«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Ἀγαπητοί μας
Ἀναγνῶστες
Εἶναι νά τρελλαίνεται κανείς μέ
αὐτά πού λέγονται καί γράφονται
στά ἠλεκτρονικά καί ἔντυπα μέσα
ἐνημερώσεως.
Οὔτε λίγο οὔτε πολύ διακηρύττεται μέ στόμφο ὅτι ὅσα κατέγραψαν ἱστορικοί μεγάλου κύρους καί
σπανίου ἤθους, σάν τόν Παπαρρηγόπουλο καί διέσωσαν αὐτόπτες
μάρτυρες στά ἀπομνημονεύματα
τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ’21 εἶναι ψέμματα καί δέν ἔχουν ἱστορική βάση. Ὅτι οἱ Τοῦρκοι κατακτηταί εἶναι οἱ μεγάλοι εὐεργέτες τοῦ ἔθνους μας καί ἐπί τετρακόσια χρόνια μᾶς βοήθησαν
νά προοδεύσουμε, νά διατηρηθοῦμε ὡς ἔθνος καί συνέβαλαν στήν ἀνάπτυξή μας. Ἀκόμη ὅτι οἱ ὑπόδουλοι Ἕλληνες περνοῦσαν ζωή χαρισάμενη
μέ τούς Τούρκους καί ἦσαν κατευχαριστημένοι μαζί τους. Ὅτι κακῶς ἔγινε
ἡ ἐπανάστασις, ἐπειδή τό ἐπέβαλαν τά συμφέροντα κάποιων γαιοκτημόνων.
Νά μή συνεχίσουμε ὅμως νά ἀναφέρουμε τίς ἀνοησίες τῶν ἀνιστορήτων
καί διεφθαρμένων αὐτῶν ἀνθρώπων πού ἔχουν δηλητηριασμένη συνείδηση καί παρουσιάζονται μέ περγαμηνές καί γνώσεις. Εἶναι ἄθλιοι ὑποκριταί καί προδότες τῆς πατρίδας καί προσπαθοῦν νά διαστρέψουν τά
ἱστορικά γεγονότα γιά σκοπούς ἰδιοτελεῖς. Εἶναι προτιμότερο νά καταλάβουμε πόσο ἐπικίνδυνοι εἶναι γιά τήν πατρίδα μας καί νά τούς παραδώσουμε στήν περιφρόνηση.
Ὅσοι ὅμως ἀγαπᾶμε τήν πατρίδα μας νά κρατήσουμε τό πνεῦμα τῆς
θυσίας τῶν ἡρώων τοῦ ’21, νά γιορτάζουμε μέ ἐθνικό παλμό τή γιορτή τῆς
παλιγγενεσίας τοῦ ἔθνους καί νά ἀναφωνοῦμε τό σύνθημα τῶν ἡρώων:
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ».
Η ΣΥΝΤΑΞΗ

MNHMH ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 1821
«Μεθύστε μέ τ’ ἀθάνατο κρασί τοῦ 21» ( Κ.Παλαμᾶς)

Μέ τά λόγια αὐτά ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς προτρέπει τούς Ἕλληνες τοῦ
1940 νά πολεμήσουν κατά τῶν Ἰταλῶν.
Κι’ ἔγραψαν καί ἐκεῖνοι σελίδες δόξης
στά βορειοηπειρωτικά βουνά. Ἡ μνήμη
τῆς μεγάλης ἐκείνης
ἐπαναστάσεως τοῦ
1821 ἔδινε στό γένος
μας δύναμη γιά νά πορεύεται στήν ἱστορία
καί στό χρόνο.
Ἑκατόν ἐνενήντα
χρόνια σήμερα θυμόμαστε καί ἐμεῖς τίς
ἡρωϊκές ἐκεῖνες μορφές. Tό γένος ὁλόκληρο, πού σύσσωμο ξεσηκώθηκε καί ἀγωνίσθηκε γιά νά ἐλευθερωθῆ ἀπό τή σκλαβιά
τῶν τετρακοσίων χρόνων, γιά νά ζοῦμε ἐμεῖς ἐλεύθεροι. Δυστυχῶς στήν ἐποχή μας ἔχει ξεκινήσει
καί προχωρεῖ ἕνας πόλεμος, μία ὀργανωμένη προσπάθεια νά ἀμαυρωθῆ
ἐκείνη ἡ ἐπανάσταση. Νά συκοφαντηθῆ καί νά παρουσιασθῆ ὡς δῆθεν ταξική καί ὄχι ἐθνική. Νά τολμήσουν
κάποιοι Ἕλληνες (!) νά ἀμφισβητήσουν τούς ἀγῶνες ἐκείνους. Νά ἀλλοιώσουν τήν πραγματικότητα, νά
παραποιήσουν τήν ἱστορία καί νά προβάλουν τήν διαστροφή σ’ὅλο της τό
μεγαλεῖο. Καί φθάνουν στά ἀνήκουστα
ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἦταν οἱ μεγάλοι εὐεργέτες μας καί κακῶς ἔγινε ἡ Ἐπανάσταση.

Νά πιστεύουμε ὅμως ὅλα αὐτά καί
νά τά διακηρύσσουμε ὡς ἀλήθεια εἶναι
μεγάλη ἀχαριστία καί ἐθνική ντροπή.
Δέν μποροῦν κάποιοι νά μᾶς ἀμφισβητοῦν τήν ἴδια τήν Ἑλληνικότητά μας,
τήν ἱστορική μας συνέχεια. Δέν μποροῦμε νά
ζήσουμε ὡς λαός καί
ἔθνος χωρίς τή μνήμη
τῆς μεγάλης ἐθνεγερσίας τοῦ 1821. Δέν εἶναι
δυνατόν τά σχολεῖα μας
νά μή διδάσκουν τήν
ἀγάπη γιά τήν πατρίδα
μας ζωντανεύοντας στά
παιδιά μας τίς ἡρωϊκές
μορφές, πού ἐμπνέουν
καί καθοδηγοῦν. Χρειαζόμαστε
πρότυπα.
Χρειαζόμαστε μορφές
ἡγετικές. Καί ἡ μνήμη
τῶν ἀγώνων καί τῶν θυσιῶν μᾶς χαρίζουν ἡγετικές μορφές, ἄξιες νά ἐμπνέουν τά παιδιά μας στήν πορεία τῆς
ζωῆς τους. Σήμερα, εἶναι ἀλήθεια, ὅτι
οἱ νέοι μας ζοῦν χωρίς ὅραμα, χωρίς
ἰδανικά. Ἀπογοητευμένοι ἀπό τήν ἡγεσία, ὅποιας μορφῆς, τῆς χώρας μας,
ἀναζητοῦν στηρίγματα, ἀξίες καί προσανατολισμό. Ἄς σκύψουμε ὅλοι, καί
ἰδιαίτερα οἱ νέοι, στίς πηγές καί τίς ρίζες μας. Ἄς ἐμπνευσθοῦμε καί ἄς «μεθύσουμε» μέ τό δυνατό κρασί τῆς
πίστεως καί τοῦ πολιτισμοῦ μας. Ἄς διδαχθοῦμε καί ἀπό τά λάθη τῶν προγόνων. Καιρός νά κοιτάξουμε μπροστά,
λαός ὥριμος, νηφάλιος καί ἑνωμένος.
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Θέματα πίστεως καί ζωῆς

Ἡ χαρά τῆς ἐκκλησίας, χαρά ὅλων μας
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Εὐφραίνεται ἡ Ἐκκλησία μας μέ τήν
εὐλογημένη καί ὑπεραγία Θεοτόκο.
Εὐφραίνεται, γιατί «ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ,
δι’ αὐτῆς, κατῆλθεν ἐπί γῆς… ἵνα ἐκ πλάνης σώσῃ ὡς Θεός τό γένος τῶν ἀνθρώπων», ἀναφέρει ἐπίκαιρος ὕμνος.
Εὐφραίνεται ἀκόμη ἡ Ἐκκλησία, γιατί
συνεχίζει ν’ ἀσκεῖ τό ρόλο τῆς Θεοτόκου
ὡς μητέρας τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ,
ἀναγεννῶντας πνευματικά τούς πιστούς.

Θεοῦ-Λόγου πρόσφερε ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος μέ τήν αὐτοπροσφορά της:
«Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου. γένοιτό μοι κατά
τό ρῆμα σου» (Λουκ. 1, 38).
Ἡ Θεοτόκος στό ἀξίωμα
τῆς μητρικῆς μεσιτείας.

Ἡ αὐτοπροσφορά τῆς Θεοτόκου ξεπετάγεται σάν καθάρια φλόγα τοῦ προσφερόμενου καί ἕτοιμου νά δεχτεῖ τό
σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας. Γι’ αὐτό
Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον
καί ὁ ἴδιος ὁ Σωτήρας Χριστός ἐγκατέἩ κορυφαία θεομητορική γιορτή τοῦ στησε Αὐτήν στό ἀξίωμα τῆς μητρικῆς
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἀποτελεῖ μεσιτείας μέ τό λόγο Του πρός τόν ἀγαἀναπόσπαστο μέρος τῆς θείας οἰκονο- πημένο μαθητή του Ἰωάννη. Ἰδού ἡ μήμίας. Καί τοῦτο, γιατί μέ τήν ἑκούσια τηρ Σου, (Ἰω. 19, 27). Καί τοῦτο γιατί
ὑπακοή της στό Θεό ἡ νέα Εὔα, ἡ Παρ- Αὐτή ἔδωσε στό Θεό-Λόγο τήν ἀνθρώθένος Μαρία – γίνεται τό μέσο τῆς σω- πινη φύση, γενόμενη ἔτσι «Μήτηρ Θεοῦ
τηρίας γιά ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο ὄμαιμος μαζί του». Ἔγινε δηλαδή ἐκ
γένος, ἀντίθετα μέ τήν παλαιά προμή- τοῦ αὐτοῦ αἵματος μαζί του γιά νά ἀνατορα Εὔα, ἡ ὁποία μέ τήν ἀπείθειά της δειχθεῖ ἔτσι «τό μεθόριον κτιστῆς καί
εἶχε γίνει αἰτία θανάτου γιά ὅλους. Ἔτσι ἀκτίστου φύσεως», κατά πῶς γράφει ὁ
ἀπό τήν ἀναντιστοιχία ἀνάμεσα στό ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς.
Θεό καί τήν πλάση μετά τήν πτώση τῶν
Ἡ πεποίθηση πώς ἡ Ὑπεραγία Θεοπρωτοπλάστων, φτάσαμε στήν ἀντιστοι- τόκος, ὡς Μητέρα τοῦ Κυρίου, εἶναι «ἐν
χία, πού ἐπιτεύχθηκε στό πρόσωπο τῆς ταυτῷ» καί μητέρα ὅλων τῶν χριἀειπαρθένου. Αὐτό δηλώνεται χαρακτη- στιανῶν, στηρίζεται στό κήρυγμα τῶν
ριστικά μέ ἕναν προσόμοιο ὕμνο τοῦ Ἀποστόλων, τή διδασκαλία τῶν ἁγίων
Εὐαγγελισμοῦ πού ἀναφέρει: «ὄχημα Πατέρων καί τήν πείρα τῆς προσευχόκαθαρόν τῆς Θεότητος, σέ ἐξ αἰῶνος ὁ μενης καί λατρεύουσας Χριστιανικῆς
Θεός ἠγάπησεν καί εἰς κατοικίαν σέ ἠρε- ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Δικαιολογημένη,
τίσατο». Δηλαδή, ἐσένα Ὑπεραγία Θεο- λοιπόν, εἶναι ἡ χαρά τῆς Ἐκκλησίας,
τόκε, ὡς καθαρό ὄχημα τῆς Θεότητος, πού εἶναι χαρά καί ὅλων τῶν Χριδιάλεξε ὁ Θεός γιά ν’ ἀναπαυθεῖ. Τό κα- στιανῶν κατά τήν πανευφρόσυνη γιορτή
τάλληλο, λοιπόν, αὐτό κατοικητήριο τοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ
ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ἀνέβηκα, Ταΰγετε, στήν πιό ψηλή κορφή σου
κι εἶδα τ’ ἀπέραντο τῆς γῆς, τῆς θάλασσας τά πλάτια.
Ντίνος Βελογιάννης
Ὁ Ταΰγετος, τό ὑπέρκαλο βουνό, πού
ἁπλώνει τό ἕνα πόδι του ἴσαμε κάτου,
στόν Κάβο-Ματαπᾶ, στόν Ταίναρο, ἔπαιξε σημαντικό ρόλο στό διάβα τῶν αἰώνων.
Ὁ Ταΰγετος, λοιπόν, ἀγνάντευε ἀπό τή
μία μεριά τήν Κορώνη, τήν ξακουστή γιά
τήν πολιτική της δύναμη· κι ἀπό τήν
ἄλλη τό Μαραθωνίση, τό Γύθειο. Κι ἀντίπερα τήν ξακουστή Μονεμβασιά, τ’
ὄμορφο λουλούδι τοῦ Μοριᾶ, τήν ξακουστή καστρόπολη μέ τίς πολλές τίς ἐκκλησιές καί τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς τ’ ἀντίγραφο
κορόνα στό κεφάλι.
Φέρνει ὁλόγυρα τή λαμπερή ματιά του
καί βλέπει ὁ Ταΰγετος, «τήν Γορτυνία,
τήν Τρίπολη,/ τήν Κορινθία ὅλη/ τήν Ἀχαγιά, καί φυσικά/ τ’ ὁλάνθιστο περιβόλι,//
τήν Μεσσηνία τήν πατρική/ τήν γῆ μου τή
γενέθλια,/ τή Σπάρτη μας καί τόν Μυστρά,/ ὅλοι τους, μικραδέλφια// τοῦ ὡραίου μας Ταϋγέτου, τραγούδια καί
λουλούδια,/ - μές τά χωριά του ἄνοιξες/
καί τοῦ Θεοῦ καλούδια-//…/πὄχει τά μύρα τοῦ Μαγιοῦ,/ τοῦ Ὀρφέα ἔχει λύρα,/
τοῦ Ἀρίωνα τήν βάρβιτο/ τό σύννεφο ἔχει
θήρα,/ τ’ ἀστέρια τῆς Ἀνατολῆς/ τά χρώματα τῆς Δύσης/ κι ὅταν θά φτάσεις καί
τήν δεῖς,/ ὅταν τήν ἀντικρύσεις,// πιό πέρα
ἀπ’ τόν Τυνδάρεω,/ καί ἀπό τούς Ἀφαρίδες,/ πηγαίνεις κι ὀνειρεύεσαι/ τίς ὀμορφιές πώς εἶδες…» (Ἑλένη Ταγκαλάκη,

ἀπό τήν περίφημη ποιητική σύνθεσή της
«Ὁ Χρόνος καί ἡ Οἰκουμένη ἤ τῶν Προσελήνων», ἐκδόσεις Ἁρμός, σελ. 59-61).
***
Στά χρόνια τά παλιά, εἶδ’ ὁ Ταΰγετος
ἀντρειωμένες γυναῖκες, νά στέλνουν
στόν πόλεμο τά παιδιά τους, μέ τήν εὐχή
ἤ νά γυρίσουν πίσω νικητές ἤ νά τούς φέρουν πάνω στήν ἀσπίδα τους σκοτωμένους. Ποτέ ὅμως μέ σπαθιά πισώπλατη,
μόνο τό στέρνο τρυπημένο. Μεγάλη ἦταν
συμφορά γιά τήν ἀντρειωμένη μάνα ἄν
δειλίαζε τό τέκνο της στόν πόλεμο ἤ λούφαζε νά μήν τό βρεῖ ὁ Χάρος.
Στόν Εὐρώτα, τό ξακουστό ποτάμι,
λουζόταν ἡ Σπαρτιάτισσα μάνα μαζί μέ
τά παιδιά της. Καί τρέφονταν μέ «μέλανα ζωμό» καί μέ τίς χάρες πού ἔδιναν τ’
ἀγωνίσματα στίς πολεμικές τέχνες.
***
Τά στερνά τά χρόνια, τά χρόνια τοῦ
τρομεροῦ Μπραΐμη, γύρω στό 1826, οἱ
Μανιάτισσες κι οἱ κόρες τῆς Καλαμάτας
πολεμήσανε τή βία καί τό σκλάβωμα τοῦ
τόπου τους καί τῆς ψυχῆς τους. Σάν τότε
στά 1792, πού οἱ Σουλιώτισσες πολέμησαν, μαζί μέ τά παιδιά τους, τόν σκλαβωτή τόν Τοῦρκο καί χάλασαν Τουρκιά
πολλή, σπαΐδες κι Ἀρβανῖτες.
Καί τώρα, στοῦ Δηροῦ τ’ ἀκροθαλάσ-
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σι, ἀπόβαση ἐπιχειρήσανε οἱ ἀραπάδες
«τή νύχτα τῆς 21ης πρός τήν 22α Ἰουνίου». Ὅμως οἱ Μανιάτες μέ τίς Μανιάτισσες σάν θύελλα ὁρμήσανε, «καί
κυνηγῆσαν τούς ἐχθρούς ὡς τήν ἀκρογιαλιά τοῦ Δηροῦ. Πολλοί Αἰγύπτιοι ριχτήκανε στή θάλασσα καί κολυμπῶντας
προσπάθησαν νά σωθοῦν στά πλοῖα. Οἱ
ἀπώλειες ἦταν σημαντικές». Ἡ θάλασσα
ξέβραζε πνιγμένους!...
***
Χίλιους πεντακόσιους ἄντρες εἶχε
πέμψει ὁ Μπραΐμης, μέ καράβια, νά δουλώσει τούς ἀνυπόταχτους, τούς ἀπροσκύνητους Καλαματιανούς καί Μανιάτες. Μέ κωδωνοκρουσίες σήμαινε συναγερμός κι ὅλοι τάξανε νά ὑπερασπιστοῦν
τόν τόπο τους. «Καί προσέτρεξαν πάντες καί γέροντες καί ἱερεῖς, καί αἱ θερίζουσαι εἰς τούς ἀγρούς γυναῖκες μέ τά
δρέπανά των». Ἀσύνταχος μέν ὁ κόσμος, ἀσυγκράτητος ὅμως, ὅρμησε μέ
πέτρες καί δρεπάνια νά κυνηγήσει τούς
Ἀραπάδες. Καί τούς κυνήγησε μέχρι τά
καράβια τους.
Ἡ Μούσα, ἡ τραγουδίστρα τοῦ λαοῦ
σκάρωσε τό τραγούδι: «Στό ρημοκκλήσι
τοῦ Δηροῦ/λειτούργα ὁ πρωτοσύγκελλος,/
καί τἄχραντα μυστήρια/ ἔφερνε στό κεφάλι του/ ψάλλοντας τό χερουβικό/. Μά
ἔξαφνα κι ἀνέλπιστα/ Τοῦρκοι τόν περιλάβανε,/κ’ ἔλαβε μόνον τόν καιρό/ καί
σήκωσε τά χέρια του,/ κι εἶπενε: «Παντοδύναμε,/ δυνάμωνε τούς Χριστιανούς,/τύφλωσε τούς Ἀγαρηνούς/ τή μέρα τή
σημερινή». Ὅμως, συνεχίζει ἡ Μοῦσα, οἱ
ἄντρες λείπανε στή Βέργα τ’ Ἁρμυροῦ,
ὅπου γινόταν πόλεμος φοβερός, πού’
μοιαζε μέ τόν Τρωϊκό τόν πόλεμο τόν μεγάλο.
«Μόνα τά γυναικόπαιδα/ καί γέροντες
ἀνώφελοι/, (γιατ’ ἦτο θέρος), βρέθεσαν/
μέ τά δρεπάνια στά λουριά». Καί ἔδωκαν

εἴδηση στόν Κωνσταντῖνο τό Μαυρομιχάλη. «Κ’ ἐκεῖνος ὡς πολέμαρχος/ ἐσύναξ’ ὅλα τά χωριά» κι ἄρχισε ὁ πόλεμος
στόν Ἁρμυρό καί στό Δηρό. Κι ἡ Μούσα,
πού βλέπει τίς γυναῖκες νά ὁρμοῦν μέ τά
δρεπάνια, τίς παινεύει: «Εὖγε σας, ματαεῦγε σας,/ γυναῖκες, ἄνδρες γίνετε,/ σάν
ἀνδρειωμένες μάχεσθε,/ σάν Ἀμαζόνες
κρούετε».
Ὁ πόλεμος κράτησε δυό μερόνυχτα
πεισματωμένος.
Κι ἡ Μούσα μᾶς πληροφορεῖ: «Οἱ
Τοῦρκοι ἀντισταθήκασι/ τί ἦσαν στήν ἄκρη
τοῦ γιαλοῦ./ Μέσ’ στό στερό δειλιάσασι/
κ’ ἐπέφτωσι στή θάλασσα,/ σάν τά τυφλά
τετράποδα,/ γιατ’ ἦτο θέλημα Θεοῦ/ νά
’σακουστεῖ ἡ παράκληση/ τ’ ἅγιου πρωτοσύγκελλου».
***
Στίς 23 τοῦ Μάρτη στά 1821 οἱ Μανιάτες σμίξανε μέ τούς Καλαματιανούς
στούς Ἁγίους Ἀποστόλους, πλάι στό ποτάμι. Κι ὑψώσανε τή σημαία τήν ἐπαναστατική. Τή σημαία τῆς Λευτεριᾶς. Οἱ
γυναῖκες τοῦ Ταϋγέτου καί οἱ κόρες τῆς
Καλαμάτας ὑψώσανε τά βουρκωμένα
μάτια τους στόν Παντοδύναμο!...
Ἡ παράκληση τ’ ἅγιου πρωτοσύγκελλου εἶχε εἰσακουστεῖ!....
ΝΙΚΟΣ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
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ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Στό χωριό Καλόβρυση τῆς Μεσσηνίας γεννήθηκε. Ὅταν ἔλαβε τό Ἅγιο
Βάπτισμα τοῦ ἔδωσαν τό ὄνομα Θεόδωρος. Οἱ γονεῖς του εὐσεβεῖς χωρικοί,
ἀσχολούμενοι μέ τήν γεωργία, φρόντισαν νά δώσουν χριστιανική ἀνατροφή
στό παιδί τους καί ὅσο αὐτό μεγάλωνε
ἔβλεπαν νά ἀνταμοίβονται οἱ κόποι
τους, φάνταζε δῶρο Θεοῦ, ὅπως δηλώνει
καί τό ὄνομά του. Περνοῦσαν δύσκολα
στό χωριό. Ἔτσι σέ πολύ νεαρή ἡλικία
φεύγει γιά τήν Κωνσταντινούπολη καί
ἐκεῖ πηγαίνει σέ ραφτάδικο, γιά νά μάθει τήν τέχνη τῆς ραπτικῆς. Τό περιβάλλον μουσουλμανικό. Καί γίνεται τό
κακό. Ὁ νεαρός Θεόδωρος ἀρνεῖται τήν
ὀρθόδοξη πίστη του καί ἀσπάζεται τήν
μωαμεθανική θρησκεία. Οἱ Τοῦρκοι
ἐκτίμησαν τόν χαρακτήρα του, τήν
εὐφυΐα του καί γενικά τά πνευματικά
του χαρίσματα καί τόν προωθοῦν στό
παλάτι τοῦ Σουλτάνου, ἐκεῖ μυεῖται περισσότερον στόν μωαμεθανισμό καί
σπουδάζει τίς ἀραβικές ἐπιστῆμες.
Ὅμως ὁ σπόρος πού ἔσπειραν οἱ γονεῖς του μέσα του, ἡ Θεία Χάρη τοῦ ἁγίου βαπτίσματος καί τοῦ ἱεροῦ χρίσματος, ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατέρα,
εὐτυχῶς πολύ γρήγορα ἀφυπνίζουν τόν
καλοπροαίρετο Θεόδωρο. Καταλαβαίνει
τό μεγάλο λάθος του, τό πολύ μεγάλο
ἁμάρτημά του, συντρίβεται, μετανοεῖ,
κλαίει, θέλει ξανά νά γυρίσει στήν ἀληθινή πίστη, στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ.
Ἔτσι τολμᾶ νά ἀποδράσει ἀπό τό παλάτι. Φεύγει, περιφέρεται κρυφά στά στε-

νά τῆς Πόλης καί τελικά ἡ Πρόνοια τοῦ
Θεοῦ ὁδηγεῖ τά βήματά του στήν Βενετία. Ἐκεῖ συνάντησε τόν Μητροπολίτη
Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβῆρο. Σέ
αὐτόν ἐξομολογεῖται τό βαρύτατο ἁμάρτημά του. Ὁ Ἀρχιερεύς τόν συμβουλευέι, τοῦ ὁρίζει ἐπιτίμια, τά ὁποῖα ὁ
νεαρός τηρεῖ αὐστηρά, τόν νουθετεῖ, τόν
παρηγορεῖ καί στό τέλος τόν χρίει πάλιν
μέ τό ἅγιον χρίσμα καί ἔτσι γίνεται πάλιν Χριστιανός, μέλος τῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Χριστοῦ. Καί ὄχι μόνον αὐτό. Ἀπό
τόν ἴδιο ἐπίσκοπο λαμβάνει τό σχῆμα
τοῦ ὀρθόδοξου μοναχοῦ, μέ τό ὄνομα
πλέον Θεοφάνης, πού ἐφάνη πάλιν σέ
αὐτόν ὁ Θεός, πού κανέναν δέν ἐγκαταλείπει, ὅσον ἁμαρτωλός καί ἄν εἶναι,
ἀρκεῖ νά μετανοήσει. Ζεῖ κατά Χριστόν,
μέ ὅλους τούς κανόνες τῆς μοναχικῆς
ζωῆς. Ὅταν ὁ Γαβριήλ διαπίστωσε ὅτι
πιά εἶναι ὥριμος γιά ὅλα χάρη τοῦ Χριστοῦ καί τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς του,
τόν προτρέπει νά ἐπιστρέψει στήν Πόλη
καί ἐκεῖ νά ὁμολογήσει δημόσια τήν μεταστροφή του καί ἄν εἶναι θέλημα
Θεοῦ, νά ξεπλύνει τήν προσωρινή ἀπιστία του μέ τό αἷμα τοῦ μαρτυρίου.
Πλημμυρισμένος ἀπό ἀνέκφραστη
χαρά καί μέ ἰσχυρό τόν πόθο τοῦ μαρτυρίου, φθάνει στήν Κωνσταντινούπολη.
Συναντᾶ ὅμως ἐμπόδια στήν ἐκπλήρωση
τοῦ σχεδίου του. Κατεβαίνει στήν Ἀθήνα, παρουσιάζεται στόν Τοῦρκο κατή,
ὁμολογεῖ τήν πίστη του, αὐτός ὅμως τόν
εὐσπλαχνίζεται καί τόν ἀφήνει ἐλεύθερο. Στή συνέχεια πηγαίνει στήν Λάρισα
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καί ὁμολογεῖ ὅτι εἶναι Χριστιανός. Τιμωρεῖται μέ ἑξακόσιες μαστιγώσεις καί
ἀφήνεται ξανά ἐλεύθερος. Καταφεύγει
πιά στό Ἅγιον Ὅρος καί ζητεῖ τήν βοήθεια καί τίς εὐλογίες τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Ἐκεῖνοι τοῦ συμπαρίστανται, τόν
συμβουλεύουν, τόν βοηθοῦν νά διάγει
ζωήν ἀπόλυτα ὑποταγμένη στό θέλημα
τοῦ Θεοῦ καί ὅταν ἔκριναν κατάλληλον
τόν καιρόν τόν προπέμπουν στήν ἐπιστροφή του στήν Κωνσταντινούπολη.
Κοντά του ὁ Γέροντάς του ἱερομόναχος
Εὐθύμιος, ὁ ἀλείπτης (= πνευματικός γυμναστής) πολλῶν νεομαρτύρων. Φθάνει
στήν Πόλη. Ὅλη τήν νύχτα προσεύχεται
καί τό πρωί μεταλαμβάνει τῶν Ἀχράντων
Μυστηρίων. Στή συνέχεια μεταβαίνει
στό Παλάτι καί ὁμολογεῖ ὅτι ἐπέστρεψε
στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Δέν εἶμαι μωαμεθανός, ἀλλά ὀρθόδοξος μοναχός.
Κλείνεται στήν φυλακή. Μαστιγώνεται
μέ ἑπτακόσιες μαστιγώσεις. Οἱ φύλακες
τόν εἰρωνεύονται, τόν περιπαίζουν. Τόν
δέρνουν σκληρά. Τοῦ ἀφαιροῦν λωρίδες
κρέατος ἀπό τήν πλάτη του, τόν περιφέρουν ἡμιθανῆ στούς δρόμους δεμένο πάνω σέ ἕνα μουλάρι, δεχόμενο ἐμπτυσμούς καί ραπίσματα ἀπό τούς Ἀγαρηνούς. Μετά τόν κρέμασαν σέ τσιγκέλια
πού ἦσαν προσαρμοσμένα σέ ξύλα σέ
σχῆμα σταυροῦ καί στή συνέχεια τόν πέταξαν μέσα σέ αἰχμηρά σίδερα.
Ὁ μάρτυς δεχόταν ὅλα αὐτά, ὄχι μόνον εἰρηνικά, ἀλλά καί μέ ἀγαλλίαση,
εὐχαριστώντας καί δοξολογώντας τόν
Θεόν γιά τήν δωρεά τοῦ Μαρτυρίου. Καί
ξαφνικά ἕνα ὑπερθέαμα, θαῦμα Θεοῦ.
Ἕνα ὑπερκόσμιο φῶς περιέλουσε τόν
Θεοφάνη καί ἕνα λευκό περιστέρι ὑπερίπτατο γιά πολλή ὥρα ἐπάνω ἀπό τό κα-
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ταπληγωμένο σῶμα τοῦ μάρτυρα. Πολλοί ἀπό τούς δημίους καί τούς παρισταμένους ἔντρομοι ἐπίστευσαν στό Θεό
τοῦ Θεοφάνη, στόν ἀληθινό Θεό. Τότε
θυμώνει ὁ μιαρός ἡγεμόνας καί ἄνθρωποί του ἀποκόπτουν τά αὐτιά, τήν μύτη
τοῦ μάρτυρα, τοῦ βγάζουν τά μάτια, κατακρεουργοῦν μέ σίδερα ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει ἀπό τό βασανισμένο σῶμα του καί
ὁ νεομάρτυς Θεοφάνης παραδίδει τό
πνεῦμα του στόν Ἠγαπημένο του, τόν
Χριστόν. Πρίν φύγει ἡ ἅγια ψυχή του γιά
τά Οὐράνια Βασίλεια, πρόλαβε νά προσευχηθεῖ γιά τήν σωτηρία τῶν δημίων
του.
Ἦταν 8 Ἰουνίου τοῦ ἔτους 1588 καί
ἐκεῖνος μόλις 29 χρόνων, παλληκάρι τῆς
ζωῆς καί τῆς νιότης καί τό σπουδαιότερον παλληκάρι τοῦ Χριστοῦ.
Ὅσιε νεομάρτυς Θεοφάνη πρέσβευε
γιά ὅλους τούς ἀγωνιζόμενους χριστιανούς τῆς ἐποχῆς μας, ἐξαιρέτως δέ, γιά
τούς πιστούς τῆς ἐπί γῆς ἰδιαιτέρας σου
Πατρίδας, τῆς Μεσσηνίας.
Θ. ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ
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Τό ἐργαστήριον καί ἡ παλαίστρα
Ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, πέραν
ἀπό μυϊκό κοῖλο ὄργανο, βασικότατο,
πού λειτουργεῖ ὡς ἀντλία καί προσάγει καί ἀπάγει τό αἷμα σ’ ὅλο τόν
ἀνθρώπινο ὀργανισμό, θεωρεῖται κατά τήν ὀρθόδοξη χριστιανική πνευματικότητα ὡς ἡ ἕδρα τῶν
ψυχικῶν καί πνευματικῶν λειτουργιῶν καί
καταστάσεων
τῆς
ἀνθρώπινης ὕπαρξης.
Εἶναι τό κέντρο τῆς ψυχοσωματικῆς ἑνότητας,
ὁ ὅλος ψυχικός καί
πνευματικός βίος τοῦ
ἀνθρώπου. Εἶναι ὁ
«ἔσω ἄνθρωπος».
Συχνά στήν Ἁγία
Γραφή, Παλαιά καί
Καινή Διαθήκη, χρησιμοποιεῖται ὁ ὅρος «καρδία» γιά νά
ἐκφράσει τήν βούληση, τά συναισθήματα, τόν νοῦ, τά θρησκευτικά καί
ἠθικά βιώματα. Ἐκτός ἀπό τά συναισθήματα περικλείει ἰδέες, σχέδια,
ἀναμνήσεις, ἀποφάσεις καί καθίσταται ἡ πηγή τῆς συνειδητῆς ἐλεύθερης
καί σκεπτόμενης προσωπικότητας.
Πολλές ἐκφράσεις δηλώνουν τά παραπάνω: Ἡ καρδιά «ταράσσεται»,
«ἐξίσταται», «συντρίβεται», «κατανύσσεται», «πλανᾶται», «παροργίζεται», «εὐφραίνεται», «χαίρει»,
«ἀναθάλλει». Ὅλα αὐτά εἶναι τῆς
λειτουργίας τοῦ συναισθήματος.

Εἶναι ἡ ἕδρα τοῦ νοῦ, γι’ αὐτό καί ἡ
καρδιά «διανοεῖται», «σοφή γίνεται», «λογίζεται» καί ὁμιλοῦμε γιά
«μελέτη καρδίας», «προαιρέσεις
καρδίας», «δός εἰς Παιδείαν τήν
καρδίαν σου». Ἀκόμη εἶναι ἡ ἕδρα,
ὡς εἴπαμε, τῶν θρησκευτικῶν βιωμάτων
καί τῆς ἠθικῆς συνειδήσεως.
Ἡ
καρδιά
«βοᾶ», «ἀγάλλεται»,
«ὑψοῦται», «ἀγαπᾶ»
ἀλλά καί «ἀπέχει»,
«ἐκκλίνει», «σκληρύνεται», «βαρύνεται».
Γίνεται ὁσία, ἁγία καί
τελεία ἤ πονηρά, λιθίνη καί σαρκίνη.
Ἑπομένως ἡ καρδιά
τοῦ ἀνθρώπου ἐξ ἐπόψεως πνευματικῆς εἶναι πράγματι τό
ἐργαστήριον μά συνάμα καί παλαίστρα τῆς χριστιανικῆς βιοτῆς. Ἐργαστήριον ἀνομίας, ἀδικίας, ποικίλων
παθῶν καί φαύλων λογισμῶν.
Ἀλλά καί ἐργαστήριον δικαιοσύνης καί εὐσεβείας, ἀγαθῶν πράξεων
καί προπαντός ἀγάπης, τῆς πρώτης
καί μεγάλης ἀρετῆς.
Ὁ Θεός βεβαίως ὁ πλάσας τόν
ἄνθρωπον «κατ’ εἰκόνα» καί «καθ’
ὁμοίωσιν» εἶναι Ἐκεῖνος ὁ ἐτάζων,
κατευθύνων, παιδαγωγῶν, δοκιμάζων
ἀνακανίζων καί ἀναπλάσσων τήν
ἀνθρώπινη καρδιά. Ἐκεῖνος δωρίζει
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στόν ἀγωνιζόμενο πιστό χριστιανό
τήν καθαρότητα τῆς καρδίας. Καί
ἐπιφυλάσσεται μέγιστον βραβεῖον.
«Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ ὅτι
αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται» (Ματθ. 5,
8). Ὁ καθαρός «τῇ καρδίᾳ» ἀπό
τούς φαύλους λογισμούς, αὐτός
ἐνορᾶ τόν Θεόν «ὅπερ ἐστίν ἀκρότατον τέλος τῶν ἀγαθῶν» (Φιλοκαλία)
καί τότε βιώνει τόν οὐρανό μέσα του,
δηλαδή εἶναι ὁ παράδεισος στήν
καρδιά του. Καί ἀκόμη περισσότερο
χαρίζει μία ἄλλη καρδία, τήν «καιομένη καρδία» ὡς ἐκείνη πού ἔνιωθαν
οἱ δύο μαθητές στήν πορεία πρός
Ἐμμαούς μετά τήν Ἀνάσταση, ὅταν
ὁ Κύριος τούς ἐξηγοῦσε «ἐν τῇ ὁδῷ»
τά τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅταν ἦταν μαζί
τους, ὅταν «ἐλάλει» τά αἰώνια ρήματα τῆς ἀληθοῦς ζωῆς καί σωτηρίας.
Αὐτή ἡ καρδιά ἡ «καθαρή» καί ἡ
«καιομένη» ἀπό θεῖο ἐνθουσιασμό
καί ἀγάπη πρός τόν Σωτήρα Χριστό
συνιστᾶ τόν αὐθεντικό ἄνθρωπο.
Σήμερα εἶναι ἀνάγκη ἡ κοινωνία
μας νά πληθυνθεῖ ἀπό αὐθεντικούς
ἀνθρώπους. Ἡ κοινωνική παθολογία
τῶν ἡμερῶν μας σ’ ὅλους τούς τομεῖς
γι’ αὐτό μεγαλώνει. Ἡ ἔλλειψη τῆς
αὐθεντικότητας δημιουργεῖ τά προβλήματα καί τήν ποικίλη κρίση.
Ἐν κατακλεῖδι, στό ἐργαστήρι καί
τήν παλαίστρα, τήν καρδιά τοῦ
ἀνθρώπου ἄς σμιλεύεται κάθε μέρα
τό σύνολο τῶν ἀρχῶν ἐκείνων πού
προσδιορίζουν μία ἀνωτερότητα καί
ποιότητα ἀνθρώπινου πολιτισμοῦ.
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος

Σχόλια ἀπό τή ζωή μας
Ἡμέρα τῆς γυναίκας
Δύο γυναῖκες στό Περοῦ γυμνώθηκαν καί προπηλακιζόμενες γύριζαν
στούς δρόμους καί ὑποχρεώθηκαν νά
μείνουν 2 ½ ὧρες στά παγωμένα νερά
τοῦ σιντριβανιοῦ μέ θερμοκρασία κάτω
ἀπό τό μηδέν. Ἡ ἀστυνομία ἄργησε 2 ½
ὧρες νά ἐπέμβει. Εἶχαν συλληφθεῖ ἐπ’
αὐτοφώρῳ ἀπό ἐπιχειρηματία ἐνῶ
ἔκλεβαν μαλλί προβάτου. Πράγματι
«ἀνάλογη» τιμωρία γιά τό... ἀποτρόπαιο ἔγκλημά τους. Δέν μᾶς διευκρινίζει τό ἄρθρο ἄν μέ τόν ἴδιο τρόπο
τιμωροῦνται καί οἱ ἄνδρες πού συλλαμβάνονται νά κλέβουν καί ὁμολογῶ ὅτι
ἀγνοῶ τούς νόμους τοῦ Περοῦ. Ξέρω
ὅμως μέ βεβαιότητα νά σᾶς πῶ γιά τήν
Ἰνδία, ὅπου παλαιότερα ἔκαιγαν ζωντανή τή χήρα στήν πυρά ἀποτέφρωσης
τοῦ νεκροῦ συζύγου ἐνῶ φυσικά κάτι
τέτοιο δέ συνέβαινε γιά τόν ἄνδρα ὅταν
πέθαινε ἡ γυναίκα του. Αὐτά εἶναι τά
«ἴσα» δικαιώματα.
Σήμερα καί κάθε μέρα τιμᾶμε τόν
καθημερινό μόχθο καί τήν προσφορά
τῆς γυναίκας, διαφορετικῆς βέβαια
ἀλλά ἰσότιμης μέ τόν ἄνδρα, καί δέ θέλουμε νά θεμελιώσουμε τήν καλύτερη
ζωή γιά ἐκείνη στήν ἀντιπαράθεση καί
τήν ἀντιπαλότητα ἀλλά στήν ἔντιμη
ἀναγνώριση καί παραδοχή τῶν ὅσων
καθημερινά ἐπιτελεῖ καί στήν πολύπλευρη βοήθεια καί ἀπό τήν πολιτεία
καί ἀπό ὅλους μας στό πολυσχιδές ἔργο
της.
ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ
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Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΧΤΥΠΑΕΙ γαλανόλευκα
Στίς 27 Μαρτίου καί φέτος ὁ Ἑλληνισμός τῆς μητροπολιτικῆς περιοχῆς
τῆς Νέας Ὑόρκης θά πλημμυρίσει καί
πάλι τήν 5η Λεωφόρο του Μανχάταν,
γιά νά γιορτάσει τήν ἐπέτειο τῆς
ἐθνικῆς παλιγγενεσίας, μέ τήν καθιερωμένη ἐτήσια παρέλαση, πού διοργανώνεται ἐδῶ καί 72 χρόνια.
Ἄν καί ὡς ἐπίσημη χρονολογία διοργάνωσης τῆς ἐθνικῆς παρέλασης θεωρεῖται τό ἔτος 1938, ὁ πρῶτος
ἑορτασμός πραγματοποιήθηκε στή
Νέα Ὑόρκη τό 1893.Τότε ἡ ὁμογένεια
ζήτησε νά ὑψωθεῖ στό Δημαρχεῖο τῆς
πόλης ἡ ἑλληνική σημαία γιά νά τιμηθεῖ ἡ ἐθνική ἑορτή. Ἡ πρόταση ἔγινε
ἀποδεκτή, ὅπως μᾶς πληροφοροῦν οἱ
Τάιμς τῆς Νέας Ὑόρκης, καί μάλιστα
μέ σχετικό δημοσίευμά τους ἐνημέρωσαν τούς Νεοϋορκέζους, νά μήν
ἐκπλαγοῦν ἀντικρύζοντας, ξημερώνοντας ἡ 6η Ἀπριλίου 1893, τήν ἑλληνική
σημαία νά κυματίζει στό Δημαρχεῖο.
Ἐπίσης μία δεύτερη σημαία κυμάτισε
μπροστά ἀπό τό Ρέλμερς Χόλ, ὅπου
300 Ἕλληνες συγκεντρώθηκαν νά
γιορτάσουν τήν ἡμέρα αὐτή, παρελαύνοντες στήν Μπροντγουέη.
Ἀπό τότε οἱ ὁμογενεῖς μας δέν παραλείπουν νά τιμήσουν τήν ἡμέρα τῆς
ἀπελευθέρωσης τῆς πατρίδας μέ διάφορες ἐκδηλώσεις ἐθνικοτοπικῶν σωματείων, μέ σχολικές ἑορτές, μέ
ἐτήσιους παραδοσιακούς χορούς συλλόγων, σωματείων καί ὀργανισμῶν. Τό
ἀποκορύφωμα ὅλων αὐτῶν ἀποτελεῖ ἡ

ἐθνική παρέλαση στήν 5η Λεωφόρο
του Μανχάταν. Ἐκεῖ ὁ ὁμoγενειακός
πληθυσμός ἐκδηλώνει τήν ἐθνική του
ὑπερηφάνεια καί ὁμοψυχία. Διατρανώνει τήν πίστη του στά ἰδεώδη τῆς
ἐλευθερίας καί τῆς φιλοπατρίας.
Στήν παρέλαση αὐτή συμμετέχουν
πάντα χιλιάδες ὁμογενεῖς κάθε ἡλικίας
μέ τίς μπάντες τους καί ἀναρίθμητα
ἅρματα. Ἡ ἐκδήλωση προσελκύει μεγάλα πλήθη θεατῶν πού συγκεντρώνονται στά πεζοδρόμια κατά μῆκος τῆς
φημισμένης λεωφόρου, κάτω ἀπό τή
σκιά τῶν πανύψηλων οὐρανοξυστῶν,
γιά νά ἐπευφημήσουν τούς παρελαύνοντες καί νά δώσουν τό παρόν σέ ἕνα
γεγονός πού νιώθουν πώς δέν πρέπει
νά χάσουν. Ἕνα ὁλόκληρο χρόνο περιμένουν νά δοῦν τίς κατάλευκες φουστανέλες καί τά κεντημένα γιλέκα τῶν
Εὐζώνων νά κάνουν τήν ἐμφάνισή τους
στό κέντρο τοῦ Μανχάταν. Ὅταν τά
τσαρούχια πατοῦν μέ καμάρι στήν
ἄσφαλτο δίπλα στό Σέντραλ Πάρκ,
δακρύζουν, νιώθουν τήν ἀπόλυτη ταύτιση μέ τή μακρινή πατρίδα, τό ἱστορικό παρελθόν, τή γλώσσα, τό Ἑλληνικό
χῶμα. Ὅσο γιά τούς ξένους στέκουν
μαγνητισμένοι καί ἐκστατικοί μπροστά
στούς φουστανελοφόρους καί τούς
φωτογραφίζουν ἀσταμάτητα.
Παραδοσιακά ἐπικεφαλῆς τῆς παρέλασης τίθεται ἕνα ἄγημα Εὐζώνων
τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς μέ τήν ἐπίσημη στολή του, πού στέλλεται ἀπό
τήν Ἑλλάδα. Ὅλο τό Μανχάταν πλημ-
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μυρίζει γαλανόλευκες σημαῖες καί
Ἑλλάδα! Συμμετέχουν ἐπίσης ὅλα τά
Ἑλληνικά Σχολεῖα, τά περισσότερα
μάλιστα παιδιά εἶναι ντυμένα μέ τίς
τοπικές παραδοσιακές ἐνδυμασίες τῶν
γονιῶν τους. Ἐπίσης λαμβάνουν μέρος
σύλλογοι ὁμογενῶν, ἐκπροσωπώντας
τά διάφορα μέρη τῆς Μητέρας Πατρίδας, φορώντας ὅλοι παραδοσιακές
στολές, τμήματα ἀπό Ἑλληνορθόδοξες κοινότητες, φοιτητικές ὀργανώσεις, ὀργανισμοί καί ἑταιρεῖες.
Ἡ συγκίνηση εἶναι μεγάλη. Ὅσοι
τήν παρακολουθοῦν τή χαρακτηρίζουν
«συγκλονιστική, ἐντυπωσιακή, ἐπιβλητική». Ἡ παρέλαση ἀποτελεῖ εἰδησεογραφικό γεγονός γιά ὅλα τά
τηλεοπτικά κανάλια τῆς Νέας Ὑόρκης
καί ἡ φωτογραφία μέ τούς παρελαύνοντες εὐζώνους, τήν ἑπομένη μέρα
φιλοξενεῖται στά πρωτοσέλιδα τῶν
ἐφημερίδων τῆς πόλης. Ὅλοι ὁμολογοῦν ὅτι ἡ παρέλαση ἀποτελεῖ τό σημαντικότερο ὁμογενειακό γεγονός, ἐνῶ
ὁ Πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς παρέλασης, Τζόν Κατσιματίδης, σέ δήλωσή
του ἀναφέρει ὅτι πάντα συγκινεῖται
καί δακρύζει ὅταν ἀκούει τόν Ἐθνικό
ὕμνο τῆς Ἑλλάδας καί βλέπει σέ πίνακες τούς ἥρωες τῆς Ἑλληνικῆς ἐπανάστασης.
Πέρυσι «ἡ παρέλαση διήρκεσε δύο
ὧρες καί σαράντα λεπτά, ἦταν πυκνή,
εἶχε δυναμισμό, μέ ἐντυπωσιακή τήν
παρουσία καί τήν ἐμφάνιση τῶν μαθητῶν καί γενικότερα τῆς νεολαίας»,
σημειώνει τοπική ἐφημερίδα καί συνεχίζει «ὁ κόσμος, παρά τήν πτώση τῆς
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θερμοκρασίας, ἦταν πολύς, ὑπολογίζεται σύμφωνα μέ τήν ἀστυνομία ὅτι
συνολικά βρίσκονταν 120.000 ἄτομα».
Ἐκπρόσωποι τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς,
τιμοῦν μέ τήν παρουσία τους τήν ἐκδήλωση τῶν ὁμογενῶν μας ἐνῶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς παρευρίσκεται καθ’
ὅλη τή διάρκεια τῆς παρέλασης.
Ἑλλάδα, 25 Μαρτίου 2011. Καί φέτος σέ κάθε πόλη καί χωριό θά πραγματοποιηθοῦν παρελάσεις, ὡς ἔνδειξη
τιμῆς στούς προγόνους μας πού ἀγωνίστηκαν Ποιά στάση θά κρατήσουμε
ὅμως ἐμεῖς; Τί θά κάνουμε ὥστε ἡ μέρα αὐτή νά ἔχει τό δικό της χρῶμα, τήν
τιμή πού τῆς ἀξίζει; Ἄς μήν ἀφήσουμε
νά περάσει ὅπως οἱ ἄλλες… Ζωντανή
συμμετοχή στίς ἐθνικές ἑορτές τῶν
σχολείων μας, τῶν κατηχητικῶν μας,
στήν ἐθνική μας παρέλαση.
Ψηλά οἱ καρδιές μας! Ἄς κρατήσουμε ἀναμμένη τή δάδα τῆς ἀγάπης μας
πρός τήν πατρίδα, ἰδιαίτερα τοῦτες τίς
δύσκολες ὧρες πού περνάει ὁ τόπος
μας. Ἑλληνόπουλα ἁπανταχοῦ τῆς
γῆς ἄς μελετήσουμε τήν ἱστορία μας
καί ἄς γνωρίσουμε αὐτούς πού ἔχυσαν
τό αἷμα τους γιά τήν Πίστη καί τήν Πατρίδα.
Οἱ ὁμογενεῖς τῆς Ἀμερικῆς στέλνουν τό δικό τους μήνυμα, ἄς ἀπαντήσουμε καί ἐμεῖς μέ τόν ἴδιο παλμό, τό
ἴδιο πάθος, ἀνταποκρινόμενοι μέ
ἐνθουσιασμό σέ ὅποιο κάλεσμα τοῦ
σχολείου μας, τῆς ἐνορίας μας, γιά νά
ἀποτίσουμε φόρο τιμῆς στούς μάρτυρες τοῦ Ἔθνους μας…
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ΑΛΗΘΙΝΑ ΜΕΓΑΛΟΣ
«Ἔλα στήν ζωή μας πίσω, τό στραβό νά κάνεις ἴσο», γράφει ὁ στιχουργός καί ποιητής Νίκος
Γκάτσος. Σέ ποιόν ἀπευθύνεται;
Στόν «μπάρμπα Γιάννη Μακρυγιάννη». Τόν ἀτρόμητο
πολέμαρχο, τόν ἀληθινό δημοκράτη, τόν πιστό χριστιανό.
Τό πραγματικό του ὄνομα
ἦταν Ἰωάννης Τριανταφύλλου,
ἀλλά τόν ὀνόμασαν Μακρυγιάννη
γιατί ἦταν πολύ ψηλός, μακρύς. Γιάννης Μακρυγιάννης. Ὁ ἀγράμματος σοφός! Γεννήθηκε στό μικρό χωριό Ἀβορίτη
Δωρίδος τό ἔτος 1797. Σέ ἡλικία 23 χρόνων μυήθηκε στή Φιλική Ἑταιρεία. Συμμετεῖχε στόν
ἀπευλευθερωτικό ἀγώνα, πολεμώντας πρῶτα
στήν Ἤπειρο καί τήν Ρούμελη καί ἀργότερα
στήν Ἀθήνα καί τόν Μωριά. Μετά τήν ἀπελευθέρωση ὑπῆρξε πρωταγωνιστής γιά τήν ἀπόκτηση Συντάγματος ἀπό τό νεοσύστατο
Κράτος. Ἐπίσης μετά τόν Ἀγώνα, σέ μεγάλη
ἡλικία, μόνος του, αὐτοδίδακτος ἔμαθε λίγη
γραφή καί ἀνάγνωση. Τό ἔτος 1853 καταδικάστηκε σέ θάνατο γιά «συνωμοσία» κατά τοῦ βασιλέως Ὄθωνος, ἡ ποινή του στήν συνέχεια
μετετράπη σέ ἰσόβια καί μετά ἀπό ἕνα χρόνο
ἀποφυλακίστηκε. Ἐπί βασιλέως Γεωργίου Α΄
ἐγένετο ἀντιστράτηγος. Πέθανε εἰρηνικά, πιστός χριστιανός, τό ἔτος 1864 στήν Ἀθήνα, σέ
ἡλικία 67 χρόνων.
Τό ἔτος 1846 ἔγραψε τά «Ἀπομνημονεύματά» του, πολύτιμη ἱστορική πηγή, μέ τό «ἀπελέκητό» του, ὅπως ὁ ἴδιος τό χαρακτηρίζει,
γράψιμό του. Ἕνα ἔργο μέ γλώσσα ἁπλή, λαϊκή,
ὀλιγογράμματου ἀνθρώπου, γεμάτο ὅμως μέ πίστη στόν Θεό, ἀγάπη γιά τήν Πατρίδα καί σωστές –διαχρονικές ὡς ἀπεδείχθη– παρατηρήσεις γιά τά καλά καί τά ἐλαττώματα τῆς Φυλῆς
μας. Γράφει μία μεγάλη ἀλήθεια. «Χωρίς ἀρετή, πόνο εἰς τήν πατρίδα καί πίστη εἰς τήν Θρησκεία, Ἔθνη δέν ὑπάρχουν». Σημειώνει ἀκόμη
μία μεγάλη ἀλήθεια. «Τό φιλότιμο δέν φτάνει
γιά νά πάει κανείς μπροστά». Γιατί; Διότι οἱ

Ἕλληνες ἔχουμε φιλότιμο, ἀλλά πρέπει ἀκόμα νά «εἴμαστε εἰς τό ἐμεῖς
καί ὄχι εἰς τό ἐγώ». Ναί, «τούτην
τήν Πατρίδα τήν ἔχουμε οὗλοι μαζί καί σοφοί καί ἀγράμματοι καί
στρατιωτικοί καί μικρότεροι
ἄνθρωποι». Δέν ἐδίστασε νά
στηλιτεύσει ἄρχοντες, συμπολεμιστές καί πολιτικούς, πού ὁδήγησαν τήν μικρή τότε γεωγραφικά
Χώρα μας σέ νέες περιπέτειες.
Ἀγανακτεῖ καί χωρίς βέβαια νά τό
πιστεύει, καθ’ ὑπερβολήν γράφει: «Ἄν
μᾶς ἔλεγε κανένας αὐτείνη τή λευτεριά ὅπου
γευόμαστε, θά παρακαλούσαμε τόν Θεό νά μᾶς
ἀφήσει μέ τούς Τούρκους, ὅσο νά γνωρίσουν οἱ
ἄνθρωποι τί θά εἰπῆ Πατρίδα, τί θά εἰπῆ Θρησκεία, τί θά εἰπῆ ἀρετή καί τιμιότη». Ἀλλοῦ καταγράφει ἐλαττώματα πού δυστυχῶς διέτρεξαν
ὅλον τόν χρόνον ἀπό ἐπανασυστάσεως τοῦ
Ἑλληνικοῦ Κράτους, μέχρι σήμερα. «Τίς πρόσοδες τῆς Πατρίδας τίς κλέβομεν, ἀπό ὑποστατικά δέν τῆς ἀφήνομεν τίποτας, ἕνα βάνομεν εἰς
τό Ταμεῖον, δέκα κλέβομεν. Ἀγοράζομεν πρόσοδες, τίς τρῶμεν ὅλες». Γιά τούς ἀνάξιους τῆς
Ἐξουσίας γράφει: «Τέτοιοι μπαίνουν εἰς τά
πράγματα, τέτοιους συντρόφους βάνουν. Οἱ περισσότεροι ἀγωνιστές καί οἱ χῆρες καί ὀρφανά
δυστυχοῦν. Πολυτέλεια καί φαντασία γεμίσαμαν. Οἱ δανεισταί μᾶς ζητοῦν τά χρήματά τους,
λεπτό δέν τούς δίνομεν καί κάνουν ἐπέμβασιν
εἰς τά πράγματά μας. Καί ποτές δέν βρίσκομεν
ἴσιον δρόμον. Ὁ Θεός νά κάμη τό ἔλεός Του».
Διαπιστώσεις γιά τήν ἐποχή του, πού δυστυχῶς διαιωνίζονται στόν τόπο μας καί ἰσχύουν
μέχρι καί τίς ἡμέρες μας. «Ὁ Θεός νά κάμη τό
ἔλεός Του» καί τό παράδειγμα καί οἱ παρακαταθῆκες τοῦ Μακρυγιάννη καί ἄλλων σπουδαίων καί ἁγνῶν Ἑλλήνων, ἄς γίνουν ἐπί τέλους
ἀποδεκτές ἀπό ἐμᾶς, τούς σημερινούς Ἕλληνες, ὥστε τό στραβό νά τό κάμωμεν ἴσιο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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Παγόβουνα

Ἀπό καιρό, ὅλοι ἀσχολοῦνται μέ τό λυώσιμο
τῶν πάγων, ἰδίως τῶν παγόβουνων καί τίς ἐνδεχόμενες καταστροφές ἐξαιτίας αὐτῶν τῶν φυσικῶν φαινομένων. Ὅμως τά παγόβουνα καί
χωρίς νά λυώσουν, μέ τόν ἐπιβλητικό τους
ὄγκο καί τήν λάμψη τους, ἄλλοτε εἶναι «χάρμα ἰδέσθαι» καί ἄλλοτε ἐπικίνδυνα, δολοφονικά.
Τό 1912, ἕνας κολοσσός τῆς θάλασσας καί
τῆς τότε Τεχνολογίας, ἕνας θαλάσσιος τιτάνας, ἀπό ὅπου πῆρε καί τό ὄνομά του «Τιτανικός», τό μεγάλο καί ἀσφαλές – ὅπως
ἐθεωρεῖτο – ἀτμόπλοιο, διασχίζει τόν ὠκεανό,
ἐνῶ οἱ ἐπιβάτες του εἶχαν ξεφαντώσει μέ μουσική, χορό καί κέφι. Κάποια στιγμή ἀπό τίς
ἀκτές τῆς Καλλιφόρνιας τῆς Ἀμερικῆς, ἄλλο
καράβι, μικρό αὐτό, μέ ἔμπειρους καί συνετούς ναυτικούς τοῦ στέλνει σῆμα μέ τόν ἀσύρματο ὅτι τούς πλησιάζει ἐπικίνδυνα ἕνα
τεράστιο παγόβουνο καί πρέπει νά λάβουν τά
μέτρα τους. Ὅμως ὁ πλοίαρχος, τό πλήρωμα
καί οἱ ἐπιβάτες δέν τό λαμβάνουν ὑπόψη τους
καί συνεχίζουν νά διασκεδάζουν. Τί ἔχει νά φοβηθεῖ τό μεγάλο πλοῖο; Τό μέγεθός του, οἱ σύγχρονες ἐγκαταστάσεις του, ἡ τεχνολογική του
πληρότητα, εἶναι ἀρκετά νά ἀντιμετωπίσουν
τά πάντα. Ὑπεροψία, αὐτοπεποίθηση, πού
προέρχονται ἀπό ἐμπιστοσύνη στά ἔργα τῶν
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χεριῶν τῶν ἀνθρώπων. Τό ἀποτέλεσμα; Γνωστόν. Τό πλοῖο συγκρούεται
μέ τό παγόβουνο, βυθίζεται καί χάνονται στά παγωμένα νερά 1635 ἐπιβάτες.
Ἡ ζωή μας εἶναι θάλασσα. Ταξιδεύουμε σέ ἤρεμα νερά, ἀλλά φουρτουνιασμένα. Γύρω μας παγόβουνα,
πολλά παγόβουνα, τά ὁποῖα μποροῦν
νά μᾶς καταστρέψουν, ἀλλά καί νά τά
ξεπεράσουμε χωρίς νά μᾶς ἀγγίξουν.
Χρειάζεται σωστή ἐπιλογή τοῦ καπετάνιου. Καί αὐτός εἶναι ὁ πολυεύσπλαχνος καί παντοδύναμος Πατέρας μας,
ὁ Ἕνας καί Τριαδικός Θεός. Ἄς τοῦ
ἐμπιστευθοῦμε τό τιμόνι τῆς ζωῆς μας.
Τότε δέν ἔχουμε νά φοβηθοῦμε τίποτα.
«Οὔτε καί τόν ἑαυτόν μου δέν ἔχω πιά
νά φοβηθῶ». Τόν κακόν μας ἑαυτόν.
Πρέπει νά δεχόμαστε μέ προσοχή τά
μηνύματα πού μᾶς ἔρχονται, ὄχι ἀπό
τίς παραλίες τῆς ἀπέναντι στεριᾶς,
ἀλλά ἐκεῖνα πού μᾶς στέλνει ὁ Οὐρανός. Νά εἴμαστε προσεκτικοί καί νά
βρισκόμαστε σέ συνεχῆ πνευματική
ἐγρήγορση, ἀποφεύγοντας τήν ἀπερισκεψία, τήν ἀδιαφορία, τήν χαλαρότητα, τήν ἁμαρτία καί νά πορευόμαστε
σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Πολλοί πιστεύουν μόνον στήν ὑποτιθέμενη παντοδυναμία τους, στήν τάχα αὐτάρκειά τους, ἀποκλειστικά στά
ἐπιστημονικά ἐπιτεύγματα – τῶν ὁποίων βέβαια τήν ὠφελιμότητα κανείς δέν
ἀμφισβητεῖ – ἀλλά ξεχνοῦμε τά λόγια
τοῦ Κυρίου, ὅτι χωρίς τήν βοήθειά Του
δέν μποροῦμε νά κάνουμε τίποτα.
Προσοχή στά παγόβουνα τῆς ἁμαρτίας. Κοντά στόν Χριστόν καί μόνον.
Ἔτσι δέν θά ἔχουμε νά φοβηθοῦμε τίποτα. Καλό ταξίδι μέ ἀπάνεμο λιμάνι
τόν Παράδεισο!
Θ.Ι.Δ.
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ΕΘΝΙΚΗΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ
(Προετοιμασία τῆς Ἐπανάστασης)
Κάθε χρόνο ὁλόκληρο τό ἔθνος καί
οἱ ἁπανταχοῦ Ἕλληνες γιορτάζουμε τό
Ἀθάνατο ’21 πού ἔγινε σύμβολο καθηγιασμένο καί πού πάντα θά συγκλονίζει
ὅσο ὑπάρχουν Ἕλληνες. Ἡ ἐπανάσταση τοῦ ’21 δέν ἦταν ἕνα αἰφνίδιο γεγονός πού σφράγισε τήν Ἐθνική μας
πορεία. Μακρά ἦταν ἡ ἰδεολογική προετοιμασία καί ἀδιάκοποι οἱ ἀγῶνες πού
ἔδωσε τό ὑπόδουλο Ἔθνος σέ κάμπους
καί βουνά, ἕως ὅτου φθάσει στό μεγάλο
ξεσηκωμό. Οἱ συνθῆκες πού εἶχαν δημιουργηθεῖ τά τελευταία ἑκατό χρόνια
ἦσαν ἐξαιρετικά εὐνοϊκές γιά τήν Ἐπανάσταση καί δέν ἔμενε παρά ἡ Θρυαλλίδα πού θά ἐπέφερε τήν ἔκρηξη.
Τήν περίοδο ἐκείνη οἱ Τοῦρκοι παρουσίαζαν σημεῖα συνεχοῦς παρακμῆς.
Στό ἐσωτερικό τους ἦσαν διαιρεμένοι, ἡ
πίστη τους ἐξασθενοῦσε, ἡ δέ πολεμική
ὁρμή τους καμπτόταν. Τά στοιχεῖα δηλαδή πού χάρη σ’ αὐτά εἶχαν θέσει πόδι στήν Εὐρώπη. Οἱ Ἕλληνες,
ἀντίθετα, ἀποτίναζαν σταδιακά τή νάρκη πού τούς βάραινε ἐπί αἰῶνες καί
τούς εἶχε ἐντελῶς ἀδρανοποιήσει. Τό
ἑλληνικό ἐμπόριο ἄρχισε νά ζωντανεύει
καί σχολεῖα ξεφύτρωναν, ὅπου οἱ περιστάσεις τό ἐπέτρεπαν. Στά βορεινά μέρη τῆς Ἑλλάδος οἱ Ἕλληνες ἀπό
παιδιά ἀσκοῦνταν στή χρήση τῶν
ὅπλων. Πολλοί Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι
ἀναγκάστηκαν νά καταφύγουν στήν
Εὐρώπη ὑπηρετοῦσαν σέ ξένους στρατούς καί ἐκπαιδεύονταν στή τέχνη τοῦ
πολέμου. Οἱ Κλέφτες καί Ἀρματολοί

δροῦσαν παντοῦ μέ τό δικό τους τρόπο.
Γενικά, χιλιάδες Ἕλληνες διασκορπισμένοι σέ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος
βρίσκονταν διαρκῶς σέ συνεχῆ πόλεμο
μέ τόν κατακτητή. Ὅλοι αὐτοί γυρνώντας ἀπό βουνό σέ βουνό τραγουδοῦσαν
τόν ἐμπνευσμένο Θούριο, τοῦ πρωτομάρτυρα Ρήγα Φεραίου, πού τούς παρότρυνε νά προτιμοῦν τόν μαρτυρικό
θάνατο ἀπό τήν πικρή καί μακρόχρονη
σκλαβιά.
Οἱ συνθῆκες αὐτές στίς ἀρχές τοῦ
19ου αἰώνα εἶχαν καταστήσει τήν
Ἑλλάδα ὥριμη γιά τό μεγάλο ξεσηκωμό. Ἄν καί πολλοί συνετοί, ἀλλά εἰλικρινεῖς φίλοι τῆς Ἑλλάδος ἀγωνίζονταν
γιά τή μελλοντική της ἀνεξαρτησία μέ
τά βραδείας ἀποδόσεως ἀλλά ἀσφαλῆ
μέσα διαφώτισης τοῦ λαοῦ, ἄλλοι πλέον ἀνυπόμονοι καί θαρραλέοι, ἀλλά ὄχι
λιγότερο ἔξυπνοι, φλέγονταν ἀπό τήν
ἐπιθυμία ν’ ἀρχίσει ἀμέσως ὁ ἀγώνας
κατά τοῦ τυράννου. Οἱ τελευταῖοι βασίζονταν περισσότερο στό φλογερό πόθο καί στό δίκιο τῆς ὑπόθεσής τους
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παρά στά μέσα μέ τά ὁποῖα θά τούς ἐφοδίαζαν. Τέτοιοι ἦσαν καί οἱ πρωτεργάτες
καί ἱδρυτές τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας Νικ.
Σκουφᾶς, Ἀθ. Τσακάλωφ καί Ἐμμ. Ξάνθος. Μικροέμποροι, χωρίς εἰδικό κύρος ἤ
οἰκονομικά μέσα ἀλλά μέ φλογερό ἐπαναστατικό φρόνημα, πίστη καί πατριωτισμό ἐπέβαλαν τήν ἀπόφαση γιά
δυναμική λύση καί ἐξέφρασαν τό Ἔθνος.
Νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἡγέτιδα ἑλληνική
τάξη στήν Κωνσταντινούπολη δέν ἐλάμβανε τή πρωτοβουλία. Συχνά ἱδρύονταν
ἐπαναστατικές ἑταιρεῖες, ἀλλά ὅ,τι δέν
πέτυχαν οἱ κορυφαῖοι ἐπέτυχαν τρεῖς
ἀποφασισμένοι μικροαστοί. Ἡ Φιλική
Ἑταιρεία («Ἀόρατη Ἀρχή» τήν ὀνόμαζαν) ἐμπέδωσε τήν ἰδέα ὅτι οἱ Ἕλληνες
ἔπρεπε νά παύσουν νά περιμένουν τήν
ἐλευθερία ἀπό κάποια φιλάνθρωπη παρέμβαση καί νά βασισθοῦν μόνο στίς δικές τους δυνάμεις. Ἡ Φιλική Ἑταιρεία
συσπείρωσε σέ μία κεντρική ἡγεσία ὅλες
τίς κοινωνικές τάξεις καί ἰδεολογικές τάσεις: Κλῆρος ἀνώτερος καί κατώτερος,
μεγαλοκτηματίες, πρόκριτοι, ἔμποροι,
πλοιοκτῆτες, λόγιοι, διανοητές, Φαναριῶτες, Κλέφτες, Ἀρματολοί, ναυτικοί
καί ἀκτήμονες ἀγρότες. Ἕνα βαθύ
ἐθνικό καί θρησκευτικό αἴσθημα ἑνοποιοῦσε καί προοιώνιζε τήν ἐπιτυχία τοῦ
ἀγώνα γιά τήν ἐλευθερία, πού ὕμνησε
μέ τούς ἀπαράμιλλους στίχους ὁ Ἐθνικός μας ποιητής: «…ἀπ’ τά κόκαλα βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά…». Θά ἦταν
παράλειψη, τέλος, νά μήν ἀναφερθοῦμε
καί στόν συγκινητικό ὅρκο πού ἔδιναν οἱ
Ἕλληνες πού ἐγίνοντο μέλη τῆς Φιλικῆς
Ἑταιρείας.
Ὁ ὑποψήφιος πήγαινε τά μεσάνυχτα
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σέ ἕνα δωμάτιο φωτισμένο μέ ἕνα κερί,
τοποθετημένο σέ ἕνα τραπέζι καί σκεπασμένο μέ μαῦρο πανί. Πάνω, βρίσκονταν
ἀκόμη ἕνα κρανίο, ἀνθρώπινα κόκκαλα
καί ἕνας σταυρός. Ὁ δόκιμος, γονατιστός
μπροστά στό Ἅγιο Σημεῖο τοῦ Σταυροῦ
καί παρουσία ἑνός ἱερέα ἔδινε ἕναν ὅρκο
πού τελείωνε ὡς ἑξῆς: «… Σοῦ ὁρκίζομαι
ἀκριβή μου καί πολυβασανισμένη Πατρίδα, Σοῦ ὁρκίζομαι στά τόσα βασανιστήρια
πού ὑπέφερες, στά πικρά δάκρυα πού τόσους αἰῶνες χύνουν τά παιδιά σου, στά δικά μου αὐτή τή στιγμή, στή μελλοντική
ἐλευθερία τῶν συμπατριωτῶν μου, ὅτι θά
ἀφιερώσω τόν ἑαυτό μου καί ὅλη μου τή
ζωή σέ Σένα. Ἀπό τώρα κι ἔπειτα μόνο
αὐτή θά εἶναι ἡ σκέψη μου καί σκοπός τῆς
ζωῆς μου».
Ὁ Ἄγγλος φιλέλληνας Γουάντιγτον
περιγράφοντας τή τελετή αὐτή λέει:
«Θά ἦταν ἱεροσυλία νά μήν σχολιάσω
αὐτόν τόν ἱερό ὅρκο. Κανένα αἴσθημα
ἐλευθερίας, πατριωτισμοῦ καί εὐσέβειας
δέν θά τόν ξεπεράσει».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ.ΝΙΚΑΣ
Ταξίαρχος ἐ.ἀ.
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ΑΠΟ ΤΟΝ
ΧΩΡΟ ΤΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ»
Στό τέλμα τῆς ὑλοφροσύνης ὅπου ἔχουμε
βουλιάξει, κάποιοι ἄνθρωποι ἔχουν τήν
ἔμπνευση νά ἀνατρέξουν σέ “περασμένα μεγαλεῖα” καί νά μᾶς τά προβάλουν. Ἡ Ὁμάδα
θεάτρου Φ.Α.Κ.Α., πού καθοδηγεῖται ἀπό τόν
ἐκλεκτό φιλόλογο κ. Σπυρίδωνα Μοσχονᾶ, ζωντανεύει τήν ἡρωική ἀντίσταση τῶν Μεσολογγιτῶν χρησιμοποιώντας μέρη τοῦ σχετικοῦ
ποιήματος τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ καί τοῦ
ἔργου του “Ἡ γυναίκα τῆς Ζάκυνθος”. Ἐπιλογή κειμένων ἀπό τήν φιλόλογο- λογοτέχνιδα κ.
Μαρία Μαρκαντωνάτου. Ἡ σκηνοθεσία τοῦ
Μπάμπη Βρακᾶ. Τόν συγκλονιστικό λόγο τοῦ
Σολωμοῦ κοινωνοῦμε ἀπό τούς ἠθοποιούς Κατερίνα Γαβαλᾶ, Μαρία Λογοθέτη, Μπάμπη
Βρακᾶ καί Δημήτρη Δρακόπουλο στό ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ.
“Περασμένα μεγαλεῖα” δέν εἶναι μόνον οἱ
λαμπρές σελίδες τῆς ἱστορίας μας, δέν εἶναι
μόνον οἱ νίκες καί οἱ θρίαμβοι τῆς Φυλῆς μας.
“Περασμένα μεγαλεῖα” ἀποτελοῦν καί τό πνευματικά ἀνώτερο ἦθος, ἡ περιφρόνηση τοῦ θανάτου, ὁ ἔρωτας τῆς ἐλευθερίας, τό μεγαλεῖο
τῆς ἀδούλωτης ψυχῆς, ἡ γενναιότητα μπροστά
σέ πανίσχυρους ἐχθρούς. Τέτοιο μεγαλεῖο εἶχαν
οἱ πολιορκημένοι στό Μεσολόγγι Ἕλληνες.
Πολιορκημένοι ἀπό πολυάριθμους καί ἰσχυρούς στρατούς Τούρκων καί Αἰγυπτίων ἦσαν
πνευματικά ἐλεύθεροι. Τό φρόνημά τους ἀνώτερο ἀπό τήν λογική. Ἡ ἀγάπη γιά τήν ἐλευθερία ἀνώτερη ἀπό τήν ἀγάπη τῆς ζωῆς.
Ἀσήμαντος φράχτης τά τείχη τῆς πόλεως. Κάστρο ἀπόρθητο ἡ θέλησή τους νά ζοῦν ἐλεύθεροι. Ἡ ψυχική δύναμη ὑπέρτερη τῆς πείνας,
τῆς κοπώσεως, τῆς ἀρρώστιας.
Προδομένοι ἀπό τούς πολιτικούς μας, ἀπειλούμενοι ἀπό “φίλους” καί “συμμάχους”, πολιορκούμενοι ἀπό τούς “ἀνιδιοτελεῖς” δανειστές μας, νά ἐπιστρέψουμε στό φρούριο τῆς
Πίστεως πού ἔδινε καρτερία, ἀνδρεία στούς
ἐλεύθερους πολιορκημένους, στούς ἥρωες τοῦ
Μεσολογγίου.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

•Ἡ κ. Ἰουλία Κοτσίρη Ἴλιον 40 € εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Διονυσίου Κοτσίρη.
•Ἡ κ. Καίτη Μητσοτάκη Πατήσια Ἀθήνα,
30 € εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Ἐλευθερίου.
ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
Τό νέο βιβλίο τοῦ
Ἀρχιμ π. Γεωργίου Μπίζα
Ἱεροκήρυκος Ἱ.Μητρ. Μεσσηνίας
Ο ΣΟΛΟΜΩΝ
ΚΤΙΖΕΙ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Σύμφωνα μέ τίς διηγήσεις τῆς Ἁγίας
Γραφῆς, τό βιβλίο αὐτό ἐκθέτει πῶς ὁ Σολομών πραγματοποίησε τόν εὐσεβῆ πόθο πού
εἶχε νά κτίσει ναό τοῦ Θεοῦ. Παρουσιάζει τίς
θεοφιλεῖς σκέψεις του σχετικά μέ τόν οἶκο τοῦ
Κυρίου καί τίς θεάρεστες ἐνέργειες, καθώς
καί τά πολύτιμα ὑλικά πού χρησιμοποίησε γιά
νά κτισθεῖ ὁ ναός. Ὁ Σολομών, πού ἔζησε χίλια περίπου χρόνια πρό Χριστοῦ, ἀποδεικνύεται καί γιά μᾶς τούς χριστιανούς
ἀξιομίμητο παράδειγμα εὐλαβείας καί σεβασμοῦ πρός τούς Ναούς μας. Καλογραμμένο
βιβλίο πού διαβάζεται καί αὐτό εὐχάριστα,
ὅπως τό προηγούμενο βιβλίο τοῦ π. Γεωργίου
Ο ΠΙΟ ΣΟΦΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
(Ὁ Σολομών). Σχ. 14Χ21, Σελ. 239. Ἔκδοση:
Ἀδελφότης Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ» Ἰσαύρων
42, 11472 Ἀθήνα, τηλ. 210 3622108.
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ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ
“Τό κράτος καλεῖ τούς πολίτες νά ἀποκτήσουν (φορολογική) συνείδηση (ΚΟΙΝΩΝΙΑ,
Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 2010).
Καί ποιό κράτος; Τό κράτος κακοπληρωτής!
“Κατά τῶν τροϊκανῶν θά χρειασθεῖ Μάχη
ἐφάμιλλη ἐκείνης τοῦ Μαραθώνα” (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Δεκέμβριος 2010).
Γιά τήν ἀξιοπρέπεια καί ἐλευθερία μᾶς
ἀξίζει καί ἀγῶνες νά κάνουμε καί θυσίες
νά ὑφιστάμεθα.
“Δεσμεύσεις Γ. Παπακωνσταντίνου γιά πιστή τήρηση τοῦ Μνημονίου” (ΕΣΤΙΑ 19-1-11).
Μπορεῖ νά κάνει διαφορετικά;
“Κόμβος “μαϊμούδων” ἡ Ἑλλάδα. Ἰταλοί,
Ἕλληνες καί Κινέζοι ἐλέγχουν τά κυκλώματα” (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 20-1-11).
Ἀμπέλι ξέφραγο καί γιά προϊόντα “μαϊμοῦδες”.
«Ἐργασιακός Μεσαίωνας σ’ ὅλη τήν Ε.Ε.»
(ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 20-1-11)
Ἄς ἀγωνιστοῦμε γιά μία Εὐρώπη
ἀνθρωπιᾶς, κοινωνικῆς δικαιοσύνης,
ἀληθινοῦ πολιτισμοῦ μέ θεμέλια τό Δίκαιο, τήν Ἠθική, τήν Ἀγάπη.
“Πράσινο “πλυντήριο” γιά μίζες 200 ἑκατ.
Ε.” (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 21-1-11)
Χειρότερο θά εἶναι νά λειτουργήσει ὡς
πλυντήριο τῶν ἀνομημάτων τῶν πολιτικῶν μας ἡ λήθη τῶν ψηφοφόρων.
“Στό θέατρο ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ παρουσιάζεται ἡ ξεκαρδιστική κωμωδία... τό πόρισμα ΖΗΜΕΝΣ” (ΑΛΦΑ ΕΝΑ 22-1-11)
Ἐάν βλέπουμε αὐτή τήν πρόκληση τῆς
Ἐξεταστικῆς ὡς ξεκαρδιστική κωμωδία,
εἴμαστε ἀξιοθρήνητοι.
“Γερμανός βουλευτής: Τό πρόβλημα τῆς
Ἑλλάδος εἶναι ἡ Γερμανία” (ΤΟ ΒΗΜΑ 231-11).
Λάθος. Τό πρόβλημα τῆς πατρίδας μας
εἶναι οἱ μετά τόν Καποδίστρια πολιτικοί
μας.

“ Ὀργή γιά τήν ἀδυναμία κάθαρσης. ΠΑΣΟΚ καί Ν.Δ. ὁδήγησαν μέ τήν τακτική καί
ἐπιλογές τους τήν Ζῆμενς σέ ἀδιέξοδο” (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 23-1-11).
Πληρώσαμε καί τούς βουλευτές-μέλη
τῆς Ἐξεταστικῆς γιά νά ἀθωωθοῦν ἀμοιβαίως.
“Βουλιάζει ὁ θεσσαλικός κάμπος. Ἡ ὑπεράντληση ὑδάτων βυθίζει τό ἔδαφος προκαλώντας ρωγμές σέ σπίτια τῶν γειτονικῶν
χωριῶν” (ΤΑ ΝΕΑ 24-1-11).
Συνέπειες ἀλόγιστης διαχειρίσεως
φυσικῶν πόρων!
“Καταυλισμός λαθρομεταναστῶν ἡ Νομική” (ΕΘΝΟΣ 25-1-11).
Καταυλισμός λαθρομεταναστῶν τό ξέφραγο ἀμπέλι ΕΛΛΑΔΑ. Χρυσές δουλειές οἱ δουλέμποροι. Ἱκανοποιημένοι οἱ
ἀπεργαζόμενοι τόν ἀφελληνισμό τῆς πατρίδας μας.
“Δραματική μείωση τῶν συντάξεων” (Η
ΒΡΑΔΥΝΗ 26-1-1).
“Ἀκόμη καλύτερες μέρες” γιά τά “περήφανα γηρατειά”. Ἀφοῦ “ὑπάρχουν
χρήματα” γιατί νά μήν βελτιωθεῖ ἡ ζωή
τῶν συνταξιούχων;
“Ἡ Τουρκία διά τοῦ Προξενείου της ἔχει
ἁλώσει τήν Θράκην καί παρουσιάζει τήν
Θράκην ὡς ἀνεξάρτητον Δημοκρατίαν” (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 28-1-11).
Τόσο ἀνεξάρτητη ὅσο ἡ βόρεια Κύπρος! Πότε θά ἀφυπνιστοῦμε;
“Βόμβα στά θεμέλια τῆς χώρας ἡ δημιουργία μουσουλμανικῆς μειονότητας” (ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 30-1-11).
Πολύ καθυστερημένη ἐπισήμανση.
“Μέσω τοῦ προγράμματος Ε.Σ.Π.Α. Συντηροῦνται καί ἀποκαθίστανται σημαντικά
μνημεῖα τῆς Ἠπείρου” (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ
ΜΕΛΛΟΝ, Ἰανουάριος 2011).
Χρέος μας ἡ προστασία καί ἀνάδειξή
τους.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΥ

α. “Βλέπω δέ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσί
μου ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου
καί αἰχμαλωτίζοντά με τῷ νόμω τῆς ἁμαρτίας
τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσί μου”.
(Βλέπω ἄλλο νόμο στά μέλη μου, ὁ
ὁποῖος ἀντιστρατεύεται στό νόμο τοῦ νοῦ
μου καί μέ αἰχμαλωτίζει μέ τόν νόμο τῆς
ἁμαρτίας πού ὑπάρχει στά μέλη μου).
Ρωμ. ζ΄ 23
β. Τό φθαρτό σῶμα μας βαρύνει τήν ψυχή
καί σκοτίζει τήν κρίση της. Ἡ χωματένια
αὐτή κατοικία τῆς ψυχῆς μας καταπονεῖται
μέ τίς πολλές μέριμνες τοῦ νοῦ.
Σ. Σολ. θ΄ 15
γ. Ὁ νοῦς πού ὀρθοφρονεῖ διώχνει τά πάθη τῶν ὀρέξεων, τά ἀναχαιτίζει, ὅπως ἐπίσης
φιμώνει καί ὅλες τίς σωματικές ὀρέξεις.
Δ΄ Μακ. α΄ 35
δ. Ἄν θέλεις νά κάμεις δυνατό τόν νοῦ,
δάμασε τή σάρκα μέ τή νηστεία.
Μέγας Βασίλειος
ε. Ἡ ἀθυμία καί ἡ ἀγωνία καί ἡ συνεχής
φροντίδα, πολλές φορές καί ὁ θυμός, σκοτίζουν τή διαύγεια τοῦ νοῦ καί δέν ἀφήνουν νά
γεννηθοῦν ἀπό αὐτόν λογικές σκέψεις.
Χρυσόστομος
στ. Κύριε, δός μου καρδιά νά διαλογίζεται
τά δικά Σου, διάνοια νά Σέ ἀγαπάει, μνήμη
νά Σέ ἀναπολεῖ, νοῦ νά Σέ ἐννοεῖ, λόγο νά
Σέ ἀκολουθεῖ καί νά Σέ ἀγαπάει.
Ἱερός Αὐγουστῖνος
ζ. Μακάριος ὁ νοῦς πού ἀποξενώνεται
ἀπό κάθε ἀντίληψη ὑλικῶν πραγμάτων κατά
τήν ὥρα τῆς προσευχῆς.
Ὅσ. Νεῖλος ὁ Ἀσκητής
η. Τυφλώνεται ἐντελῶς ὁ νοῦς ἀπό τά παρακάτω τρία: Τή φιλαργυρία, τήν κενοδοξία
καί τήν ἡδονή.
Ὅσ. Μᾶρκος ὁ Ἐρημίτης

θ. Ὁ νοῦς πού ξεμακραίνει ἀπό τήν
ἔννοια τοῦ Θεοῦ ἤ κτῆνος γίνεται ἤ δαίμονας.
Παλλάδιος, Λαυσαϊκή Ἱστορία, κεφ.58
ι. Νοῦν, ψυχήν καί καρδίαν ἁγίασον,
Σῶτερ καί τό σῶμα μου καί καταξίωσον ἀκατακρίτως, Δέσποτα, τοῖς φρικτοῖς μυστηρίοις προσέρχεσθαι.
Κανόνας θείας Μεταλήψεως
ια. Ποτέ μήν προσεύχεσθε βιαστικά. Νά
προσεύχεσθε μέ ἔντονη συμμετοχή τοῦ νοῦ
καί τῆς καρδιᾶς στά νοήματα τῆς προσευχῆς.
Ὅσ. Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος,
Ρῶσος (1815-1894)
ιβ. Ὅταν στήν ἡσυχία ὁ μοναχός καθαρίσει τίς αἰσθήσεις καί γαληνεύσει ὁ νοῦς καί
καθαριστεῖ ἡ καρδιά, τότε λαμβάνει χάρη
καί φωτισμό γνώσης. Καί γίνεται ὅλος φῶς,
ὅλος νοῦς, ὅλος διαύγεια.
Γέροντας Ἰωσήφ, ὁ ἡσυχαστής
τοῦ Ἁγ. Ὄρους (†1959)
ιγ. Ὁ νοῦς εἶναι τό λεπτότατο καί καθαρότατο μεταξύ ὅλων τῶν πραγμάτων.
Ἀναξαγόρας (ἀρχές 5ου αἰ.-427 π.Χ.)
ιδ. Ἄν ἔχεις καθαρό τόν νοῦ σου, θά εἶσαι
καί σέ ὁλόκληρο τό σῶμα σου καθαρός.
Ἐπίχαρμος (540-450 π.Χ.)
ιε. Ἀπό ὅλα τά ἀγαθά τό μεγαλύτερο
εἶναι ἡ πρόβλεψη καί ὁ σοφός νοῦς.
Σοφοκλῆς (494-406 π.Χ.)
ιστ. Εὐκταῖο εἶναι νά ὑπάρχει νοῦς ὑγιής
σέ σῶμα ὑγιές.
Γιουβενάλης (τελευταῖο μισό 1ου
- πρῶτο μισό 2ου αἰ. μ.Χ.)
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΧΤΥΠΑΕΙ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2010
ΕΠΑΝΩ: Τό ἄγημα τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς προηγεῖται τῆς παρέλασης.
ΚΑΤΩ: Η «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» παρελαύνει στό Μανχάταν!
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λάβαμε
τά νέα
βιβλία
ΑΡΧΙΜ. ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
1/ ΓΙΑΤΙ ΠΗΓΑ ΣΤΟΝ ΠΑΣΣΑΡΗ
Μία ἀπολογία στούς κατακριτές του, γιά τήν ἐπίσκεψή του στόν κατάδικο Πάσσαρη στή Ρουμανία.
Σχ. 14Χ20,50, Σελ.128.
2/ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΛΗΣΤΩΝ. Σχ. 12Χ16,50, Σελ.80.
3/ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΣΕ ΒΑΡΥΠΟΙΝΙΤΕΣ-ΘΑΝΑΤΟΠΟΙΝΙΤΕΣ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ. Σχ. 12Χ16,50, Σελ.14.
ΕΚΔΟΣΙΣ «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» Τηλ. 2392022252.
ΜΙΧΑΛΑΚΗ Ι. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΑ
Στό βιβλίο αὐτό εἶναι συγκεντρωμένα πλεῖστα κείμενα τοῦ συγγραφέα γιά τόν προσωπισμό. Εἶναι
ὁμιλίες πού ἔγιναν στήν Κύπρο καί στήν Ἑλλάδα
σέ διαφορετικά ἀκροατήρια, καθώς καί μελέτες
καί δοκίμια πού δημοσιεύτηκαν σέ διαφορετικό
χρόνο σέ κυπριακές καί ἑλλαδικές ἐκδόσεις.
Σχ. 17Χ24, Σελ.178. Ἔκδοση Ὁμίλου Πνευματικῆς
Ἀνανεώσεως Λευκωσία 2011. Δ/νση Ὁμήρου 1,
2407 Ἔγκωμη, Λευκωσία.
ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ INTERNET
Τό βιβλίο αὐτό παρουσιάζει ὅλες τίς χρήσιμες
πληροφορίες γιά τό Internet, ἐνημερώνει γιά τούς
κινδύνους πού ὑπάρχουν σ’αὐτό καί προσφέρει
τίς ἀπαραίτητες συμβουλές, ὥστε μέ τήν ἐνεργό
παρέμβαση γονέων καί ἐκπαιδευτικῶν νά ἀποφευχθοῦν ὁ ἐθισμός καί οἱ ἀρνητικές ἐπιδράσεις
του στά παιδιά.
Σχ.14Χ19. Σελ. 176. Ἐκδόσεις Ἐν πλῷ, Κολοκοτρώνη 49, 10560 Ἀθήνα, τηλ. 210 3226343.
ΑΡΧΙΜ.ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ Γ. ΑΕΡΑΚΗ, ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ
ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ
1/ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΟΜΝΗΣ. Ἧς ἡ μνήμη τελεῖται τῇ κῃ΄Δεκεμβρίου.
Σχ.17Χ24 Σελ.30.
2/ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥΣ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ. Ἧς ἡ μνήμη τελεῖται τῇ 3η Αὐγούστου. Σχ.17Χ24 Σελ.30.
3/ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΙΛΙΚΙΑΣ. Ἧς ἡ μνήμη τελεῖται τῇ 22α Νοεμβρίου.
Σχ.17Χ24. Σελ.30.
4/ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΣΑΜΟΥΗΛ. Οὗ ἡ
μνήμη τελεῖται τῇ κ΄Αὐγούστου.
5/ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΛΕΚΑ. Οὗ ἡ μνήμη τελεῖται
τῇ ιστ΄ Ὀκτωβρίου.
6/ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΑΥΤΗΣ
ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ. Ὧν ἡ μνήμη τελεῖται τῇ ιζ΄Σεπτεμβρίου. Δ/νση Συγγρ.
Ἐρμιόνη Ἀργολίδος, 21951, τηλ. 27540 31290.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΚΡΙΝΙΑΡΗ, Διδασκάλου – Κατηχητοῦ
1/ ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΟΥ
Ἡ Κυριακή δέν εἶναι σάν τίς ἄλλες ἡμέρες, εἶναι
ἡμέρα ἀφιερωμένη στόν Κύριό μας.
Ἡ μελέτη αὐτή στηρίζεται στήν Ἁγία Γραφή καί
στά Πατερικά κείμενα. Σχ.14Χ21, Σελ.46.
2/ ΕΝΘΕΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Τό βιβλίο αὐτό σκοπό ἔχει νά συμβάλλει ριζικά καί
ἀποτελεσματικά στή λύση τοῦ μεγάλου καί δύσκολου προβλήματος τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν
μας. Σχ.17Χ24 Σελ.404 Δ/νση Συγγρ. 34400, Ψαχνά Εὐβοίας.
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8 ΜΑΡΤΙΟΥ: ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ
Ὁ Θεός ὅταν ἔπλασε τόν ἄνθρωπο «κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν (τοῦ
Θεοῦ) καί καθ’ ὁμοίωσιν», «καί
ἔθετο αὐτόν ἐν τῷ παραδείσω τῆς
τρυ-φῆς», «εἶπε οὐ καλόν εἶναι τόν
ἄνθρωπον μόνον, ποιήσωμεν αὐτῷ
βοηθόν κατ’ αὐτόν». Καί ἔπλασεν
ἀπό τήν πλευρά του τήν γυναίκα «καί
ἤγαγεν αὐτήν πρός τόν Ἀδάμ».
Ἡ γυναίκα πλάσμα τοῦ Θεοῦ! Σύντροφος
τοῦ ἄνδρα, ἀλλά ἀντάμα καί οἱ δύο ὡς μία
ἑνότητα, νά πορεύονται κατά τό θέλημα
Ἐκείνου στήν ζωή, νά καταστοῦν ὄργανά Του
στήν διαιώνιση τοῦ ἀνθρώπινου γένους, μέ
κατάληξη τήν Οὐράνια Πολιτεία, τόν Παράδεισο. Βοηθός ἡ γυναίκα τοῦ ἄνδρα καί ἀκόμη παραπάνω. Γιά νά εἶναι αἰσθητή καί
ἀποτελεσματική ἡ βοήθειά της στόν ἄνδρα
της, στήν οἰκογένειά της, στήν κοινωνία, στήν
Ἐκκλησία, προικίσθηκε μέ οὐράνια χαρίσματα, πολλά τῶν ὁποίων εἶναι πολύ πιό σημαντικά ἀπό ἐκεῖνα τοῦ ἄνδρα.
Ἡ ἀληθινή γυναίκα, ἡ πιστή γυναίκα, τί
θησαυρός! Ὁ Σολομών θεόπνευστα λέγει:
«Γυνή ἀνδρεία (= ἐνάρετη) στέφανος τῷ
ἀνδρί αὐτῆς». Καί ἀλλοῦ: «Σοφαί γυναῖκες
ὠκοδόμησαν οἴκους». Ὁδηγοί στή ζωή μας,
βάλσαμο στούς πόνους μας, στήριγμα στίς
δοκιμασίες μας, ἐμπνευστές στά ξεπετάγματά μας, ἀρωγοί στίς βιοτικές μας προσπάθειες. Ποιός μπορεῖ νά μετρήσει τήν ἀγάπη τῆς
γυναικείας καρδιᾶς, τήν ἀπέραντη ὑπομονή
της, τήν ἀποτελεσματική συμπαράστασή
της, τήν χρήσιμη νουθεσία της, τήν χωρίς
ὅρια ἀνοχή της καί συγχωρητικότητά της;
Ἀγάπη τρυφερή, ἀγάπη ἀπέραντη, ἀγάπη
ἔμπρακτη. Τρυφερότητα μοναδική, καταφύγιό μας ἡ καλωσύνη της σέ κάθε δυσκολία
μας. Προσευχή γιά ἐμᾶς. Ἡ μάνα, ἡ σύζυγος,
ἡ θυγατέρα, ἡ ἀδελφή. Ἀγαπημένες ὑπάρξεις γιά ὅλους μας.

Ἡ γυναίκα – ὄχι ὅλες – ἔχει
ὅμως ἕνα ἐλάττωμα: Ξεχνάει τί
ἀξίζει. Πάντοτε, ἀλλά στήν ἐποχή μας περισσότερον. Ὁ Θεός
τήν ἔπλασε ἰσοϋψῆ μέ τόν
ἄνδρα. Εἴμαστε ἴσοι ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων, ὄχι ὅμως
ὅμοιοι κατά τά χαρίσματα. Ὑπάρχουν καί ἰδιαιτερότητες μεταξύ τῶν φύλων, χωρίς ξεχωριστή σημασία, ἀλλά πρέπει
νά τίς δεχόμαστε. Ἡ γυναίκα ὅμως πλάσθηκε
μέ χαρίσματα ἀνώτερα ἀπό ἐκεῖνα τοῦ
ἄνδρα, γιατί τῆς δόθηκε ὑψηλότερος προορισμός στόν κόσμο, ὅπως προηγουμένως περιγράφεται. Καί δέν ἀποκλείει κανείς σέ αὐτήν
καί ἄλλες παράλληλες δραστηριότητες.
Σπουδές, ἐπαγγελματική δραστηριότητα,
γνώμη ἐπί τῶν οἰκογενειακῶν καί κοινωνικῶν
θεμάτων, ἀκόμη καί συμμετοχή στά κοινά.
Ἀλλά μερικές, ἀγνοοῦσες τήν σωστή ἰσότητα,
ζητοῦν λανθασμένα τήν ἰσότητα μέ τούς
ἄνδρες, ἐπιλέγοντας λάθος δρόμους. Προσπαθοῦν νά ὁμοιάσουν στόν κακό ἄνδρα, ὄχι
στόν σύντροφο ἄνδρα, μιμούμενες αὐτόν –
ἄν ὄχι πάντοτε στήν ἔκφυλη – στήν ἀδιάφορη ζωή, στά ἐλαττώματά του, στήν βωμολοχία, στό κάπνισμα, στό ποτό, στήν
ἀδιαντροπιά, στήν χυδαιότητα, στήν ἀνυπακοή, στήν ἔλλειψη φρονιμάδας, στήν φυγοπονία. Ἀκόμη, μερικές φορές, νά ἀπέχουν
ἀπό τίς ἐργασίες τοῦ σπιτιοῦ.
Ὄχι! Χίλιες φορές ὄχι. Κρατήσατε καί
ἀξιοποιήσατε τά χαρίσματα πού σᾶς δώρισε
ὁ Θεός. Εἶσθε λουλούδια, μή χάνετε τό ἄρωμά σας, ἄρωμα θεϊκό. Ὑπόδειγμα ἡ Παναγία
μας, οἱ Ἅγιες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ἀληθινές
μορφές τῆς Πατρίδας, τῆς Κοινωνίας καί τῆς
συγκινητικῆς καθημερινότητας.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Τό Ἡρῶον τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, στήν Κεντρική Πλατεία τῆς Καλαμάτας.
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