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ΤΕΥΧΟΣ 23

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Από την Ανάσταση στην Πεντηκοστή
και από την Πεντηκοστή στο σήμερα!
Έμεινε 40 μέρες μαζί τους... Αναστημένος εμφανί- ήδη έχει αρχίσει. Παίρνουν φώτιση και θάρρος και ξεκινούν δυναμικά εφαρμόζοντας και διστηκε μπροστά τους... Βρέθηκε συνοδάσκοντας τον λόγο του Θεού. Και
δοιπόρος τους... Εμφανίστηκε στην
από τότε μέχρι σήμερα, το Άγιο
παραλία το πρωί, μετά το νυχτέρι
Πνεύμα παραμένει ο πλούσιος χορητους και έφαγαν μαζί... Βάδισαν
γός χαρισμάτων σε κάθε άνθρωπο που
παρέα στην ακρογιαλιά... Άκουσαν τα
Το επικαλείται. Δύσκολο να περιγραλόγια Του... Γέμισε η καρδιά τους
φούν με λόγια τα χαρίσματα του
χαρά... Μετέλαβαν απ' τα χέρια Του
Θεού, μα είναι τόσο αισθητά στην κατο Σώμα και το Αίμα Του.... Έλαβαν
θημερινότητά μας! Είναι η δύναμη
παρακαταθήκη ακριβή να διδάξουν σε
που πάντοτε μας περιβάλλει, η φώολόκληρο τον κόσμο το Ευαγγέλιο, να
τιση που άπλετα έρχεται να εκπληρώγίνουν συνεργάτες Του και, στο όνομα
σει την κάθε μας ανάγκη, είναι ο
του Τριαδικού Θεού, να βαπτίσουν
Παράκλητος πανταχού παρών και συόσους πιστέψουν σε Αυτόν στις τέσσενοδοιπόρος στη ζωή μας. Για αυτό και
ρις γωνιές της γης. Όταν ήρθε η στιγμή
μέσα στην Εκκλησία ζούμε μια διαρκή
ευλογώντας τους αποχαιρέτησε, ανεΠεντηκοστή, αισθανόμενοι διαρκώς
βαίνοντας στους ουρανούς με την
την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος
Ανάληψή Του. Και οι μαθητές Του; Θα
που μας αναζωογονεί και μας ενώνει
μέναν μόνοι; Δέκα μέρες μετά, στην
μέσα στο Σώμα και το Αίμα του Χριμεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής, έρχεστού κάθε στιγμή στη ζωή μας.
ται το Άγιο Πνεύμα να τους εφοδιάσει
με όλα τα αναγκαία χαρίσματα για την
πορεία τους μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, που
Αντώνης

Απολυτίκιον. Ήχος πλ. δ΄.

Ευλογητός εί, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους
τους αλιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το
Πνεύμα το άγιον, και δι’ αυτών την οικουμένην
σαγηνεύσας· φιλάνθρωπε, δόξα σοι.
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Γνώμη περί του Filioque

Μία από τις σπουδαιότερες διαφορές της Ανατολικής,
Ορθόδοξης
Εκκλησίας και της Δυτικής,
Ρωμαιοκαθολικής Χριστιανοσύνης είναι η εκπόρευση
του
Αγίου
Πνεύματος. Η Ορθόδοξη
Εκκλησία, πιστή στις πατρικές παραδόσεις, παραδέχεται και πιστεύει ότι το Πνεύμα το Άγιο
εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα, όπως αναφέρει
και ο Κύριος : « τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ
πατρὸς ἐκπορεύεται» (Ιωανν. ιε’ 26). Άλλωστε, έχοντας σα βάση το παραπάνω θεσπίστηκε το Σύμβολο
της Πίστεως «και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον,
το ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον» στην
Β’ Οικουμενική Σύνοδο και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να το μεταβάλλει.
Οι Λατίνοι, όμως, επί Πάπα Βενέδικτου του Η’ το
έτος 1014μΧ, μετέβαλλαν το σύμβολο της Πίστεως,
προσθέτοντας την καινοτομία: ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται «εκ του Πατρός και του Υιού». Η καινοτομία αυτή του Filioque φάνηκε από τον 6ο αιώνα, στο
σύμβολο του Αγίου Αθανασίου και δικαιολογήθηκε
τότε, ως απόκρουση των Αρειανών, οι οποίοι υποστήριζαν ότι ο Υιός είναι κτίσμα και κατώτερος του Πατρός. Οι Παπικοί εμμένουν μέχρι σήμερα στην
προσθήκη αυτή και στηρίζουν αυτή την εμμονή τους
σε τρία χωρία της Αγίας Γραφής, ερμηνεύοντάς τα
λανθασμένα.

τέρα, Τριάδα ομοούσιος και άτρεπτος, ένας και μόνο
Θεός αληθινός.

Το δεύτερο χωρίο της Αγίας Γραφής το οποίο λανθασμένα εξηγούν οι Δυτικοί βρίσκεται στην Προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου δ’ 6: «῞Οτι δέ
ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ υἱοῦ
αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν». Εκείνοι νομίζουν, ότι
ο Παύλος λέει στους Γαλάτες, ότι ο Θεός εξαπέστειλε
το Πνεύμα του Υιού, το οποίο δηλαδή εκπορεύεται
από τον Υιό. Όμως, η ορθή ερμηνεία είναι ότι: «ο
Θεός εξαπέστειλε στις καρδιές σας (των πιστών) το
Πνεύμα του Υιού, το Πνεύμα του Χριστού και φωτιστήκατε». Λέγεται δε Πνεύμα Υιού, όχι γιατί εκπορεύεται από τον Υιό, αλλά γιατί δίχως τον θάνατο του
Υιού, το Πνεύμα το Άγιο και τα χαρίσματά Του δε θα
μπορούσαν να μεταδοθούν στην ανθρωπότητα που
ζούσε στη σκιά του θανάτου και όντως ανένηψε με
την ενανθρώπισή Του.

Το τρίτο χωρίο της Αγίας Γραφής το οποίο οι Παπικοί παρεξηγούν είναι στην Αποκάλυψη του Ιωάννου
(κβ’ 1). «Και ἔδειξέ μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν
ὡς κρύσταλλον, ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ
Θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου.» Η Δυτική θεολογία δέχεται ότι
ποταμός ύδατος ζωής νοείται το Άγιο Πνεύμα εκπορευόμενο από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου, δηλαδή από τον Πατέρα και τον Υιό. Η ορθή ερμηνεία
είναι όμως ότι ο ποταμός ύδατος ζωής είναι ή το ιερό
βάπτισμα και η θεία διδασκαλία του Κυρίου ή ολόκληρη η Εκκλησία της οποίας πηγή είναι ο θρόνος του
Θεού, από τον οποίο γεννιέται ο Υιός και το Άγιο
Πνεύμα εκπορεύεται. Μέσω του Αρνίου όλη η διδαΤο πρώτο χωρίο της Αγίας Γραφής το οποίο νομίζει σκαλία αυτή, πλημμύρισε την οικουμένη, δηλαδή,
η Δυτική Χριστιανοσύνη ότι δικαιολογεί την εκ του μέσω του Ιησού Χριστού, o οποίος έχει την περιβολή
Πατρός και του Υιού εκπόρευση του Αγίου Πνεύμα- του αρνίου.
τος, είναι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο ιστ’,14.
Με αυτούς τους εσφαλμένους συλλογισμούς λοι«ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καὶ
ἀναγγελεῖ ὑμῖν» (Ιωανν ιε΄ 26). Οι Δυτικοί ερμη- πόν η Δυτική Χριστιανοσύνη ερμηνεύει τα τρία αυτά
νεύουν για το χωρίο αυτό ότι: « ο Παράκλητος θα δο- χωρία της Αγίας Γραφής για να στηρίξει τη θεωρία
ξάσει εμένα τον Υιό, διότι εξ’ εμού, του Υιού, δηλαδή, της. Αντιθέτως, η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, ορπροέρχεται, όπως και εκ του Πατρός εκπορεύεται». θοτομούσα τον λόγο της αληθείας στο στίχο του κατά
Όμως η αληθινή ερμηνεία είναι: « ο Παράκλητος θα Ιωάννην Ευαγγελίου : « τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ
δοξάσει εμένα, τον Υιό, διότι εκ του Πατρός μου γνω- παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται» ανέκαθεν κατέχει και
ρίζει όσα θα αναγγείλει σε εσάς, διότι όσα έχει ο διδάσκει ότι εκ του Πατρός το Πνεύμα το Άγιο διαχροΠατήρ είναι και δικά μου». Άρα το χωρίο συνδέεται νικά εκπορεύεται και από τον Υιό πέμπεται, διαφωτίμε τους προηγούμενους και επόμενους λόγους του ζοντας του ευσεβείς χριστιανούς που ζουν με
Κυρίου και καταδεικνύει ότι ο Υιός και το Πνεύμα λένε σωφροσύνη._
Ασπασία
ό,τι λέει και ο Πατέρας και εξισώνονται προς τον Πα-
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Η αγία Σοφία της Κλεισούρας
(2ο μέρος)

Ο βίος της αγίας Σοφίας
θυμίζει εκείνον άλλων
αγίων και διά Χριστόν
σαλών της Εκκλησίας και
επιβεβαιώνουν το αποστολικό «τα μωρά του κόσμου
εξελέξατο ο Θεός ίνα τους
σοφούς καταισχύνη, και τα
ασθενή του κόσμου … και
τα εξουθενημένα» (Κορ. Α΄
1, 27-28).
Ζώντας σε πλήρη ακτημοσύνη, μοίραζε στους φτωχούς τα ρούχα που άλλοι
της χάριζαν. Αν και δεν πλενόταν ποτέ, κάνεις δεν αισθανόταν δυσωδία. Τα μαλλιά της πλεγμένα σε κοτσίδα, δεν τα χτένισε ούτε τα έλουσε μετά τον ερχομό
της από τον Πόντο. Ήταν πάντα γεμάτα χόρτα και αγκάθια και όμως το κεφάλι της ευωδίαζε. Πάντα περπατούσε ανυπόδητη και μόνο όταν πήγαινε στην
εκκλησία, φορούσε ξύλινα τσόκαρα ή παντόφλες.
Ανάπαυε το ασθενικό και αποστεωμένο σώμα της
μέσα στις στάχτες, στο τζάκι του ημιυπαίθριου μαγειρειού της Μονής.
Η αγία Σοφία διακρίθηκε για την ασκητικότητά της
και την άκρα ταπείνωσή της, την αγάπη και την μακροθυμία της, την αδιάλειπτη προσευχή, την αυστηρότατη εγκράτεια. Ευλογήθηκε από τον Θεό με τα
χαρίσματα της προορατικότητας και της διορατικότητας, τα οποία ταπεινά, ούτε επιδείκνυε ούτε επεδίωκε, για να αποφεύγει τη δόξα των ανθρώπων. Τα
απλά λόγια και οι συμβουλές της προς τα πνευματικά
της παιδιά και τους προσκυνητές της Μονής της Παναγίας στην Κλεισούρα Καστοριάς φανερώνουν της
εύσπλαχνη καρδιά της Οσίας.

- Αν έχουμε πίστη και αγάπη, ο Θεός θα μας γλιτώσει.
- Ο φόβος του Θεού κάνει σοφόν τον άνθρωπο.
- Μικροί, μεγάλοι να έρθουν στην μετάνοια, να
μετανοούν. Μετανοείτε!
- Τα μάτια κλειστά, το στόμα κλειστό, τα αυτιά
κλειστά, για να κερδίσουμε. Ο κόσμος τι κάνει; Τι
είδες, τι ξέρεις; Δεν είδα τίποτα, δεν ξέρω χαπάρ κι
έχω. Δεν ακούω, δεν βλέπω…

Γεμάτη Θεία Χάρη, η αγία Σοφία πέτυχε την συμφιλίωση της λογικής και της αλόγου κτίσεως, δαμάζοντας την αγριότητα των ζώων με την προσευχή και τη
νηστεία της. Με τη Χάρη του Θεού, με τις επικλήσεις
και τις προσευχές της στην Υπεραγία Θεοτόκο και
στους Αγίους, συνέβησαν και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να επιτελούνται θαυμαστά γεγονότα, συμπληρωματικά δείγματα της αγίας ζωής της. Τα τίμια
λείψανά της ευωδιάζουν και αποτελούν για μας πηγή
ευλογίας και αγιασμού.
«Ο Θεός να ελεά μας» (όπως έλεγε η Οσία). Μακάρι
ο θαυμαστός βίος της να αποτελεί για όλους μας πρότυπο πνευματικότητας.

Βλάστημα της Αρδάσσης, ευθαλέστατον Πόντου
Σοφία ευωδία σων πόνων υπέρ λόγον των ασκητικών και των προσποιήσεων σου των μικρών ηύφρανας πιστούς σοι καταφεύγοντας και ύμνοις ιεροίς
βοώντας. Αλληλούια.
(απόσπασμα από τους Χαιρετιστήριους Οίκους
στην Οσία Σοφία της Κλεισούρας)

Βιβλιογραφία
Οσία Σοφία η εν Κλεισούρα – Σύντομος βίος - ΠαραΜερικές χαρακτηριστικές νουθεσίες και διδαχές της κλητικός κανών – Χαιρετιστήριοι οίκοι, (2017), Ιερά Μηείναι οι παρακάτω:
τρόπολις Καστορίας, Ιερά Μονή Γενεθλίου της
Θεοτόκου Κλεισούρας Καστορίας (επιμέλεια Κειμένου
- Η Παναΐα κι θα χάντσ’ σας (δεν θα σας χάσει η Δρ. Νικ. Σιώκης)

Παναγία).
- Πολλά υπομονή να κάμνετε, πολλά υπομονή.

Βασιλική
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1821-2021: Θαυµαστά γεγονότα του Μαΐου 1821 – Νικηταράς.

Νικηταράς με το σπαθί στο χέρι κατόρθωσε να εξουδετερώσει μεγάλο αριθμό Τούρκων και τους υποχρέωσε σε γενική υποχώρηση. Ο Κεχαγιάμπεης ενώ
προσπάθησε αρχικά να κρατήσει αυτούς που οπισθοχωρούσαν, υποχώρησε στο τέλος και αυτός και όπως
και στο Βαλτέτσι τράπηκε σε φυγή. Στη μάχη των Δολιανών, την 18η Μαΐου 1821, ήταν που ο Νικηταράς
ονομάσθηκε Τουρκοφάγος. Η νίκη των Δολιανών αποτελεί κατόρθωμα του Νικηταρά, συμπληρώνοντας τη
νίκη του Βαλτετσίου. Οι πολιορκούμενοι της Τριπολιτσάς είχαν στηρίξει όλες τους τις ελπίδες στον Κεχαγιάμπεη. Μετά τη μάχη των Δολιανών, όμως είχε
Μετά το Βαλτέτσι, ο ηττημένος Κεχαγιάμπεης, ο αρ- χάσει το κύρος του. Ο Κεχαγιάμπεης υπέστη τεράστια
χηγός των τουρκικών στρατευμάτων, επέστρεψε στην συντριβή στην απόπειρά του να καταπνίξει την ΕπαΤριπολιτσά με όσο στρατό του είχε απομείνει και με νάσταση, την οποία θεωρούσε κλεφτοπόλεμο.
μειωμένο το κύρος του απέναντι στο λαό της ΤριποΑπό την άλλη πλευρά, ο Νικηταράς υπήρξε ο μεγάλιτσάς. Αποφάσισε, σχεδόν αμέσως, δεύτερη επίθεση
για να αντισταθμίσει την αποτυχία του στο Βαλτέτσι. λος συντελεστής της νίκης των Δολιανών. Οι γρήγορες
Με στρατό αποτελούμενο από 6000 άνδρες πεζούς, κινήσεις του στη μάχη, οι στρατιωτικοί του ελιγμοί, η
ιππείς και δύο κανόνια, ξημερώνοντας η 18η Μαΐου αδάμαστη γενναιότητά του δικαιολογούν τον χαρα1821, ξεκίνησε. Όταν έφτασε στο χωριό Ρίζες διαίρεσε κτηρισμό του ως «Αχιλλέα των νέων Ελλήνων». Η
το στράτευμά του σε τρία τμήματα. Τα δύο πρώτα θα ηθική φυσιογνωμία του Νικηταρά, διακρίνεται από
κινούνταν κυκλωτικά των Δολιανών, ενώ το τρίτο προς θαυμαστή αρετή, στο σύνολο των στρατιωτικών του
το Δραγούνι. Οι Τούρκοι προχωρούσαν χωρίς να αγώνα. Σε μια ταραγμένη περίοδο, που η φιλοδοξία
ήταν επακόλουθο της προσωπικής ικανότητας στη
έχουν γίνει αντιληπτοί.
μάχη, ο Νικηταράς έμεινε άσπιλος ως το τέλος.
Ενώ λοιπόν, βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από τα
Δολιανά οι Τούρκοι, έτυχε να διέρχεται με το σώμα
Κατ’ επανάληψη έσωσε τον Αγώνα. Αν μια καλή
του ο Νικηταράς, κατευθυνόμενος προς το Άργος. τύχη δεν τον έφερνε στα Δολιανά, οι Τούρκοι θα εξοΈφευγε δυσαρεστημένος από τα Δολιανά, γιατί τους λόθρευαν την πολιορκία της Τριπολιτσάς. Εν τούτοις,
είχε ζητήσει κρασί για τους άνδρες του και δεν του το ο Νικηταράς, ποτέ δεν επεδίωξε προσωπικά οφέλη.
έδωσαν. Αλλά ενώ συνέχιζε την πορεία του, άκουσε Είχε όλες τις αρετές των Ελλήνων της εποχής του: τη
κραυγές από τα Δολιανά: «Έρχονται Τούρκοι!» Ήταν γενναιότητα, τον πόθο για ελευθερία. Υπήρξε ανώτεΔολιανίτες, οι οποίοι έτρεχαν πίσω του για να τον ει- ρος χρημάτων και φιλοδοξιών. Παρόλη την επιτυχία
δοποιήσουν ότι φάνηκε τουρκικός στρατός. Τον πα- του στα Δολιανά, ο Νικηταράς δεν άγγιξε τα πλούσια
ρακάλεσαν να επιστρέψει και να τους υπερασπιστεί. λάφυρα, δημιουργώντας θαυμασμό με την εκπληΟ αδελφός του Νικηταρά, Νικόλας Σταματελόπουλος, κτική του ανιδιοτέλεια. Είχε την υπερηφάνεια της
δε μπορούσε να ξεχάσει την άρνηση του κρασιού και αρετής και της φυσικής μετριοφροσύνης, που ακτινοτου είπε: «Πάμε στο δρόμο μας και ας μην αφήσουν βολούσε στους γύρω του. Είχε τη γαλήνη του ανθρώαπ’ αυτούς οι Τούρκοι, ούτε ρουθούνι». Ο Νικηταράς που που αντιλαμβάνεται ότι οι πράξεις του
όμως αντιλαμβανόμενος τη σημασία της κίνησης αποτελούσαν απλή εκτέλεση του καθήκοντος και όλη
αυτής των Τούρκων, του απάντησε: «Όχι. Εγώ πάω του τη ζωή αυτή η πίστη στο καθήκον τον καθοδηστο Ανάπλι γυρεύοντας Περσιάνους και τώρα που γούσε. Αγνοώντας τα αξιώματα ο Νικηταράς παραγτους ηύρα εδώ θα τους αφήσω; Δεν το κάνω». Και κωνίστηκε από τις κυβερνήσεις μετά τον Καποδίστρια.
επέστρεψε στα Δολιανά.
Και όσο η πάροδος του χρόνου αποκαλύπτει την
Στη μάχη των Δολιανών συμμετείχαν και ένοπλοι αλήθεια του παρελθόντος απογυμνώνοντας την ψεύντόπιοι, ο αριθμός όλης της δύναμης δεν υπερέβαινε τικη λάμψη, τόσο πιο έντονα και επιβλητικά προβάλτους 300 άνδρες. Κατέλαβαν δεκατρία σπίτια συνεχό- λει η αγνή μορφή του Νικηταρά.
μενα με τις αυλές τους και οχυρώθηκαν εκεί περιμένοντας τους Τούρκους. Κατά τη διάρκεια της μάχης, ο
Α. Κ.
Η λαμπρή νίκη των ελληνικών όπλων στο Βαλτέτσι
απέδειξε τί μπορούσαν να κάνουν οι Έλληνες μαχόμενοι. Κατά τη μάχη αυτή, θαυμάζει κανείς την αντοχή, την ικανότητα και το πολεμικό μένος των
Ελλήνων μαχητών. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του
Κολοκοτρώνη, του αρχιτέκτονα της νίκης, ο οποίος
συγκινημένος μίλησε στους νικητές και είπε μεταξύ
άλλων ότι η μέρα αυτή πρέπει να καθαγιαστεί με νηστεία όλων και να εορτάζεται η επέτειος αυτή «εις αιώνας αιώνων, έως ού στέκει το Έθνος, διότι ήτο δια
την ελευθερίαν της πατρίδος».

