβαλε μέ βαρβαρότητα στήν πόλη, καί ἐκείνη τήν ἡμέρα ἡ πόλη καί οἱ
ἄνθρωποι τῆς Ὑπάτης ἔμελλαν νά γράψουν μέ τό ἄλικο αἷμα τους στίς σελίδες τῆς ἱστορίας
τή δική τους μαρτυρία.
Τά Ἐς Ἐς μέ ἐπικεφαλῆς τόν Διοικητή Κάρλ Σύμερς (Karl Schümers) κατέλαβαν τίς
ἀνατολικές, βόρειες καί δυτικές προσβάσεις πού ὁδηγοῦσαν στήν πόλη, ἐξασφαλίζοντας ὅτι δέν
ὑπῆρχε δίοδος διαφυγῆς. Μόλις λίγες μέρες νωρίτερα, ὁ Σύμερς εἶχε ἡγηθεῖ τοῦ ὁλοκαυτώματος
στό Δίστομο, ἐνῶ ὁ ἴδιος εὐθυνόταν γιά τίς τραγωδίες στήν Κλεισούρα καί στή Σπερχειάδα...
Οἱ Γερμανοί, μέ τό πού εἰσέβαλαν στήν πόλη, πυροβολοῦσαν ἀδιακρίτως ὅποιον ἔβρισκαν
στό διάβα τους. Δέν περιορίστηκαν στούς περαστικούς. Εἰσέβαλαν σέ καφενεῖα καί καταστήματα, ἐξαπολύοντας πυρά ἐναντίον θαμώνων, πελατῶν, ἰδιοκτητῶν. Ἔκαιγαν τά σπίτια μέ τούς
ἐνοίκους τους μέσα. Ἄντρες, γυναικόπαιδα καί γέροι εἶχαν ὅλοι τήν ἴδια μοῖρα. Λίγοι ἦταν αὐτοί
πού κατάφεραν νά κρυφτοῦν καί νά γλιτώσουν.... Σκηνές ἀλλοφροσύνης ἐκτυλίχθηκαν παντοῦ.
Σέ ἕνα πρόχειρο σημείωμα ὁ γραμματέας τῆς Κοινότητας γράφει: « Ἐπυρπολύθησαν ἅπασαι αἱ οἰκίαι, τά καταστήματα… Ἀπέμειναν ὄρθια περί τά 25 σπίτια. Ἀνετινάχθη ἡ ἐκκλησία
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἐπί τό ἐρείπιον ἐστάθη ἡ Ἐλευθερία». Τό σούρουπο βρῆκε τήν Ὑπάτη
«νεκρή πολιτεία», μέσα σέ χαλάσματα πού ἔβγαζαν καπνούς. Ἀπό τά 400 σπίτια ἔμειναν
τά 25. Σέ ὅλους τούς δρόμους ὑπῆρχαν σωριασμένα πτώματα, ἐρείπια καί ὀβίδες. Οἱ νεκροί
ἐπίσημα ἀνῆλθαν σέ 63. Θά ἦταν πολλοί περισσότεροι, ἐάν τήν τελευταία στιγμή δέν εἶχε
φτάσει μία ἐντολή ἀπό τά κεντρικά, πού ἀνέστειλε τή μαζική ἐκτέλεση γυναικόπαιδων καί
γέρων στήν πλατεῖα τοῦ χωριοῦ. Τά πυροβολικά ἦταν, μάλιστα, στημένα καί οἱ ἄνθρωποι
αὐτοί σώθηκαν ἀπό θαῦμα...
Ἀλλά ἡ μανία τοῦ κατακτητῆ ἁπλώθηκε καί στούς σπουδαίους Ναούς τῆς περιοχῆς. Ὁ
Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου κοντά στήν πλατεῖα τῆς Ὑπάτης βομβαρδίστηκε καί καταστράφηκε ὁλοσχερῶς. Ὁ δέ Καθεδρικός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στήν Ἄνω Πόλη τῆς Ὑπάτης
κάηκε σχεδόν ὁλοκληρωτικά, ὥστε ἔμειναν κάποια θλιβερά ἀπομεινάρια, οἱ τοιχοποιίες καί
τά ἀγκωνάρια.
Μόλις οἱ Γερμανοί ἀποχώρησαν, ξεκίνησε ἡ περισυλλογή τῶν νεκρῶν καί τῶν τραυματιῶν.
Σέ αὐτοσχέδια φορεῖα μάζευαν τούς τραυματίες, ἐνῶ τούς σκοτωμένους τούς ἔθαβαν πρόχειρα.
Τό ἔργο αὐτό ἦταν ἰδιαίτερα δύσκολο, καθώς οἱ σῶοι ἦταν λίγοι καί τά πτώματα πολλά. Δέν
ὑπῆρχε κόσμος νά σκάψει λάκκους καί νά μεταφέρει τίς σορούς. Τούς περισσότερους τούς
ἔριξαν βιαστικά σέ ἀσβεστόλακκους στίς αὐλές τῶν ἀνατιναγμένων ἐκκλησιῶν...
Σκληρό τό τίμημα γιά τήν ἐλευθερία πού πλήρωσε ἡ πόλη τῆς Ὑπάτης! Ἀλλά ἡ θυσία
τῶν κατοίκων της παραμένει αἰώνια! Πλήρωσαν τό γεγονός ὅτι ἡ πόλη ἀποτέλεσε ὁρμητήριο
τῶν ἀγωνιστῶν τῆς Ἀντίστασης κόντρα στόν κατακτητή καθ’ ὅλη τήν περίοδο τῆς Κατοχῆς.
Ἀξίζει, ὅμως, κάθε θυσία μπροστά στό αἰώνιο ἀγαθό τοῦ νά εἶσαι ἐλεύθερος· νά ἀγωνιστεῖς,
γιά ν’ ἀναπνέουν οἱ ἀπόγονοί σου ἐλεύθερα! Ἡ θυσία τους μᾶς διδάσκει στό σήμερα πόσο
σημαντικό εἶναι νά μήν ἀπολέσουμε τό θεῖο τοῦτο δῶρο!
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Ἀρχιμ. Ἡρωδίων Ρίζος,
Ἱεροκήρυκας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ

Ἡ Στενωσιά εἶναι ἕνα φιλόξενο χωριό τοῦ Δήμου Πύλου-Νέστορος τῆς Περιφερειακῆς
Ἑνότητας Μεσσηνίας. Βρίσκεται σέ ὑψόμετρο 177 μέτρα ἀπό τήν ἐπιφάνεια
τῆς θάλασσας. Λίγο ἔξω ἀπό τό χωριό ὑπάρχει ἕνα μαγευτικό φυσικό περιβάλλον:
ἕνα καταπράσινο φαράγγι, τό ὁποῖο διασχίζει ἕνας ἤρεμος ποταμός,
μέ μικρούς καταρράκτες καί λιμνοῦλες.
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