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Στὴν  Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία μιλοῦμε γιὰ τὸν 
σταυρικὸ θάνατο τοῦ Χριστοῦ, συνδεδεμένο 
μὲ τὴν  Ἀνάστασή Του. Γιατὶ Σταυρὸς χωρὶς 

τὴν  Ἀνάσταση εἶναι μιὰ σκληρὴ καὶ ἀδήριτη πραγ-
ματικότητα, καὶ  Ἀνάσταση χωρὶς τὸν Σταυρὸ εἶναι 
μιὰ ψεύτικη καὶ συναισθηματικὴ κατάσταση.

Ὅταν οἱ Πατέρες τῆς  Ἐκκλησίας κάνουν λόγο 
γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, δὲν τὸ 

ἐννοοῦν αὐτὸ ἀφῃρημένα καὶ στοχαστικά. μιλοῦν 
συγκεκριμένα γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ τοῦ ἀνθρώπου 
ἀπὸ τὴν τυραννία καὶ τὴ φρικτὴ φυλακὴ τοῦ θα-
νάτου, τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ διαβόλου. Μὲ τὸν 
Σταυρὸ καὶ τὴν  Ἀνάστασή Του ὁ Χριστὸς νίκη-
σε τὸν θάνατο, τὴν ἁμαρτία καὶ τὸν διάβολο, καὶ 
ἔτσι μᾶς ἔδωσε τὴ δυνατότητα νὰ ὑπερβοῦμε καὶ 
ἐμεῖς τοὺς τρεῖς αὐτοὺς ἐχθρούς. Κυρίως πρέπει 

νὰ σημειώσουμε ὅτι μὲ τὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ καὶ 
τὴν  Ἀνάστασή Του μποροῦμε νὰ ὑπερβοῦμε τὴ 
θνητότητα καὶ τὴν κτιστότητά μας.  Ἀπὸ τὴν ἡμέρα 
ποὺ γεννιόμαστε, ἔχουμε μέσα στὴ βιολογική μας 
ὕπαρξη τὸν θάνατο, ποὺ ἐκδηλώνεται μὲ πολλὲς 
μορφές: τὴν ἀσθένεια, τὴ φθορὰ τοῦ σώματος, τὶς 
ἀνασφάλειες, τὴν αὔξηση τῆς ἡλικίας, τὰ πάθη τῆς 
αὐτοσυντηρήσεως κ.ἄ.  Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι περνοῦν 
στὴ ζωή τους τὴ διαδικασία τοῦ θανάτου.

Ὁ θάνατος δὲν εἶναι ὁ πιὸ κοντινὸς σύντροφος 
τῆς ζωῆς μας, εἶναι ὅμως ὁ πιὸ σίγουρος. Τὴ χαρὰ 
τῆς γέννησης στὴ ζωὴ ἀκολουθεῖ γιὰ ὅλους ἀνε-
ξαιρέτως ἡ ἁλυσίδα τῶν δοκιμασιῶν καὶ τὴν ὁλο-
κληρώνει ἡ σφραγίδα τοῦ θανάτου. Τοῦ θανάτου 
ποὺ ἔχει ὄψη τραγική, χρώματα μελανά, σκέψη καὶ 
παρουσία φοβερή.

Ἡ ἐμπειρία τοῦ θανάτου εἶναι βασανιστική. 

Σταυρώσιμη ἢ σταυροαναστάσιμη 
ἡ ζωή μας;
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Πληγώνει ὁ ἐπώδυνος χωρισμός, καὶ τὸ κενό, τὰ 
ἀνεκπλήρωτα ὄνειρα, οἱ ζωντανὲς ἀναμνήσεις, ἡ 
αἴσθηση τῆς ἄγνωστης συνέχειας, ὁ φόβος τοῦ 
ὁριστικοῦ τέλους, ἡ ὑποψία ὅτι μπορεῖ νὰ ξεχά-
σουμε τὸ ἀγαπημένο πρόσωπο, οἱ τύψεις, τὰ ἄν, 
τὰ μήπως, οἱ ἐνοχές, οἱ ἀμφιβολίες. Μᾶς λείπει 
τὸ σῶμα, αὐτὸ ποὺ βλέπουμε, ποὺ ἐκφράζει τὴν 
εἰκόνα τοῦ προσώπου ποὺ μιλάει καὶ σκέπτεται, 
αὐτὸ ποὺ φιλοῦμε, ποὺ ἀγκαλιάζουμε. Καὶ μάλι-
στα, βρίσκεται στὴ γῆ καὶ σαπίζει, ἀλλοιώνεται, 
παραμορφώνεται. Μᾶς τυραννάει καὶ ἡ συνειδητὴ 
ἢ ὑποσυνείδητη σκέψη τοῦ δικοῦ μας θανάτου.

Ὅλα αὐτὰ δημιουργοῦν βαθὺ φυσικὸ πόνο 
στὴν ψυχή. Καὶ αὐτὸ εἶναι καθολικὸ γεγονός, 
τὸ ζοῦμε ὅλοι, δὲν ἔχει ἐξαιρέσεις.  Ἀκόμη καὶ ἡ  
Ἐκκλησία, κατὰ τὴν ἐξόδιο ἀκολουθία, ψάλλει: 
«Θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι, ὅταν ἐννοήσω τὸν θάνατον». 
Οἱ ὕμνοι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς καὶ τὰ ἐγκώμια 
δὲν δυσκολεύονται νὰ περιγράψουν μὲ πολὺ ἔντο-
νους ὅρους τὸ ἀνθρώπινο δρᾶμα τῆς Παναγίας.

Παρὰ ταῦτα, ἡ  Ἐκκλησία μᾶς δίνει καὶ μιὰ ἄλλη 
διάσταση τοῦ θανάτου. Μᾶς μιλάει γιὰ μακαριότητα, 
γιὰ ἀνάπαυση, γιὰ βασιλεία Θεοῦ, γιὰ κατάσταση 
«ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ 
ζωὴ ἀτελεύτητος». Μιλάει γιὰ ζωὴ καὶ ἀνάσταση ποὺ 
κρύβονται πίσω ἀπὸ τὴ θλίψη, τὸ ἀδιέξοδο, τὴν τρα-
γικότητα τοῦ θανάτου, τὸν ὁποῖο μάλιστα ὀνομάζει 
«κοίμηση». Καὶ ὅλα αὐτὰ δὲν προσφέρονται οὔτε 
ὡς παρηγορητικὴ διδασκαλία ἢ ἀνακουφιστικὴ ψευ-
δαίσθηση, οὔτε ὡς ἀναγκαία τεχνητὴ ἀπομάκρυνση 
ἀπὸ τὴν πραγματικότητα ἢ ὡς κάποιο ἐνδεχόμενο, 
ἀλλὰ ὡς ἡ μόνη, μεγάλη καὶ κεντρικὴ ἀλήθεια, ὡς 
ἡ διαχρονικὴ ἐμπειρία τῆς  Ἐκκλησίας καὶ ὡς ἡ βι-
ωματικὴ ἀπόδειξη τῆς χάριτος τῶν  Ἁγίων.

Ὅλη αὐτὴ ἡ πίστη στηρίζεται στὸ μεγάλο γε-
γονὸς τῆς  Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Τὸ Πάσχα 

εἶναι ἀναντίρρητα ἡ μεγαλύτερη γιορτὴ τῆς  Ὀρθο-
δοξίας, ἡ ψηλάφηση τοῦ μυστηρίου τοῦ θανά-
του καὶ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς, μιὰ γιορτὴ ποὺ συ-
γκερνᾷ τὸν σταυρό, τὸν τάφο τοῦ Κυρίου, μὲ τὸ 
κενὸ μνῆμα τῆς  Ἀναστάσεώς Του. Μόλις βγαίνει 
ὁ σταυρὸς τὴ Μεγάλη Πέμπτη, ψάλλουμε: « Ὁ 
σταυρός Σου, Κύριε, ζωὴ καὶ ἀνάστασις ὑπάρχει τῷ 
λαῷ Σου».  Ἀλλὰ καὶ ὅταν ἀπαγγέλλουμε, κάθε 
Κυριακή, τό « Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι...», 
πάλι θυμούμαστε τὸν σταυρό: «Τὸν σταυρόν Σου, 
Χριστέ, προσκυνοῦμεν καὶ τὴν ἁγίαν Σου ἀνάστασιν 
ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν...».

Ἡ λέξη  Ἀνάσταση –τόσο προσφιλὴς στὴν  
Ὀρθόδοξη ζωὴ καὶ θεολογία– ἀπὸ μόνη της μι-
λάει μὲ ἕναν μοναδικὸ τρόπο καὶ γιὰ τὴ ζωὴ καὶ 
γιὰ τὸν θάνατο, ταὐτόχρονα. Δὲν τὰ διαχωρίζει. 
Προβάλλει τὴ ζωὴ πάνω στὸν θάνατο καὶ διακρίνει 
τὴν ἀλήθεια τοῦ θανάτου μέσα ἀπὸ τὸ φῶς τῆς μὴ 
διακοπτόμενης αἰώνιας ζωῆς.

Διαβάζουμε σὲ ὁμιλία ἑνὸς σύγχρονου ἱεράρχη 
τῆς  Ἐκκλησίας μας, τοῦ Μεσογαίας καὶ Λαυρεω-
τικῆς κ. Νικολάου, ἕνα ἀπόσπασμα ποὺ συμπυ-
κνώνει τὴν κεντρικὴ ἰδέα:

« Ἡ  Ἐκκλησία εἶναι  Ἐκκλησία τῆς  Ἀναστάσεως, 
γιατὶ ξέρει νὰ προτρέπει τοὺς πιστοὺς νὰ εἰσέρχονται 
διὰ τῆς στενῆς πύλης, νὰ βαδίζουν τὴν τεθλιμμέ-
νη ὁδό (Ματθ., ζ΄ 14), νὰ ἀκολουθοῦν τὸν Κύριο 
αἴροντες τὸν σταυρό τους (Ματθ., ιστ΄ 24), νὰ ζοῦν 
συνεσταυρωμένοι μὲ τὸν Χριστό (Γαλ., β΄ 20), νὰ 
βλέπουν τὴ ζωὴ μέσα ἀπὸ τὸν θάντο καὶ νὰ διακρί-
νουν τὴν σωτηρία μέσα ἀπὸ τὸν πόνο.

Προβάλλοντας τὰ συναισθήματά μας πάνω στὸν 
σταυρὸ τοῦ Κυρίου “ἐν ᾧ παθὼν ἔκτεινε τὰ πάθη”, 
καὶ τὸν θάνατο πάνω στὸν τάφο Του, τὸν ὁποῖο με-
τέβαλε σὲ θρόνο Του, μποροῦμε νὰ ζοῦμε τὰ μεγάλα 
ἀποτελέσματα τῆς πίστεως στὸν Νικητὴ τοῦ θανάτου: 
“ Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ 
ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος” ( Ἰω., ζ΄ 28), “ὁ πιστεύων 
εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει καὶ μεί-
ζονα τούτων ποιήσει” ( Ἰω., ιδ΄ 12) καί “ὁ πιστεύων 
εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πι-
στεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα” ( Ἰω., 
ια΄ 26)» (Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος).

Σταυρὸς καὶ  Ἀνάσταση ἀναπόσπαστα συν-
δεδεμένα ἀποτελοῦν τὴ συμπύκνωση ὅλης τῆς 
θεολογίας. Μιᾶς θεολογίας ποὺ δὲν ἔχει σχέση 
μὲ τὴν ὑπαρξιακὴ ἀγωνία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν 
ἀπαλλαγή του ἀπὸ αὐτήν, διότι μόνον ὡς ἀπά-
ντηση σὲ αὐτὴν δὲν ἔχει καμμία ἀξία καὶ σημασία.

«Τὸ νὰ δῇ κανεὶς τὸ πρόβλημα τοῦ θανάτου μέσα 
στὴν ὕπαρξή του, ὅπως ἐκδηλώνεται μὲ τὴν τυραννία 
τῶν παθῶν, καὶ νὰ ἐπιδιώκῃ νὰ τὸ θεραπεύσῃ μὲ τὴ 
μετάνοια, ποὺ εἶναι ἀλλαγὴ τοῦ νοῦ καὶ τοῦ τρόπου 
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ζωῆς, εἶναι μέθεξη τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς  Ἀναστάσεως 
τοῦ Χριστοῦ», γράφει σὲ ἕνα κείμενό του ὁ μητρο-
πολίτης Ναυπάκτου καὶ Βλασσίου κ.  Ἱερόθεος.

– 2 –

Ὁ ρόλος τοῦ σταυροῦ στὴν πνευματικὴ ζωή.
« Ὅποιος θέλει νὰ μὲ ἀκολουθήσει, νὰ ἀρνηθεῖ 

τὸν ἑαυτό του, νὰ ἐπωμισθεῖ τὸν σταυρό του καὶ νὰ 
ἔλθει κοντά μου». Προϋπόθεση, λοιπόν, γιὰ νὰ 
συναντήσουμε τὸν  Ἰησοῦ, εἶναι νὰ φορτωθοῦμε 
ὅλοι μας ἀπὸ ἕναν σταυρό, πνευματικὸ σταυρό, καὶ 
νὰ ὁδεύσουμε στὸν δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ σ’  Ἐκεῖνον. 

Δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο ποὺ 
νὰ μὴν ἔχει ἐπάνω του φορτωμένο ἕναν σταυρό.  
Ἄλλος φέρει τὸν σταυρὸ τῆς ἀσθένειας, ἄλλος φέρει 
τὸν σταυρὸ τῆς θλίψεως, ἄλλος φέρει τὸν σταυρὸ 
τῆς ξενιτιᾶς, τῆς προσφυγιᾶς, ἄλλος τὸν σταυρὸ τοῦ 
πένθους, ἄλλος τὸν σταυρὸ τῆς φτώχεις κ.ο.κ., καὶ 
ὅλοι μας τὸν σταυρὸ τῶν παθῶν μας.

Χωρὶς ἀμφιβολία, κάθε ἄνθρωπος σηκώνει 
τὸν δικό του σταυρό. Κανένας χωρὶς σταυρό.  Ὁ 
σταυρὸς εἶναι τὸ μέσον τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ τῆς σω-
τηρίας τοῦ ἀνθρώπου.  Ἡ δοκιμασία καθαρίζει τὴν 
ψυχή μας καὶ τὴν ἁγιάζει.

Ὑπάρχουν φορὲς ποὺ νιώθουμε τὸν σταυρό 
μας βαρύ, τὴ δοκιμασία μας μεγαλύτερη ἀπ’ αὐτὴ 
ποὺ μποροῦμε νὰ σηκώσουμε.  Ὅμως ὅ,τι κάνει ὁ 
Θεὸς στὴ ζωή μας τὸ κάνει ἀπὸ ἀγάπη καὶ στοχεύει 
στὸ δικό μας συμφέρον. Κάθε σταυρὸς εἶναι στὰ 
μέτρα μας καὶ στὰ πλαίσια τῶν δυνατοτήτων μας.  
Ὁ σταυρὸς τοῦ καθενὸς μποροῦμε νὰ ποῦμε πὼς 
εἶναι κουστούμι στὰ μέτρα μας. Εἶναι ἀφετηριακὸ 
καὶ κομβικὸ σημεῖο τῆς πνευματικῆς μας προσπά-
θειας ἡ ἀπόλυτη πεποίθηση καὶ σιγουριὰ γι’ αὐτό.

Ἀναφέρεται μιὰ χαριτωμένη διήγηση, ποὺ φανε-
ρώνει αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἀλήθεια: Κάποια κοπέλα 
δοκιμαζόταν σκληρά. Πίστευε ὅτι ὁ σταυρὸς ποὺ 
τῆς δόθηκε ἦταν βαρύς καὶ συχνὰ παρεπονεῖτο. 
Τὸ παράπονο αὐτὸ ἔσβησε ὕστερα ἀπὸ ἕνα ὄνειρο 

ποὺ εἶδε. Εἶδε λοιπὸν ὅτι ὁ φύλακας  Ἄγγελός της 
τὴν κράτησε ἀπὸ τὸ χέρι καὶ τὴν ὁδήγησε σ’ ἕνα 
δάσος ἀπὸ σταυρούς. « Ἐδῶ μπορεῖς νὰ ἀφήσεις 
τὸν σταυρό σου καὶ νὰ διαλέξεις ὅποιον ἐσὺ θέ-
λεις», τῆς εἶπε.  Ἡ κοπέλα μὲ χαρὰ ἔπαιρνε στὰ 
χέρια της ἕναν διαφορετικὸ σταυρό.  Ἄλλοτε τὸν 
ἔβλεπε μικρό, ἄλλοτε τὸν ἔβλεπε μεγάλο.  Ἄλλον 
ἐλαφρύτερο καὶ ἄλλον βαρύτερο. Στὸ τέλος, βρῆκε 
ἕναν σταυρό. Τὸν κράτησε στὰ χέρια της καὶ εἶπε:  
« Ἄ! νά, αὐτὸς ὁ σταυρὸς μοῦ ταιριάζει». Δὲν ἄργη-
σε ὅμως νὰ διαπιστώσει ὅτι αὐτὸς ὁ σταυρὸς ἦταν ὁ 
δικός της, ἐκεῖνος ποὺ εἶχε ἀφήσει, ὅταν μπῆκε στὸ 
δάσος ἀπὸ σταυρούς. Καὶ τότε μόνη της ἔβγαλε τὸ 
συμπέρασμα: « Ὁ Θεὸς δὲν δίνει ποτὲ μεγαλύτερο 
καὶ βαρύτερο σταυρὸ ἀπ’ αὐτὸν ποὺ μποροῦμε νὰ 
σηκώσουμε».

Τὸ θέμα εἶναι τὴν πικρὴ ὥρα τῆς δοκιμασίας, 
τῆς θλίψεως, τοῦ πόνου, τῆς ἀπόγνωσης, νὰ γυρί-
σουμε τὸ βλέμμα μας καὶ νὰ ἀντικρίσουμε  Ἐκεῖνον 
ποὺ γιὰ χάρη μας σήκωσε βαρὺ Σταυρὸ καὶ νὰ τὸν 
ἱκετεύσουμε νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ σηκώσουμε τὸν 
σταυρὸ ποὺ ἡ Πατρική Του  Ἀγάπη μᾶς ἔδωσε, γιὰ 
τὸ δικό μας καλό, γιὰ τὴ δική μας Σωτηρία.

– 3 –

Ἀπὸ ποῦ θὰ ἀντλήσει κάθε ψυχὴ ποὺ ἀγωνίζεται 
τὴ δύναμη νὰ σηκώσει τὸν σταυρό της; Ποῦ θὰ 
προστρέξει τὴν κάθε δύσκολη στιγμή, ὅταν νιώθει 
νὰ τὴν ἐγκαταλείπουν οἱ δυνάμεις, ἢ τὸ σαράκι τῆς 
ἀμφιβολίας νὰ τὴν διατρυπᾷ, ἢ τὴν κούραση τῆς 
καθημερινότητας νὰ τὴν καταβάλλει;

« Ἔρχεσθε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πε-
φορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς», ἀκούγεται στὰ 
αὐτιά μας ἡ γλυκιὰ φωνὴ τοῦ Ναζωραίου.

Ποῦ δηλαδή; Στὴν  Ἐκκλησία! Δηλαδή, στὸν 
ναὸ τῆς ἐνορίας ἢ ὅπου καθένας ἀναπαύεται 
καὶ προσεύχεται; Ναί, ἀσφαλῶς ἐκεῖ.  Ἀλλὰ μὴν 
ξεχνᾶμε, ἀδελφοί μου:  Ὁ Χριστὸς δὲν ἄφησε ἰδε-
ολογία, οὔτε σύστημα ἠθικῶν ἀξιῶν μόνο.  Ἄφησε 
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Ὑπάρχουν φορὲς ποὺ νιώθουμε τὸν σταυρό μας βαρύ, τὴ δοκιμασία μας 
μεγαλύτερη ἀπ’ αὐτὴ ποὺ μποροῦμε νὰ σηκώσουμε.  Ὅμως ὅ,τι κάνει ὁ 
Θεὸς στὴ ζωή μας τὸ κάνει ἀπὸ ἀγάπη καὶ στοχεύει στὸ δικό μας συμφέ-
ρον. Κάθε σταυρὸς εἶναι στὰ μέτρα μας καὶ στὰ πλαίσια τῶν δυνατοτήτων 
μας.  Ὁ σταυρὸς τοῦ καθενὸς μποροῦμε νὰ ποῦμε πὼς εἶναι κουστούμι 
στὰ μέτρα μας. Εἶναι ἀφετηριακὸ καὶ κομβικὸ σημεῖο τῆς πνευματικῆς 

μας προσπάθειας ἡ ἀπόλυτη πεποίθηση καὶ σιγουριὰ γι’ αὐτό.
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ζωντανὸ ὀργανισμό, τὴν  Ἐκκλησία Του, μέλη τοῦ 
σώματος τῆς ὁποίας εἴμαστε ἐμεῖς, κεφαλή της ὁ 
ἴδιος ὁ Κύριος, καί «κουμάντο» κάνει στὰ βάθη 
τῶν αἰώνων καὶ ἄχρι καιροῦ τὸ  Ἅγιον Πνεῦμα.

Μέλη τοῦ σώματος τῆς  Ἐκκλησίας γινόμαστε μὲ 
τὸ μυστήριο τοῦ  Ἁγίου Βαπτίσματος.  Ἔχει μυστή-
ρια ἡ  Ἐκκλησία, καὶ μόνο ἡ συμμετοχή μας σὲ αὐτὰ 
ἐξασφαλίζει τὴ ζωντανή μας σχέση μαζί της. Στὸ 
πετραχεῖλι τοῦ πνευματικοῦ ἀκουμπᾷ κάθε ψυχὴ 
τὸ βάρος της, στὸ μυστήριο τῆς ἐξομολόγησης 
ἀναβαπτίζεται καὶ μὲ καινούργια φτερὰ συνεχίζει 
τὸν ἀγῶνα τὸν πνευματικό.

«Πάσχα θὰ κάνω πάλι σήμερα, κι εἶναι ἡ λα-
χτάρα μου μεγάλη, Πάσχα θὰ κάνω πάλι σήμερα, 
γιατὶ θὰ κοινωνήσω πάλι», λέει ὁ ποιητής μας. Τὸ 
μεγαλύτερο δῶρο τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο εἶναι ἡ 
δυνατότητα σὲ κάθε Θεία Λειτουργία νὰ μεταλαμ-
βάνει τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου. 
Νὰ γινόμαστε σύναιμοι μὲ τὸν Χριστό. Νὰ ζοῦμε τὸ 
γεγονὸς τῆς  Ἀνάστασης σὲ κάθε Θεία Λειτουργία. 
Νὰ εἶναι τὸ δικό μας Πάσχα.

Ἂν μέσα στὴν παραζάλη τῆς καθημερινότητας, 
στὰ τόσα πολλὰ καὶ διάφορα ποὺ κάνουμε κάθε 
μέρα, δὲν βρίσκουμε χρόνο καὶ δὲν συμμετέχουμε 
ζωντανὰ στὰ μυστήρια, στὴ θεία λατρεία τῆς  Ἐκκλη-
σίας μας, ἀδικοῦμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι τὸν ἑαυτό μας. Τοῦ 
στεροῦμε τὴ μοναδικὴ πηγὴ δύναμης, τὸ ἀληθινὸ 
στήριγμα στὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς. Ποῦ θὰ μᾶς βρεῖ 
ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, παρὰ μέσα στὴν  Ἐκκλησία;

Βέβαια, ὑπάρχει καὶ ἡ χειρότερη ἐκδοχή. Νὰ γί-
νονται ὅλα αὐτά, ἡ συμμετοχή μας στὰ μυστήρια, ἡ 
παρουσία μας στὴν  Ἐκκλησία, ὅπως καὶ ἡ προσφο-

ρά μας στὸ Χριστιανικὸ  Ἔργο, μὲ τὴν αἴσθηση πὼς 
πρέπει ἐμεῖς νὰ σώσουμε τὴν ἀλήθεια, καὶ ὄχι νὰ 
σωθοῦμε.  Ἀντὶ νὰ διακρίνουμε στὰ πρόσωπα τῶν 
ἀδελφῶν χριστιανῶν τοὺς ἀδελφοὺς τοῦ Χριστοῦ, 
ἐμεῖς ἀντικρίζουμε ἀντιπάλους ποὺ πρέπει νὰ συ-
ντρίψουμε ἢ ἡμετέρους ποὺ πρέπει νὰ ὑποστηρίξουν 
τὶς ἀπόψεις μας.  Ἀντὶ νὰ τρέφουμε τὴν πίστη μας μὲ 
τὴν ταπείνωση τῆς καρδιᾶς, ἐμεῖς τὴν τροφοδοτοῦμε 
μὲ τὶς ἀπαντήσεις τῆς γνώσης καὶ τοῦ λογικοῦ.

Ἔτσι, ἡ σύγχρονη πνευματικότητα συχνὰ ἐμφα-
νίζεται μὲ ἕνα παραπλανητικὸ προσωπεῖο. Στὴν 
οὐσία δὲν ἀποτελεῖ τίποτα παραπάνω ἀπὸ μιὰ 
ἐκλογικευμένη θρησκευτικότητα καὶ μιὰ μιμητικὴ 
παραδοσιακότητα, ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ μιὰ 
συναισθηματικὰ νοσηρὴ προσήλωση σὲ τύπους, 
κανόνες, ἐξωτερικὰ σχήματα, συνήθειες ἤ –πολὺ 
σύνηθες– καὶ σὲ πρόσωπα.  Ἕνας κακόγουστος 
συντηρητισμός, ξένος ἐντελῶς μὲ τὸ πνεῦμα τῆς  
Ὀρθοδοξίας καὶ τὴν παράδοση τῆς  Ἐκκλησίας μας.

Μέσα στὴν  Ἐκκλησία, στὴ θεία λατρεία, στὰ 
μυστήριά της, μὲ ἁπλότητα καὶ ταπείνωση, μαζὶ μὲ 
τοὺς ἄλλους ἀδελφοὺς ποὺ ἀγωνίζονται, μὲ κοινὸ 
φρόνημα, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς πρεσβεῖες 
τῶν  Ἁγίων, ἡ σταυρικὴ πορεία εἶναι πιὸ εὔκολη.

– 4 –

Ὁ ὀρθολογισμὸς καλλιεργεῖ τὸ ἀντισταυρικὸ 
πνεῦμα τῆς ἐποχῆς.

Μπορεῖ ἡ ἐποχή μας νὰ εἶναι πολὺ γνωσιοκρα-
τικὴ καὶ ὀρθολογιστική, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑπερ-
τονίζει τὴ διανοητικὴ λειτουργία τοῦ ἀνθρώπου, 
ἀλλά, ἂν θέλει κανεὶς νὰ εἶναι εἰλικρινὴς μὲ τὸν 
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Ἂν μέσα στὴν παραζάλη τῆς καθημερινότητας, στὰ τόσα πολλὰ καὶ  
διάφορα ποὺ κάνουμε κάθε μέρα, δὲν βρίσκουμε χρόνο καὶ δὲν  

συμμετέχουμε ζωντανὰ στὰ μυστήρια, στὴ θεία λατρεία τῆς  Ἐκκλησίας 
μας, ἀδικοῦμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι τὸν ἑαυτό μας. Τοῦ στεροῦμε τὴ μοναδικὴ 

πηγὴ δύναμης, τὸ ἀληθινὸ στήριγμα στὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς.  
Ποῦ θὰ μᾶς βρεῖ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, παρὰ μέσα στὴν  Ἐκκλησία;
Βέβαια, ὑπάρχει καὶ ἡ χειρότερη ἐκδοχή. Νὰ γίνονται ὅλα αὐτά,  

ἡ συμμετοχή μας στὰ μυστήρια, ἡ παρουσία μας στὴν  Ἐκκλησία, ὅπως 
καὶ ἡ προσφορά μας στὸ Χριστιανικὸ  Ἔργο, μὲ τὴν αἴσθηση πὼς πρέπει 

ἐμεῖς νὰ σώσουμε τὴν ἀλήθεια, καὶ ὄχι νὰ σωθοῦμε.  Ἀντὶ  
νὰ διακρίνουμε στὰ πρόσωπα τῶν ἀδελφῶν χριστιανῶν τοὺς ἀδελφοὺς 
τοῦ Χριστοῦ, ἐμεῖς ἀντικρίζουμε ἀντιπάλους ποὺ πρέπει νὰ συντρίψουμε 

ἢ ἡμετέρους ποὺ πρέπει νὰ ὑποστηρίξουν τὶς ἀπόψεις μας.  
44
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ἑαυτό του, τότε βλέπει τὴν ἀνεπάρκεια αὐτοῦ τοῦ 
ὀρθολογιστικοῦ μονολιθισμοῦ μέσα του. Τὸ μυαλό 
του εἶναι πολὺ στενό, γιὰ νὰ χωρέσει τὰ μεγάλα.  

Ἂν θὰ θέλαμε νὰ χρησιμοποιήσουμε ἕνα παρά-
δειγμα, θὰ λέγαμε ὅτι τὸ μυαλὸ παίζει τὸν ρόλο 
τοῦ ἐκτυπωτῆ, ἐνῷ ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἀνάλυση τῶν 
πνευματικῶν μηνυμάτων γίνεται μέσα στὴν καρδιά.

Ἡ ἐποχή μας ἔχει νὰ παρουσιάσει πολλὰ καὶ 
ἐντυπωσιακὰ ἐπιτεύγματα. Βρῆκε ἀπίστευτα ὅρια, 
ποὺ τὰ πλησίασε, ἔσπασε τοὺς φραγμοὺς τῆς γή-
ινης βαρύτητας. Παράγει εἴδη ποὺ ὣς τώρα δὲν 
ὑπῆρχαν. Μεταλλάσσει τὴ φύση, καταργεῖ τοὺς 
νόμους της. Φτάνει σὲ ἀποστάσεις ἀσύλληπτες, 
διεισδύει στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ πιὸ μικροῦ κόσμου 
μὲ μέσα, ταχύτητες καὶ ἐνέργειες ποὺ ξεπερνοῦν 
κάθε φαντασία. Τὸ κύριο ὅμως χαρακτηριστικό 
της εἶναι ὅτι βάλλει κατὰ τοῦ αὐθεντικοῦ, τοῦ ἀκέ-
ραιου, τοῦ ἀληθινοῦ.  Ἐπινοεῖ καὶ παράγει πολλά 
«δῆθεν» (προσομοιώσεις, ἀντικείμενα, ἐκπομπὲς 
σὲ περιβάλλοντα ποὺ δὲν ὑπάρχουν, φῦλα μὴ 
συμβατὰ μὲ τὰ ἀνατομικὰ χαρακτηριστικά τους).  
Ἡ σπατάλη καὶ ἐντυπωσιακὴ εἰκόνα καὶ κυριαρχία 
τοῦ «φαίνεσθαι» ἔχουν ἔνοχα συντρίψει τὴν οὐσία 
καὶ τὴ διακριτικὴ παρουσία τοῦ «εἶναι».

Αὐτὰ ὅλα ἔχουν ἐπηρεάσει τὶς ἀντιλήψεις μας 
καὶ ἔχουν διαμορφώσει λάθος τὴ ζωή μας – καὶ τὴν 
πνευματικὴ ζωή. Μιλᾶμε πιὸ συχνὰ οἱ χριστιανοὶ 
γιὰ τὴν αἴγλη τῆς ἐπιστήμης ποὺ συμφωνεῖ δῆθεν 
μὲ τὴ θρησκεία, γιὰ τὴν ἀξία τῆς δημοκρατίας ποὺ 
ἐπιτρέπει στὴν  Ἐκκλησία νὰ λειτουργεῖ ἐλεύθερα 
καὶ γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, σὰν νὰ ἀποτε-
λοῦν αὐτὰ τὶς μεγαλύτερες ἀξίες.

Κι ὅμως, τὸ ξέρουμε ὅλοι πὼς ἡ ἐπιστήμη μᾶς 
ἔκανε ἀλαζονικοὺς ὅσο ποτέ, ἀφοῦ στὴ θέση τοῦ 

Θεοῦ βάλαμε τὸ εἴδωλο τοῦ αὐτολατρευόμενου 
ἀνθρώπου, ἡ δημοκρατία ἀντικατέστησε τὸ θέλημα 
τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἀνόητη εὐθύνη τῶν δικῶν μας 
ἐπιλογῶν, τὰ δὲ ἀνθρώπινα δικαιώματα παραμέ-
ρισαν τὸ ἕνα δικαίωμα τοῦ Θεοῦ νὰ παρεμβαίνει 
στὴ ζωή μας, νὰ λειτουργεῖ ὡς Θεός.

Σήμερα κυριαρχεῖ τὸ ἀντισταυρικὸ πνεῦμα, ὁ 
σύγχρονος ἄνθρωπος δὲν θέλει νὰ ἀκούσει γιὰ 
ἐγκράτεια, γιὰ κυριαρχία στὰ πάθη, γιὰ θυσία, γιὰ 
ὑπομονή, γιὰ ἄσκηση, γιὰ συγχώρεση.  Ἀρνεῖται 
κατὰ βάθος τὸν Σταυρό, καὶ ἔτσι δὲν μπορεῖ νὰ 
συναντηθεῖ μὲ τὸν Χριστό. Δὲν μπορεῖ νὰ βιώσει 
τὴ χαρὰ τῆς  Ἀναστάσεως.

Ἔτσι, καταντήσαμε χριστιανοὶ ποὺ προσπαθοῦν 
μόνοι τους νὰ κατορθώσουν κάτι καὶ δυσκολεύονται 
νὰ ἐμπιστευθοῦν τὸν ἑαυτό τους στὴ χάρη τοῦ Θεοῦ. 
Χριστιανοὶ ποὺ ψάχνουμε γιὰ ξεκούραση καὶ γαλή-
νη, καὶ ἀγνοοῦμε τὸ βίωμα τῆς ἐσωτερικῆς εἰρήνης.

Χαρακτηριστικὸ εἶναι ἕνα ἄλλο ἀπόσπασμα ἀπὸ 
τὴν ἴδια ὁμιλία τοῦ μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ 
Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου: «Τὸ χριστιανικὸ βίωμα 
εἶναι αὐθεντικό, ὅταν ἀγαποῦμε περισσότερο τὸν 
σταυρὸ ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὸν ἀγῶνα πιὸ πολὺ ἀπὸ τὴ 
νίκη.  Ὅταν ζοῦμε τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ὡς πιὸ πραγ-
ματικὴ ἀπὸ τὰ γεγονότα τῆς ἱστορίας.  Ὅταν ἡ πίστη 
μας εἶναι πιὸ δυνατὴ ἀπὸ τὸν ὀρθὸ λόγο μας, ὅταν 
διακρίνουμε τὴν ἀλήθεια πιὸ πολὺ μέσα στὰ μυστή-
ρια ἀπὸ ὅσο σὲ αὐτὰ ποὺ κατανοοῦμε.  Ὅταν στὶς 
δυσκολίες μας εἴμαστε περισσότερο προσευχόμενοι 
καὶ λιγώτερο σκεπτόμενοι.  Ὅταν διαπιστώνουμε ὅτι 
ἡ χάρις εἶναι πιὸ ἀποτελεσματικὴ ἀπὸ τὴν ἀγῶνά μας.  
Ὅταν ὁ ἀδελφὸς εἶναι πιὸ πλησίον ἀπὸ τὸν ἑαυτό 
μας, ὅταν μποροῦμε νὰ διακρίνουμε τί εἶναι μάταιο 
καὶ τί γνήσιο, τί εἶναι ψεύτικο καὶ τί ἀληθινό, τί εἶναι 
τοῦ θελήματός μας καὶ τί τοῦ Θεοῦ, ὅταν ποθοῦμε 
τὸν θάνατο πιὸ πολὺ ἀπὸ τὴ ζωή». 

– 5 –

Στὸ μεθόριο τῆς «ἄλλης λογικῆς».
Μπροστὰ στὴν ἀρρώστια καὶ τὸν θάνατο, ἰδιαί-

τερα ὅταν αὐτὰ κτυποῦν τὴν πόρτα ἄκαιρα –μάννα 
χάνει τὸ παιδί, ἴσως καὶ μονάκριβο, σύντροφος τὸν 
ἢ τὴ σύντροφο στὸ ξεκίνημα τῆς ζωῆς–, ὁ ἄνθρω-
πος σφυροκοπιέται ἀπὸ πολλὰ καὶ ἀναπάντητα 
«γιατί». Μοιάζει ὧρες ὧρες τά «γιατί» νὰ φταῖνε 
ποὺ ὑποφέρουμε. Κάποιοι μᾶς συμβουλεύουν νὰ 
μὴ ρωτᾶμε. Δὲν ἐπιτρέπονται τά «γιατί» στὸν Θεό.  
Ὅμως, «Θεέ μου, Θεέ μου, ἵνα τί μὲ ἐγκατέλιπες;», 
ἔρχεται ἀπὸ τὸν Σταυρὸ τὸ γιατί τοῦ Ναζωραίου. 
Θεέ μου, γιατί μοῦ τὸ ἔκανες αὐτό; Τί σοῦ ἔκανα; 
Δὲν εἶμαι ὁ Υἱός σου; Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἐρώτημα 
μὲ τὸ δικό μας, καὶ ἔμεινε καὶ αὐτὸ ἀναπάντητο.  
Ἔμεινε ἀναπάντητο κατὰ τὰ φαινόμενα. Τὰ γεγονότα 
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Σήμερα κυριαρχεῖ τὸ ἀντισταυρικὸ 
πνεῦμα, ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος 

δὲν θέλει νὰ ἀκούσει γιὰ 
ἐγκράτεια, γιὰ κυριαρχία στὰ 

πάθη, γιὰ θυσία, γιὰ ὑπομονή, γιὰ 
ἄσκηση, γιὰ συγχώρεση.  Ἀρνεῖται 
κατὰ βάθος τὸν Σταυρό, καὶ ἔτσι 

δὲν μπορεῖ νὰ συναντηθεῖ μὲ 
τὸν Χριστό. Δὲν μπορεῖ νὰ βιώσει 

τὴ χαρὰ τῆς  Ἀναστάσεως.
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ὅμως φανέρωσαν τὴν ἀπάντηση. 
Τέτοια πολλά «γιατί» βγῆκαν ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ 

πολύαθλου  Ἰὼβ ἢ τὴ γραφίδα τοῦ τραυματισμένου 
Δαυίδ, δύο ἀνθρώπων ποὺ οἱ τραγικοὶ θάνατοι 
τῶν παιδιῶν τους σφράγισαν τὸ πέρασμά τους ἀπὸ 
τὴν ἱστορία καὶ ποὺ μᾶς παρουσιάζονται συχνὰ 
ὡς μοναδικὰ πρότυπα πίστης, ἐγκαρτέρησης καὶ 
ὑπομονῆς.

Τελικά, αὐτὰ τά «γιατί» δὲν ἔχουν τὶς ἀπαντήσεις 
ποὺ ἡ φτώχεια μας καὶ ἡ ἀδυναμία μας περιμένει. 
Στὴ λογικὴ αὐτὴ συνήθως παραμένουν ἀναπάντη-
τα. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Χριστὸς γιὰ τὸν θάνατο δὲν εἶπε 
παρὰ ἐλάχιστα.  Ἁπλῶς ὁ ἴδιος τὸν ἐπέλεξε καὶ 
πόνεσε ὅσο κανένας ἄλλος. Καὶ ὅταν ἀναστήθηκε, 
τὸ στόμα Του ἔβγαλε περισσότερη πνοὴ καὶ λιγώ-
τερα λόγια. Δὲν εἶπε τίποτε γιὰ ζωὴ καὶ θάνατο.

Ὁ πόνος δὲν ἀπαντιέται μὲ ἐπιχειρήματα. Οὔτε ἡ 
ἀδικία καὶ ὁ θάνατος ἀντιμετωπίζονται μὲ τὴ λογική. 
Τὰ προβλήματα αὐτὰ λύνονται μὲ τὸ ἐμφύσημα 
καὶ τὴν πνοὴ ποὺ μόνο ὁ Θεὸς δίνει. Λύνονται μὲ 
τὸ  Ἅγιο Πνεῦμα. Ξεπερνιοῦνται μὲ τὴν ταπεινὴ 
ἀποδοχὴ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι τόσο 
ἀληθινό, ἀλλὰ συγχρόνως τόσο ἀκατανόητο.

Στὸ διάβα της, ἡ δοκιμασία συνοδεύεται ἀπὸ τὸ 
σφυροκόπημα τῶν ἀναπάντητων ἐρωτημάτων. Κι 
ἐμεῖς, γαντζωμένοι στά «μήπως», στά «γιατί», στά 
«ἄν», συντηροῦμε τὶς ἐλπίδες καὶ ἀντέχουμε τὴν 
ἐπιβίωση σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο, προσδοκώντας κάτι 
σίγουρο ἢ σταθερό (ἕνα θαῦμα ἴσως;).

Αὐτὸ ὅμως δὲν ἐντοπίζεται στὴν προτεινόμενη 
ἀπὸ μᾶς λύση, ἀλλὰ ἐπικεντρώνεται στὴν ἀπροσ-
δόκητη, ὑπέρλογη θεϊκὴ παρηγοριά. Κάθε προσπά-
θεια ἀντικατάστασής της μὲ ἀνθρώπινα ὑποκατά-
στατα ἀδικεῖ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους. Κάθε περιορισμὸς 
στὴν ἀσφυκτικὴ θηλιὰ τῶν ὀρθολογιστικῶν ἀπα-
ντήσεων μᾶς παγιδεύει βαθύτερα στὸ δρᾶμά μας.

Στὸν διάλογο μὲ τὸν πόνο, τὴν ἀδικία καὶ τὸν 
θάνατο, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὰ 
ἀνθρώπινα μέτρα. Αὐτὴ εἶναι ὄχι μόνο ἡ ἔξοδος 
ἀπὸ τὴ δοκιμασία, ἀλλὰ καὶ ἡ εὐεργεσία της. 

Ὁ πόνος γεννᾷ τὴν ἀλήθεια, ἡ ἀπάντηση στὰ 
δικαιολογημένα «γιατί σὲ μένα, Θεέ μου» γεννιέται 
μέσα μας, καὶ αὐτή, ἡ δική μας ἀπάντηση, εἶναι τὸ 
δῶρο τοῦ Θεοῦ.

Ὁ θάνατος, ὁ πόνος, ἡ ἀδικία ἀποτελοῦν μυστή-
ριο, ποὺ ἡ ὅποια λογικὴ ἀπάντηση τὸ διασαλεύει. 
Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς ἡ ἀλήθεια δὲν ἐκφράζεται 
ὡς λογικὴ ἄποψη ἢ ἐπιχείρημα, ἀλλὰ προσφέ-
ρεται ὡς ταπείνωση καὶ κοινὸς πόνος.  Ἡ πορεία 
στὸ μεθόριο τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, τοῦ σκαν-
δαλισμοῦ καὶ τῆς δοξολογίας, τοῦ θαύματος καὶ 
τῆς ἀδικίας, παρουσιάζει στροφὲς καὶ κρυμμένες 
γωνιές, ὅπου διασφαλίζεται ἡ ἀλήθεια τῆς ζωῆς.

Ἂν ξεφύγει κανεὶς τὸν πειρασμὸ νὰ λυγίσει, τότε 
ἀντικρίζει τὴν ἀλήθεια μὲ τέτοια ὄψη, ποὺ ποτὲ δὲν 
εἶχε κἂν φανταστεῖ.  Ὁ πόνος, ἂν κάποιος καταφέρει 
νὰ τὸν ἀγκαλιάσει, γεννᾷ πρωτόγνωρες εὐαισθη-
σίες καὶ ξεδιπλώνει πραγματικότητες ποὺ μὲ ἄλλο 
τρόπο δὲν μποροῦν νὰ ἰδωθοῦν.  Ἡ πρόκληση δὲν 
εἶναι νὰ συμβοῦν γεγονότα καὶ ἀποκαλύψεις. Αὐτὰ 
ὑπάρχουν.  Ἡ πρόκληση εἶναι νὰ ἀνοίξει κανεὶς τὰ 
μάτια του, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ τὰ ἀντικρίσει.

Εἶναι ἀναντίλεκτη ἀλήθεια δυστυχῶς: Συνήθως, 
μόνο χάνοντας τὰ πολὺ ἐπιθυμητά, γνωρίζουμε καὶ 
κερδίζουμε τὰ πολὺ μεγάλα. Πρέπει νὰ βροῦμε τὶς 
διόδους μας, τὰ περάσματά μας, νὰ ἀνακαλύψουμε 
τήν «ἄλλη λογική».

Ἡ λογικὴ τοῦ εὐαγγελίου διαποτίζεται ἀπὸ τὴ 
λογικὴ τοῦ Σταυροῦ. « Ἡμεῖς κηρύσσομεν Χριστὸν 
ἐσταυρωμένον,  Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον,  Ἕλλησι 
δὲ μωρία, αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς,  Ἰουδαίοις τε καὶ  
Ἕλλησι, Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν». 
Στὴν  Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ παράδοση, ὁ  Ἐσταυ-
ρωμένος εἶναι «ὁ Βασιλεὺς τῆς Δόξης».  Ἡ λογικὴ 
τοῦ ἑκατόνταρχου καὶ τοῦ λῃστοῦ ἀποτελοῦν τὸ 
θεμέλιο τῆς λογικῆς τοῦ Θεοῦ. Αὐτοὶ δὲν πίστε-
ψαν σὲ διδάσκαλο, οὔτε σὲ θαυματουργό, οὔτε 
κἂν σὲ ἀναστημένο ἄνθρωπο. Αὐτοὶ πίστεψαν σὲ 
σταυρωμένο Θεό. Αὐτοὶ δὲν ἦταν οἱ «μὴ ἰδόντες καὶ 
πιστεύσαντες», ποὺ μακάρισε τὸ στόμα τοῦ  Ἀνα-
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στάντος Χριστοῦ. Αὐτοὶ ἦταν οἱ ἰδόντες τὰ ἀντίθετα 
καὶ μὴ πιστεύσαντες σὲ αὐτά. Εἶναι οἱ πιστεύσαντες 
στά «ἄλλα» ποὺ εἶδαν, καὶ αἰωνίως μακαρίζονται.

Ἡ  Ἑκκλησία ἀγκαλιάζει τὸν πόνο, πιστεύει στὴν 
ἀξία τῆς δοκιμασίας. Τὰ ὁμολογεῖ ὡς εὐκαιρίες. 
Μέσα τους ἀνιχνεύει τὰ ἀποτυπώματα τοῦ Θεοῦ.  
Ἡ ἐμπειρία της ἐπιβεβαιώνει αὐτὴ τὴ στάση της.  Ἡ 
διδασκαλία της τὴ δικαιολογεῖ.

Ἀποτελεῖ σταθερὴ πίστη τῆς  Ἐκκλησίας ὅτι τὰ 
μυστήρια ὑπερβαίνουν τὴν ἱκανότητα τῆς σκέψης.  
Ἡ λογικὴ τῆς  Ἐκκλησίας –ἡ «ἄλλη λογική» γιὰ 
τὸν κόσμο– ἀγαπᾷ τὸ μυστήριο, δὲν τὸ φοβᾶται. 
Εἶναι τό «ἔξω» ἀπὸ μᾶς, εἶναι τό «πέραν» ἀπὸ μᾶς. 
Εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς ὑποψιάζει καὶ μᾶς ἑλκύει στὴν 
ἄλλου εἴδους ζωή.  Ἡ ἀνατροπὴ καὶ ἐπανάσταση 
τῆς  Ἐκκλησίας –πέρα ἀπὸ τὴ διδασκαλία καὶ τὴ 
ζωή της– εἶναι ἡ λογική της, ἡ λογικὴ τοῦ σταυ-
ροῦ. Στὴν  Ἐκκλησία δοξάζεται ὁ σταυρωμένος, 
προκρίνεται ὁ τελευταῖος.

– 6 –

Ἡ ἑκούσια ἄρση τοῦ σταυροῦ, πέρα ἀπὸ τὶς 
δοκιμασίες ποὺ ὁ Θεὸς παραχωρεῖ, εἶναι ὁ καθη-
μερινὸς ἀγώνας τῆς σταύρωσης τῶν παθῶν, τῆς 
ἀπάρνησης ὅλων τῶν ἀδυναμιῶν τῶν ζυμωμένων 
μὲ τό «πολύτιμο ἐγώ μας». Στὴ θέση τῆς ὑπερηφά-
νειας ποὺ ἀπομάκρυνε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν Θεό, 
νὰ φέρουμε τὴν ὑψοποιὸ ταπείνωση, τὴ μετάνοια, 
τὴν προσευχή.

Ὁδοδείκτης γιὰ ἀσφαλῆ πορεία εἶναι μιὰ μεγά-
λη εὐλογία ποὺ ἔχει δώσει ὁ Θεός: ἡ εὐλογία τῶν 
ἐντολῶν.  Ἡ περιρέουσα ἀτμόσφαιρα κάνει τὸν 
ἄνθρωπο νὰ θεωρεῖ ὅτι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν 

ἀποτελεῖ μιὰ μηχανική, ἐπιφανειακὴ ἠθική, καὶ 
ὅτι ὁ λόγος περὶ τηρήσεως τῶν ἐντολῶν εἶναι 
μιὰ ἠθικολογία ποὺ προάγει τὸν εὐσεβισμό. Δὲν 
εἶναι ὅμως ἔτσι τὰ πράγματα.  Ἂν προσέξουμε, 
τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἡ Πατερικὴ γραμματεία καὶ ἡ 
ἐμπειρία τῆς  Ἐκκλησίας μας εἶναι γεμᾶτα ἀπὸ προ-
τροπὲς γιὰ τήρηση τῶν ἐντολῶν. Προσδιορίζουν 
τὴν ἁγιότητα –μεταξὺ ἄλλων– καὶ ὡς ἔκφραση 
τῆς τηρήσεως τῶν ἐντολῶν. « Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς 
ἐντολὰς τὰ ἐμὰς τηρήσατε», λέει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος  
( Ἰω., ιδ΄ 15).  Ἡ προσπάθεια τήρησης τῶν ἐντολῶν 
μᾶς μεταφέρει ἀπὸ τὴν ἀμφιβολία καὶ τοὺς ἐπι-
κίνδυνους ἀκροβατισμοὺς τῶν «βιωμάτων» καὶ 
τὸν ὑποκειμενισμό μας στὴν πραγματικότητα τῶν 
ἀδυναμιῶν μας.

Διαβάζουμε συχνὰ ἕνα βιβλίο, κάνουμε μιὰ 
ὡραία πνευματικὴ συζήτηση, μιλᾶμε γιὰ τὸν πλα-
τυσμὸ τῆς καρδιᾶς, τὶς ἀναρριχήσεις τοῦ νοῦ, γιὰ 
τὶς πνευματικὲς ἀναβάσεις, καὶ μετὰ ἀπὸ λίγο μᾶς 
διακόπτει ὁ ἄνδρας ἢ ἡ γυναίκα μας στὸ σπίτι, καὶ 
ἀντιδροῦμε μὲ ἔνταση καὶ ἐκνευρισμό. Τί ἔννοια 
ἔχουν τότε ὅλες αὐτὲς οἱ συζητήσεις;

Συμβαίνει ἐπίσης μιά «ἐπιλεκτική» θεώρηση τοῦ 
ζητουμένου τῆς τήρησης τῶν ἐντολῶν. Κρατᾶμε 
τὸ κομποσκοῖνι στὸ χέρι, τηροῦμε ἴσως ὅλες τὶς 
νηστεῖες κατὰ τὴν τάξη τῆς  Ἐκκλησίας μας, ἐπειδὴ 
ἔτσι μάθαμε, καὶ καλῶς κάνουμε, ἀλλὰ δὲν μπο-
ροῦμε νὰ τηρήσουμε τὶς ἐντολὲς τῆς ἀγάπης, τῆς 
ὑπομονῆς, τῆς ἀμοιβαίας ἀνοχῆς, τῆς συγχωρη-
τικότητας. Καὶ παρατηρεῖται τὸ ἑξῆς φαινόμενο: 
ἐνῷ ἐμφανιζόμαστε μὲ μιὰ μοναχικοῦ χαρακτῆρα 
παραδοσιακότητα, εἴμαστε πολὺ σκληρόκαρδοι 
ἄνθρωποι. Αὐτὸ ποὺ μαλακώνει τὴν ψυχὴ σὰν 
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σφυρὶ ποὺ τὴν χτυπάει εἶναι ἡ ἐντολὲς καὶ ὁ ἀγώνας 
τους. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἑκούσια ἄρση τοῦ σταυροῦ καὶ 
ἡ πορεία πρὸς τὸν Κύριο.

Οἱ ἐντολὲς ὑπάρχουν γιὰ δυὸ λόγους: πρῶτον, 
γιὰ νὰ μᾶς ταπεινώνουν, καὶ δεύτερον, γιὰ νὰ μᾶς 
δείχνουν τὴν πορεία μας.

Πόσο ἀγῶνα ἔχει μιὰ ἐντολή! Πόση προσπά-
θεια! Εἶναι πιὸ εὔκολο νὰ διαβάσουμε ἕνα κομμάτι 
ἀπὸ τὴ Φιλοκαλία, νὰ νομίσουμε ὅτι τὸ καταλάβαμε 

καὶ νὰ αἰσθανθοῦμε ὅτι φθάσαμε σὲ μιὰ δῆθεν 
«πνευματικὴ κατάσταση», ἀπὸ τὸ νὰ προσπαθή-
σουμε νὰ μὴν ποῦμε ἕνα ψέμμα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ 
ἀποκαλοῦμε συμβατικὰ ψέμματα, ἢ ἀπὸ τὸ νὰ δε-
χθοῦμε τὸ παιδί μας ὅπως εἶναι, ἢ νὰ ἀνεχθοῦμε 
τοὺς γέροντες γονεῖς μας, ἢ ἀμοιβαῖα ὁ ἕνας τὸν 
ἄλλο. Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι, ὅταν προσπαθοῦμε 
νὰ τηρήσουμε τὶς ἐντολές, δυσκολευόμαστε πολύ. 
Κι ἔτσι ταπεινωνόμαστε ἐνώπιόν τους.

Οἱ ἐντολὲς ὅμως, πέρα ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι μᾶς 
ταπεινώνουν, λειτουργοῦν καὶ ὡς ὁδοδεῖκτες στὴν 
πνευματικὴ πορεία μας. Βλέπει κανεὶς πολλὲς 
φορὲς στοὺς ὀρεινοὺς δρόμους νὰ ὑπάρχουν στὰ 
δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τῆς ἀσφάλτου πάσσαλοι μὲ 
φθορίζουσα ὕλη πάνω τους, ὥστε νὰ δείχνουν 
τὸν δρόμο, ὅταν αὐτὸς καλύπτεται ἀπὸ τὰ χιόνια. 
Τὸ ἴδιο κάνουν κι οἱ ἐντολές: μᾶς δείχνουν ποῦ 
πορευόμαστε. Γι’ αὐτὸ εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ 
ἀναζητήσει κανείς, μὲ τὴ συμπαράσταση τοῦ πνευ-
ματικοῦ του, νὰ προσδιορίσει τὶς ἐντολὲς γιὰ τὶς 
ὁποῖες πρέπει νὰ ἀγωνιστεῖ στὴ ζωή του. Δὲν εἴμα-
στε ὅλοι ἴδιοι, οὔτε ἔχουμε τὶς ἴδιες ἀδυναμίες καὶ 
τὰ ἴδια πάθη. Αὐτὰ ὅμως πρέπει νὰ προσφέρουμε 
στὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο μα-

θητεύει κανεὶς συνεχῶς στὸν συγκεκριμένο ἀγῶνά 
του. Δὲν δικαιολογεῖ εὔκολα τὸν ἑαυτό του, ὅταν 
δὲν τὰ καταφέρνει, δὲν ἀδιαφορεῖ. Στέκεται μὲ τιμι-
ότητα ἀπέναντι στὴν ἀλήθεια. Δὲν ψεύδεται, οὔτε 
ξεγελᾷ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ κοιτάζει ποιὲς ἀπὸ 
αὐτὲς τὶς ἐντολὲς θὰ ἐφαρμόσει καὶ σὲ ποιὸ βαθ-
μό.  Ἔτσι διακρίνει τὸν δρόμο καὶ τὴν πορεία του, 
καὶ στὴ συνέχεια ζητάει μὲ τὴν προσευχή του τὴν 
ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εὐλογία Του, ὥστε, ἂν 
κάποια ἀπὸ τὶς ἐντολὲς μπορεῖ νὰ μεταμορφωθεῖ 
σὲ ἐμπειρία προσωπική, αὐτὸ νὰ γίνει μόνο μὲ τὴ 
χάρη τοῦ Θεοῦ. Στὴν πνευματικὴ ζωή, οἱ ἐντολὲς 
δὲν ἀποτελοῦν κατάκτηση ἢ ἐπίτευγμα, ἀλλὰ δῶρο 
Θεοῦ καὶ καρπὸ τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος. Σὲ μᾶς ἀνή-
κει ἡ συναίνεση καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη στὴ χάρη Του.

Ὑπάρχει καὶ ἕνας ἄλλος τρόπος νὰ καλλιεργήσει 
κανεὶς τὴν ἐσωτερικὴ ταπείνωση: Συστέλλοντας τό 
«ἐγώ».  Ἐχθρὸς καὶ ἀντίπαλος στὴν πνευματικὴ 
ζωὴ δὲν ὑπάρχουν.  Ἕνας εἶναι ὁ ἐχθρός μας: ὁ 
ἑαυτός μας. Μία εἶναι ἡ ἀρρώστια: ὁ ἐγωισμός μας. 
Πολεμώντας τὸν ἐγωισμό μας, οἰκοδομοῦμε σιγὰ 
σιγὰ τὴν ἀτμόσφαιρα τῆς ταπείνωσης μέσα μας.  Ὁ 
ἐγωισμός, αὐτὴ ἡ ὕπουλη πνευματικὴ ἀρρώστια, 
ἔχει πολλὲς καὶ διάφορες ἐκφάνσεις καὶ ἐκδηλώ-
σεις. Τὸν καταλαβαίνουμε ἐνίοτε ὡς κενοδοξία, 
ἄλλοτε ὡς περιαυτολογία, πολλὲς φορὲς ὡς ἐγω-
παθῆ φιλαυτία ἢ ὡς ἐγωκεντρισμό.  Ἔχει φανερὲς 
μορφές, ὅπως ὁ θυμὸς καὶ ἡ ἀλαζονεία, ἕως πολὺ 
λεπτές, ὅπως ἡ ὑπερβολικὴ εὐαισθησία, τὸ παρά-
πονο, οἱ παρεξηγήσεις, ἡ μεγάλη εὐθιξία κ.ἄ. Κατ’ 
ἀναλογίαν, πολὺ ἔντονη εἶναι μέσα μας καὶ ἡ τάση 

K

K
Ὑπάρχει καὶ ἕνας ἄλλος τρόπος  

νὰ καλλιεργήσει κανεὶς τὴν  
ἐσωτερικὴ ταπείνωση:  

Συστέλλοντας τό «ἐγώ».  Ἐχθρὸς 
καὶ ἀντίπαλος στὴν πνευματικὴ 
ζωὴ δὲν ὑπάρχουν.  Ἕνας εἶναι  

ὁ ἐχθρός μας: ὁ ἑαυτός μας. Μία 
εἶναι ἡ ἀρρώστια: ὁ ἐγωισμός μας. 

Πολεμώντας τὸν ἐγωισμό μας, 
οἰκοδομοῦμε σιγὰ σιγὰ τὴν ἀτμό-
σφαιρα τῆς ταπείνωσης μέσα μας.
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δικαιολόγησης τοῦ ἑαυτοῦ μας. Δὲν ἀντέχουμε 
νὰ ἀδικούμαστε καί, ἀκόμα, δὲν ἀντέχουμε τοὺς 
συνανθρώπους μας ποὺ παρουσιάζουν χαρακτῆρα 
ἀσύμβατο μὲ τὸν δικό μας καὶ μᾶς δυσκολεύουν.  
Ἂς μετρήσει καθένας μόνος του τὸν ἑαυτό του καὶ 
ἂς ἀναλογισθεῖ πόσες δυσκολίες φέρνει ὁ ἐγωισμὸς 
στὴ συνεργασία καὶ τὴν προσφορά μας στὸ ἔργο 
τὸ χριστιανικό. Μήπως ὁ ἐγωισμὸς εἶναι ἀπὸ τὰ 
πρῶτα πάθη ποὺ πρέπει νὰ προσφέρουμε στὸν 
Σταυρὸ τοῦ Κυρίου μας;

« Ὁ σταυρός σου θὰ γίνει ἀνάσταση, μόνο ὅταν 
τὸν ἀγκαλιάσεις. Καὶ αὐτὸ θὰ γίνει, μόνο ὅταν ἔρθει 
στὴν καρδιά σου ἡ ταπείνωση, ποὺ θὰ φέρει τὴ με-
τάνοια, καὶ αὐτὴ θὰ δώσει καὶ πάλι ζωὴ καὶ χαρὰ 
στὴ νέκρωση ποὺ βιώνεις» (ἀρχιμ. Παῦλος Παπα-
δόπουλος, σύγχρονος ἀρθρογράφος).

– 7 –

Σταυρὸς καὶ  Ἀνάσταση, οἱ δύο ὁροθέτες στὴ ζωή 
μας, ποὺ κυλάει κινούμενη σὰν τὸ ἐκκρεμὲς  
ἀνάμεσά τους.

Ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ποὺ μὲ ὑπομονή, πίστη, 
προσευχή, ἐλπίδα στὸν Θεό, σηκώνει τὸν σταυρό 
του, ἀξιώνεται νὰ ἀπολαύσει κάτι ποὺ δὲν τὸ γεύ-
εται ὁ ὑλόφρων ἄνθρωπος καὶ οὔτε περιγράφεται 
εὔκολα μὲ τὰ λόγια: τὴ μυστικὴ παράκληση, τὴν 
παρηγορία, τὴν ἐνίσχυση τοῦ Παρακλήτου  Ἁγί-
ου Πνεύματος. Τὸ Πανάγιο Πνεῦμα χαρίζει τέτοια 
παρηγοριά, δύναμη, ἐσωτερικὴ χαρά, εἰρήνη στὶς 
κατὰ Θεὸν θλιβόμενες ψυχές, ποὺ λόγος ἀνθρώ-
πινος εἶναι ἀδύνατον νὰ παραστήσει. Μόνον ἐμπει-
ρικὰ μπορεῖ νὰ τὰ νιώσει κανείς. Εἶναι αὐτὸ ποὺ 
ὁ ψαλμῳδὸς ὑπογραμμίζει: «Κατὰ τὸ πλῆθος τῶν 
ὀδυνῶν μου ἐν τῇ καρδίᾳ μου αἱ παρακλήσεις σου 
εὔφραναν τὴν ψυχήν μου» (Ψαλμ. 93, 19). Στὸν 
χριστιανὸ ποὺ καρτερικὰ καὶ εὐχαριστιακὰ αἴρει 
τὸν σταυρό του εἶναι τόσο κοντὰ ὁ Θεός, ὅσο που-
θενὰ ἀλλοῦ. «Μετ’ αὐτοῦ εἰμι ἐν θλίψει» (Ψαλμ. 
90, 15).  Ἂν παρατηρήσουμε τὸ πρόσωπο μιᾶς 

κατὰ Θεὸν θλιβόμενης ψυχῆς, θὰ διακρίνουμε τὸ 
αὔγασμα μιᾶς διάχυτης εἰρήνης, ἕνα ἱλαρὸ φῶς 
ἄλλης τάξεως, μιὰ ὑπερκόσμια ὡραιότητα, κάποια 
μυστικὴ χροιά.

Διαβάζουμε στὸν ἐπίλογο ἀπὸ ἕνα –ἀγνώστου 
συγγραφέως, ἀνυπόγραφο– ἄρθρο σὲ χριστιανικὸ 
περιοδικό: 

«Αὐτὲς τὶς φιλόθεες ψυχὲς τὶς ὀργώνει τὸ ὑνὶ τῆς 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ καρποφορήσουν τὶς ἅγιες 
ἀρετές. Τὶς σμιλεύει τὸ καλέμι τοῦ θείου φίλτρου, 
γιὰ νὰ τὶς καταστήσει ἀγάλματα θεϊκά. Τὶς χωνεύει 
τὸ καμίνι τοῦ θείου πυρός, γιὰ νὰ τὶς ἀναπλάσει λα-
μπρές, καθαρές, γνήσιες, χρυσάφι ἄπευθο.

Τελικά, ὁ πόνος σφυρηλατεῖ τὴν ἀγάπη πρὸς 
τὸν Χριστό, καὶ αὐτὴ ἡ ἀγάπη εἶναι πλήρωμα ζωῆς.  
Ὁ ἄνθρωπος εὐρύνεται, πλατύνεται, ἀποκτᾷ δια-
στάσεις οἰκουμενικές. « Ἐν θλίψει ἐπλάτυνάς με» 
(Ψαλμ. 4, 2). Ζεῖ στὴ γῆ καὶ πολιτεύεται στὸν οὐρανό. 
Προσεύχεται, καὶ ἡ καρδιά του ἀγκαλιάζει ὅλο τὸν 
κόσμο. Μιλάει, καὶ ὁ λόγος του πέφτει σὰ δροσιὰ 
στὶς καρδιὲς τῶν ἄλλων. Εἶναι “ὡς λυπούμενος, ἀεὶ 
δὲ χαίρων“ (Β΄ Κορ. στ. 10)».

Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ζεῖ τὸ γνήσιο βίωμα τῆς 
χαρμολύπης, ποὺ μόνο μέσα στὸ κλίμα τῆς ἁγίας  
Ὀρθοδοξίας εὐδοκιμεῖ. Διότι ἐδῶ ὁ Σταυρὸς εἶναι 
ἄρρηκτα συνυφασμένος μὲ τὴν  Ἀνάσταση!

« Ἔχε τὸν νοῦ σου στὸν ἅδη καὶ μὴν ἀπελπί-
ζεσαι», ἄκουσε τὸν Θεὸ νὰ τοῦ λέει ὁ ἅγιος Σι-
λουανὸς ὁ  Ἀθωνίτης.  Ἀλλοῦ ὁ ἴδιος ἅγιος ἔλεγε 
πώς, γιὰ νὰ ἔχουμε ἐλπίδα σωτηρίας, «πρέπει νὰ 
βάλουμε τὴν ψυχή μας στὸ μούσκιο τῶν δακρύ-
ων». Καὶ ὁ ἀείμνηστος ὅσιος  Ἰουστῖνος Πόποβιτς 
ἔγραψε πώς «ὁ μόνος τρόπος νὰ δοῦμε τὸν Θεὸ 
εἶναι τὰ δακρυσμένα μάτια» (Κεφάλαια  Ἀσκητικὰ 
καὶ Θεολογικά).

Εἴθε νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ τὸ βιώσουμε αὐτὸ στὶς ψυ-
χές μας, καὶ νὰ εἶναι σταυροαναστάσιμη ἡ ζωή μας.

ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΥΡΣΟΥΜΗ

K

K
Ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ποὺ μὲ ὑπομονή, πίστη, προσευχή, ἐλπίδα  
στὸν Θεό, σηκώνει τὸν σταυρό του, ἀξιώνεται νὰ ἀπολαύσει κάτι  

ποὺ δὲν τὸ γεύεται ὁ ὑλόφρων ἄνθρωπος καὶ οὔτε περιγράφεται εὔκολα  
μὲ τὰ λόγια: τὴ μυστικὴ παράκληση, τὴν παρηγορία, τὴν ἐνίσχυση  

τοῦ Παρακλήτου  Ἁγίου Πνεύματος. Τὸ Πανάγιο Πνεῦμα χαρίζει τέτοια 
παρηγοριά, δύναμη, ἐσωτερικὴ χαρά, εἰρήνη στὶς κατὰ Θεὸν θλιβόμενες 

ψυχές, ποὺ λόγος ἀνθρώπινος εἶναι ἀδύνατον νὰ παραστήσει.  
Μόνον ἐμπειρικὰ μπορεῖ νὰ τὰ νιώσει κανείς. 

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

ρτ
ιο

ς
 -

 Α
π

ρι
λ

ιο
ς
  

 2
0

1
8

 -
 6

2
6

49



Χαρῆτ’ ἀδέρφια τὴ μεγάλη μας γιορτή.
Εἶν’ ἡ γιορτὴ τῆς πίστης καὶ τῆς λευτεριᾶς,
καὶ προμηνᾷ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Λυτρωτῆ
καὶ τῶν προγόνων διαλαλεῖ τὴν ἀρετή.
[...]
Χαρῆτ’ ἀδέρφια τὴν τρανὴ διπλὴ γιορτή.

(Γ. Βερίτης)

Γιὰ νὰ φθάσουμε σ’ αὐτὴ τὴν τρανὴ διπλὴ Γιορτή, 
ἡ  Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία μας δὲν ἔδωσε μόνο 
τὴν ἔμπνευση, τὴν ἡγεσία καὶ τὴν εὐλογία της, 

ἀλλὰ ἔγινε κυριολεκτικὰ ὁλοκαύτωμα! Κορυφαῖοι στὴ 
θυσία ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ στὴν  Ἑλλάδα καὶ 
ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανὸς στὴν Κύπρο.  Ὁ ἐθνι-
κός μας ποιητὴς Διονύσιος Σολωμὸς θὰ ὑμνήσει, θὰ 
δοξολογήσει καὶ ταὐτόχρονα θὰ πενθήσει τὴ θυσία 
τοῦ μεγάλου  Ἐθνομάρτυρα Πατριάρχη μὲ τὸν θρῆνο:

« Ὅλοι κλάψτε. ἀποθαμένος
ὁ ἀρχηγὸς τῆς  Ἐκκλησιᾶς.

κλάψτε, κλάψτε. κρεμασμένος
ὡσὰν νά ’τανε φονιάς».

Καὶ στὴν Κύπρο τὸ ἴδιο θαῦμα. Τὸ ἴδιο μεγαλεῖο 
ἀντίστασης, ἀνάστασης καὶ ἀντοχῆς.  Ἂν τὸ 1821 
εἶναι θαῦμα –ὅπως καὶ εἶναι–, ἡ ἀντοχὴ τοῦ  Ἕλλη-
να σκλάβου τῶν 800 χρόνων τί νἆναι ἆραγε; Γιατὶ 
ὑπάρχει ἕνα τμῆμα τοῦ  Ἑλληνισμοῦ ποὺ ἔζησε ὄχι 
400, ἀλλὰ 800 χρόνια σκλαβιᾶς. Καὶ ὄχι μονάχα 
κάτω ἀπὸ ἕναν τύραννο, ἀλλὰ κάτω ἀπὸ πολλοὺς 
σκληροὺς τυράννους. Καὶ τί τυράννους! Καὶ ὅμως, ὁ 
μεγάλος καὶ ἀσκλάβωτος λαὸς τῆς θαλασσοδαρμέ-
νης Κύπρου, κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῆς τυραννίας, τῶν 
ἐπιδρομῶν, τῶν σφαγῶν καὶ τῆς σκλαβιᾶς Περσῶν, 
Ρωμαίων, Σαρακηνῶν,  Ἀράβων, Σταυροφόρων, 
Ναϊτῶν, Λουζιτανῶν,  Ἑνετῶν, Τούρκων,  Ἄγγλων, 
στέκει ὀρθὸς καὶ ἀλύγιστος, διαλαλώντας τὴν ἀθα-
νασία τοῦ  Ἑλληνικοῦ  Ἔθνους. Στὰ λόγια τοῦ  Ἐθνο-
μάρτυρα Κυπριανοῦ περικλείεται ἡ ἐθνικὴ περηφά-
νεια καὶ τὸ ἀδούλωτο φρόνημα τῆς « Ἀσκλάβωτης 
Σκλάβας». «Συγκαιρινό», σύγχρονο τοῦ κόσμου, 
ὀνομάζει τὸν  Ἑλληνισμὸ ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου 
Κυπριανός. Γι’ αὐτὸ ὁ Κυπριανὸς θὰ δώσει στὸν 
τύραννο ποὺ τὸν ἀπειλοῦσε τὴν ἀγέρωχη ἀπάντηση:

«Σφάξε μας οὕλους κι ἂς γενῇ τὸ γαῖμάν μας αὐλάκιν,
κάμε τὸν κόσμον μακελλειὸν καὶ τοὺς Ρωμιοὺς τρα-

ούλλια,
ἀμμά ξερε πὼς ἴλαντρον ὄντας κοπεῖ καβάκιν
τριγύρου του πετάσσονται τρακόσια παραπούλια»! 

Στὴν  Ἑλλάδα ὁ Γρηγόριος ὁ Ε΄ καὶ στὴν Κύπρο 
ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανὸς ἀγωνίστηκαν στὸν με-
γάλο μας ἐθνικοαπελευθερωτικὸ  Ἀγῶνα τοῦ 1821, 
ἀγωνίστηκαν κατὰ τοῦ τυράννου καὶ ἔγιναν αἰώνια 
σύμβολα ἀντοχῆς καὶ συνέχειας τῆς Ρωμιοσύνης. Γι’ 
αὐτὸ ὁ Κυπριανὸς μιλάει γιὰ Ρωμιοσύνη καὶ δίνει 
περήφανη ἀπάντηση στὸν τύραννο ποὺ ἀπειλοῦσε 
μὲ σφαγὲς ὅλους τοὺς Κυπρίους:

« Ἡ Ρωμιοσύνη ἒν φυλὴ συνότζιαιρη τοῦ κόσμου,
κανένας δὲν ἐβρέθηκεν γιὰ νὰ τὴν ἰξηλείψῃ,
κανένας, γιατὶ σιέπει την ποὺ τά ’ψη ὁ Θεός μου.
Ἡ Ρωμιοσύνη ἒν νὰ χαθῇ, ὄντας ὁ κόσμος λείψει»! 

Ὁ ἀγώνας τῆς  Ὀρθόδοξης  Ἐκκλησίας μας ἐνά-
ντια στὸν τύραννο ἄρχισε στὰ 1453 καὶ κράτησε 
400 ὁλόκληρα χρόνια. Πρῶτος στὰ 1611 ποὺ κάνει 
συνεχῆ ἐπαναστατικὰ κινήματα κατὰ τῆς Τουρκιᾶς 
εἶναι ὁ  Ἐπίσκοπος Τρίκκης Διονύσιος. Τελικά, ὁ  
Ὀσμὰν πασᾶς θὰ συλλάβει τὸν μεγάλο ἐπαναστάτη 
καὶ τὰ παλληκάρια του, θὰ τοὺς βασανίσει καὶ θὰ 
ἐπιδοθεῖ σὲ μεγάλη σφαγή.  Ἡ θυσία τοῦ Διονυσίου 

Ἡ νίκη στὰ 1821 
ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ  

στὴν  Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία!

K

K
Γιὰ νὰ φθάσουμε σ’ αὐτὴ τὴν 

τρανὴ διπλὴ Γιορτή, ἡ  Ὀρθόδοξη  
Ἐκκλησία μας δὲν ἔδωσε μόνο 

τὴν ἔμπνευση, τὴν ἡγεσία καὶ τὴν 
εὐλογία της, ἀλλὰ ἔγινε κυριολε-
κτικὰ ὁλοκαύτωμα! Κορυφαῖοι 

στὴ θυσία ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος 
Ε΄ στὴν  Ἑλλάδα καὶ ὁ  Ἀρχιεπίσκο-

πος Κυπριανὸς στὴν Κύπρο.  
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καὶ τῶν παλληκαριῶν του ἔγινε θρυλικὸ δημοτικὸ 
τραγούδι, ποὺ τὸ τραγουδοῦσαν οἱ ραγιάδες:

«Μεῖναν τὰ σπίτια ἀδειανά, γέμισαν τὰ χαντάκια
κι ὁ Τοῦρκος δὲν ἀπόσωσε νὰ κόβει καὶ νὰ καίει.
Δὲν ἔχ’ ἡ μάννα πιὰ παιδιὰ καὶ τὰ παιδιὰ γονέους»... 

Καὶ οἱ θυσίες καὶ τὸ ἀτέλειωτο μαρτυρο-
λόγιο συνεχίζονται: Στὰ 1638 δίνει τὴ ζωή 
του μὲ μαρτυρικὸ θάνατο ἕνας μεγάλος  
Ἐθνάρχης τοῦ Γένους, ἕνας μεγάλος Πατρι-
άρχης τῆς  Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ πιὸ 
μεγάλη μορφὴ τῶν χρόνων τῆς δουλείας: ὁ 
Κύριλλος Λούκαρις. Λίγα χρόνια μετά, στὰ 
1650, βρίσκει μαρτυρικὸ θάνατο ὁ Οἰκουμε-
νικὸς Πατριάρχης Παρθένιος. Λίγο ἀργότε-
ρα, στὰ 1657, ἀπαγχονίζεται ὁ Οἰκουμενικὸς 
Πατριάρχης Παρθένιος ὁ Γ΄. Καὶ μετὰ ἀπὸ 
ἕναν χρόνο ἀπαγχονίζεται ὁ Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως Γαβριήλ. Στὰ προ-
δρομικὰ χρόνια τῆς ἐπαναστατημένης Πα-
τρίδας ἐντάσσεται καὶ ἡ θυσία τοῦ μεγάλου 
ἀποστόλου τῆς Λευτεριᾶς καὶ τῆς Πατρίδας  
Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ποὺ δίνει τὴ ζωή του 
μὲ μαρτυρικὸ θάνατο στὶς 24 Αὐγούστου 1779 στὸ 
χωριὸ Κολικόντασι τῆς μαρτυρικῆς γῆς τῆς Βόρειας  
Ἠπείρου. Γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν μεγάλο ἐπαναστάτη, 
μαθητές, καθηγητὲς καὶ δάσκαλοι ἔλεγαν κάθε πρωῒ 
στὴν προσευχή τους καὶ τοῦτα τὰ μοναδικὰ λόγια:

« Ἔφεξε τὸ Φῶς. Προσκυνοῦμε τὸν Χριστὸ
καὶ τὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ τὸν  Ἅγιο Κοσμᾶ,
ποὺ παιδεύτηκε γιὰ μᾶς. 
Νὰ βοηθάει τὸν δάσκαλό μας
καὶ τὸν οἶκο τοῦ πατρός μας». 

Μετὰ τὸν Γρηγόριο τὸν Ε΄ θυσιάζονται στὸν βωμὸ 
τοῦ μεγάλου μας  Ἀγῶνα μὲ μαρτυρικὸ θάνατο οἱ 
θρυλικοὶ ἑπτὰ  Ἱεράρχες: ὁ  Ἀγχιάλου Εὐγένιος, ὁ 
Νικομηδείας  Ἀθανάσιος, ὁ Δέρκων Γρηγόριος, ὁ 
Θεσσαλονίκης  Ἰωσήφ, ὁ Τυρνάβου  Ἰωαννίκιος, ὁ  
Ἁδριανουπόλεως Δωρόθεος καὶ ὁ  Ἐφέσου Διονύ-
σιος. Καὶ στὴν Κύπρο, μαζὶ μὲ τὸν Κυπριανὸ θυσιά-
ζονται καὶ ὅλοι οἱ  Ἱεράρχες τοῦ μαρτυρικοῦ νησιοῦ. 
Σ’ αὐτὸ τὸ μαρτυρολόγιο ἐντάσσεται καὶ ἡ θυσία τοῦ  
Ἀθανασίου Διάκου, ποὺ τὴν ὥρα τοῦ μαρτυρίου του 
καὶ στὰ λόγια τοῦ τυράννου νὰ ἀλλάξει τὴν πίστη 
ἔδωσε τὴν ἀγέρωχη ἀπάντηση:

«Πᾶτε κι ἐσεῖς κι ἡ πίστη σας μουρτάδες νὰ χαθεῖτε.
Ἐγὼ Γραικὸς γεννήθηκα, Γραικὸς θὲ νὰ πεθάνω!». 

Ἀπὸ τὸ ὑπέροχο παράδειγμα τοῦ κλήρου 
ἐμπνεύσθηκε καὶ τὸ πλήρωμα τῆς  Ὀρθόδοξης  
Ἐκκλησίας: Καὶ οἱ νέοι καὶ οἱ γέροντες. Καὶ οἱ ἐπι-
στήμονες καὶ οἱ ἁπλοὶ ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ μας. Καὶ 

οἱ  Ἀρματολοὶ καὶ οἱ Κλέφτες. Καὶ οἱ γυναῖκες καὶ 
οἱ ἄντρες. Καὶ ὅλοι μαζί –κλῆρος, ἀγωνιστὲς καὶ 
λαός– πίστευαν καὶ τόνιζαν διαρκῶς ὅτι ὁ μεγάλος 
μας ἐθνικοαπελευθερωτικὸς ἀγώνας τοῦ 1821 εἶναι 
γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς Πατρίδας 

τὴν  Ἐλευθερία!  Ὅλος ὁ λαὸς τῆς σκλαβωμένης 
Πατρίδας, ὅλοι οἱ ὅπου γῆς  Ἕλληνες, ὁλόκληρη 
ἡ Ρωμιοσύνη, ὅλοι ἑνωμένοι κάτω ἀπὸ τὴν ἡγεσία 
καὶ τὶς εὐλογίες τῆς  Ὀρθόδοξης  Ἐκκλησίας μας, 
ἀγωνίστηκαν τὸν ὑπὲρ πάντων  Ἀγῶνα κατὰ τοῦ 
τυράννου μὲ τὴν ἔμπνευση, τὴν πρωτοπορία καὶ 
τὴν καθοδήγηση τοῦ κλήρου.

Δεῖτε μερικὲς χαρακτηριστικὲς ἐπισημάνσεις τῆς  
Ἱστορίας:

1.  Ὁ Γάλλος πρεσβευτὴς καὶ λόγιος ἱστορικὸς 
Πουκεβὶλ μένει κατάπληκτος ἀπὸ τὶς θυσίες τῆς  
Ὀρθόδοξης  Ἐκκλησίας μας καὶ γράφει: « Ἡ  Ὀρθό-
δοξη  Ἐκκλησία ἔδωσε στὸν  Ἀγῶνα ἕντεκα Πατρι-
άρχες, ἑκατὸ  Ἀρχιερεῖς καὶ ἕξι χιλιάδες κληρικούς».

2. Στὰ 1852 ἡ ἁρμόδια  Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν  Ἐκκλη-
σιαστικὴ Νομοθεσία θὰ διακηρύξει καὶ θὰ ὁμολογή-
σει ἐντὸς τῆς Βουλῆς τῶν  Ἑλλήνων ὅτι: « Ἡ  Ὀρθό-
δοξη  Ἐκκλησία μας διετήρησεν ἐν ταῖς περιπετείαις 
τῶν χρόνων τὴν πνευματικὴν καὶ ἐθνικὴν ἑνότητα 
τῶν  Ἑλλήνων». 

3.  Ὁ  Ὑπασπιστὴς τοῦ Κολοκοτρώνη Φωτάκος 
γράφει γιὰ τὴ συμβολὴ τοῦ ἱεροῦ κλήρου στὸν  
Ἀγῶνα: «Οἱ Λειτουργοὶ τοῦ Θεοῦ τοῦ  Ὑψίστου 
ἐφρόντισαν καὶ ἑτοίμασαν τὸ  Ἔθνος των διὰ νὰ ἐπα-
ναστατήσῃ...  Ὁ κλῆρος παρουσιάσθη ἐμπρὸς μὲ τὸν 
Σταυρὸν καὶ μὲ τὸ ὅπλον εἰς τὰς χεῖρας καὶ ἔδωκε τὸ 
σύνθημα Πατρὶς καὶ Θρησκεία!».

4.  Ὁ Σπυρίδων Τρικούπης διακήρυξε στὴ Βουλὴ 
τῶν  Ἑλλήνων στὶς 3 Αὐγούστου 1864 γιὰ τὸν Πα-
τριάρχη Γρηγόριο Ε΄: « Ἀπατῶνται, κύριοι, μεγάλην 
ἀπάτην ὅσοι νομίζουσιν ὅτι ἐν τῷ Συντάγματι τῆς 3ης 
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Σεπτεμβρίου ἐγράφη τὸ πρῶτον ἡ ἀνεξαρτησία.  Ἡ 
ἀνεξαρτησία ἐγράφη τὸ 1821. Καὶ θέλετε νὰ σᾶς εἴπω 
ποιάν ἡμέραν;  Ἐγράφη κατὰ τὴν ἡμέραν καθ’ ἣν ὁ 
μέγας Ποιμενάρχης τῶν  Ὀρθοδόξων λαῶν, ἐξερχό-
μενος ἀπὸ τὰ  Ἅγια τῶν  Ἁγίων, ἐκρεμάσθη ἁγιάζων 
καὶ ἁγιαζόμενος καὶ τρώγων ἀκόμη τὸν  Ἅγιον  Ἄρτον 
καὶ πίνων ἀκόμη τὸ  Ἅγιον Αἷμα τοῦ Κυρίου.  Ἐκείνην 
τὴν ἡμέραν ἐγράφη τὸ δόγμα τῆς ἀνεξαρτησίας! Καὶ 
θέλετε νὰ σᾶς εἴπω ποῦ ἐγράφη;  Ἐν ταῖς καρδίαις 
σας. Καὶ διὰ ποίας ὕλης ἐγράφη; Διὰ τοῦ αἵματος τοῦ 
Γρηγορίου. Τοιαύτη γραφή, κύριοι, εἶναι ἀδύνατον 
ποτὲ νὰ ἐξαλειφθεῖ» (Δ. Πετράκου, Κοινοβουλευτικὴ  
Ἱστορία τῆς  Ἑλλάδος, τ. Α΄, σελ. 218-219).

5. Οἱ Καπετάνισσες ἔστειλαν τὴν 30/12/1826 στὸν 
Αὐτοκράτορα τῆς Ρωσίας τὴν ἀκόλουθη  Ἀναφορὰ 
ἐκ μέρους ὅλων τῶν  Ἑλληνίδων: «... Εἴμαστε θυ-
γατέρες τῆς περιφήμου γιὰ τὰ μεγαλουργήματα καὶ 
τὰ δυστυχήματα  Ἑλλάδος. Πενθοῦμεν διὰ τὸν πρὸ 
τεσσάρων αἰώνων πολιτικὸν αὐτῆς θάνατον... Καὶ δὲν 
ἐλπίζομεν σωτηρίαν εἰ μὴ ἀπὸ τὸν  Ἔφορον τοῦ Δικαί-
ου Θεόν, ἀπὸ τὸν φιλάνθρωπον  Ἰησοῦν καὶ ἀπὸ τὰ 
οἰκτήρμονα σπλάγχνα τῶν δυνατῶν τῆς γῆς...  Ἀφο-
σιωμέναι εἰς τὴν Θείαν Πρόνοιαν, ὑπομένομεν ὅλα 
τὰ δεινὰ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Σταυροῦ, τῆς  Ἀληθείας 
καὶ τῆς Δικαιοσύνης, καὶ δεόμεθα τοῦ  Ὑψίστου νὰ 
συγχωρήσῃ τὸν κόσμον Του καὶ νὰ λυτρώσῃ ἀπὸ τὴν 
ἀτιμίαν τὸ πλάσμα Του.  Ἀλλ’ ἐνῷ ὑψοῦμεν δακρύ-
οντας τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμῶν πρὸς τοὺς Οὐρανούς, 
ἐνατενίζουσαι καὶ πρὸς τὴν  Ὑμετέραν Μεγαλειότητα, 
ἐπικαλούμεθα τὸ φιλάνθρωπον, γενναῖον καὶ ἀφιλο-
κερδὲς τῆς εὐαισθήτου καρδίας της». 

6. Οἱ ἀνώνυμες  Ἑλληνίδες, οἱ Σουλιώτισσες, οἱ 
Μανιάτισσες, οἱ Μεσολογγίτισσες, οἱ Μακεδόνισσες, 
οἱ Ναουσαῖες, οἱ Νησιώτισσες, ὅλες οἱ ἀνώνυμες  
Ἑλληνίδες, στὴν ἀπορία τῶν ξένων γιατί ἀγωνίσθη-
καν καὶ θυσιάσθηκαν, ἀπαντοῦσαν: « Ὁ τοῦ Χριστοῦ 
ἔρως καὶ ἡ πρὸς τὴν Πατρίδα ἀγάπη μᾶς ὁδήγησαν 
ἀπόφασιν νὰ λάβωμεν νὰ ζήσωμεν Χριστιανοὶ ἐλεύ-
θεροι, εἰδεμὴ νὰ χαθῶμεν»! Καὶ ὅταν ρωτοῦσαν τὴν 
ἀνώνυμη  Ἡρωΐδα, «γιατί δὲν παίρνεις Τοῦρκο γιὰ 

ἄντρα νὰ σ’ ἀρματώσει στὸ φλουρὶ καὶ στὸ μαργα-
ριτάρι», αὐτὴ ἀπαντοῦσε: «Κάλλιο νὰ ἰδῶ τὸ αἷμά 
μου τὴ γῆς νὰ κοκκινίσει, παρὰ νὰ ἰδῶ τὰ μάτια μου 
Τοῦρκος νὰ τὰ φιλήσει!». 

7.  Ἡ Μπουμπουλίνα θυσίασε τὰ πάντα στὸν  
Ἀγῶνα.  Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν περιουσία της, ποὺ προσέ-
φερε στὴ ναυτικὴ ἐξόρμηση τοῦ  Ἔθνους, ἔχασε τὸν 
ἄντρα της καὶ τὸ πρῶτό της παιδὶ ἀπὸ τοὺς Τούρ-
κους. Μὰ δὲν κάμφθηκε οὔτε στιγμή. Εἶπε τότε στοὺς 
προκρίτους: « Ἔχασα τὸν σύζυγό μου. Εὐλογητὸς ὁ 
Θεός!  Ὁ πρεσβύτερος υἱός μου ἔπεσε μὲ τὰ ὅπλα 
ἀνὰ χεῖρας. Εὐλογητὸς ὁ Θεός!  Ὁ δεύτερος καὶ μόνος 
υἱός μου, δεκατετραετὴς τὴν ἡλικίαν, μάχεται μετὰ 
τῶν  Ἑλλήνων καὶ πιθανῶς νὰ εὕρῃ ἔνδοξον θάνατον. 
Εὐλογητὸς ὁ Θεός!  Ὑπὸ τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ θὰ 
ρεύσῃ ἐπίσης τὸ αἷμά μου. Εὐλογητὸς ὁ Θεός!  Ἀλλὰ 
θὰ νικήσωμεν ἢ θὰ παύσωμεν μὲν ζῶντες, ἀλλὰ θὰ 
ἔχωμεν τὴν παρήγορον ἰδέαν ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ δὲν 
ἀφήσαμεν ὄπισθεν ἡμῶν δούλους τοὺς  Ἕλληνας». 

8.  Ἡ Τζαβέλαινα ἔδωσε τὰ πάντα στὸν  Ἀγῶνα. 
Καὶ ἔγινε θρυλικὸ δημοτικὸ τραγούδι γιὰ τὸν τρόπο 
μὲ τὸν ὁποῖο ἀντέδρασε, ὅταν ἔμαθε ὅτι τὰ παιδιά 
της θυσιάστηκαν πολεμώντας τὸν Τύραννο, ἀλλὰ 
καὶ γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀντέδρασε ἀργότε-
ρα, ὅταν ἔμαθε ὅτι τὰ παιδιά της δὲν θυσιάστηκαν, 
ἀλλὰ ζοῦν:

« Ἡ Δέσπω ἡ Τζαβέλαινα, τοῦ Φώτου ἡ γυναίκα,
παίρνει μαντάτο χλιβερό, παίρνει χαμπέρι μαῦρο,
πὼς τὰ παιδιά της ἔπεσαν, ὁ Κίτσος κι ὁ Ζυγούρης.
Δακρύζουν οἱ Σουλιώτισσες, μαλλιοτραβιέται ἡ Δέσπω,
μὰ ρίχνει πίσω τὰ μαλλιά, τὰ δάκρυα ξεσφουγγίζει.
– Γιὰ πάψετε τὰ κλάματα, σῶστε τὰ μοιρολόγια,
κι οἱ γιοί μου κι ἂν σκοτώθηκαν, πᾶν στοῦ Χριστοῦ 

τὸ δρόμο!».

Ὅμως σὲ λίγες μέρες παίρνουν χαρούμενο χα-
μπέρι:

«Οἱ γιοί σου ζοῦν, Τζαβέλαινα, καὶ πελεκᾶν τοὺς 
Τούρκους!

Γυρνᾶν σὲ λύπες σὲ χαρές, σὲ βάσανα σὲ γέλια,
γυρνᾶνε κι οἱ Σουλιώτισσες κι ἡ μιὰ φιλάει τὴν ἄλλη,
κι ἡ Δέσπω ἡ Τζαβέλαινα γονατισμένη λέει:
Μεγάλη ἡ χάρη σου, Χριστέ, τρανὴ καὶ δοξασμένη,
ποὺ τὰ παιδιά μου μοῦ φυλᾷς, τὰ δυό μου παλικάρια,
ὅμως ἐγὼ τὰ ξέγραψα, ταμένα ἐγὼ πιὰ τά ’χω
γιὰ τὸ δικό σου τ’ ὄνομα καὶ τὴ γλυκιὰ πατρίδα!».

9.  Ὁ θρυλικὸς Γέρος τοῦ Μοριᾶ, πηγαίνοντας γιὰ 
τὴν Τριπολιτσά, αἰσθάνθηκε τὴν ἀνάγκη νὰ σταθεῖ 
στὸ Χρυσοβίτσι, νὰ μπεῖ στὴν ἐκκλησιά, νὰ γονατίσει 
στὴν Παναγιὰ καὶ νὰ ζητρήσει βοήθεια: «Παναγιά 
μου», φώναξε, «βοήθησε καὶ τούτη τὴ φορὰ τοὺς  
Ἕλληνες, διὰ νὰ ἐμψυχωθοῦν»! Λένε πὼς ἄκουσε 52
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τὴ φωνή της νὰ τοῦ δίνει θάρρος. Καὶ ὅταν βγῆκε, 
ἦταν λιοντάρι πάλι. Καὶ δυὸ στροφοῦλες παρακά-
τω ξεπετάγονται μπροστά του ὀκτὼ ἁρματωμένοι: 
ὁ ξάδελφός του  Ἀντώνης Κολοκοτρώνης κι ἑπτὰ 
ἀνίψια του.  Ἔτσι, γράφει, «γινήκαμε ἐννιά, καὶ τὸ 
ἄλογό μου δέκα»! Μ’ αὐτοὺς τοὺς λίγους πάλεψε. 
Καὶ σύντομα μαζεύτηκαν πολλοί. Καὶ γίνηκαν ποτά-
μι, ποὺ ἀδάμαστο κι ὁρμητικὸ ἔπνιξε τὸν τύραννο. 
Καὶ ὅταν ὁ  Ἅμιλτον τοῦ ἔλεγε νὰ συμβιβαστεῖ μὲ 
τοὺς Τούρκους, τότε ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ γιὰ μία 
ἀκόμα φορὰ παίρνει δύναμη ἀπὸ τὴν Παναγία καὶ 
λέει: « Ἐμεῖς, Καπετὰν  Ἅμιλτον, συμβιβασμὸ μὲ τὸν 
Τοῦρκο δὲν κάνουμε»!  Ἦταν ἀπόλυτα βέβαιος ὅτι ὁ 
Θεὸς θὰ μᾶς λευτερώσει ἀπὸ τὸν Τοῦρκο. Καὶ λέει 
μὲ πάθος: « Ὁ Θεὸς ὑπέγραψε τὴν ἐλευθερίαν τῶν  
Ἑλλήνων, καὶ δὲν παίρνει πίσω τὴν ὑπογραφή Του»! 

10.  Ὁ  Ἰωάννης Μακρυγιάννης κάθε μέρα ἔλεγε 
στὴν προσευχή του: « Ἐσύ, Κύριε, θ’ ἀναστήσεις τοὺς 
πεθαμένους  Ἕλληνες. Πρέπει, Κύριε, νὰ βοηθήσεις 
τὴν  Ἑλλάδα, γιὰ νὰ λαμπρυνθεῖ αὐτὴ καὶ ἡ θρησκεία 
τοῦ Χριστοῦ».  Ὁ Μακρυγιάννης κατηγορεῖ τοὺς  
Ἕλληνες ποὺ δὲν τιμοῦν τὴ συμβολὴ τοῦ Κλήρου 
στὸν  Ἀγῶνα καὶ γράφει: « Ἐμεῖς μὲ σκιάν μας τὸν 
Τίμιον Σταυρὸν ἐπολεμήσαμεν ὁλοῦθε, σὲ κάστρα, σὲ 
ντερβένια, σὲ μπογάζια καὶ σὲ ταμπούργια. Καὶ αὐτὸς 
ὁ Σταυρὸς μᾶς ἔσωσε. Μᾶς ἔδωσε τὴ νίκη καὶ ἔχασε 
(= ὁδήγησε στὴν ἧττα) τὸν ἄπιστον Τοῦρκον. Τόση 
μικρότητα στὸν Σταυρό, τὸν σωτῆρά μας! Καὶ βρίζουν 
οἱ πουλημένοι εἰς τοὺς ξένους καὶ τοὺς παπάδες μας, 
τοὺς ζυγίζουν ἄναντρους καὶ ἀπόλεμους.  Ἐμεῖς τοὺς 
παπάδες τοὺς εἴχαμε πάντοτε μαζὶ σὲ κάθε μετερίζι, 
ὄχι μόνο γιὰ νὰ βλογᾶνε τὰ ὅπλα μας τὰ ἱερά, ἀλλὰ 
καὶ γιὰ νὰ πολεμᾶνε. Ντροπή,  Ἕλληνες»! 

11.  Ὁ Καραϊσκάκης διακήρυττε ὅτι ἔμενε σὲ 
πύργο κοντὰ στὸ Μοναστήρι τῆς Παναγιᾶς στὸν 
Προυσό. Καὶ μὲ περηφάνεια συμπλήρωνε, μοῦ 
ἀρέσει ἀπὸ κεῖ:

«Νὰ κατεβαίνω στὶς γιορτές, νὰ ροβολάω στὶς σχόλες, 
νὰ προσκυνῶ τὴν Παναγιά, νὰ γονατῶ στοὺς  Ἅγιους,
καὶ στὸν ἀφέντη τὸ Χριστὸ γιὰ νὰ σταυροκοπιέμαι
καὶ νὰ τοὺς λέω τὰ βάσανα τῆς δόλιας μου Πατρίδας». 

Ἡ  Ἐκκλησία μας στὰ 1822, στὴν πιὸ κρίσιμη 
στιγμὴ τοῦ  Ἀγῶνα, ἀναποκρίθηκε στὴν ἔκκληση 
τῆς Βουλῆς τῶν ἐπαναστατημένων  Ἑλλήνων καὶ 
προσέφερε τὰ ἱερὰ σκεύη τῶν  Ἱερῶν Ναῶν καὶ 
τῶν Μοναστηριῶν γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ ἐθνικοαπε-
λευθερωτικοῦ  Ἀγῶνα.  Ἰδοὺ ἡ ἱστορικὴ ἔκκληση:

«Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς  Ἑλλάδος

Τὸ Βουλευτικὸ Σῶμα ἐθεσπίσατο:  Ἐπειδὴ νέος 
στόλος ἐχθρικός, ἐκπλεύσας ἀπὸ τὸν  Ἑλλήσποντον, 
διευθύνεται καθ’ ἡμῶν.  Ἐπειδὴ ὁ ἄσπονδος ἡμῶν 

ἐχθρός, καίτοι πολλάκις νικηθεὶς ἀπὸ τὰ ὅπλα μας, 
ἐπιμένει μεταχειριζόμενος ὅλα τὰ δυνατὰ μέσα, διὰ 
νὰ ἐκπληρώσῃ τοὺς ἐκδικητικοὺς αὐτοῦ σκοποὺς 
ἐναντίον τῆς Πατρίδος καὶ τῆς  Ἱερᾶς ἡμῶν Θρη-
σκείας...  Ἐπειδὴ ὁμολογουμένως τὸ ἁρμοδιώτερον 
μέσον εἰς ματαίωσιν τῶν σκοπῶν τοῦ ἐχθροῦ εἶναι 
ἡ ταχίστη ἔκπλευσις τοῦ  Ἐθνικοῦ Στόλου, ἡ στέ-
ρησις τῶν χρημάτων εἶναι τὸ μόνον ἐμπόδιον τοῦ 
ἀναγκαίου τούτου ἐγχειρήματος, καὶ ἑπομένως μᾶς 
ἀναγκάζει νὰ προσδράμωμεν εἰς ἀμέσους πηγάς, 
ὅσαι ἠμποροῦν νὰ μᾶς δώσωσιν ἐκ τοῦ προχείρου 
τὴν ἀπαιτουμένην χρηματικὴν ποσότητα.  Ἐπειδὴ 
μόναι ἄμεσαι πηγαὶ ὅπου πρέπει νὰ καταφύγωμεν 
εἰς τοιαύτην ἐπείγουσαν χρείαν εἶναι ὁ χρυσὸς καὶ 
ὁ ἄργυρος τῶν Μοναστηρίων καὶ τῶν  Ἐκκλησιῶν, 
μέταλλα τὰ ὁποῖα γινόμενα νομίσματα προσφέρουσι 
τὸ ἑτοιμότατον μέσον, διὰ νὰ πλουτίσῃ τὸ  Ἐθνικὸν 
Ταμεῖον καὶ οὕτω νὰ κατασταθῇ ἐπιτήδειον εἰς τὸ νὰ 
παράσχῃ τὰς ἀπαιτουμένας δαπάνας πρὸς ὑπεράσπισιν 
τῆς Πατρίδος, ἡ δὲ ἀφαίρεσις αὕτη τοῦ χρυσοῦ καὶ 
ἀργύρου, ἁπλῶν κοσμημάτων καὶ ἔργων πολυτελείας 
θεωρουμένων, δὲν ἀντιβαίνει ποσῶς εἰς τὸ πρὸς τὴν  
Ἁγίαν  Ἐκκλησίαν ὀφειλόμενον σέβας, τῆς ὁποίας ὁ 
θεμελιωτὴς καὶ Νυμφίος ἠγάπησε τὴν ἁπλότητα, τὴν 
ταπείνωσιν καὶ τὴν πτωχείαν.  Ἡ Διοίκησις θέλει λάβῃ 
ὅλα τὰ ἀναγκαῖα μέτρα καὶ τὴν ἀνήκουσαν προσοχὴν 
διὰ τὴν ταχεῖαν καὶ ἀσφαλῆ μετακόμισιν τῶν εἰρη-
μένων σκευῶν εἰς τὸν τόπον ὅστις παρ’ αὐτῆς θέλει 
διορισθῆ. Τὰ εἰρημένα σκεύη νὰ μεταβληθῶσιν εἰς 
νομίσματα, διὰ νὰ ἐπαρκέσωμεν εἰς τὰς μεγίστας τῆς 
Πατρίδος χρείας.

Ἐν Κορίνθῳ, τῇ 5ῃ  Ἀπριλίου 1822».

Ὁ λαός μας μὲ τὸ πιὸ κάτω δημοτικὸ τραγούδι 
ὑμνολογεῖ, εὐγνωμονεῖ καὶ δοξάζει τὴν  Ὀρθόδο-
ξη  Ἐκκλησία μας, γιατὶ εὐλόγησε τὰ ἅρματα τῶν  
Ἀγωνιστῶν καὶ ὁδήγησε στὴ νίκη:

«Χαρὰ ποὺ τὄχουν τὰ βουνά, τὰ κάστρα περηφάνεια,
γιατὶ γιορτάζει ἡ Παναγιά, γιορτάζει κι ἡ Πατρίδα,
σὰν βλέπουν διάκους μὲ σπαθιὰ, παπάδες μὲ τουφέκι,
σὰν βλέπουν καὶ τὸν Γερμανό, τῆς Πάτρας τὸν Δεσπότη,
νὰ εὐλογάει τ’ ἄρματα, νὰ εὐχέται τοὺς λεβέντες». 

Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τιμοῦμε τὴ μοναδική, ἀπο-
κλειστικὴ καὶ ἀμέριστη προσφορὰ τῆς  Ὀρθόδοξης  
Ἐκκλησίας μας στὸ μεγάλο ἐθνικοαπελευθερωτικὸ  
Ἀγῶνα τοῦ 1821. Καὶ τὴν παρακαλοῦμε νὰ συνεχί-
σει νὰ προσφέρει καὶ νὰ ἐμπνέει ὅλο τὸν λαό μας 
καὶ σήμερα, ὅπως τότε, στὰ 1821! Καὶ σήμερα, ποὺ 
ἐσωτερικοὶ καὶ ἐξωτερικοὶ ἐχθροὶ καὶ φίλοι βυσσο-
δομοῦν κατὰ τῆς Πατρίδας καὶ τοῦ  Ἔθνους μας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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Ἡτηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ τῆς ΕΡΤ «Φωτεινὰ Μο-
νοπάτια» ποὺ μεταδόθηκε τὸν Νοέμβριο 
τοῦ 2017 ἦταν ἀφιερωμένη στὰ ἡρωικὰ καὶ 

μαρτυρικὰ Καλάβρυτα, τὴ γῆ τῶν  Ἁγίων καὶ τῶν  
Ἡρώων.  Ὁ ἡγούμενος τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς τῆς  Ἁγί-
ας Λαύρας, μορφὴ ἐπιβλητική, λόγια, εἶπε: « Ἡ  
Ἁγία Λαύρα εἶναι τόπος ἱερὸς καὶ ἱστορικός. Τόπος  
Ἁγίων καὶ  Ἡρώων. Εἶναι ἡ Κιβωτὸς τοῦ  Ἔθνους.  
Ἐδῶ, στὶς 17 ἢ στὶς 18 Μαρτίου 1821, ὁ ἐπίσκοπος 
Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς ὕψωσε τὸ λάβαρο τῆς  
Ἑλληνικῆς  Ἐπανάστασης τοῦ 1821. Καὶ ἀκούστηκε 
μυριόστομο τὸ σύνθημα: « Ἐλευθερία ἢ Θάνατος!». 
Τὸ σύνθημα διέσχισε τὸν ἀέρα καὶ ἔφτασε στὰ πέ-
ρατα τῆς Γῆς καὶ τῆς Οἰκουμένης.  Ἡ  Ἑλλάδα ἢ 
σπάει τὰ βαριὰ καὶ μακρόχρονα δεσμὰ τῆς δουλεί-
ας, τῆς τυραννίας, τῆς ἀδικίας, τῆς καταπίεσης, τῆς 
καταδυνάστευσης, δουλείας 400 καὶ πλέον ἐτῶν, 
ἢ ἀφανίζεται ἀπὸ τὸ πρόσωπο τῆς Γῆς».

Οἱ  Ἕλληνες ἐπαναστάτες ἔδωσαν, ἐνώπιον 
Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὅρκο ἱερό: « Ἐλευθερία ἢ 
Θάνατος!».  Ἢ ἀπελευθερώνονται ἢ χάνονται. 
ἢ σπᾶνε τὸν τουρκικὸ ζυγό, ποὺ τὸν εἶχαν στὸν 
λαιμό τους 400 καὶ πλέον χρόνια, καὶ ἀναπνέουν 
τὸν ἀέρα τῆς  Ἐλευθερίας, ἢ ἀφανίζονται ἀπὸ τὸ 
πρόσωπο τῆς Γῆς.

«Νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών».  Ἀγὼν ὑπὲρ τῆς Πί-
στεως καὶ τῆς Πατρίδος.  Ὑπὲρ τῶν βωμῶν καὶ τῶν 
ἑστιῶν.  Ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἀνεξαρτησίας.  
Ὑπὲρ τῶν ἀξιῶν καὶ τῶν ἰδανικῶν. Εἶναι  Ἐπανά-
σταση γιὰ τὴ λύτρωση καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ  
Ἔθνους. Εἶναι ἀγώνας ἐθνικοαπελευθερωτικός. Δὲν 
εἶναι ἐξέγερση ταξικὴ ἢ κοινωνική.

Σύσσωμο τὸ  Ἔθνος ἐξεγείρεται.  Ἐξεγείρεται 
λαὸς καὶ κλῆρος, κλῆρος καὶ λαός.  Ἐξεγείρεται 
καὶ πολεμάει τὸν προαιώνιο ἐχθρό του στὴ στεριὰ 
καὶ στὴ θάλασσα, στὴ θάλασσα καὶ στὴ στεριά. 
Πολεμάει τὸν κατακτητή, τὸν  Ὀθωμανὸ Τοῦρκο, 
τὸν ἀλλόθρησκο καὶ ἀλλόφυλο. Πολεμάει μιὰ 
ὁλόκληρη αὐτοκρατορία.  Ὁ Δαυῒδ πολεμάει τὸν 
Γολιάθ. Πολεμάει, ὅμως, μὲ ψυχή!

Στὰ χρόνια τῆς σκλαβιᾶς, οἱ  Ἕλληνες εἶχαν 
πραγματοποιήσει πολλὰ κινήματα ἐνάντια στὸν 
κατακτητή.  Ὑπὲρ τὰ 250. Καὶ ὅλα εἶχαν φρικτὴ 
κατάληξη, ἐφ’ ἑνὸς μὲν λόγῳ πλημμελοῦς ὀργά-
νωσης, ἀφ’ ἑτέρου δὲ λόγῳ μὴ παροχῆς βοήθει-
ας ἐκ μέρους τῶν Εὐρωπαίων. Αὐτοὶ ὑπόσχονταν 
βοήθεια, καὶ βοήθεια ποτὲ δὲν εἶχε ἔρθει, καὶ κάθε 
κίνημα πνιγόταν στὸ αἷμά του.

Τὸ ἱστορικὸ συμπέρασμα καὶ δίδαγμα ποὺ 
βγῆκε ἀπὸ τὰ κινήματα αὐτά, ποὺ ὀνομάστηκαν 

Ἡ  Ἑλληνικὴ  Ἐπανάσταση τοῦ 1821
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«προεπαναστατικά»:  Ἡ  Ἑλλάδα δὲν θὰ πρέπει νὰ 
ὑπολογίζει καὶ νὰ ἐλπίζει πλέον στὴν εὐρωπαϊκὴ 
βοήθεια.  Ἂν θέλει νὰ λυτρωθεῖ καὶ νὰ ἀπελευθε-
ρωθεῖ, θὰ πρέπει νὰ στηριχθεῖ ἀποκλειστικὰ καὶ 
μόνο στὶς δικές της δυνάμεις. Στὸν δικό της ἑαυτό.

Τὸ ἱστορικὸ αὐτὸ συμπέρασμα καὶ δίδαγμα ἀνέ-
λαβε νὰ πραγματοποιήσει ἡ Φιλικὴ  Ἑταιρεία. Αὐτὴ 
ἀνέλαβε νὰ κάνει μυστικὴ διαφώτιση στὸν λαὸ καὶ 
νὰ ἐξεύρει χρήματα καὶ ὅπλα.  Ἐργάστηκε γιὰ τὸν 

σκοπὸ αὐτὸ ὀκτὼ χρόνια. Κινήθηκε γιὰ τὸν ἱερὸ 
καὶ ἅγιο σκοπὸ μὲ μυστικότητα, μὲ πίστη, μὲ ἐθνικὸ 
ζῆλο καὶ παλμό, μὲ σχέδιο, μὲ προοπτική, μὲ ὅρα-
μα. Αὐτὴ προετοίμασε τὴν  Ἑλληνικὴ  Ἐπανάσταση.

Καὶ ὅταν ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἔγινε 
ἡ κήρυξη τῆς  Ἑλληνικῆς  Ἐπανάστασης τοῦ 1821.  
Ἡ κήρυξη τοῦ  Ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ  Ἀγῶνα. 
Οἱ  Ἕλληνες ἐπαναστάτες πολέμησαν γιὰ τὴν ἔξω-
ση τοῦ κατακτητῆ ποὺ πατοῦσε τὸ ἱερὸ χῶμα τῆς  
Ἑλλάδας 400 καὶ πλέον χρόνια.  Ἔδωσαν ἐναντίον 
του μάχες πολλὲς στὴ στεριὰ καὶ στὴ θάλασσα. Μά-
χες ὁμηρικές, βροντώδεις, ἠχηρές. Μάχες ἱστορικές.

Οἱ  Ἕλληνες ἐπαναστάτες πολεμοῦν μὲ ἀφάντα-
στο ἡρωισμὸ καὶ ἀσύλληπτη ἀνδρεία καὶ γενναιό-
τητα. Οἱ ἡρωικὲς πράξεις, τὰ ἡρωικὰ κατορθώματα, 
ἀλλὰ καὶ οἱ ἡρωικὲς θυσίες καὶ τὰ ἡρωικὰ ὁλοκαυ-
τώματα ἀφήνουν τὴν Οἰκουμένη ὅλη ἄναυδη, καὶ 
ἰδιαιτέρως τὴν Εὐρώπη. 

Ὁ Αὐστριακὸς Μέττερνιχ, σφοδρὸς πολέμιος 
τῶν ἐξεγέρσεων καὶ τῶν ἐπαναστάσεων, ἔσχισε τὰ 
ἱμάτιά του, ὅταν εἶδε τὴν ἔκρηξη τῆς  Ἑλληνικῆς  
Ἐπανάστασης. Τώρα ὅλοι ἀλλάζουν στάση. Σχη-
ματίζεται τὸ ρεῦμα τοῦ Φιλελληνισμοῦ. Πολλοὶ 
Εὐρωπαῖοι Φιλέλληνες ὑποστήριξαν τὴν  Ἑλληνικὴ  
Ἐπανάσταση διπλᾶ, ἠθικῶς καὶ ἐμπράκτως.  Ἦρθαν 

στὴν  Ἑλλάδα Φιλέλληνες καὶ πολέμησαν, μαζὶ 
μὲ τοὺς  Ἕλληνες, γιὰ τὸν ἴδιο σκοπό, γιὰ τὰ ἴδια 
ἰδανικά. Πολέμησαν «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν 
ἁγία καὶ τῆς πατρίδας τὴν ἐλευθερία»! 

Φιλέλληνες, συμπολεμιστὲς τῶν  Ἑλλήνων, 
ἄφησαν ἐδῶ τὴν τελευταία τους πνοή. Οἱ προτο-
μές τους καὶ τὰ ἀγάλματά τους ὑψώνονται στὸν 
Κῆπο τῶν  Ἡρώων τοῦ ἡρωικοῦ καὶ ἔνδοξου Με-
σολογγίου.

Τὸ Μεσολόγγι, μὲ τὴν ἡρωική του  Ἔξοδο καὶ τὸ 
ἡρωικό του ὁλοκαύτωμα, συγκλόνισε τὴν Οἰκου-
μένη καὶ τὴν ὑφήλιο ὅλη. Συγκίνησε βαθύτατα ὅλη 
τὴν ἀνθρωπότητα. Στάθηκε ὄρθιο, παρὰ τὴ φοβερὴ 
πεῖνα καὶ δίψα. Δὲν λύγισε. Δὲν προσκύνησε τὸν 
ἐχθρό. Δὲν πρόδωσε τὴν πίστη του καὶ τὰ ἰδανικά 
του. Προτίμησε τὴν ἡρωικὴ  Ἔξοδο καὶ τὸν ἡρωικὸ 
θάνατο.  Ἔγινε φάρος τηλαυγὴς καὶ φώτισε τὴ Γῆ 
ὅλη καὶ τὴν Οἰκουμένη ὅλη. Καὶ αὐτὸ διεδραμάτισε 
σπουδαῖο ρόλο στὴν ἀπελευθέρωση τοῦ  Ἔθνους.

Καὶ οἱ  Ἕλληνες νίκησαν. Νίκησαν τὴν  Ὀθω-
μανικὴ Αὐτοκρατορία.  Ἀποδείχθηκαν ἀληθινοὶ 
ἐπαναστάτες.  Ἀληθινοὶ ἥρωες. Λύτρωσαν καὶ 
ἀπελευθέρωσαν τὸ  Ἑλληνικὸ  Ἔθνος.  Ἔθραυσαν 
τὰ βαριὰ δεσμὰ τῆς δουλείας, δουλείας τεσσάρων 
καὶ πλέον αἰώνων.

Ἡ  Ἐπανάσταση εἶχε νεκρούς. Εἶχε θύματα.  
Ἔρρευσε αἷμα, αἷμα πολύ. Μὰ τὸ δέντρο τῆς  Ἐλευ-
θερίας ποτίζεται μὲ αἷμα! Μόνο μὲ αἷμα!  Ἡ  Ἐλευ-
θερία κατακτιέται μὲ τὸ σπαθί. Μὲ τὸν ἡρωισμό, 
Μὲ τὴ λεβεντιά. Μὲ τὴν πίστη στὸν Θεό. Μὲ τῆς 
καρδιᾶς τὸ πύρωμα. Μὲ τῆς ψυχῆς τὴ μεγαλοσύνη.

Τὸ  Ἑλληνικὸ  Ἔθνος λυτρώθηκε.  Ἀπελευθερώ-
θηκε καὶ ἔγινε ἔθνος-κράτος.  Ἀπέκτησε καὶ πολι-
τικὴ ὀντότητα.  Ἔγινε μέλος τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς 
σκηνῆς, καὶ ὡς τέτοιο πορεύεται μέσα στὸν χρόνο 
καὶ στὴν ἱστορία.

Καθιερώθηκε δὲ ὡς ἐπίσημη ἡμέρα κήρυξης τῆς  
Ἑλληνικῆς  Ἐπανάστασης τοῦ 1821 ἡ 25η Μαρτίου.  
Ἔτσι, συνδυάσθηκε τό «Χαῖρε» τοῦ  Ἀρχαγγέλου 
Γαβριὴλ πρὸς τὴν  Ὑπεραγία Θεοτόκο μὲ τό «Χαῖρε, 
ὦ χαῖρε Λευτεριά» τῶν  Ἑλλήνων.

Τιμὴ καὶ δόξα στοὺς λυτρωτὲς καὶ ἀπελευθε-
ρωτὲς τοῦ  Ἔθνους μας. Τιμὴ καὶ δόξα στοὺς ἥρωες 
τοῦ 1821, ποὺ μᾶς χάρισαν τὸ ὑπέρτατο ἀγαθὸ 
τῆς  Ἐλευθερίας.

Ἂς ἀξιοποιοῦμε τὸ 1821.  Ἂς τὸ κάνουμε πί-
στη στὸν Θεό.  Ἂς τὸ κάνουμε φιλοπατρία.  Ἂς τὸ 
κάνουμε ἔργα θεάρεστα.  Ἂς τὸ κάνουμε εἰρήνη, 
ποίηση καὶ δημιουργία, χαρὰ στοὺς λυτρωτὲς καὶ 
ἀπελευθερωτές μας, ποὺ μᾶς βλέπουν ἀπὸ τὸν 
Οὐρανό.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΜΠΡΑΝΗΣ
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Ἔρρευσε αἷμα, αἷμα πολύ. 

Μὰ τὸ δέντρο τῆς  Ἐλευθερίας 
ποτίζεται μὲ αἷμα! Μόνο μὲ αἷμα!   

Ἡ  Ἐλευθερία κατακτιέται 
μὲ τὸ σπαθί. Μὲ τὸν ἡρωισμό, 
Μὲ τὴ λεβεντιά. Μὲ τὴν πίστη 

στὸν Θεό. Μὲ τῆς καρδιᾶς 
τὸ πύρωμα. Μὲ τῆς ψυχῆς 

τὴ μεγαλοσύνη.
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« Ἕλληνες, μὴ φοβεῖσθε. δὲν εἶναι πολλοὶ οἱ 
Τοῦρκοι, ὅπως σᾶς λέγουν. Κάνετε κουράγιο.  Ἐγὼ 
θὰ βγῶ νὰ πολεμήσω.  Ὁ Θεὸς εἶναι μὲ μᾶς, δὲ θὰ 
μᾶς ἀφήσει νὰ χαθοῦμε». Φώναζε μὲ τὴ βροντώδη 
φωνή του ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ στοὺς  Ἕλληνες, γιὰ 
νὰ πολεμήσουν, ὅταν φόβος καὶ τρόμος ἁπλώθηκε 
στὴν Πελοπόννησο μὲ τὴν ἐμφάνιση τῆς στρατιᾶς 
τοῦ Δράμαλη ( Ἰούλιος 1822). Τότε τὰ μέλη τῆς 
προσωρινῆς Κυβερνήσεως μέσα στὸν πανικὸ κα-
τέφυγαν σὲ δύο γολέττες στὸ λιμάνι τῶν Μύλων, 
ἐνῷ ὁ Μαῖτλαντ,  Ἄγλλος  Ἁρμοστὴς στὰ  Ἑπτά-
νησα, προφήτευσε: «Τὸν Αὔγουστο ἡ  Ἑλλὰς δὲν 
θὰ ὑπάρχει». Μὰ ὁ Κολοκοτρώνης τὸν διέψευσε 
κι ἐκείνη τὴ φορά. Ποτὲ δὲν ἀμφέβαλλε γιὰ τὴ 
νικηφόρο ἔκβαση τοῦ ἐθνικοῦ μας  Ἀγῶνα, γιατὶ 
εἶχε πίστη βαθιὰ πὼς ὁ Θεὸς δὲν ἐγκαταλείπει τὴν  
Ἑλλάδα. « Ὁ Θεὸς ἔδωσε τὴν ὑπογραφή Του διὰ τὴν 
ἐλευθερίαν τῆς  Ἑλλάδος, δὲν τὴν παίρνει ὀπίσω», 
συνήθιζε νὰ λέει μὲ ἐπιμονή.

Ἦταν πολὺ σκληρὸ τὸ ἔργο του καὶ ἀγωνιῶδες.  
Ὁ ἴδιος ἐξομολογεῖται στὰ  Ἀπομνημονεύματά 
του Διήγησις συμβάντων τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς:  
« Ἡ ἀρχηγία ἑνὸς στρατεύματος  Ἑλληνικοῦ ἦτον μία 
τυραννία, διατὶ ἔκαμνε καὶ τὸν ἀρχηγὸν καὶ τὸν κριτή, 
καὶ τὸν φροντιστή, καὶ νὰ τοῦ φεύγουν καθεημέρα 
καὶ πάλιν νὰ ἔρχωνται. νὰ βαστάῃ ἕνα στρατόπεδο 
μὲ ψέματα καὶ κολακείαις, μὲ παραμύθια, νὰ τοῦ 
λείπουν καὶ ζωοτροφὲς καὶ πολεμοφόδια καὶ νὰ μὴν 
ἀκοῦν καὶ νὰ φωνάζῃ ὁ ἀρχηγός, ἄλλον νὰ φοβε-
ρίζῃ, ἄλλον νὰ κολακεύῃ κατὰ τοὺς ἀνθρώπους»1. 
Ποὺ στηριζόταν λοιπὸν ὁ Κολοκοτρώνης καὶ πῶς 
ἄντεχε ἐπικηρυγμένος ἀπ’ τοὺς Τούρκους νὰ τρέ-
χει στὰ Κύθηρα ἢ στὰ  Ἑπτάνησα, νὰ πολεμᾷ στὴν 
Πελοπόννησο, νὰ γίνεται θῦμα συνωμοσίας σὲ 
ἐμφύλιες διαμάχες, νὰ φυλακίζεται, νὰ δικάζεται, 
νὰ καταδικάζεται σὲ θάνατο καὶ νά... μένει μέχρι 
τέλους ἀλύγιστος καὶ ἀνίκητος; « Ἔχω τὸ θάρρος 
μου εἰς τὸν Προστάτην τῆς  Ἑλλάδος Θεόν», ἔλεγε.  
Ἀλλὰ καὶ ἐκείνη ἡ ἀρχαιοελληνικὴ περικεφαλαία 
στὸ κεφάλι του, μὲ τὸν μεγάλο λευκὸ σταυρὸ 
στὸ ἐμπρόσθιο μέρος, ἦταν σύμβολο Πατρίδας 
καὶ Θρησκείας.

1. Στὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ  Ἀπομνημονεύματα τοῦ Κολοκο-
τρώνη διατηρεῖται ἡ ὀρθογραφία τῆς καταγραφῆς.

«Εἶναι θέλημα Θεοῦ. Εἶναι κοντά μας καὶ βοηθάει, 
γιατὶ πολεμᾶμε γιὰ τὴν πίστη μας, γιὰ τὴν πατρίδα 
μας, γιὰ τοὺς γέρους γονιούς, γιὰ τὰ ἀδύνατα παιδιά 
μας, γιὰ τὴ ζωή μας, τὴ λευτεριά μας... Καὶ ὅταν ὁ 
δίκαιος Θεὸς μᾶς βοηθάει, ποιὸς ἐχθρὸς ἠμπορεῖ νὰ 
μᾶς κάνει καλά;». Μὲ τέτοια λόγια, σὰν ἀπὸ θεία 
φώτιση, φτέρωνε τὶς καρδιὲς τῶν ἀγωνιστῶν ὁ 
Κολοκοτρώνης, καλώντας τους νὰ πολεμήσουν 
τὸν κατακτητή. Κι ἔτρεχαν κοντά του σὰν τὰ ρυάκια.

Σὲ ὥρα φυγῆς καὶ σφαγῆς γεννήθηκε.  Ἑτοιμό-
γεννη ἡ μάννα του Ζαμπία ἔτρεχε νὰ σωθεῖ, κυνη-
γημένη ἀπ’ τοὺς Τούρκους, καὶ τὸν γέννησε κάτω 
ἀπὸ μιὰ φτελιὰ στὸ Ραμοβούνι τῆς Μεσσηνίας, 
στὶς 30  Ἀπριλίου 1770, Δευτέρα τῆς Λαμπρῆς. 
Μέσα στὸν καθαρὸ ἀέρα τῆς φύσης κράτησε ὁ 
Θοδωράκης-βρέφος ἀμόλυντη τὴν πνοὴ τοῦ Θεοῦ 
στὰ σπλάχνα του καὶ τὸν θέριευε στὰ δύσκολα καὶ 
ἀδύνατα. Φόβος καὶ τρόμος ἔγινε στοὺς Τούρκους. 
«Πύργος δυνάμεως» καὶ μόνο τὸ ὄνομά του στὰ 
παλληκάρια του. «Εἶμαι ὁ Κολοκοτρώνης», τοὺς 
φώναζε, «ἀκολουθῆστέ με καὶ ἔχει ὁ Θεός».

Ἀπ’ τὰ 15 του χρόνια ἁρματολός, στὰ 17 κα-
πετάνιος.  Ἄλλοτε κλέφτης στὴ στεριά, ἄλλοτε 
πειρατὴς μὲ τὸν Βλαχάβα καὶ τὸν Νικοτσάρα στὴ 

«Ὁ Θεὸς ἔδωσε τὴν ὑπογραφή Του 
διὰ τὴν ἐλευθερίαν τῆς  Ἑλλάδος...» 

(Θεόδωρος Κολοκοτρώνης)
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Ποὺ στηριζόταν ὁ Κολοκοτρώνης 
καὶ πῶς ἄντεχε ἐπικηρυγμένος ἀπ’ 
τοὺς Τούρκους νὰ τρέχει στὰ Κύ-

θηρα ἢ στὰ  Ἑπτάνησα, νὰ πολεμᾷ 
στὴν Πελοπόννησο, νὰ γίνεται 
θῦμα συνωμοσίας σὲ ἐμφύλιες 

διαμάχες, νὰ φυλακίζεται, νὰ δικά-
ζεται, νὰ καταδικάζεται σὲ θάνατο 

καὶ νά... μένει μέχρι τέλους 
ἀλύγιστος καὶ ἀνίκητος; « Ἔχω 

τὸ θάρρος μου εἰς τὸν Προστάτην 
τῆς  Ἑλλάδος Θεόν», ἔλεγε.
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θάλασσα, ἔγινε ἔμπειρος στοὺς ἀγῶνες, καὶ ὑπη-
ρετώντας στὸν ρωσικὸ στρατὸ στὰ  Ἑπτάνησα ἢ μὲ 
τὸν βαθμὸ τοῦ ταγματάρχη στὸν ἀγγλικὸ ἔμαθε τὴν 
τακτικὴ τοῦ πολέμου καὶ ἔδειχε ἡγετικὲς ἱκανότητες. 
Στὰ  Ἑπτάνησα μελέτησε καὶ τὴν  Ἑλληνικὴ  Ἱστορία. 
Σὲ ἡλικία 8-9 χρόνων εἶχε μάθει τὴν  Ἀλφαβήτα 
καὶ λίγα γράμματα ἀπὸ τὰ ἱερὰ ἀναγνώσματα στὸ 
Μοναστηράκι τῶν  Ἁγίων Θεοδώρων, κοντὰ στὸ 
Πυργάκι τῆς Πελοποννήσου.  Ἐκεῖ ὁ πατέρας του 
Καπετὰν Κωνσταντής, κυνηγημένος ἀπὸ Τούρκους 
κι  Ἀρβανιτάδες λίγο μετὰ τὰ  Ὀρλωφικά, ἔκρυψε 
τὴ γυναῖκά του καὶ τὰ ἕξι μικρά τους γιὰ προστασία. 
«Εἰς τὸν καιρὸν τῆς νεότητάς μου ὅπου ἠμποροῦσα 
νὰ μάθω κάτι τι, σχολεῖα,  Ἀκαδημίαι δὲν ὑπῆρχαν... 
Τὸ Ψαλτήρι, τὸ Κτωήχι, ὁ Μηνιαῖος καὶ αἱ Προφητεῖαι 
ἦσαν τὰ βιβλία ποὺ ἀνέγνωσα», διηγεῖται.

Σὲ ἡλικία 20 ἐτῶν ἔκανε τὸν γάμο του καὶ ἀπέ-
κτησε ἕξι παιδιά. Κι ὅταν μυήθηκε στὴ Φιλικὴ  Ἑται-
ρεία τὸ 1828 στὴ Ζάκυνθο, μόλις ὁρκίσθηκε, εἶπε: 
« Ἐγώ, ἡ φαμίλια μου, 
τ’ ἅρματά μου, ὅ,τι ἔχω 
εἶναι γιὰ τὴν  Ἑλλάδα».  
Ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα, 
πῆρε τὸ μήνυμα ἀπὸ 
τὸν  Ὑψηλάντη, καὶ 
ἀποβιβάστηκε στὴ 
Μάνη. « Ἔκοψα δύο 
σημαῖες μὲ Σταυρὸ 
κι ἐκίνησα». Μὲ τὸν 
Πετρόμπεη Μαυρο-
μιχάλη κήρυξαν τὴν  
Ἐπανάσταση στὴν Κα-
λαμάτα στὶς 23 Μαρ-
τίου 1821. Τὴν ἡμέρα 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, 25 
Μαρτίου, ἤθελαν νὰ 
κάνουν ἀρχή, γιὰ νὰ σημάνει καὶ ὁ Εὐαγγελισμὸς 
τοῦ Γένους μὲ τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου.  
Ἀλλὰ ἤδη μὲ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Καλαμάτας, 
ξημερώνοντας τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ὁ κόσμος εἶχε 
ξεσηκωθεῖ.

Ἀπ’ ὅπου περνοῦσαν ἠχοῦσαν οἱ καμπάνες 
χαρμόσυνα, οἱ ἱερεῖς τοὺς εὐλογοῦσαν, ὁ λαὸς 
τοὺς φιλοῦσε. «Οἱ  Ἕλληνες ὅπου ὅλοι μὲ τὲς εἰκό-
νες ἔκαναν δέησι καὶ εὐχαριστίες... Μοῦ ἤρχετο νὰ 
κλαύσω ἀπὸ τὴν προθυμία ποὺ ἔβλεπα». « Ἡ ὥρα 
ἔφθασε. Τὰ πάντα εἶναι δικά μας, καὶ ὁ Θεὸς τοῦ 
παντὸς μεθ’ ἡμῶν ἔσεται...», ἔγραφαν σὲ ἐπιστολή 
τους ὁ Κολοκοτρώνης καὶ ὁ Παπαφλέσσας πρὸς 
τοὺς κατοίκους τῆς  Ἀρκαδίας. Οἱ Τοῦρκοι ἔτρεχαν 
νὰ κλειστοῦν στὰ κάστρα.  Ἡ ἐπανάσταση γενι-
κεύθηκε στὴν Πελοπόννησο.  Ὁ Κολοκοτρώνης 
ἀεικίνητος τὴν ἀλώνιζε ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη, μέρα καὶ 

νύχτα, καλπάζοντας μὲ τ’ ἄλογό του, ποὺ πετοῦσε, 
μὰ καὶ τὸ στιβαρό του πάτημα ἤξερε κορφοβούνια 
καὶ διάσελα, μονοπάτια κι ἀπόκρυφες λαγκαδιές. 
Οἱ  Ἕλληνες ὅμως, ἀσυνήθιστοι ἀπὸ τὴ στρατιωτικὴ 
ζωὴ καὶ ἄοπλοι, ἄφηναν τὸ στρατόπεδο καὶ ἔτρεχαν 
στὶς οἰκογένειές τους. Τοὺς ἔβλεπε νὰ φεύγουν καὶ 
τοῦ ἔρχονταν δάκρυα.

Νὰ τί μᾶς λέει ὁ ἴδιος: « Ἔκατσα ἕως ποὺ ἐσκα-
πέτισαν... ἀπὲ κατέβηκα κάτου, ἦτον μία ἐκκλησία 
εἰς τὸν δρόμον, ἡ Παναγία στὸ Χρυσοβίτζι, καὶ τὸ 
καθησιό μου ἦτον ὅπου ἔκλαιγα τὴν  Ἑλλάς: Παναγία 
μου, βοήθησε καὶ τούτην τὴν φορὰν τοὺς  Ἕλληνας 
νὰ ἐμψυχωθοῦν, καὶ ἐπῆρα ἕναν δρόμον κατὰ τὴν 
Πιάνα... ἐγὼ ἤμουν καὶ χωρὶς τουφέκι...».  Ἡ προ-
σευχή του εἰσακούστηκε. «Σὲ τρεῖς ἡμέρες ἔμασα 
300 καὶ ἔρριξα τὸ ὀρδί μου εἰς τὴν Πιάνα ἀγνάντια 
ἀπὸ τὴν Τριπολιτσὰ τρεῖς ὥρες». Προστάτιδά του 
ἔνιωθε τὴν Παναγία κάθε στιγμή. Τὴν ἐπικαλοῦνταν 
καὶ μέσα ἀπὸ τὰ ὄνειρα.  Ἀπολαυστικὴ εἶναι ἡ δι-

ήγηση τοῦ Φωτάκου: 
« Ὁ Κολοκοτρώνης, 
ὅταν διέταττε τὰς θέ-
σεις εἰς τοὺς στρατι-
ώτας, ἐκάθητο εἰς ἕνα 
μέρος, ἔγερνε τὴν κε-
φαλὴν καὶ ἐκαμώνετο 
ὅτι τάχα τοῦ ἤρχετο 
ὕπνος καὶ ὕστερα ἀπὸ 
ὀλίγον ἐξύπνα, ἔτρι-
βε τὰ μάτια του, ἐχα-
σμουργέτο καὶ ἔλεγεν 
ὅτι εἶδε ὄνειρον: μίαν 
γυναῖκα μὲ βουνήσια 
φορέματα καὶ ὅτι τάχα 
ἦτον ἡ Παναγία... ἐνῷ 
ἄλλες φορὲς ποὺ οἱ 
στρατιῶται ἤθελαν νὰ 

πολεμήσουν ἐνῷ δὲν ἔπρεπε, τοὺς ἔλεγε ὅτι δὲν 
εἶδε τὴν Παναγίαν».

Ἐπὶ ἕξι μῆνες κράτησε ἡ πολιορκία τῆς Τριπο-
λιτσᾶς.  Ἡ ἅλωσή της (23 Σεπτεμβρίου 1821) παγί-
ωσε τὴ θέση τῆς  Ἐπανάστασης. Νοῦς καὶ ψυχὴ τῆς 
πολιορκίας ἦταν ὁ Κολοκοτρώνης, ἀλλὰ ἐκεῖνος ὁ 
φωτισμένος πολέμαρχος ἀπέδιδε τὴ νίκη στὸν Θεό. 
«Τώρα ὁ  Ἅγιος Θεὸς ἠθέλησε καὶ μᾶς ἐδυνάμωσε 
καὶ ἐπήραμε τὴν Τριπολιτζά», γράφει.

Στὰ Δερβενάκια, στὴν περίφημη δημηγορία 
του πρὶν ἀπὸ τὴ μάχη, τοὺς εἶπε, ὅπως ἀναφέρει ὁ 
Φωτάκος: « Ἀπόψε ἦλθεν ἡ Παναγία καὶ μοῦ εἶπεν 
ὅτι θὰ εἴμεθα νικηταὶ τόσον πολύ, ὅπου ἄλλην νίκην 
καλλιτέραν ἀπὸ τὴν σημερινὴν δὲν ἐκάμαμεν... ὁ 
Θεὸς εἶναι μὲ ἡμᾶς, νὰ μὴν σᾶς μέλλει τίποτε!...».  
Ἡ μάχη στὰ Δερβενάκια δόθηκε στὶς 22  Ἰουλίου 
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1822, ἀνήμερα τῆς  Ἁγίας Παρασκευῆς. Σὲ ὅλη τὴ 
διάρκεια τῆς μάχης, γράφει ὁ αὐτόπτης Φωτάκος, 
ὁ Κολοκοτρώνης ἔβαλε «τοὺς ἱερεῖς καὶ ἐδιάβαζαν 
παράκλησιν, ὁ Παπαγιαννόπουλος ἔψαλλε καὶ ὁ 
ἀρχηγὸς εἶχε τὸ κιάλι καὶ ἔβλεπε τοὺς Τούρκους...». 

Κι ὅταν τὴν ἑπομένη τοῦ θριάμβου μετέδωσε μὲ 
γράμμα του τὴν εἴδηση στοὺς  Ὑδροσπετσιῶτες, 
γράφει: «Γνωστοποιῶ πρὸς ὅλους τοὺς πατριῶτας 
τὴν λαμπρὰν νίκην ὅπου ὁ Θεὸς καὶ ἡ χθὲς ἑορτά-
ζουσα  Ἁγία Παρασκευὴ μᾶς ἐχάρισεν...».  Ἐκεῖνος 
σὰν νὰ μὴν ἔκανε τίποτε.  Ἀφιερώνει τὴν τιμὴ καὶ 
πάλι στὸ Θεῖον!

Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ὁ Κολοκοτρώνης, προ-
σευχόταν σὰν παιδί, διάβαζε τὸ Εὐαγγέλιο, ἐκκλη-
σιαζόταν τακτικὰ σὲ συγκεκριμένη ἐκκλησία τῆς 
Τριπολιτσᾶς, νήστευε, ἔκανε τάματα γιὰ τὴν πατρίδα 
του, συμμετεῖχε στὰ ἱερὰ Μυστήρια τῆς  Ἐκκλησίας 
μας, εἶχε χτίσει ναὸ τῶν  Ἁγίων Θεοδώρων μέσα 
στὸ κτῆμά του στὸ Ναύπλιο, καὶ μεγάλωσε τὸν ναὸ 
τῆς  Ἁγίας Παρασκευῆς στὴν  Ἀλωνίσταινα ἀπὸ τὰ 
λάφυρα τοῦ Δράμαλη.  Ἐμεῖς τὸν βλέπουμε ὡς 
ἕναν ἀτρόμητο πολεμιστή, σκληρὸ καὶ ἀγριωπό, μὲ 
τὰ φλογερὰ μάτια καὶ τὴ βουερὴ φωνή, ἀδάμαστο 
καὶ ἀκατάβλητο, ὡς  Ἡγέτη καὶ  Ἀρχιστράτηγο!  
Ἀλλὰ ἐκεῖνος ἦταν ἄνθρωπος μὲ χάρες, εὐαίσθη-
τος, μὲ βαθὺ θρησκευτικὸ συναίσθημα καὶ ἀρετὲς 
συνειδητοῦ χριστιανοῦ.

Ἀμνησίκακος καὶ ὑποχωρητικός, προσπαθοῦσε 
νὰ ἀμβλύνει τὶς ἀντιθέσεις. «Θάψατε εἰς τὴν θά-
λασσαν τὰς ἔριδας καὶ τὰς διχονοίας», φώναζε, 
ὅταν τὸν ἀποφυλάκισαν ἀπὸ τὸν Προφήτη  Ἠλία 
τῆς  Ὕδρας, ἆρον ἆρον, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν  
Ἰμπραήμ (1825). Συγχωροῦσε τοὺς ἐχθρούς του. 
Συγχώρησε τοὺς φονιάδες τοῦ ἀδελφοῦ Γιάννη καὶ 
ἐκείνους ποὺ σκότωσαν τὸν πατέρα του τὸ 1780 
στὴν Καστάνιτσα τῆς Μάνης. « Ἠρκέσθη νὰ τοὺς 

ζητήσῃ τὸ τουφέκι τοῦ πατρός του, τὸ ὁποῖον λαβὼν 
περιηργύρωσε». Κι ὅταν σκοτώθηκε ὁ ἀγαπημένος 
του γιὸς Πᾶνος (1824), καὶ ὁ ἄλλος του γιός, ὁ 
Γενναῖος, ἀνακάλυψε τοὺς δράστες καὶ δὲν τοὺς 
σκότωσε, παρὰ μόνο τοὺς διέταξε νὰ φύγουν ἀπὸ 
τὴν Πελοπόννησο, « Ἔκανες πολὺ καλὰ ὡς Κολο-
κοτρώνης – ἂν τοὺς ἐσκότωνες, δὲν ἤσουν παιδί 
μου», τοῦ εἶπε ὁ Γέρος, ὅταν πληροφορήθηκε τὰ 
σχετικά (Θ. Ρηγόπουλος).

Σεβόταν τὰ ἅγια Μυστήρια.  Ἑκατὸν εἴκοσι παι-
δάκια εἶχε βαφτίσει, ὅλα Θοδωράκηδες καὶ Θοδω-
ροῦλες, «γιὰ νὰ μὴν ξεχνάει πῶς τὰ λένε», ὅπως 
ἔλεγε χαριτολογώντας ὁ ἴδιος, ἀναφέρει ὁ Γ. Τερ-
τσέτης. « Ἱερὸν μυστήριον» θεωρεῖ τὸν γάμο. «Κύριε 
Ρήγα Παλαμήδη.  Ἐπειδὴ μεθαύριον Κυριακὴν ἀπε-
φασίσθη νὰ γίνῃ ἡ χαρὰ τοῦ υἱοῦ μου Πάνου, διὰ νὰ 
ἀνανεωθῇ λοιπὸν ἡ παλαιά μας συγγένεια διὰ τοῦ 
ἱεροῦ τούτου μυστηρίου, σὲ προσκαλῶ νὰ λάβῃς 
τὴν φροντίδα νὰ τὸν στεφανώσῃς. 8 Φεβρ. 1823, ὁ 
ἀδελφὸς Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», ἔγραφε σὲ 
ἐπιστολή του στὸν Ρήγα Παλαμήδη.

Ἀλλὰ καὶ τὴ νηστεία τηροῦσε μὲ μεγάλη συνέ-
πεια ὁ ἴδιος, καὶ τοὺς στρατιῶτές του παρακινοῦσε 
νὰ νηστεύουν. Εἴκοσι τρεῖς ὧρες πολεμοῦσαν στὸ 
Βαλτέτσι (13 Μαΐου 1821). Νὰ τί γράφει γιὰ ἐκείνη 
τὴν πρώτη μεγάλη νίκη τοῦ  Ἀγῶνα: « Ἐκεῖνος ὁ 
πόλεμος ἐστάθη ἡ εὐτυχία τῆς πατρίδος...  Ἐπειδὴ 
ἐκείνην τὴν ἡμέραν ἦτο Παρασκευή, ἔβαλα λόγον ὅτι 
πρέπει νὰ νηστεύωμεν ὅλοι διὰ δοξολογίαν ἐκείνης 
τῆς ἡμέρας καὶ νὰ δοξάζεται εἰς αἰῶνας αἰώνων ἕως οὗ 
στέκει τὸ  Ἔθνος, ὅτι ἦτον ἡ ἐλευθερία τῆς Πατρίδος». 

Σὰν πραγματικὸς πατέρας ἀγαποῦσε τοὺς στρα-
τιῶτές του.  Ὅπως γράφει ὁ ὑπασπιστής του Φωτά-
κος: «Προσπαθοῦσε νὰ τοὺς κάμῃ νὰ γνωρίζονται, ν’ 

K

K
Ἀμνησίκακος καὶ ὑποχωρητικός, 
προσπαθοῦσε νὰ ἀμβλύνει τὶς 

ἀντιθέσεις. «Θάψατε εἰς τὴν θάλασ-
σαν τὰς ἔριδας καὶ τὰς διχονοίας», 

φώναζε, ὅταν τὸν ἀποφυλάκι-
σαν ἀπὸ τὸν Προφήτη  Ἠλία τῆς  

Ὕδρας, ἆρον ἆρον, γιὰ νὰ ἀντιμε-
τωπίσει τὸν  Ἰμπραήμ (1825). 

Συγχωροῦσε τοὺς ἐχθρούς του.
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ἀγαπιῶνται καὶ νὰ πονοῦνται μεταξύ των...  Ἔπαιζαν, 
ὡμιλοῦσαν, ἔρριχναν τὸ λιθάρι, ἐχόρευαν, ἐπήδα-
γαν, καὶ ἔπειτα μὲ μίαν φωνὴν τοὺς ἐπανέφερε εἰς 
τὰ ἅρματα».

Στὴ Χάρη τῆς Παναγίας εἶχε κτίσει ἕνα μονα-
στηράκι κι ἀποσυρόταν συχνὰ ἐκεῖ, ὅταν εὕρισκε 
εὐκαιρία, γιὰ νὰ προσεύχεται καὶ νὰ γαληνεύει. 
«Μία φορά», λέει ὁ Κολοκοτρώνης, «ἐπῆγα εἰς 
τὸ πανηγύρι τῆς  Ἁγίας Μονῆς. αὐτὸ τὸ Μοναστήρι 
ἦτον μεγάλο καὶ ἐχαλάσθη εἰς τὴν πρώτην Τουρ-
κιά. ὅταν ἐπέρασα, ἦτον μία μάνδρα χαλασμένη καὶ 
σκεπασμένη ἡ ἐκκλησιὰ μὲ κλάδους δένδρων. Τότε 
ἔταξα ὅτι: Παναγία, βοήθησέ μας νὰ ἐλευθερώσωμεν 
τὴν πατρίδα μας ἀπὸ τὸν τύραννο, καὶ νὰ σὲ φκει-
άσω καθὼς ἤσουν πρῶτα (1803). Μὲ ἐβοήθησε, 
καὶ εἰς τὸν δεύτερον χρόνον τῆς ἐπαναστάσεώς μας 
ἐπλήρωσα τὸ τάμα μου καὶ τὴν ἔφκειασα... Εἰς τὸ 
πανηγύρι τῆς  Ἁγίας Μονῆς ἐπήγαινα κάθε χρόνο». 

Μὰ καὶ πόσο οὐρανόσταλτο μήνυμα θεώρησε 
κατὰ τὸ 1823 τὴν εἴδηση ὅτι στὴν Τῆνο βρέθηκε 
ἡ εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Μὲ 
δάκρυα χαρᾶς φώναξε: « Ἔ, τώρα πιὰ ὁ Θεὸς στε-
ρέωσε τὴν ὑπογραφή Του διὰ τὴν ἐλευθερίαν τῆς  
Ἑλλάδος...», κι ἂς ἦταν τότε σὲ ἔξαρση ὁ ἐμφύλιος 
σπαραγμός. Νὰ θεωρήσουμε πὼς ἡ Χάρη Της τὸν 
ἀντάμειψε γιὰ τὴν πίστη του, τὸν διαφύλαξε ἐν ζωῇ 
καὶ τὸν ἀξίωσε νὰ φθάσει προσκυνητὴς τῆς  Ἁγίας 
Εἰκόνας στὸ νησί Της τὸ 1838;

Πάντα μὲ τὴ μνήμη τοῦ Θεοῦ ζοῦσε ὁ Κολο-
κοτρώνης καί «ἐγκαρδίωνε», ὅπως ἔλεγε, τοὺς  
Ἕλληνες. Καὶ τοὺς φώναζε ἀποκαλώντας τους  
« Ἕλληνες», γιὰ νὰ τοὺς θυμίζει τὴν καταγωγή τους, 
ἀνακινώντας μέσα τους τὸ ἔνδοξο παρελθὸν τοῦ 
Γένους μας. Τότε ποὺ ὁ  Ἰμπραήμ (1827) καλοῦσε 
μὲ ὑποσχέσεις τοὺς Μανιάτες «νὰ προσκυνήσουν» 
(νὰ πᾶνε μὲ τὸ μέρος του), ἦταν κίνδυνος νὰ προ-
σκυνήσει ὅλη ἡ Πελοπόννησος. «Εἰς τὸν καιρὸν 
τοῦ προσκυνήματος», λέει στὴ Διήγησή του, «ἐφο-
βήθηκα μόνο διὰ τὴν πατρίδα μου».  Ἔκανε ἀγῶνα 
καὶ τότε νὰ προλάβει «νὰ κινηθοῦν ὅσοι βαστοῦν 
ἅρματα καὶ πιστεύουν Χριστὸ καὶ ἀγαποῦν τὴν πα-
τρίδα.  Ἐλάτε νὰ ἀπαντήσουμε καὶ αὐτὸν τὸν μεγάλο 
κίνδυνο... Δοξολογίαις εἰς τὸν  Ὕψιστον, ἄνδρες καὶ 
γυναῖκες».  Ἀλλὰ καὶ ὅταν ὁ λαὸς θρηνοῦσε γιὰ τὴ 
δολοφονία τοῦ  Ἰ. Καποδίστρια, ὁ Κολοκοτρώνης 
τοὺς παρηγοροῦσε καὶ τοὺς ἐμψύχωνε μὲ τοῦτα 
τὰ λόγια: « Ἕλληνες, πηγαίνετε στὰ σπίτια σας, μὴν 
ἔχετε κανένα φόβο, καὶ τοῦ Θεοῦ ἡ δύναμις θέλει 
τὰ οἰκονομήσει ὅλα».  Ἀκόμα καὶ στὶς προσωπικές 
του κρίσιμες ὧρες ἐπικαλοῦνταν μόνο τὴ θεία δύ-
ναμη. Στὴ μεγάλη δίκη ( Ἀπρίλιος-Μάιος 1834), 
ποὺ κατηγορήθηκε γιά «ἐσχάτη προδοσία» –ὅτι 
δῆθεν ἑτοίμαζε συνωμοσία μὲ ἄλλους ὁπλαρχη-

γοὺς ἐναντίον τοῦ ἀνήλικου βασιλιᾶ  Ὄθωνα–, ὅταν 
ἄκουσε τὴν καταδίκη του εἰς θάνατον, ἔκανε τὸν 
σταυρό του λέγοντας: «Κύριε ἐλέησον! Μνήσθητί 
μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ Σου». Μὲ 
τὴν ἐνηλικίωση τοῦ  Ὄθωνα, τοῦ δόθηκε χάρη 
καὶ εὐτύχησε νὰ ἀπολαύσει τὴ λαϊκὴ ἀναγνώριση.

Ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ, μὲ τὴ σύνεση καὶ τὴν 
εὐφυΐα, τὴν τόλμη καὶ τὸν βαρύτατο λόγο του, 
ἔμεινε στὶς καρδιὲς τῶν  Ἑλλήνων.  Ἡ πεποίθησή 
του πώς «ὁ Θεὸς δὲν παίρνει ὀπίσω τὴν ὑπογραφή 
Του διὰ τὴν ἐλευθερίαν τῆς  Ἑλλάδος» ἐπαληθεύ-
θηκε. Τί λύτρωση ἦταν ἐκείνη! «Εἶδα τὴν πατρίδα 
μου ἐλεύθερη. Εἶδα ἐκεῖνο ποὺ ποθοῦσα καὶ ἐγὼ 
καὶ ὁ πατέρας μου καὶ ὁ πάππος μου καὶ ὅλη ἡ γενιά 
μου, καθὼς καὶ ὅλοι οἱ  Ἕλληνες». Καταξιώθηκε ὡς  
Ἀρχιστράτηγος. Πληγώθηκε πολλὲς φορές, ἀλλὰ 

πάντα δίδασκε: «Πρέπει νὰ φυλάξετε τὴν πίστη σας 
καὶ νὰ τὴν στερεώσετε», εἶπε στοὺς μαθητὲς τοῦ 
Γυμνασίου στὰ 1838 πάνω στὴν Πνύκα, «διότι, ὅταν 
ἐπιάσαμε τὰ ἅρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ Πίστεως καὶ 
ἔπειτα ὑπὲρ Πατρίδος».

«Χριστιανὰ ὑπῆρξαν καὶ τὰ τέλη τῆς ζωῆς του. Κα-
τέβηκε στὸ Μοριά, πῆγε στὰ ἀγαπημένα του λημέρια, 
χαιρέτησε ὅλο τὸν κόσμο γυρεύοντας συγχώρεση, 
φιλήθηκε μὲ τοὺς παλιοὺς ἐχθρούς του. Γύρισε πάλι 
στὴν  Ἀθήνα, Νήστεψε ὅλο τὸ Δεκέμβριο. Τὴ νύχτα 
τῆς 3ης Φεβρουαρίου 1843 πέθανε ἥσυχα, ὕστερα 
ἀπὸ σύντομη ἀδιαθεσία» (Σπ. Δημητρακόπουλος).

Καὶ σήμερα, 175 χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατό του, 
ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ μὲ τὴ βροντώδη φωνή του, 
ποὺ ὁ ἀντίλαλός της ἀκόμα δονεῖ τὰ καταράχια 
τῆς Πελοποννήσου, κρατᾷ σὲ ἐπαγρύπνιση τὴν 
ἐθνική μας συνείδηση ἀλαλάζοντας: «Πέρα πᾶσα 
ἀπελπισία ἀπὸ τὴν ψυχή μας.  Ἡ μητέρα δύναται νὰ 
ἀλησμονήσῃ νὰ βυζάσῃ τὸ νεογέννητο βρέφος της, 
ὁ Θεὸς δὲν μᾶς ἀλησμονᾷ, δὲν μᾶς ἀποστρέφεται».

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ
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Ὅπου καὶ νὰ ταξιδέψω ἡ  Ἑλλάδα μὲ πληγώ-
νει». Ποιὸς ἆραγε δὲν ἔχει νιώσει νά «μιλά-
ει» μέσα του ὁ στίχος αὐτὸς τοῦ Γιώργου 

Σεφέρη;  Ἀλλὰ ὡς  Ἕλληνες θὰ μπορούσαμε ἐξίσου 
νὰ νιώσουμε καὶ νὰ ποῦμε καὶ τό: « Ὅπου καὶ νὰ 
ταξιδέψω, ἡ  Ἑλλάδα μὲ κάνει περήφανο».

Σὲ κάποιες τέτοιες περιπτώσεις ποὺ μᾶς κάνουν 
περήφανους θὰ σταθοῦμε ἐδῶ. Σὲ περιπτώσεις 
στὶς ὁποῖες βρίσκουμε κάτι ἀπὸ  Ἑλλάδα... στὰ πιὸ 
ἀπίθανα μέρη. Καὶ ὅλες αὐτὲς οἱ περιπτώσεις ποὺ 
θὰ δοῦμε ἐδῶ συνδέονται, μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο 
τρόπο, μὲ τὸν ξεσηκωμὸ ἐνάντια στοὺς Τούρκους 
καὶ τὴν  Ἑλληνικὴ  Ἐπανάσταση τοῦ 1821.

*     *     *

Μία ἀπὸ τὶς μορφὲς τῶν  Ἀγωνιστῶν τῆς  Ἑλλη-
νικῆς  Ἐπανάστασης ποὺ συγκίνησαν περισσότερο 
καὶ ἐνέπνευσαν τοὺς Φιλέλληνες στὴν Εὐρώπη 
εἶναι ἡ μορφὴ τοῦ Μάρκου Μπότσαρη. 

Ὅσο ἀπίστευτο καὶ ἂν φαίνεται αὐτό, στὸ μετρὸ 
τοῦ Παρισιοῦ ὑπάρχει σταθμὸς ἀφιερωμένος στὸν 
Μᾶρκο Μπότσαρη, ὁ ὁποῖος φέρει τὴν ὀνομασία 
“Botzaris” πρὸς τιμὴν τοῦ ἥρωα τῆς  Ἑλληνικῆς  
Ἐπανάστασης.  Ὁ σταθμὸς βρίσκεται στὸ 19ο διαμέ-
ρισμα, στὸ βορειοανατολικὸ κομμάτι τοῦ Παρισιοῦ.

Κοντὰ στὸν σταθμὸ ὑπάρχει μεγάλος δρό-
μος μὲ τὴν ὀνομασία « Ὁδὸς Μπότσαρη» (“Rue 
Botzaris”), ἐνῷ στὶς πινακίδες τοῦ δρόμου ἀνα-
γράφεται ἐπίσης: “(1790-1823) Heros de la Guerre 

d’Independence Grecque” ( Ἥρωας τοῦ Πολέμου 
τῆς  Ἑλληνικῆς  Ἀνεξαρτησίας). Πάνω ἀκριβῶς ἀπὸ 
τὴν ὁδὸ Μπότσαρη βρίσκεται τὸ μεγάλο Parc des 
Buttes-Chaumont, ἑκτάσεως 24,7 ἑκταρίων, μὲ 
5,5 χιλιόμετρα δρόμων καὶ 2,3 χιλιόμετρα μονο-
πατιῶν, μὲ χαρακτηριστικὸ μνημεῖό του τὸν ναὸ 
τῆς Σίβυλλας, ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὸν ναὸ τῆς Βέστα 
στὸ Τρίβολι, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στὴν κορυφὴ ἑνὸς 
γκρεμοῦ 50 μέτρων πάνω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια μιᾶς 
τεχνητῆς λίμνης μέσα στὸ πάρκο.

Ἀλλὰ καὶ στὸ Στρασβοῦργο ὑπάρχει πλατεῖα 
Μάρκου Μπότσαρη (“Square Markos Botzaris”), 
ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ μεγάλου ἥρωα!

Ἑλλάδα... παντοῦ!

«

K

K
Σὲ περιπτώσεις ποὺ μᾶς κάνουν 
περήφανους θὰ σταθοῦμε ἐδῶ. 
Σὲ περιπτώσεις στὶς ὁποῖες βρί-
σκουμε κάτι ἀπὸ  Ἑλλάδα... στὰ 

πιὸ ἀπίθανα μέρη. Καὶ ὅλες αὐτὲς 
οἱ περιπτώσεις ποὺ θὰ δοῦμε ἐδῶ 
συνδέονται, μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο 
τρόπο, μὲ τὸν ξεσηκωμὸ ἐνάντια 

στοὺς Τούρκους καὶ τὴν  Ἑλληνικὴ  
Ἐπανάσταση τοῦ 1821.

K

K
Ὅσο ἀπίστευτο καὶ ἂν φαίνεται 
αὐτό, στὸ μετρὸ τοῦ Παρισιοῦ 
ὑπάρχει σταθμὸς ἀφιερωμένος 

στὸν Μᾶρκο Μπότσαρη, ὁ ὁποῖος 
φέρει τὴν ὀνομασία “Botzaris” 

πρὸς τιμὴν τοῦ ἥρωα 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης. 
Ὁ σταθμὸς βρίσκεται στὸ 19ο 

διαμέρισμα, στὸ βορειοανατολικὸ 
κομμάτι τοῦ Παρισιοῦ.

60

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

ρτ
ιο

ς
 -

 Α
π

ρι
λ

ιο
ς
  

 2
0

1
8

 -
 6

2
6



*     *     *

Μία ἀπὸ τὶς εὐγενέστερες μορφὲς τῆς νεώτερης 
ἑλληνικῆς ἱστορίας εἶναι ἡ μορφὴ τοῦ Κυβερνήτη  
Ἰωάννη Καποδίστρια, τοῦ μεγαλύτερου πολιτικοῦ 
ἄνδρα ποὺ ἀνέδειξε ἡ νεώτερη  Ἑλλάδα.  Ὅπως 
εἶναι φυσικό, ἡ  Ἑλλάδα ἔχει τιμήσει τὸν Καποδί-
στρια. Θὰ γνωρίζετε ἴσως τοὺς τρεῖς ἀνδριάντες του 
στὴν  Ἑλλάδα:  Ὁ πρῶτος ποὺ στήθηκε ἦταν στὴν 

Κέρκυρα, ἔξω ἀπὸ τὸ μέγαρο τῆς  Ἰόνιας  Ἀκαδημί-
ας, ἔργο τοῦ γλύπτη Λεωνίδα Δρόση (1836-1882). 
Στὸ Ναύπλιο στέκει ἀνδριάντας τοῦ  Ἰωάννη Καπο-
δίστρια, ἔργο τοῦ γλύπτη Μιχάλη Τόμπρου (1889-
1974), στημένος στὴν πλατεῖα Καποδίστρια τὸ 
1932. Στὰ Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν 
στέκει ἀνδριάντας τοῦ  Ἰωάννη Καποδίστρια, ἔργο 
τοῦ γλύπτη Γεωργίου Μπονάνου (1863-1940), ἡ 

κατασκευὴ τοῦ ὁποίου προωθήθηκε στὸ πλαί-
σιο τῶν ἑορτασμῶν τῆς ἑκατονταετηρίδας ἀπὸ 
τὴν  Ἐπανάσταση τοῦ 1821, γιὰ νὰ στηθεῖ τελικὰ ὁ 
ἀνδριάντας τὸ 1932, τὴν ἴδια χρονιὰ ποὺ στήθηκε 
καὶ ὁ ἀνδριάντας τοῦ Καποδίστρια στὸ Ναύπλιο.

Ὅταν ἡ συνεργάτις τοῦ Κόσμου τῆς  Ἑλληνίδος  
Ἄννα Κ. Κορνάρου-Καλαμαρᾶ μᾶς ἔστειλε κείμενό 
της γιὰ τὴν ἄφιξη τοῦ Καποδίστρια ὡς Κυβερνήτη 
στὴν  Ἑλλάδα στὶς 6  Ἰανουαρίου 1828, κείμενο ποὺ 
δημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο τεῦχος τοῦ περιο-
δικοῦ μας, συνόδευε τὸ κείμενό της μὲ ἕνα σύντο-
μο σημείωμα, στὸ ὁποῖο ἔγραφε, μεταξὺ ἄλλων:  
« Ὁμολογῶ ὅτι, ὅταν εἶδα στὸ διαδίκτυο τὸν ἀνδρι-
άντα τοῦ Καποδίστρια στὰ Προπύλαια βεβηλωμένο 
ἀπὸ βαφές, ἀπογοητεύθηκα.  Ἐμεῖς περνούσαμε τότε 
–στὰ φοιτητικά μας χρόνια– καὶ ὑποκλινόμασταν 
μπροστά του ἀπὸ σεβασμὸ καὶ εὐγνωμοσύνη». 

Λιγώτερο γνωστὸ εἶναι ὅτι ἡ μορφὴ τοῦ Καπο-
δίστρια ἀντιμετωπίζεται μὲ τὸν δέοντα σεβασμὸ καὶ 
τὴ δέουσα εὐγνωμοσύνη (ποὺ δὲν βρίσκει πάντα 
στὴν  Ἑλλάδα) ἔξω ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ σύνορα. 

Θὰ ἦταν βεβαίως παράλειψη, ἂν ὁ Καποδίστρι-
ας δὲν εἶχε τιμηθεῖ στὴ Ρωσία.  Ἕνας ἐπιβλητικὸς 
ἀνδριάντας τοῦ Καποδίστρια στέκει πάνω σὲ ψηλὸ 
βάθρο στὴν  Ἁγία Πετρούπολη, στὴν εἴσοδο τοῦ 
Πάρκου Νεκρασόβσκυ (Некрасовский Сад). Τὸ 
μνημεῖο στήθηκε τὸ 2003 καὶ ἀποτελεῖ πόλο ἕλξης 
γιὰ τοὺς  Ἕλληνες τουρίστες. Τὸν χῶρο μπροστὰ 
ἀπὸ τὸν ἀνδριάντα τοῦ Καποδίστρια ἐπέλεξε ὁ  
Ἕλληνας πρωθυπουργὸς  Ἀλέξης Τσίπρας, γιὰ νὰ 
μιλήσει σὲ Ρώσους ἑλληνικῆς καταγωγῆς στὶς 19  
Ἰουνίου 2015.

Ἀνδριάντας τοῦ  Ἰωάννη Καποδίστρια στέκει καὶ 
στὴν πόλη ἀπὸ τὴν ὁποία καταγόταν ἡ οἰκογένεια 
τοῦ Καποδίστρια, τὴν πόλη Capo d’Istria ( Ἀκρω-
τήριο  Ἴστρια) στὴ Σλοβενία. Τὰ ἀποκαλυπτήρια τοῦ 
ἀνδριάντα, ὕψους 1,76 μ., ἔγιναν στὶς 8 Δεκεμβρίου 
2001 στὴν κεντρικὴ πλατεῖα τῆς πόλης, ἡ ὁποία με-
τονομάσθηκε σὲ πλατεῖα Καποδίστρια. Στὴν τελετὴ 
τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἐκπροσώπησε ὁ πρέ-
σβης Χαράλαμπος Χριστόπουλος. Τὴν τελετὴ πα-
ρακολούθησε καὶ ἡ Καθηγήτρια  Ἑλένη Κούκκου, 
ποὺ ἀφιέρωσε τὴ ζωή της στὴ μελέτη τοῦ ἔργου 
τοῦ Καποδίστρια. Τὸν ἀνδριάντα φιλοτέχνησε ὁ  
Ἕλληνας γλύπτης Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος, ἡ 
δὲ μεταφορά του στὴ Σλοβενία ἔγινε μὲ πλοῖο τοῦ  
Ἑλληνικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.

Ἡ χώρα ὅμως στὴν ὁποία κατεξοχὴν τιμᾶται ὁ 
Καποδίστριας εἶναι... ἡ  Ἑλβετία. Καὶ ὄχι τυχαῖα.  
Ὁ Καποδίστριας εἶναι αὐτὸς ὁ ὁποῖος, ὡς ἔκτα-
κτος ἀπεσταλμένος τοῦ τσάρου  Ἀλέξανδρου καὶ 
πληρεξούσιος ὑπουργός του γιὰ τὴν  Ἑλβετία, 
ἐπεξεργάσθηκε τὸ ὁμοσπονδιακὸ πολιτειακὸ σύ-
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στημα τῆς  Ἑλβετίας, ποὺ προέβλεπε τὴ συνένωση 
τῶν καντονίων ὡς ὁμόσπονδων κρατιδίων στὴν  
Ἑλβετικὴ  Ὁμοσπονδία, πάνω σὲ ἀρχὲς τῆς ἄμεσης 
ἀρχαίας ἑλληνικῆς δημοκρατίας. Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ 
σύνταγμα τῆς  Ἑλβετίας μέχρι σήμερα.

Μὲ αὐτὸ τὸ δεδομένο, δὲν εἶναι δύσκολο νὰ 
καταλάβουμε τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους σχε-
τικὰ πρόσφατα, στὶς 21 Σεπτεμβρίου 2009, πραγ-
ματοποιήθηκαν ἀποκαλυπτήρια προτομῆς τοῦ Κα-
ποδίστρια στὴ Λωζάννη τῆς  Ἑλβετίας, παρουσίᾳ 
τῆς  Ἑλβετίδας ὑπουργοῦ  Ἐξωτερικῶν Μισελὶν 
Καλμί-Ρέι καὶ τοῦ Ρώσου ὁμολόγου της Σεργκέι 
Λαβρόφ.  Ἐξ ὅσων γνωρίζουμε, ἡ  Ἑλλάδα δὲν 
ἐκπροσωπήθηκε στὴν τελετή.

Καὶ ἂς μὴν πιστεύσει κανεὶς ὅτι οἱ  Ἑλβετοὶ πε-
ρίμεναν νὰ ἔλθει τὸ 2009, γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν 
Καποδίστρια. Στὸν Ροδανὸ ποταμό, στὸ κέντρο τῆς 
Γενεύης, ὑπάρχει ἡ « Ἀκτὴ Καποδίστρια». Στὸ σπίτι 
ὅπου διέμενε, στὴν παλαιὰ πόλη τῆς Γενεύης, στὴν 
ὁδὸ Rue de l’Hôtel de Ville 10, ὑπάρχει ἐντοιχισμέ-
νη πλάκα μὲ τὴν ἐπιγραφή: “Ici demeura de 1822 
à 1827 Jean Capodistrias de Corfou, ministre du 
czar Alexandre I aux Congrès de Vienne et de Paris, 
gouverneur élu de la Grèce affranchie, citoyen de 
Genève et de Lausanne” (=  Ἐδῶ διέμεινε ἀπὸ τὸ 
1822 ἕως τὸ 1827 ὁ  Ἰωάννης Καποδίστριας ἀπὸ τὴν 
Κέρκυρα, ὑπουργὸς τοῦ τσάρου  Ἀλεξάνδρου Α΄ 
στὸ Συνέδριο τῆς Βιέννης καὶ στὸ Παρίσι, ἐκλεγμέ-
νος Κυβερνήτης τῆς ἀπελευθερωμένης  Ἑλλάδας, 
πολίτης τῆς Γενεύης καὶ τῆς Λωζάννης).  Ὅπως ἀνα-
γράφεται στὴν ἐπιγραφή, ὁ Καποδίστριας τιμᾶται 
ὡς ἐπίτιμος πολίτης τῆς Γενεύης καὶ τῆς Λωζάννης. 
Καὶ ἐπιπλέον, κάθε χρόνο κατατίθενται στεφάνια 
πρὸς τιμήν του στὴν ἐθνικὴ ἑορτὴ τῆς  Ἑλβετίας, 
τὴν 1η Αὐγούστου.

*     *     *

Ὅποιος ἐπισκέπτεται τὸ Μόναχο τῆς Βαυαρί-
ας, τὴν τρίτη μεγαλύτερη πόλη τῆς Γερμανίας, δὲν 
δυσκολεύεται νὰ καταλάβει γιατί ἡ πόλη αὐτὴ 
ἦταν γνωστὴ τὸν 19ο αἰῶνα ὡς « Ἀθήνα τοῦ  Ἴζαρ»  
( Ἴζαρ εἶναι ὁ ποταμὸς ποὺ διασχίζει τὸ Μόναχο).  Ὁ 
φιλέλληνας βασιλιὰς τῆς Βαυαρίας Λουδοβῖκος Α΄, 
ὁ πατέρας τοῦ δικοῦ μας  Ὄθωνα, ἔχει κοσμήσει τὴν 
πόλη μὲ ἐκπληκτικῆς ὀμορφιᾶς κτήρια ἑλληνικοῦ 
ρυθμοῦ.  Ὁ σημερινὸς ὅμως ἐπισκέπτης τοῦ Μονάχου 
δύσκολα θὰ μποροῦσε νὰ φαντασθεῖ ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ 
πιὸ ἐμβληματικὰ μνημεῖα τῆς πόλης εἶναι ἀφιερωμένο 
στὴν  Ἑλλάδα καὶ τὴν  Ἐπανάσταση τοῦ 1821! Πρό-
κειται γιὰ τὰ Προπύλαια (Propyläen) τοῦ Μονάχου.

Ἤδη ἀπὸ τὸ 1816 ὑπῆρχαν σχέδια γιὰ τὴν κα-
τασκευὴ ἐπιβλητικῶν Προπυλαίων ποὺ θὰ ἀπο-
τελοῦσαν τὴ δυτικὴ εἴσοδο τῆς πόλης τοῦ Μονά-

χου, στὸ πλαίσιο τοῦ σχεδιασμοῦ τῆς Βασιλικῆς 
Πλατείας, τῆς Königsplatz. Χρειάστηκε ὅμως νὰ 
περάσουν κοντὰ τέσσερις δεκαετίες, γιὰ νὰ ξεκινή-
σει τὸ μεγαλεπήβολο αὐτὸ ἔργο τὸ 1854, καὶ ὀκτὼ 
ἀκόμη χρόνια, γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸ 1862. Τὰ 
Προπύλαια θὰ τιμοῦσαν τὴν  Ἑλλάδα, τῆς ὁποί-
ας ὁ Λουδοβῖκος ἦταν λάτρης.  Ὅταν μάλιστα τὸ 
ἔργο προωθήθηκε πρὸς τὴ φάση τῆς ὑλοποίη-
σης, ὑπῆρχε ἕνας πρόσθετος λόγος νὰ τιμηθεῖ ἡ  
Ἑλλάδα: ὁ δευτερότοκος γιὸς τοῦ Λουδοβίκου, ὁ  
Ὄθων, ἦταν βασιλιὰς τοῦ νεοσύστατου  Ἑλληνικοῦ 
Βασιλείου. 

Καὶ ὅμως, τὸ μεγαλεπήβολο αὐτὸ ἔργο κινδύ-
νευσε νὰ ματαιωθεῖ. Τὸ 1848, κατόπιν τῶν ἐπανα-
στάσεων ποὺ συγκλόνισαν τὴν Εὐρώπη, ὁ Λου-
δοβῖκος παραιτήθηκε ἀπὸ τὸν θρόνο, ἀρνούμενος 
νὰ μετατραπεῖ σὲ συνταγματικὸ βασιλέα.  Ἐπρόκειτο 

νὰ ζήσει ἄλλα 20 χρόνια, διατηρώντας τὴν ἐπιρ-
ροή του, ὅμως ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ἀμφισβη-
τήθηκε ἡ ἀνάγκη νὰ οἰκοδομηθοῦν τὰ ἐπιβλητικὰ 
Προπύλαια ποὺ εἶχε σχεδιάσει, καθὼς ἡ πόλη τοῦ 
Μονάχου ἐπεκτεινόταν ἤδη ἔξω ἀπὸ αὐτά.  Ὁ Λου-
δοβῖκος ὅμως ἐπέμεινε καὶ χρηματοδότησε μὲ δικά 
του χρήματα τὴν ἀνοικοδόμηση τῶν Προπυλαίων, 
τὰ ὁποῖα, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ δὲν θὰ ἀποτελοῦσαν 
πλέον τὴ δυτικὴ εἴσοδο τῆς πόλης κατὰ τὸν ἀρχικὸ 
σχεδιασμό, ἐπρόκειτο νὰ εἶναι μνημεῖο ἀφιερωμέ-
νο στὴν  Ἑλληνικὴ  Ἐπανάσταση καὶ σύμβολο τῆς 
ἑλληνοβαυαρικῆς φιλίας.

Σήμερα τὰ Προπύλαια δὲν εἰσάγουν βέβαια τὸν 
ἐπισκέπτη στὴν πόλη τοῦ Μονάχου, ἀλλὰ βρίσκο-
νται στὸν δυτικὸ τομέα τοῦ κεντρικοῦ Μονάχου, 
στὴν περιοχὴ ποὺ εἶναι γνωστὴ ὡς περιοχὴ τῶν 
μουσείων. Συγκεκριμένα, βρίσκονται στὴ δυτικὴ 
πλευρὰ τῆς πλατείας Königsplatz, ὅπου στέκουν 
ἀκόμη δύο ἐπιβλητικὰ ἑλληνοπρεπῆ οἰκοδομή-

K

K
Ὁ σημερινὸς ἐπισκέπτης τοῦ 

Μονάχου δύσκολα θὰ μποροῦσε 
νὰ φαντασθεῖ ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ 
ἐμβληματικὰ μνημεῖα τῆς πόλης 
εἶναι ἀφιερωμένο στὴν  Ἑλλάδα 
καὶ τὴν  Ἐπανάσταση τοῦ 1821! 

Πρόκειται γιὰ τὰ Προπύλαια 
(Propyläen) τοῦ Μονάχου.
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ματα: στὴ βόρεια πλευρὰ 
τῆς πλατείας ἡ Γλυπτο-
θήκη τοῦ Μονάχου, μὲ 
ἰωνικὴ κιονοστοιχία καὶ 
ἑκατέρωθεν αὐτῆς ἀγάλ-
ματα τοῦ  Ἡφαίστου, τοῦ 
Προμηθέα, τοῦ Δαιδά-
λου, τοῦ Φειδία, τοῦ Πε-
ρικλῆ καὶ τοῦ αὐτοκρά-
τορα  Ἁδριανοῦ, καὶ στὴ 
νότια πλευρὰ ἡ κορινθι-
ακοῦ ρυθμοῦ Κρατικὴ 
Συλλογὴ  Ἀρχαιοτήτων.

Τὰ Προπύλαια τοῦ 
Μονάχου εἶναι ἕνα μεγα-
λοπρεπὲς οἰκοδόμημα, 
ἔργο τοῦ ἀρχιτέκτονα 
Λέο φὸν Κλέντσε (Leo 
von Klenze), στὸ ὁποῖο 
κυριαρχεῖ ὁ δωρικὸς 
ρυθμός.  Ἡ κεντρική, ἐπιβλητικὴ πύλη τῶν Προ-
πυλαίων εἶναι ἀντίγραφο τῶν Προπυλαίων τῆς  
Ἀκρόπολης. Στὴν πρόσοψη ὑπάρχουν 6 δωρικοὶ 
κίονες, ἐνῷ στὸ ἐσωτερικὸ ἰωνικὴ κιονοστοιχία, 
ὅπως ἀκριβῶς καὶ στὰ Προπύλαια τῆς  Ἀκρόπολης.  
Ἑκατέρωθεν τῆς κεντρικῆς αὐτῆς πύλης στέκουν 
δύο ὀγκώδεις πύργοι, ὁ καθένας μὲ μία δική του 
πύλη – εἴσοδο στὴν πόλη, στὸ ἄνω μέρος τῶν 
ὁποίων ὑπάρχουν ἀνοικτὲς αἴθουσες. 

Ἡ ἑλληνικὴ σφραγίδα δὲν σταματάει στὴ μορφὴ 
τῶν Προπυλαίων. Τὸ μνημεῖο εἶναι διακοσμημένο 
μὲ ἀνάγλυφα ἀφιερωμένα στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία, 
καὶ ἰδιαίτερα στὴν  Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἔργα 
τοῦ γλύπτη Ludwig Michael Schwanthaler. Καὶ 
ὄχι μόνο αὐτό.  Ὅταν μπαίνει κανεὶς στὴν κεντρικὴ 
πύλη καὶ βρίσκεται ἐν μέσῳ τῶν ἰωνικῶν κιόνων, 
δεξιὰ καὶ ἀριστερά του ὀρθώνονται δύο μεγάλες 
θύρες ποὺ ὁδηγοῦν στὸ ἐσωτερικὸ τῶν δύο πύρ-
γων.  Ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ ἀπὸ τὶς δύο αὐτὲς θύρες 
εἶναι ἀναγεγραμμένα μὲ μεγάλα κεφαλαῖα γράμ-
ματα στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα τὰ ὀνόματα  Ἑλλήνων  
Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 καὶ ἐπιφανῶν Φιλελλήνων.

Συγκεκριμένα, στὰ ἀριστερὰ τῆς μιᾶς ἀπὸ τὶς 
δύο αὐτὲς μεγάλες θύρες εἶναι γραμένα τὰ ἑξῆς 
ὀνόματα:  Ἀνδρέας Λόντος, Νικήτας Σταματελό-
πουλος,  Ὀδυσσεὺς  Ἀνδροῦτσος,  Ἠλίας Μαυρο-
μιχάλης,  Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος,  Ἀνδρέας 
Μιαούλης, Κωνσταντῖνος Κανάρης.

Καὶ δεξιά: Πατριάρχης Γρηγόριος, Ρήγας Φερ-
ραῖος, Γερμανὸς Παλαιῶν Πατρῶν, Δημήτριος  
Ὑψηλάντης, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης,  Ἀνδρέας 
Μεταξᾶς,  Ἀδαμάντιος Κοραῆς, Μπουμπουλίνα 
Λασκαρίνα.

Στὰ ἀριστερὰ τῆς ἄλλης θύρας εἶναι γραμμένα 
τὰ ὀνόματα:  Ἀνδρέας Ζαΐμης, Κίτσος Τζαβέλλας, 
Κάρολος Νόρμανν, Μᾶρκος Μπότσαρης, Γεώργιος 
Κουντουριώτης, Πανοῦτζος Νοταρᾶς, Γεώργιος 
Νῶελ Βύρων, Κάρολος Φαββιέρος.

Καὶ δεξιά: Ρηναῖος Γυιλφόρδος, Γεώργιος Καρα-
ϊσκάκης, Θωμᾶς Κόχραν,  Ἰωάννης Καποδίστριας, 
Γαβριὴλ  Ἐυνάρδος,  Ἡ Φιλικὴ  Ἑταιρία,  Ὁ  Ἱερὸς 
Σύλλογος, Οἱ Φιλέλληνες.

Ἂν κάποιος βρεθεῖ στὸ Μόναχο, λοιπόν, ἀξίζει 
νὰ ἀναζητήσει ἐκεῖ, σὲ μία ἀπὸ τὶς πιὸ τουριστικὲς 
περιοχὲς τῆς πόλης, τὸ ἐμβληματικὸ αὐτὸ μνημεῖο 
τὸ ἀφιερωμένο στὴν  Ἑλληνικὴ  Ἐπανάσταση.

Ἂς μὴν ξεχνᾶμε, ἄλλωστε, καὶ μία ἄλλη, χα-
ρακτηριστικὴ λεπτομέρεια:  Ἡ ἴδια ἡ ὀνομασία τῆς 
Βαυαρίας στὴ γερμανικὴ γλῶσσα, »Bayern«, φέρει 
τὴ σφραγῖδα τῆς ἀγάπης τοῦ βασιλιᾶ της Λουδοβί-
κου Α΄ γιὰ τὴν  Ἑλλάδα.  Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ χρήση τοῦ 
y, τοῦ ἑλληνικοῦ ὕψιλον, τὴ στιγμὴ ποὺ κανονικὰ 
ἡ περιοχὴ θὰ λεγόταν »Baiern« μὲ i (μάλιστα, στὸ 
τοπικὸ ἰδίωμα διασῴζεται ἡ ἀρχικὴ ὀρθογραφία 
στὴ λέξη »bairisch«).

*     *     *

Ὁ ἐνθουσιασμὸς ποὺ εἶχε ξεσηκώσει στοὺς  
Ἀμερικανοὺς φιλέλληνες ἡ  Ἑλληνικὴ  Ἐπανάσταση 
ὁδήγησε στὴν ἵδρυση τὸ 1825, 53 χιλιόμετρα δυ-
τικὰ τοῦ Ντιτρόιτ, ἑνὸς οἰκισμοῦ ποὺ ὀνομάσθηκε  
Ὑψηλάντη (Ypsilanti) πρὸς τιμὴν τοῦ Δημητρίου  
Ὑψηλάντη (1793-1832). Τὸ 1929, ὅταν ὁ Δημήτριος  
Ὑψηλάντης θριάμβευσε κατὰ τῶν Τούρκων στὶς 25 
Σεπτεμβρίου στὴν τελευταία μάχη τῆς  Ἑλληνικῆς  
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Ἐπανάστασης, τὴ μάχη τῆς Πέτρας, ὁ οἰκισμὸς ποὺ 
ἔφερε τὸ ὄνομά του συνενώθηκε μὲ τὸ γειτονικὸ 
Woodruff’s Grove, καὶ προέκυψε ἡ πόλη  Ὑψηλά-
ντη, ἡ ὁποία ὑπάρχει μέχρι σήμερα στὴν Πολιτεία 
τοῦ Μίτσιγκαν.

Ἡ πόλη  Ὑψηλάντη εἶναι μάλιστα εὐρύτερα γνω-

στή, καθὼς σὲ αὐτὴν ἑδρεύει τὸ Eastern Michigan 
University.  Ἡ ἑλληνικὴ σφραγίδα δὲν περιορίζεται 
στὸ ὄνομα τῆς πόλης.  Ἡ πόλη  Ὑψηλάντη ἔχει 
ἀδελφοποιηθεῖ μὲ τὴν πόλη τοῦ Ναυπλίου ἀπὸ τὸ 
1997. Σὲ αὐτὴν ἑδρεύουν ἀρκετὰ ἑλληνικὰ σωμα-
τεῖα, ἐνῷ τὸ Eastern Michigan University ὀργανώ-
νει κάθε χρόνο στὶς ἀρχὲς  Ἀπριλίου μιὰ  Ἑλληνικὴ  
Ἑβδομάδα, μὲ ποικίλες ἐκδηλώσεις ἀφιερωμένες 
στὴν  Ἑλλάδα καὶ τὸν πολιτισμό της. 

Στὴ βάση τοῦ σημαντικώτερου μνημείου τῆς πό-
λης, τοῦ περίφημου ὑδατόπυργου τοῦ  Ὑψηλάντη, 
κτισμένου τὸ 1890, ποὺ ἀποτελεῖ σημεῖο ἀναφορᾶς 
στὴν πόλη, βρίσκεται ἡ  μαρμάρινη προτομὴ τοῦ 
Δημητρίου  Ὑψηλάντη, ἀνάμεσα σὲ δύο ἱστούς, 
στοὺς ὁποίους κυματίζουν μιὰ ἀμερικανικὴ καὶ 
μιὰ ἑλληνικὴ σημαία.

*     *     *

Πῶς θὰ σᾶς φαινόταν, ἂν κάποιος σᾶς ἔλεγε 
ὅτι οἱ τύχες τοῦ κόσμου μεταπολεμικὰ κρίθηκαν 
στή... Λιβαδειά; Παράδοξο; Καὶ ὅμως, εἶναι πέρα 
γιὰ πέρα ἀληθινό.

Δὲν πρόκειται βέβαια γιὰ τὴ Λιβαδειὰ τῆς Βοιω-
τίας, ἀλλὰ γιὰ μιά... ἄλλη Λιβαδειά, πιὸ μακρινή.  
Ἡ ἱστορία της συνδέεται μὲ ἕνα ἄξιο τέκνο τῆς Λι-
βαδειᾶς τῆς Βοιωτίας, τὸν περίφημο θαλασσομάχο 
Λάμπρο Κατσώνη (1752-1804), ποὺ πολέμησε 
τοὺς Τούρκους στὴν ὑπηρεσία τῆς Μεγάλης Αἰκα-
τερίνης τῆς Ρωσίας κατὰ τὸν πόλεμο τοῦ 1787, 

προκαλώντας τους ἀνυπολόγιστες καταστροφές.  
Ὅταν οἱ Ρῶσοι ἔκαναν εἰρήνη μὲ τοὺς Τούρκους 
τὸ 1792 (τὴ συνθήκη τοῦ  Ἰασίου, ἡ ὁποία δὲν 
ἐλάμβανε καμμία πρόνοια γιὰ τοὺς  Ἕλληνες), ὁ 
Κατσώνης ἀρνήθηκε νὰ σταματήσει τὸν ἀγῶνα 

K

K
Ὁ ἐνθουσιασμὸς ποὺ εἶχε ξεσηκώσει στοὺς  Ἀμερικανοὺς φιλέλληνες 

ἡ  Ἑλληνικὴ  Ἐπανάσταση ὁδήγησε στὴν ἵδρυση τὸ 1825, 53 χιλιόμετρα 
δυτικὰ τοῦ Ντιτρόιτ, ἑνὸς οἰκισμοῦ ποὺ ὀνομάσθηκε  Ὑψηλάντη 

(Ypsilanti) πρὸς τιμὴν τοῦ Δημητρίου  Ὑψηλάντη (1793-1832). Τὸ 1929, 
ὅταν ὁ Δημήτριος  Ὑψηλάντης θριάμβευσε κατὰ τῶν Τούρκων στὶς 25 

Σεπτεμβρίου στὴν τελευταία μάχη τῆς  Ἑλληνικῆς  Ἐπανάστασης, τὴ μάχη 
τῆς Πέτρας, ὁ οἰκισμὸς ποὺ ἔφερε τὸ ὄνομά του συνενώθηκε μὲ τὸ 

γειτονικὸ Woodruff’s Grove, καὶ προέκυψε ἡ πόλη  Ὑψηλάντη, ἡ ὁποία 
ὑπάρχει μέχρι σήμερα στὴν Πολιτεία τοῦ Μίτσιγκαν.
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κατὰ τῶν Τούρκων, λέγοντας περήφανα: « Ἂν ἡ 
τσαρίνα ὑπέγραψε τὴν εἰρήνη της, ὁ Λάμπρος δὲν 
ὑπέγραψε τὴ δική του». Οἱ προσπάθειές του ὅμως 
νὰ συνεχίσει τὸν ἀγῶνα κατὰ τῶν Τούρκων, μὲ 
προπύργιο τὴ Μάνη, καὶ συγκεκριμένα τὸ Πόρτο 
Κάγιο, ναυάγησαν, ὅταν ὁ μικρὸς στόλος του κα-
τανικήθηκε ἀπὸ συντριπτικὰ ὑπέρτερες τουρκικὲς 
δυνάμεις, μὲ τὴ συνδρομὴ καὶ γαλλικῶν πλοίων.  
Ὁ Κατσώνης διέφυγε στὴν  Ἰθάκη, ἀπὸ ὅπου κα-
τέφυγε τελικὰ στὴν  Ἁγία Πετρούπολη.

Τὰ τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του ὁ Κατσώνης 
τὰ ἔζησε στὴν Κριμαία, ὅπου ἡ αὐτοκράτειρα Αἰκα-
τερίνη Β΄ ἡ Μεγάλη τῆς Ρωσίας τοῦ παραχώρησε 
τιμητικὰ μιὰ ἔπαυλη σὲ κτῆμα ἐκτάσεως 22.000 
ἑκταρίων. Στὴν περιοχὴ αὐτὴ ὁ Κατσώνης ἔδωσε 
τὸ ὄνομα τῆς γενέτειράς του: Λιβαδειά.  Ἡ περιοχὴ 
αὐτή, ποὺ ἀνῆκε στὴν Οὐκρανία, ἀλλὰ ἐνσωμα-
τώθηκε τὸ 2014 στὴ Ρωσία μαζὶ μὲ τὴν ὑπόλοιπη 
Κριμαία, φέρει μέχρι σήμερα τὴν ἴδια ὀνομασία: 
Λιβάντιγια (Ливадия), δηλαδὴ Λιβαδειά.

Στὸ κτῆμα ποὺ εἶχε παραχωρηθεῖ στὸν Κατσώνη 
μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὸ 1861 τὰ θερινὰ ἀνάκτορα 
τῶν τσάρων.  Ἐκεῖ πέθανε τὸ 1894 ὁ τσάρος  Ἀλέ-
ξανδρος Γ΄. Στὴν ἴδια θέση κτίσθηκε τὸ 1910-11 ἕνα 
ἀκόμη πιὸ πολυτελὲς ἀνάκτορο, ἀληθινὸ μνημεῖο 
τῆς ἀρχιτεκτονικῆς, μὲ 116 δωμάτια, τὸ καθένα μὲ 
διαφορετικὴ διακόσμηση. 

Σὲ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ ἀνάκτορο, στὴ Λιβαδειὰ τῆς 
Κριμαίας, 3 χιλιόμετρα δυτικὰ τῆς Γιάλτας, συνῆλθε 
μεταξὺ 4 καὶ 11 Φεβρουαρίου 1945 ἡ περίφημη 
Διάσκεψη τῆς Γιάλτας, ὅπου οἱ Τσῶρτσιλ, Ροῦσβελτ 
καὶ Στάλιν συναντήθηκαν, γιὰ νὰ ἀποφασίσουν γιὰ 
τὶς τύχες τῆς μεταπολεμικῆς Εὐρώπης.  Ἐκεῖ, στὴ 
Λιβαδειὰ τῆς Γιάλτας, στὸ κτῆμα τοῦ Κατσώνη, οἱ 
τρεῖς ἡγέτες μοίρασαν τὸν κόσμο.

Δὲν θὰ εἶχε ἄδικο, λοιπόν, νὰ πεῖ κανεὶς ὅτι οἱ 
τύχες τοῦ κόσμου μεταπολεμικὰ κρίθηκαν στὴ Λι-
βαδειά.  Ἔστω, σὲ μιά... λίγο πιὸ μακρινὴ Λιβαδειά.

Ἂς ποῦμε ἐδῶ, ἐν παρεκβάσει, ὅτι ὑπάρχει καὶ 
μιά... ἀκόμη πιὸ μακρινὴ Λιβαδειά. Εἶναι ὁ μικρὸς 
πλανήτης Livadia 3006, ποὺ ἀνακαλύφθηκε στὶς 
24 Σεπτεμβρίου 1979 ἀπὸ τὸν Σοβιετικὸ ἀστρο-
νόμο Νικολάι Στεπάνοβιτς Τσέρνυχ, ὁ ὁποῖος τοῦ 
ἔδωσε τὸ ὄνομα τοῦ προαστίου αὐτοῦ τῆς Γιάλτας, 
ποὺ χρωστάει τὴν ὀνομασία του στὴ Λιβαδειὰ τῆς 
Βοιωτίας.

Ἀλλὰ ἂς μὴν ἐπεκταθοῦμε πέρα ἀπὸ τὴ Γῆ. 
Διαφορετικά, θὰ μπαίναμε στὸν πειρασμὸ νὰ θυ-
μηθοῦμε τὴ μεγαλύτερη κοιλάδα τοῦ  Ἄρη, μὲ 
ἔκταση 2.300 τετραγωνικὰ χιλιόμετρα, ποὺ ἔχει 
ὀνομασθεῖ ἀπὸ τὸν σπουδαῖο  Ἰταλὸ ἀστρονόμο 
Τζιοβάνι Σκιαπαρέλλι (1835-1910) “Hellas” καὶ 
εἶναι τὸ πιὸ εὐδιάκριτο σημεῖο στὸν πλανήτη.  Ἀλλὰ 

καὶ τὸ ψηλότερο βουνὸ τοῦ  Ἄρη, τὸ ἡφαίστειο 
ποὺ φέρει τὴν ὀνομασία « Ὄλυμπος», τὸ ψηλότε-
ρο βουνὸ ὁλόκληρου τοῦ ἡλιακοῦ συστήματος, 
ὕψους 22 χιλιομέτρων, δηλαδὴ δυόμιση φορὲς τὸ 
ὕψος τοῦ  Ἔβερεστ.  Ἀλλὰ καὶ ἄλλες περιοχὲς τοῦ  

Ἄρη, ποὺ ἔχουν ἑλληνικὰ ὀνόματα: Πάρος, Θήρα, 
Κύθνος, Μύρτος, Πύλος, Πέτα,  Ἰόνιο Πέλαγος,  
Ἀρκαδία,  Ἀλφειός, Πηνειός, Κηφισσός,  Ἰλισσός, 
Λίμνη Καστοριᾶς, Μαλέας, Κασταλία Πηγή,  Ἰκαρία,  
Ἴος,  Ἄραξος, Εὐρώτας, Βόσπορος,  Ἑλλήσποντος, 
Προποντίς,  Ἀχέρων, Στυμφαλία. «Νονός» πολλῶν 
ἀπὸ αὐτὲς τὶς περιοχὲς εἶναι ὁ ἀστροφυσικὸς Θα-
νάσης Οἰκονόμου, Καθηγητὴς  Ἀστροφυσικῆς στὸ 
Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου καὶ στενὸς συνεργάτης 
τῆς NASA, ἡ ὁμάδα τοῦ ὁποίου σχεδίασε τὰ ρομπότ 
“Spirit” καί “Opportunity” ποὺ ἐστάλησαν στὸν 
Κόκκινο Πλανήτη (τὸ δεύτερο εἶναι ἀκόμη ἐνεργὸ 
καὶ ἐξερευνᾷ τὸν  Ἄρη).

Εἴπαμε:  Ἑλλάδα... παντοῦ!  Ἀλλά... ἂς μείνουμε 
στὴ Γῆ... 

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

K

K
Πῶς θὰ σᾶς φαινόταν, ἂν κάποιος 
σᾶς ἔλεγε ὅτι οἱ τύχες τοῦ κόσμου 

μεταπολεμικὰ κρίθηκαν στή... 
Λιβαδειά; Παράδοξο; Καὶ ὅμως, 

εἶναι πέρα γιὰ πέρα ἀληθινό.
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Στὴ μικρὴ κοινωνία τοῦ χωριοῦ οἱ ρόλοι ἦταν 
αὐστηρὰ καθορισμένοι. Οἱ γυναῖκες τοῦ χω-
ριοῦ ἤξεραν τὴ θέση τους. Δυναμικὲς δου-

λεύτρες τοῦ σπιτιοῦ καὶ τοῦ ἀγροῦ, ἀποτελοῦσαν 
τὰ θεμέλια τῆς οἰκογένειας. Εἶχαν ἀποκτήσει μιὰ 
δύναμη ποὺ πήγαζε ἀπὸ μέσα τους σὰν τὸ νερὸ 
ἀπὸ τὰ ἔγκατα τῆς γῆς.  Ἤξεραν ὅμως νὰ τὴν κρύ-
βουν καὶ νὰ μὴ βγαίνουν μπροστὰ ἀπὸ τὸν ἄντρα 
τους, προσηλωμένες στὶς παραδόσεις, μαθημένες 
νὰ ὑπηρετοῦν χωρὶς ἀντιρρήσεις.

Ἁπλές, λιτές, ντυμένες μὲ σεμνότητα, μαυροφο-
ρεμένες οἱ περισσότερες – ὥσπου νὰ βγάλουν τὰ 
μαῦρα, τὰ ξανάβαζαν, ἀκόμα 
καὶ γιὰ μακρινοὺς συγγενεῖς, 
καὶ μὲ τὰ χρόνια τὸ σκοῦρο 
ἔμπαινε μέσα τους.

Ζοῦσαν τὶς μέρες τῆς ζωῆς 
τους στὸν μικρό τους τόπο 
χωρὶς πολλὲς ἀπαιτήσεις. 
Παραγκωνισμένες μέσα στὴν 
ἀνδροκρατούμενη κοινωνία, 
δὲν εἶχαν καμμία πιθανότητα 
νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὶς φυ-
σικὲς καὶ διανοητικές τους 
ἱκανότητες. Οἱ περισσότερες 
ὑπέφεραν ἀπὸ σατράπηδες 
συζύγους, ἡ σκληρὴ ζωὴ δὲν 
ἄφηνε κενό, γιὰ νὰ περάσει ἡ 
τρυφερότητα.  Ἀλλὰ οὔτε λέξη γιὰ διαζύγιο, ἀνύ-
παρκτο ἐκείνη τὴν ἐποχή.

Οἱ μάννες, μὲ τὸ χρέος γραμμένο στὰ κύτταρά 
τους, ἦταν ταγμένες νὰ διακονοῦν τὴν οἰκογένεια 
μὲ καρτερικὴ ἀγάπη ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι 
νυκτός. Φρόντιζαν ὑπομονετικὰ ἀπὸ γέρους μέχρι 
παιδιὰ κι ἀπὸ γεννήματα μέχρι ζῷα.  Ἀναπαμὸ δὲν 

εἶχαν, γιὰ νὰ τὰ προφτάσουν ὅλα. Πολλὰ τὰ βάσα-
να κι ἀμέτρητες οἱ πίκρες ποὺ γεύονταν, ἀλλὰ με-
γάλη ἡ καρτερία καὶ ἡ ἀντοχή τους.  Ἕτοιμες πάντα 
ν’ ἀγκαλιάσουν καὶ νὰ στηρίξουν τὸ σπιτικό τους, 
νὰ διαφυλάξουν τὴν ἰσορροπία στὴν οἰκογένεια.  
Ἀποτελοῦσαν οἱ ἴδιες τὸ μέσον, γιὰ νὰ μποροῦν οἱ 
ἄλλοι νὰ πραγματοποιοῦν τὰ ὄνειρά τους.

Κι ὅλα περνοῦσαν ἀπὸ τὰ ἄξια καὶ ἀκούραστα 
χέρια τους. Καὶ τί δὲν τράβηξαν αὐτὰ τὰ χέρια ἀπὸ 
τὸν καθημερινὸ ἀγῶνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς φύσης, τὰ 
νερά, τὰ χώματα. Δούλεψαν σκληρά, μεγάλωσαν 
παιδιά, περιποιήθηκαν γέρους, γιατροπόρεψαν, 

φρόντισαν ζῷα. Χαραγμέ-
να ἀπὸ τὴν πολλὴ δουλειά, 
συμβόλιζαν τὴν ἀγόγγυστη 
προσφορά.

Κι ἤξεραν οἱ ἀγράμματες 
αὐτὲς γυναῖκες νὰ ἀνασταί-
νουν σωστοὺς ἀνθρώπους. 
Δίδασκαν μὲ τὸν τρόπο τους 
τὴν καλοσύνη, τὴν ἀλληλεγ-
γύη, τὴν ἐργατικότητα, καὶ τὸ 
ζεστό τους βλέμμα μπόλιαζε 
μὲ δύναμη τὰ παιδιά. Κι ἦταν 
ἐκείνη ἡ μάννα τρυφερὴ καὶ 
σκληρή, γλυκιὰ καὶ πικρή, 
εὔθραυστη καὶ ἀλύγιστη 
ὅπου ἔπρεπε. Τὰ ζεστά της 

χέρια ἤξεραν νὰ ἀγκαλιάζουν, νὰ συνετίζουν, νὰ 
ἁπαλύνουν τὸν πόνο.  Ἀπὸ τόσο δουλεμένα χέρια 
ἔβγαινε τόση τρυφεράδα. Εὐλογημένα αὐτὰ τὰ 
χέρια ποὺ μᾶς ἀνάστησαν!

ΣΤΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΚΗ-ΤΡΑΓΓΑΝΙΔΑ
(ἀπὸ τὸ βιβλίο  Ὁ κύκλος τῶν χαμένων γυναικῶν)

Οἱ γυναῖκες τοῦ χωριοῦ

K

K
Ἤξεραν οἱ ἀγράμματες αὐτὲς γυναῖκες νὰ ἀνασταίνουν σωστοὺς  
ἀνθρώπους. Δίδασκαν μὲ τὸν τρόπο τους τὴν καλοσύνη, τὴν ἀλληλεγγύη,  
τὴν ἐργατικότητα, καὶ τὸ ζεστό τους βλέμμα μπόλιαζε μὲ δύναμη τὰ παιδιά. 
Κι ἦταν ἐκείνη ἡ μάννα τρυφερὴ καὶ σκληρή, γλυκιὰ καὶ πικρή, εὔθραυστη 
καὶ ἀλύγιστη ὅπου ἔπρεπε. Τὰ ζεστά της χέρια ἤξεραν νὰ ἀγκαλιάζουν, νὰ 
συνετίζουν, νὰ ἁπαλύνουν τὸν πόνο.  Ἀπὸ τόσο δουλεμένα χέρια ἔβγαινε 

τόση τρυφεράδα. Εὐλογημένα αὐτὰ τὰ χέρια ποὺ μᾶς ἀνάστησαν!
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Αὐτὴ ἡ γιορτὴ μοῦ προκαλοῦσε ἀνέκαθεν 
μιὰ ἀμφιθυμία.  Ἀπὸ τὴ μιὰ χαίρομαι ποὺ 
γίνεται μιὰ ὑπόμνηση τῆς προσφορᾶς τῆς 

γυναίκας στὸν κόσμο μας, μέσα ἀπὸ ὅποιο ρόλο 
συμβάλλει σὲ αὐτὸν ἡ καθεμιά μας.  Ἔπειτα ἀπὸ 
αἰῶνες καταπίεσης καὶ πλήρους ἀπαξίωσης, ἐπιτέ-
λους ἔχουμε τὴν τιμητική μας, ἔστω καὶ γιὰ λίγο...

Γυναικεῖες ἐπιστημονικὲς διακρίσεις, καταξιωμέ-
νες καλλιτέχνιδες, διάσημες καὶ ἄσημες γυναῖκες, 
καθημερινὲς ἢ ἰδιαίτερες, ἀποτελοῦν τὸ θέμα ἑνὸς 
σύντομου ἀφιερώματος κάποιου δελτίου, ἢ στὴν 
καλύτερη περίπτωση θέμα συζήτησης μιᾶς σο-
βαρῆς ἐκπομπῆς. Καὶ λέω στὴν καλύτερη περί-
πτωση, γιατὶ στὴ χειρότερη δὲν γίνεται τίποτα ἀπὸ 
ὅλα αὐτά, ἁπλῶς γεμίζουν κάποια μεζεδοπωλεῖα 
ἢ ἔχουν λίγα παραπάνω κέρδη ὁρισμένα κατα-
στήματα!

Δὲν διαφωνῶ στὴν καθιέρωση αὐτῆς τῆς 
γιορτῆς.  Ἀντιθέτως, ἦταν ἐπιβεβλημένη ἡ ἀναγνώ-
ριση τῆς ἀξίας τῆς γυναίκας καὶ τῶν δικαιωμάτων 
της. Μήπως ὅμως, κάτω ἀπὸ αὐτὴ τὴ γιορτή, κρύ-
βεται μιὰ ἀτελέσφορη ἀκόμα ἀναζήτηση τῆς θέσης 
τῆς γυναίκας μέσα στὴν κοινωνία; Γιατί γιορτάζει 
γιὰ μία ἡμέρα; Τὶς ὑπόλοιπες 364 ποῦ βρίσκεται καὶ 
ποιὸς γιορτάζει; Ρητορικὲς ἐρωτήσεις.  Ἡ γυναίκα 
σαφῶς καὶ δὲν ἔχει πάρει ἀκόμα τὴ θέση ποὺ τῆς 
ἀξίζει. Δηλαδὴ τὸ αὐτονόητο: νὰ θεωρεῖται πλάσμα 

ἄξιο σεβασμοῦ, εἴτε ἐργάζεται ἐκτὸς σπιτιοῦ, εἴτε 
ἀφιερώνεται στὴν οἰκογένεια.

Οἱ ἔρευνες καὶ οἱ στατιστικὲς εἶναι ἀποκαρδιω-
τικές. Τὰ ὑψηλὰ ποσοστὰ βίας εἶναι ἀδιανόητα γιὰ 
τὸ 2018 μ.Χ.!!! Εἶναι δὲ κωμικοτραγικὸ νὰ ἀνα-
φερθεῖ κανεὶς στὶς λίγες διευθυντικὲς θέσεις ποὺ 
κατέχουν γυναῖκες ἐργαζόμενες.  Ἔτσι κι ἀλλιῶς, οἱ 
ἐργαζόμενες κάτω ἀπὸ ἀξιοπρεπεῖς συνθῆκες εἶναι 
εἶδος πρὸς ἐξαφάνιση, μιὰ ποὺ ἡ κρίση χτύπησε 
πρωτίστως τὶς γυναῖκες.

Εἶναι ὅμως ἐξοργιστικὸ καὶ τὸ καθημερινὸ παρά-
λογο.  Ἡ ἀπαξιωτικὴ ἀντιμετώπιση ποὺ ὑφίσταται 
ἡ γυναίκα ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, τὶς διαφημίσεις καὶ τὰ 
πάσης φύσεως προβεβλημένα πρότυπα. Καρικα-
τοῦρες τῆς θηλυκότητας, ποὺ ἀποζητοῦν ψήγματα 
ἀποδοχῆς μὲ κάθε τίμημα. Δυστυχῶς, δὲν πρόκει-

ται γιὰ εἰκονικὴ πραγματικότητα. Εἶναι μία ἀκόμα 
προσβολὴ τῆς γυναικείας ὑπόστασης μέσα στὴν 
καθημερινότητα, προέκταση αὐτοῦ ποὺ συμβαίνει 
σὲ δημόσιους χώρους, σὲ δρόμους, σὲ ὑπηρεσίες, 
σὲ κοινωνικὲς συναναστροφὲς καὶ δυστυχῶς ἀκόμα 
καὶ σὲ σχολεῖα.  Ἂν λοιπὸν δὲν ἔχουν ξεπεραστεῖ 
αὐτὰ τὰ καθημερινὰ φαινόμενα, δηλωτικὰ τοῦ χα-
μηλοῦ πνευματικοῦ καὶ μορφωτικοῦ μας ἐπιπέδου, 
πάνω σὲ ποιὰ θεμέλια θὰ στηριχθεῖ ὁ σημερινὸς 
ρόλος τῆς γυναίκας στὴν κοινωνία;

Φαίνεται ὅτι ἔχουμε πολλὰ χιλιόμετρα νὰ διανύ-

Γιορτὴ τῆς γυναίκας. Τὴ χρειαζόμαστε;

K

K
Εἶναι ἐξοργιστικὸ τὸ καθημερινὸ παράλογο.  Ἡ ἀπαξιωτικὴ ἀντιμετώπιση 
ποὺ ὑφίσταται ἡ γυναίκα ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, τὶς διαφημίσεις καὶ τὰ πάσης 
φύσεως προβεβλημένα πρότυπα. Καρικατοῦρες τῆς θηλυκότητας, ποὺ 

ἀποζητοῦν ψήγματα ἀποδοχῆς μὲ κάθε τίμημα. Δυστυχῶς, δὲν πρόκειται 
γιὰ εἰκονικὴ πραγματικότητα. Εἶναι μία ἀκόμα προσβολὴ τῆς γυναικείας 

ὑπόστασης μέσα στὴν καθημερινότητα, προέκταση αὐτοῦ ποὺ συμβαίνει 
σὲ δημόσιους χώρους, σὲ δρόμους, σὲ ὑπηρεσίες, σὲ κοινωνικὲς συνα-
ναστροφὲς καὶ δυστυχῶς ἀκόμα καὶ σὲ σχολεῖα.  Ἂν λοιπὸν δὲν ἔχουν 

ξεπεραστεῖ αὐτὰ τὰ καθημερινὰ φαινόμενα, δηλωτικὰ τοῦ χαμηλοῦ 
πνευματικοῦ καὶ μορφωτικοῦ μας ἐπιπέδου, πάνω σὲ ποιὰ θεμέλια θὰ 

στηριχθεῖ ὁ σημερινὸς ρόλος τῆς γυναίκας στὴν κοινωνία;
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Ἡμέρα τῆς Γυναίκας. Γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους, 
εὐκαιρία νὰ τιμήσουν τὴν πολυποίκιλη 
γυνακεία προσφορά.  Ὄχι μόνο μὲ μεγα-

λοστομίες, ἀλλὰ μὲ εὐθύτητα καὶ εἰλικρίνεια, μὲ 
ἔντιμη, οὐσιαστικὴ ἀναγνώριση τοῦ πολυσχιδοῦς 
ἔργου τῆς γυναίκας. Παρὰ τοὺς ἐνθουσιώδεις πα-
νηγυρικούς, σύμφωνα μὲ διεθνεῖς διαπιστώσεις οἱ 
γυναῖκες ἐξακολουθοῦν νὰ ἀμείβονται λιγώτερο, 
νὰ πλήττονται περισσότερο ἀπὸ τὴν ἀνεργία, νὰ 
καταλαμβάνουν δευτερεύουσες θέσεις.  Ἡμέρα 
λοιπὸν τιμῆς, μὰ καὶ εὐθύνης.

Γιὰ μᾶς τὶς ἴδιες τὶς γυναῖκες, ἡμέρα περισυλ-
λογῆς, εὐκαιρία ἀπολογισμοῦ καὶ προγραμμα-
τισμοῦ δράσης.  Ἀκόμη ἕνα βῆμα πιὸ μπροστά, 
ἀκόμα μία προσπάθεια. Τὸ κυριώτερο, ἀκόμα μία 
προσευχή. Γιὰ ὅσους δὲν πιστεύουν ἢ δὲν πιστεύ-
ουν σωστά. Καὶ οἱ πλανεμένοι εἶναι ἀδέλφια μας.

Σήμερα, στὴ γιορτή μας, ἂς ἀναλογισθοῦμε 
μήπως ἀκόμα λίγη ἀγάπη παραπάνω μπορεῖ ἡ 
καρδιά μας νὰ μοιράσει, ἀκόμα λίγη ὑπομονὴ νὰ 
σπείρουμε, ν’ ἀνθίσει στὶς ψυχές μας.

Σήμερα, ἂς παρακαλέσουμε τὴν ταπεινὴ κόρη 
τῆς Ναζαρὲτ νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ βαδίζουμε μὲ τὸ 
παράδειγμά της, νὰ προκόβουμε σὲ ἀρετή, πραό-
τητα καὶ ὑπακοὴ στὸν Θεό.

Ποιὸς εἶναι ὁ προορισμὸς τῆς γυναίκας; Μὰ 

φυσικά, ὅποιος ἦταν ἀπὸ τότε ποὺ τὴν ἔπλασε ὁ 
Δημιουργός.  Ἴδιος καὶ ἀπαράλλακτος. Νὰ βελτι-
ώνει, νὰ ἀναπλάθει στὸ καλύτερο, νὰ συνεχίσει 
τὴν οἰκογένεια, νὰ ἀκτινοβολεῖ ζωογόνο ἀγάπη. 
Νὰ μοιράζει τὸν χρόνο της ἔτσι, ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ τὴ 
φροντίδα τῶν δικῶν της νὰ ἀσχολεῖται καὶ μὲ τὴν 
ἀξιοποίηση τῶν δυνατοτήτων της. Νὰ κατακτᾷ τὴν 
εὐτυχία καὶ γιὰ τὸν ἑαυτό της καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ

Ἡμέρα τῆς γυναίκας

K

K
Ποιὸς εἶναι ὁ προορισμὸς 

τῆς γυναίκας; Μὰ φυσικά, ὅποιος 
ἦταν ἀπὸ τότε ποὺ τὴν ἔπλασε 

ὁ Δημιουργός.  Ἴδιος καὶ 
ἀπαράλλακτος. Νὰ βελτιώνει, 
νὰ ἀναπλάθει στὸ καλύτερο, 
νὰ συνεχίσει τὴν οἰκογένεια, 

νὰ ἀκτινοβολεῖ ζωογόνο ἀγάπη.

σουμε ἀκόμα, μέχρι νὰ φθάσουμε νὰ γιορτάζουμε 
τὴν ἀληθινὴ ἀπόδοση τιμῆς στὴ γυναῖκα γιὰ ὅσα 
προσφέρει. Θὰ χρειαστεῖ πρωτίστως παιδεία καὶ 

ἀλλαγὴ κουλτούρας. Καὶ κυρίως νὰ συνειδητο-
ποιήσουμε οἱ ἴδιες ὅτι μέσα ἀπὸ τὴ συνεργασία 
καὶ τὴν ἔλλειψη ἀνταγωνισμοῦ ὁ δρόμος θὰ εἶναι 
πολὺ πιὸ σύντομος.  Ἡ ἀποδοχὴ καὶ ὁ σεβασμὸς 
ξεκινάει πρωτίστως ἀπὸ μέσα μας, καὶ μετὰ τὸν 
ἀποζητᾶμε ἀπὸ τοὺς γύρω.  Ἡ  Ὀρθοδοξία εἶναι 
ἀναντίρρητα ἄκρως ἐξυψωτικὴ γιὰ τὴ γυναῖκα καὶ 
ἀνεξάντλητη πηγὴ ὑγιῶν προτύπων.

Εὔχομαι νὰ ὑπάρξει μιὰ μέρα, ποὺ νὰ μὴ χρει-
άζεται γιορτὴ τῆς γυναίκας, γιὰ νὰ μᾶς θυμίσει τὸν 
σεβασμὸ καὶ τὴν ἀξία της, ἀλλὰ νὰ προκύπτει 
αὐτὸ ἀβίαστα μέσα ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ ζωὴ καὶ νὰ 
θεωρεῖται αὐτονόητο.

Μέχρι τότε, ἡ ὀγδόη Μαρτίου θὰ πρέπει νὰ 
εἶναι μᾶλλον ἕνας μικρὸς συναγερμὸς γιὰ τὸ 
πόση ἀπόσταση ἔχουμε νὰ διανύσουμε, παρὰ 
μιὰ γιορτὴ ποὺ ἁπλῶς δίνει λίγη ἀνάλαφρη δι-
άθεση στὴν καθημερινότητά μας, μὲ πολλὴ ρὸζ 

χρυσόσκονη!
ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
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Ἆραγε τοὺς εἶπε τὸν πόνο καὶ τὸν πόθο του, ἢ 
τὸν διαισθάνθηκαν μόνοι τους; Ποιὸς ξέρει!
Ὅμως νά. χωρὶς νὰ τὸ πολυκαταλάβει, βρί-

σκεται κι αὐτὸς μαζί τους στοὺς δρόμους, τοὺς γε-
μάτους ἀπὸ πλῆθος.  Ἕνα πλῆθος ποὺ μὲ λαχτάρα 
καὶ πόθο τρέχει πρὸς τὰ ἐκεῖ.

Σὰν ἀστραπὴ καὶ σὰ βροντὴ διαδόθηκε σήμερα 
τούτη ἡ εἴδηση, καὶ ὦ χαρὰ καὶ εὐλογία σ’ ὅποιον κα-
τάφερνε νὰ μπεῖ στὸ πλημμυρισμένο ἤδη σπίτι καὶ νὰ 
ἀκούσει καὶ νὰ δεῖ  Ἐκεῖνον! Πόση εὐτυχία σ’ ὅποιον 
μποροῦσε, ἔστω καὶ ἀπὸ μιὰ ἀκρούλα, νὰ νιώσει καὶ 
νὰ αἰσθανθεῖ τὰ γλυκά, παρηγορητικά λόγια Του. νὰ 
δεχθεῖ τὴ στοργὴ καὶ τὴν ἀγάπη Του. νὰ πάρει ἐλπίδα 
καὶ θάρρος γιὰ τὸν καθημερινὸ σκληρὸ ἀγῶνά του, 
νὰ δεχθεῖ τὴν ἴαση τῆς κάθε ἀρρώστιας του.

Ὅμως αὐτός, ἕνας βαριὰ ἀνάπηρος, ἕνας ὁλότελα 
παραλυτικός, ποὺ χρόνια καρφωμένος στὸ κρεβάτ-
τι τοῦ πόνου ἦταν ἀδύνατον νὰ κινηθεῖ, νὰ τώρα, 
πάνω σ’ ἕνα φορεῖο καὶ στὰ γερὰ χέρια τεσσάρων 
ἀνδρῶν, προχωρεῖ. Σὲ λίγο θἆναι κι αὐτὸς κοντὰ 
σ’  Ἐκεῖνον ποὺ δίνει ὑγεία, ζωή, χαρά.

Κι αὐτοὶ οἱ τέσσερις, ποὺ εὐχαρίστως συμφώ-
νησαν νὰ κάμουν τοῦτο τὸ κοπιῶδες ἔργο, ποὺ μὲ 
χαρὰ δέχτηκαν νὰ σηκώσουν τὸ βαρὺ παράλυτο 
σῶμα, ποὺ μοιάζει μὲ πτῶμα, τώρα σταθερὰ προχω-
ροῦν, χωρὶς πουθενὰ νὰ σταματοῦν. Τὸν περνοῦν 
ἀπὸ στενά, στρίβουν ἀπὸ δῶ, στρίβουν ἀπὸ κεῖ, 
μέχρι ποὺ τέλος φθάνουν.

Ὅμως, τί κρῖμα!  Ὁ κόσμος ἔχει γεμίσει, ἔχει 
πλημμυρίσει τὰ πάντα μέχρι ἔξω. μέχρι τὴν αὐλὴ 
καὶ τὴν αὐλόθυρα, «ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς 
τὴν θύραν...». Κανεὶς δὲν κινεῖται, δὲν παραμερίζει, 
δὲν ἀνοίγει δρόμο νὰ περάσει τὸ φορτίο μὲ τὸν 
παραλυτικό. Κανεὶς δὲν προσέχει τὸν ἄρρωστο κι 
ἀνήμπορο.  Ἀπορροφημένοι ὅλοι παρακολουθοῦν 
τὸν Διδάσκαλο!

Ὅμως οἱ τέσσερις ἄνδρες, οἱ τέσσερις ἐθελοντὲς 
τῆς καλοσύνης καὶ τῆς ἀγάπης, δὲν κουράζονται, 
δὲν τὰ χάνουν, γιατὶ ἡ καλοσύνη καὶ ἡ ἀγάπη ξέρει 
πάντα νὰ βρίσκει τρόπους καὶ μέσα πολλά. Ξέρει 
νὰ κάνει δυνατὴ τὴν ψυχὴ καὶ τὴν καρδιά. ξέρει νὰ 
δίνει καὶ νὰ παίρνει θάρρος καὶ ἐνθουσιασμό.

Συνεργάτες μαζὶ καὶ οἱ τέσσερις, δὲν μιλοῦν. δὲν 
φωνάζουν, δὲν δημιουργοῦν φασαρία. Σιωπηλὰ 
κάποια βλέμματα μόνο ἀναταλλάσσουν καὶ κάποια 
νεύματα μὲ τὸ πρόσωπο καὶ μὲ τὰ χέρια κάνουν καὶ 

συμφωνοῦν. καὶ προχωροῦν γιὰ τὸ σχέδιο ποὺ 
κατέστρωσαν. 

Μὲ τόλμη, μὲ ἐλπίδα καὶ θάρρος τώρα πάνω 
στὸ δῶμα μὲ κάποια σύνεργα – μὰ τί κάνουν; τί 
προσπαθοῦν; Καὶ νά, σὲ λίγο, ἀφοῦ ξεσκέπασαν ἕνα 
μέρος ἀπὸ τὴ στέγη, κατεβάζουν τὸν παραλυτικὸ 
μπροστὰ στὸν  Ἰησοῦ καὶ μπροστὰ στὰ ἔκπληκτα 
μάτια τοῦ πλήθους ποὺ παρακολουθεῖ.

Ὦ γλυκιὰ παρηγοριὰ καὶ βάλσαμο ποὺ ἁπλώ-
νεται ὣς τὰ κατάβαθα τῆς ψυχῆς τοῦ ἀρρώστου καὶ 
πονεμένου, τὴν ὥρα ποὺ ἀπὸ τὸν Κύριο ἀκούει 
ἐκεῖνο τό: «Τέκνο, συγχωρεμένες εἶναι οἱ ἁμαρτίες 
σου. Σήκω, πάρε τὸ κρεβάττι σου καὶ πήγαινε στὸ 
σπίτι σου».

Γερὸς καὶ δυνατός, αὐτὸς ποὺ μόλις πρὶν λίγο 
τὸν σήκωναν τέσσερις ἄνδρες, ὀρθὸς τώρα προχω-
ρεῖ κρατώντας τὸ κρεβάττι του μπρὸς στὰ κατάπλη-
κτα μάτια τοῦ πλήθους, ποὺ δακρυσμένα δοξάζουν 
τούτη τὴν ὥρα τὸν Θεό.

*     *     *

«Καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες 
αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων...». 

Ποῦ βρέθηκαν, ἀλήθεια, καὶ οἱ τέσσερις; Ποῦ 
βρέθηκε, ποῦ συναντήθηκε τόση τόλμη μαζὶ μὲ τόση 
διάθεση; Τόση συνεργασία μαζὶ μὲ τόση ἀνδρεία;  
Σὲ ποιὸ δρόμο περπατοῦσαν μαζὶ ἡ ἀγάπη, ἡ κα-
λοσύνη, ἡ προσφορά, ἡ θυσία; Πρὸς τὰ ποῦ βά-
διζαν ἡ ἐλπίδα, τὸ θάρρος, ἡ θέληση, ἡ ὑπομονή, 
ἡ ἐπιμονή;

Μὰ ποῦ ἀλλοῦ; στὸν δρόμο πρὸς  Ἐκεῖνον. Στὸν 
δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὸν Χριστό συναντιέται πάντα 
ὁ ἀγώνας καὶ ἡ θυσία, ἡ ἐλπίδα, μὰ καὶ ἡ πίστη. 
Μιὰ πίστη ποὺ ξέρει νὰ ἐλπίζει καὶ νὰ περιμένει τὰ 
παράλυτα πόδια νὰ περπατήσουν, τὰ ἀδύναμα χέρια 
νὰ δυναμώσουν, τὴ νεκρωμένη ψυχὴ ν’ ἀναστηθεῖ!

Καὶ μπρὸς σὲ μιὰ τέτοια πίστη πλατιά, βαθιὰ καὶ 
ἀπέραντη, πῶς νὰ μὴ γίνει τὸ θαῦμα; 

« Ἰδὼν δὲ ὁ  Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ 
παραλυτικῷ... Σοὶ λέγω, ἔγειρε...». 

Ἀλήθεια, τούτη ἡ πίστη ποὺ ξέρει ν’ ἀγωνίζεται, ἡ 
πίστη ποὺ ἐμπνέει, ποὺ παραμερίζοντας κάθε ἐμπό-
διο νικᾷ καὶ θριαμβεύει, πόσο μᾶς χρειάζεται, γιὰ νὰ 
ἀναπτυχθεῖ καὶ νὰ καρποφορήσει ὁ ἐθελοντισμὸς 
ποὺ τόσο ποθοῦμε σήμερα!

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

Ὁ παραλυτικὸς 
καὶ ὁ θρίαμβος τῆς πίστης
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  Δοῦλος 
– Κλάψε, ἀφέντη, κλάψε,
 ὅμως λίγο πᾶψε
 πέρα νὰ θωρεῖς,
 πέρ’ ἀπὸ νωρίς.

  Πατέρας
– Μὲ τὸ φῶς τῆς μέρας,
 μέχρι τὸ ἑσπέρας,
 βλέπω τὸ στρατί,
 τί διαβαίνει, τί.

 Ψάχνω γιὰ τὸ γιό μου,
 μὰ ἡ στροφὴ τοῦ δρόμου
 πιὰ δὲ ζωγραφεῖ
 τὴν ἐπιστροφή.

 Δάκρυα ἔχω στὰ μάτια
 καὶ τὰ μονοπάτια
 τὰ θωρῶ θολά, 
 δάκρυα ἔχω πολλά.

 Σβηοῦν τὰ λιοχρυσάφια
 κι ἀπὸ τὰ χωράφια
 ἔρχονται οἱ ἐργατιές,
 ρίχνω ἐκεῖ ματιές.

 Βλέπω τὴ θωριά τους,
 ἀλλὰ ἀνάμεσά τους
 δὲν ξανοίγω ἐγὼ
 τὸ δικό μου γιό.

 Καὶ μὲ πιάνει κλάμα,
 δάκρυα χύνω ἀντάμα
 καὶ μουσκεύω τὸ
 μέρος ποὺ πατῶ.

 Διαπερνῶ στὸ δῶμα,
 δὲ ζητῶ τὸ στρῶμα,
 μά, ὣς τὸ στερνὸ 
 ἄστρ’, ὅλο γυρνῶ.

 Γέρνω πιὰ στὴν κλίνη,
 βρέχω την κι ἐκείνη,
 τὴν αὐγὴ ξανά, 
 νά, τ’ ἀγνάντιο, νά.

 Βγαίνω στὸ μπαλκόνι,
 πᾶν κι ἔρχονται οἱ πόνοι,
 πάλι μὲ μουντὸ
 οὐρανὸ κεντῶ.

 Λόγια λέω καὶ λόγια
 καὶ στὰ θεῖα τ’ ἀνώγια
 στέλνω εὐχὲς πολλές,
 μοιρολόγια λές.

 Νά, ἕναν διαβατάρη,
 βλέπω κι ἔχει πάρει
 τὴ γνωστὴν ὁδό,
 ἔρχεται ἴσια ἐδῶ.

 Λάμπει αὐτὸς τριγύρα,
 λάμπει στὴν πορφύρα
 τὴν πριγκηπική,
 λάμπ’ ἡ στράτα ἐκεῖ.

 Δέρνει με ὥριος χτύπος.
 Εἶναι ὁ γιός μου μήπως,
 ποιὸς νὰ εἶναι, ποιός;
 Πῶς ἀργεῖ, ἄχ, πῶς.

 Φέρ’τε μου ἕνα ἄτι,
 γιὰ τὸ μονοπάτι,
 νὰ πετάξω, ἀργῶ,
 σὰν πουλὶ γοργό.

 Κράζω τ’ ὄνομά του,
 ἀλλὰ ἡ λαλιά του
 οὔτε ποὺ λαλεῖ,
 πλάνη ἀπατηλή.

 Τ’ ὄνομά του λέω,
 κλαίγω κι ὅλο κλαίω
 καὶ δὲ σταματῶ,
 τὸν ἀναζητῶ.

– Φῶς μου, γύρνα πάλι,
 ἡ δική μου ἀγκάλη
 εἶναι θλιβερή,
 γύρνα, νὰ χαρεῖ.

 Ἔχεις γλυκοψώμι,
 ἔχεις νερὸ ἀκόμη,
 μὲς στὴν πλάνα γῆς,
 γιὰ νὰ ξεφρυγεῖς;

 Τάχα μὲ θυμᾶσαι,
 τάχα ποῦ κοιμᾶσαι,
 ξενογυριστή,
 κλίνη ἔχεις ζεστή;

  Δοῦλος 
– Τί τρανοί σου οἱ πόθοι...
 Σοῦ καταλιγώθη
 τρίσβαθα ἡ ψυχή,
 ποὺ σκληρομαχεῖ.

 Μαῦρον ἔχεις τρύγο,
 μέσα σου ὅμως λίγο
 σώπα νὰ θρηνεῖς,
 σώπα νὰ πονεῖς.

  Πατέρας
– Ὦ, πατέρας εἶμαι
 καὶ σφαξιὰ βαρεῖ με,
 ὦ, γονιός, γι’ αὐτό,
 πόνο ἔχω καυτό.

  Δοῦλος 
– Τὸ πολύ σου κλάμα
 καὶ τὸ δάκρυ ἀντάμα,
 καταμαρτυρεῖ,
 πίστη σφαλερή.

Τὸ  Ἑφτάφωνο Τραγούδι  
τοῦ  Ἀσώτου

Ἡ πατρικὴ προσμονή 
(Ὠδὴ δεύτερη)
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 Ἄφησε τὸ γιό σου,
 ἄσ’ τον στὸ Θεό σου,
 βλέπει ὁ Θεὸς στὴ γῆ,
 πλούσια τὸν βλογεῖ.

 Δάκρυα, ἔτσι χυμένα,
 οὔτε πᾶν χαμένα,
 οὔτε σβηοῦνε, ἀλλὰ
 φτερουγοῦν ψηλά.

 Κι ἂν στὴ γῆ σταλάζουν, 
 ὅμως τ’ ἀνεβάζουν
 Ἄγγελοι ἁγνοὶ
 μπρὸς στὸ θεῖο θρονί.

 Κάθε σου σταγόνα,
 πάει καὶ τὸ χιτῶνα
 βρέχει τὸ θεϊκό,
 πάει στὸν οὐρανό.

 Χέρι ὁ Θεὸς θ’ ἁπλώσει
 καὶ θὰ σοῦ στεγνώσει
 τὴ δακρυορροή,
 κάποιο ὡραῖο πρωί.

 Χαίρου, ὅπου κι ἂν τρέχει,
 τὸ βλαστάρι σου ἔχει
 ἄπαρτη φωλιὰ
 κι εἶν’ ἡ θεία ἀγκαλιά.

  Πατέρας
– Οὐρανέ, λυπήσου
 τὸ χαμένο ἀρνί Σου,
 ἄκουσε κι ἐμέ,
 ποὺ Σοῦ δέομαι.

 Ἄκου τὰ βουητά μου
 καὶ τὰ δάκρυά μου
 μέτρα, ποὺ θωρεῖς,
 μὴν ἀδιαφορεῖς.

 Σκῦψε ἀπ’ τὸ θρονί Σου, 
 κοίτα τὸ παιδί Σου,
 κοίτα με κι ἐμέ,
 ὅπου λιώνω, ὀιμέ.

 Κάνε δίκαια δίκη,
 παρακαταθήκη
 ἄφησές μου τὸ
 πλάσμα Σου αὐτό.

 Ἀπ’ τὰ ππλαστουργά Σου
 χέρια τ’ ἄχραντά Σου,
 πῆρα τὸ παιδί,
 π’ ὅμοια Σου ἔχ’ εἰδή.

 Πῆρα νὰ τὸ θρέψω
 καὶ νὰ τὸ ἐπιστρέψω 
 μ’ ἅγιες ἀρετές,
 στολιστὸ μ’ αὐτές.

 Στὰ στερνὰ τῆς ζήσης,
 θὰ μοῦ τὸ ζητήσεις,
 μπρός Σου θά ’ρθω γιὰ
 τότε ἀπολογιά.

 Ἀπ’ τὰ οὐράνια αἰθέρια,
 τὰ δικά μου χέρια
 ὅλο θὰ κοιτᾷς
 κι ὅλο θὰ ρωτᾷς.

 Στὴν ἀγκάλη χάσμα
 θά ’χω κι ὄχι πλάσμα,
 μοῦ ’δωσες βλαστό,
 δὲ θὰ τὸν βαστῶ.

 Κι  Ἐσὺ θὰ κοιτάζεις,
 δὲ θὰ ἡσυχάζεις,
 ποῦ ’ναι τῆς σπουδῆς
 τὸ παιδὶ νὰ δεῖς.

 Πῶς ψυχὴ θὰ σώσω
 καὶ τί θὰ Σοῦ δώσω,
 τί λογαριασμό,
 γιὰ τὸ θεῖο ὁρισμό;

 Οὔτε γιὰ τὸν  Ἅδη, 
 οὔτε γιὰ σκοτάδι,
 πλάστη τὸ παιδί,
 μὰ οὐρανὸ νὰ δεῖ.

 Θεῖε Βοσκέ, σπλαγχνίσου
 τὸ χαμένο ἀρνί Σου,
 πλάνη ἔχει χοντρή,
 σ’ ἄλλο εἶναι μαντρί.

 Πάρε το ἀπὸ τ’ ἄντρα,
 φέρε το στὴ μάντρα
 καὶ με τ’ ἄλλα ἀρνιὰ
 βάλ’ το σὲ γωνιά.

 Νὰ θωρεῖ  Ἐσένα,
 ’Σὲ τὸ θεῖο Ποιμένα,
 νά ’σαι του ἡ τρυφὴ
 κι ἡ γλυκιὰ τροφή.

ἄντρο, τό = καταφύγιο κακόφημο.
εἰδή, ἡ = ὄψη, θωριά.

παρακαταθήκη, ἡ = ὅ,τι διατηρεῖται καὶ φυλάγεται ὡς πολύ-
τιμη κληρονομιὰ τῶν προγόνων, ἀπόθεμα.

Γλωσσάρι

«Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθών»
(Λουκ., ιε΄ 17)

  Ἄσωτος
– Ἄκουσα ἐντός μου
 τὴ φωνὴ τοῦ κόσμου
 κι ὄχι τὴ φωνὴ
 ποὺ γιὰ ἐμὲ πονεῖ.

 Κράχτρες, λάγνες, ξένες,
 ποθοπλανταγμένες,
 λόγια λέν’ γλυκά, 
 λόγια μαγικά.

 Δίνουν μου ποτήρι
 καὶ σὲ πανηγύρι
 πάω καὶ κουβαλῶ
 ὅ,τι ἔχω καλό.

Ἡ μετάνοια 
(Ὠδὴ τρίτη)
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 Ξένον ἔχω πόθο,
 ξένο ροῦχο κλώθω
 τώρα στὴν ψυχή,
 γιὰ νὰ φορεθεῖ.

 Σὰν τρανὸς μαγνήτης,
 ἡ ζωὴ μαζί της
 σέρνει με ἡ κακή,
 μιὰ ἐδῶ, μιὰ ἐκεῖ.

 Ἡ ἀσωτία προσφέρει
 ἄνθος μ’ ἕνα χέρι, 
 στ’ ἄλλο της κρατεῖ
 δέσμη ἀγκαθωτή.

 Μακριὰ ἀπ’ τὴ μάντρα
 τοῦ πατέρα, στ’ ἄντρα
 τριγυρνῶ νὰ πιῶ
 ἁμαρτίας ποτό.

 Μιὰ αὐτό, μιὰ ἐκεῖνο,
 δηλητήριο πίνω
 καὶ ἀπομυζῶ,
 τί ζωὴ ποὺ ζῶ.

 Ζῶ ὅπως ζεῖ ἡ πόρνη,
 μ’ ἔφαε τὸ λυοκόρνι
 μὲ ραμφὶ γοργὸ
 κι ὅλο αἱμορραγῶ.

 Ἡ ζωὴ αὐτὴ φρίκη,
 εἶναι καταδίκη
 τῆς ψυχῆς πικρὴ
 καὶ θανατερή.

 Πρῶτα, μέσαθέ μου,
 μέλι ἔδωσέ μου,
 μά, στερνὰ στερνά,
 πίκρα μὲ κερνᾷ.

 Ἄχ, πρίγκηπας, λέω,
 ἤμουνα καὶ κλαίω,
 τώρα ζῷα βοσκῶ,
 μὲ ραβδὶ κι ἀσκό.

 Στὰ γουρούνια τρέχω,
 ξυλοκέρατα ἔχω,
 ἄλλον δὲν ἁρπῶ,
 τέτοιον τρώω καρπό.

 Βρῶμα στὰ ρουθούνια
 ἔχω ἀπ’ τὰ γουρούνια,
 βρῶμα ἔχω βαριὰ
 καὶ μὲς στὴν καρδιά.

 Ἦταν τὸ κορμί μου,
 μέσα του ἡ ψυχή μου,
 παλατιοῦ ναός, 
 πού ’πλασε ὁ Θεός.

 Χοϊκὸ τὸ σπίτι,
 νοῦ εἶχα κυβερνήτη,
 νοῦ βασιλικό,
 πνεῦμ’ αὐτὸ θεϊκό.

 Ρήγας νοῦς, μὰ ἐγίνη
 σκλάβος, μὲς στὴ δίνη,
 σῶμα καὶ ψυχὴ 
 σέρνει στὴ θανή.

 Δίχως ντῦμα εἶμαι,
 γύμνια πιὰ βαρεῖ με
 καὶ μὲ τυραγνεῖ,
 πάει ἡ ἀσπράδα ἡ ἁγνή.

 Ἔχω λερωμένο
 τὸ θεοϋφασμένο
 ροῦχο τῆς ψυχῆς,
 γιὸς εἶμ’ ἐνοχῆς.

 Ἔκανα παρτάλια
 καὶ τὰ δυὸ σαντάλια,
 τώρα μὲ γδυτὸ
 πέλμα περπατῶ.

 Κι ἀπ’ τὸν ἀρραβῶνα,
 ποὺ στὸ χέρι τό ’να
 μοῦ ’βαλε ὁ γονιός,
 τώρα εἶμαι ὀρφανός.

 Μοῦ ’δωσε λαμπάδα,
 στὴ ζωή μου δᾷδα,
 οὐρανοαναφτή,
 ἔσβησε κι αὐτή.

 Οἱ χαρές μου ὅλες
 ἦταν χρυσοβόλες,
 οἱ χαρές μου, ὣς χθές,
 μέλισσες ξανθές.

 Μά ’χουν φτερουγίσει,
 σὰν χρυσὸ μελίσσι,
 οἱ χαρὲς μιὰ μιὰ
 κι ἔχω ἐρημιά.

 Ἄγριο ἕνα χαμψίνι
 χτύπημα μοῦ δίνει,
 σειέμαι, σὰν δεντρί,
 πάει ἡ ρίζα ἡ χοντρή.

 Τὸ βαρύ μου στῆθος
 κρίματα ἔχει πλῆθος,
 μαραμένο ἀνθὸ
 κλείνει καὶ πενθῶ.

 Τὴν ἁγνότητά μου,
 πού ’χα στὴν καρδιά μου,
 πούλησα φθηνά, 
 γι’ ἄλλα ταπεινά.

 Κι ἀγοράζω τώρα
 τὰ χαμένα δῶρα
 μὲ πικρὲς φωνές,
 καὶ δακρύων ρονιές.

 Ἡ ψυχή μου κλαίει
 τὰ παλιά μου κλέη,
 μοίρεται κι ἀλγεῖ
 κι ὅλο νοσταλγεῖ.

 Ὅταν φέγγ’ ἡ πλάση,
 θέλω νὰ βραδιάσει
 καὶ σὰν ἔρθει τὸ
 βράδυ, αὐγὴ ζητῶ.

ἄντρο, τό = καταφύγιο κακόφημο.
ἀσκός, ὁ = δερμάτινο κατασκεύασαμα γιὰ τὴν τοποθέτηση 

ὑγρῶν.
λυοκόρνι, τό = ἁρπακτικὸ ὄρνιο (γύπας ὁ μοναχός), ποὺ ζεῖ 

μόνο του, τὸ δὲ χρῶμα τῶν φτερῶν του μοιάζει μὲ τὴν 
τρίχα τοῦ λύκου, λέγεται καὶ γυπαετὸς ἢ ὀρειπελαργὸς 
ἢ ὑπάετος, κοινῶς κλάρα.

παρτάλι, τό = κουρέλι.
ρονιά, ἡ = σταγόνα, δάκρυ.
χαμψίνι, τό = ἄνεμος δυνατὸς καὶ θερμὸς τῆς ἐρήμου, ἀμμο-

θύελλα, σιμούν.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ

Γλωσσάρι
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Ὅταν ὁ Χριστός μας πρὸ τοῦ πάθους δὲν 
ἀπαντοῦσε στοὺς κατηγόρους του, στὴν 
ἐρώτηση «Οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί σου κα-

μαρτυροῦσιν;», παρέμενε σιωπηλός: « Ὁ δὲ  Ἰησοῦς 
ἐσιώπα».  Ἔτσι μᾶς 
ἔδωσε τὸ πιὸ ἠχηρὸ 
παράδειγμα τῆς σπου-
δαιότερης ἀρετῆς τοῦ 
ἀληθινοῦ χριστιανοῦ 
ἀγωνιστῆ.

Ἡ σιωπὴ εἶναι τέ-
χνη, ὅπως καὶ ὁ λό-
γος.  Ὁ Ντὰ Βίντσι 
ἔλεγε: «Τὸν ἄνθρωπο 
τὸν κρίνουμε ὄχι μόνο 
ἀπὸ τὸν τρόπο μὲ τὸν 
ὁποῖο μιλάει, ἀλλὰ καὶ 
ἀπὸ τὸν τρόπο μὲ τὸν 
ὁποῖο σωπαίνει». 

Ἀλλὰ καὶ ὁ  Ἀιν-
στάιν ἔλεγε: «Τὰ τρία 
πράγματα ποὺ συντε-
λοῦν στὴν εὐτυχία 
εἶναι: ἡ ἐργασία, ἡ ψυ-
χαγωγία καὶ τὸ κλειστὸ 
στόμα». Καὶ δὲν εἶχε ἄδικο, διότι πραγματικὰ εὐτυ-
χισμένος ἄνθρωπος εἶναι αὐτὸς ποὺ ἐργάζεται καὶ 
ἔτσι ἀπασχολεῖ τὴ σκέψη του, τὶς ἐλεύθερες ὧρες 
φροντίζει νὰ ψυχαγωγεῖται καὶ νὰ ξεκουράζεται, καὶ 
στὶς κρίσιμες στιγμές, ὅταν τὰ γεγονότα τὸν ὠθοῦν 
νὰ ξεσπάσει καὶ νὰ ἐκφράσει τὸν θυμό του, μπορεῖ 
νὰ κρατᾷ κλειστὸ τὸ στόμα του.

Εἶναι ὑπέροχο νὰ μπορεῖς νὰ σωπαίνεις, ὅταν 
εἶσαι ἐκνευρισμένος ἢ κατηγορεῖσαι ἄδικα, γιατὶ 
τότε μπορεῖς νὰ πεῖς λόγια γιὰ τὰ ὁποῖα ἀργότερα 
θὰ μετανιώσεις. Δίκαια ὁ λαός μας λέει: «Μετάνιω-

σα μιὰ φορὰ ποὺ μίλησα, καὶ χίλιες ποὺ ξέσπασα 
πάνω στὸν θυμό μου». 

Πάντα θυμᾶμαι τὴ συμβουλὴ τῆς μητέρας μου: 
« Ὅταν εἶσαι θυμωμένη, δάγκωσε τὴ γλῶσσά σου. 

Καλύτερα νὰ πονέσει 
ἡ γλῶσσά σου, παρὰ 
ἡ ψυχή σου». Μιὰ για-
γιὰ ἔλεγε στὴν ἐγγο-
νή της: «Τὸ ἄθλημα 
τῆς ζωῆς δὲν εἶναι  
Ἀγώνας δρόμου ποὺ 
χρονομετριέται, ἀλλὰ 
ἄσκηση σκοποβολῆς, 
ποὺ μετριέται μὲ τὸ 
πόσο κοντὰ στὸν στό-
χο ἔπεσε ὁ λόγος ποὺ 
ἔφυγε ἀπὸ τὸ στόμα 
σου. Εἶναι καλύτερα 
νὰ σιωπᾷς, παρὰ νὰ 
στοχεύεις ἐσφαλμέ-
να».

Ἂς μὴν ξεχνᾶμε τὸ 
ἀρχαῖο ρητό: «Γυναιξὶ 
κόσμον ἡ σιγὴ φέρει».  
Ὅμως γιὰ νὰ τὸ πετύ-

χουμε αὐτό, πρέπει νὰ διαλέγουμε τὸν δρόμο τῆς 
σιωπῆς, ποὺ δὲν εἶναι ἀδυναμία, ἀλλὰ δεῖγμα δυ-
ναμικοῦ ἀνθρώπου.

Στὰ αὐτιά μας ἀντηχεῖ μιὰ ἀξιόλογη στροφὴ 
ἑνὸς ποιήματος τοῦ Γιώργου Δροσίνη:

«Πῶς νά ’σαι ἀκριβομίλητος
τ’ ἀηδόνι σὲ μαθαίνει,
τὸν ἕνα μῆνα κελαηδεῖ,
καὶ ἕντεκα σωπαίνει».

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

Ἡ ἀξία τῆς σιωπῆς

K

K
Πάντα θυμᾶμαι τὴ συμβουλὴ τῆς μητέρας μου: « Ὅταν εἶσαι θυμωμένη, 

δάγκωσε τὴ γλῶσσά σου. Καλύτερα νὰ πονέσει ἡ γλῶσσά σου, 
παρὰ ἡ ψυχή σου». Μιὰ γιαγιὰ ἔλεγε στὴν ἐγγονή της: «Τὸ ἄθλημα 

τῆς ζωῆς δὲν εἶναι  Ἀγώνας δρόμου ποὺ χρονομετριέται, ἀλλὰ ἄσκηση 
σκοποβολῆς, ποὺ μετριέται μὲ τὸ πόσο κοντὰ στὸν στόχο ἔπεσε 

ὁ λόγος ποὺ ἔφυγε ἀπὸ τὸ στόμα σου».
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ὉΧριστὸς ἐπρόκειτο νὰ γνωρίσει τὴν προδο-
σία, τὴν ἀγνωμοσύνη.  Ἕνας ἀπὸ τὸν κύκλο 
τῶν δώδεκα ἀφοσιωμένων μαθητῶν Του 

συμμαχεῖ μὲ τοὺς ἐχθρούς Του, λιποτακτεῖ καὶ γίνε-
ται προδότης.  Ἡ προδοσία γίνεται μ’ ἕνα φίλημα.

Ὁ  Ἰησοῦς δέ-
χθηκε φίλημα ἀπὸ 
τὸν  Ἰούδα. Τὸ φιλὶ 
ὅμως αὐτὸ ἦταν 
φιλὶ τῆς προδοσί-
ας. Οὔτε ἐμπτυσμοί, 
οὔτε τὰ ραπίσματα 
τῶν  Ἰουδαίων καὶ 
τῶν Ρωμαίων, οὔτε 
ὁ ποτισμένος μὲ ξύ-
δι σπόγγος ποὺ θὰ 
Τοῦ φέρουν στὰ 
χείλη, θὰ φθάσουν 
τὸν πόνο τοῦ φιλή-
ματος αὐτοῦ. Τοῦ 
φιλήματος ἀπὸ ἕνα 
στόμα ποὺ Τὸν εἶχε 
ἀποκαλέσει φίλο 
καὶ διδάσκαλο καὶ 
εἶχε πιεῖ ἀπὸ τὸ πο-
τήρι Του καὶ εἶχε 
φάει ἀπὸ τὸ ψωμί 
Του.

Ὁ  Ἰησοῦς ἀκό-
μα καὶ σήμερα 
εἶναι ἐκτεθειμένος 
συνεχῶς σὲ τέτοια 
φιλήματα, σὰν τὸ 
φίλημα τοῦ  Ἰούδα. 
Τὰ δέχεται, χωρὶς 
νὰ ἀντιδρᾷ. Περιμένει μόνο τὴ μετάνοιά μας.

Ὁ  Ἰησοῦς δέχεται τὸ φίλημα τῶν καιροσκό-
πων. Αὐτοὶ συνάπτουν σχέσεις μαζί Του, γιατὶ τὸ 
ἐπιβάλλει ἡ κατάσταση, δὲν μποροῦν νὰ κάνουν 
διαφορετικά.

Ὁ  Ἰησοῦς δέχεται τὸ φίλημα τῶν ἰδιοτελῶν. Τὸν 
φιλοῦν, γιατὶ περιμένουν ἀπ’ Αὐτὸν κέρδος.  Ἴσως 
τριάκοντα ἀργύρια. Γιὰ τὸ συμφέρον.

Δέχεται τὸ φίλημα τῶν τυπολατρῶν. Μόνο τύ-
πος, χωρὶς οὐσία.  Ὑποκρίνονται, γιὰ τὰ βλέμματα 

τῶν ἀνθρώπων.
Ὁ  Ἰησοῦς δέχε-

ται τὸ φίλημα τῶν 
πλουσίων, ποὺ τὸν 
ἀσπάζονται, γιὰ νὰ 
τὸν ἐξευμενίσουν. 
Νὰ τοὺς εὐλογεῖ τὸ 
χρυσάφι. Νὰ τοὺς 
αὐξάνει τὰ πλούτη.

Δέχεται ὅμως 
καὶ τὰ θερμὰ φιλιὰ 
τῶν ἁμαρτωλῶν. 
Αὐτὰ εἶναι φιλιὰ 
ἐξαγνισμένα ἀπὸ 
τὰ δάκρυα τῆς με-
τανοίας.

Χρ ιστέ  μου, 
κάθε φορὰ ποὺ 
θὰ πλησιάζω τὸν 
Σταυρὸ καὶ  θὰ 
φιλῶ τὰ πληγωμέ-
να πόδια Σου καὶ 
θὰ Σοῦ ζητῶ νὰ 
μὲ συγχωρέσεις, 
δεῖξέ μου, Σὲ πα-
ρακαλῶ, ἐπιείκεια 
γιὰ τὰ ἁμαρτήματά 
μου. Κάνε τὸ φί-
λημα αὐτὸ νὰ μὴν 
εἶναι τὸ φίλημα τοῦ  

Ἰούδα, ἀλλὰ φίλημα μετανοίας, εὐγνωμοσύνης καὶ 
ἀπέραντης ἀγάπης.

ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Τὸ φίλημα τοῦ  Ἰούδα
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Ὁ  Ἰησοῦς ἀκόμα καὶ σήμερα εἶναι ἐκτεθειμένος συνεχῶς σὲ τέτοια 

φιλήματα, σὰν τὸ φίλημα τοῦ  Ἰούδα. Τὰ δέχεται, χωρὶς νὰ ἀντιδρᾷ. 
Περιμένει μόνο τὴ μετάνοιά μας.
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Ἀκοῦμε συχνὰ περιστα-
τικὰ ἀνθρώπων μὲ καρ-
κίνο τοῦ παχέος ἐντέ-

ρου. Γνωρίζουμε, ἆραγε, ὅτι ἡ 
ἔγκαιρη διάγνωση σῴζει τοὺς 
πάσχοντας;

Ὁ καρκίνος τοῦ παχέος ἐντέ-
ρου εἶναι ἡ δεύτερη αἰτία θα-
νάτου ἀπὸ καρκίνο σὲ ὅλες τὶς 
εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Παγκοσμίως 
ὑπολογίζεται ὅτι ἕνα ἑκατομμύ-
ριο νέα κρούσματα παρουσιάζο-
νται τὸν χρόνο.

Ποιὰ εἶναι ὅμως τὰ συμπτώ-
ματα;

1)  Ἀνωμαλία κενώσεων (δυ-
σκοιλιότης ἢ εὐκοιλιότης).

2) Αἷμα στὰ κόπρανα.
3) Πόνος στὴν κοιλιά.

Ἡ διάγνωση θὰ γίνει:

1) Μὲ τὸ Haemoccult test, δη-
λαδὴ γίνεται ἀνίχνευσις αἵματος 
στὰ κόπρανα σὲ ἄτομα ποὺ δὲν 
παρουσιάζουν αἷμα μακροσκο-
πικά.  Ἡ ἀξία τῆς μεθόδου ὀφεί-
λεται στὸ ὅτι ἡ μικροσκοπικὴ 
αἱμορραγία εἶναι χαρακτηριστικὴ 
τοῦ καρκίνου καὶ δὲν γίνεται 
ἀντιληπτὴ μὲ γυμνὸ ὀφθαλ-
μό. Αὐτὴ μπορεῖ νὰ ὀφείλεται 
καὶ σὲ καλοήθεις παθήσεις τοῦ 
ἐντέρου, ποὺ πρέπει νὰ θερα-
πευθοῦν, διότι ἀργότερα μπορεῖ 
νὰ ἐξελιχθοῦν σὲ κακοήθεις.

2) Γίνεται ἐνδοσκόπησις, δη-
λαδὴ κολονοσκόπηση μὲ εὔκα-
μπτο κολονοσκόπιο καὶ σὲ ἀσυ-
μπτωματικὰ ἄτομα κάθε δέκα 
(10) χρόνια, πάντα προληπτικῶς, 
ἂν εἶναι ἄτομα ποὺ ἔχουν στὸ 
ἱστορικό τους συγγενικὰ πρόσω-
πα μὲ καρκίνο παχέος ἐντέρου.

3) Γίνεται εἰκονικὴ κολονο-

σκόπησις μὲ τὴ χρήση ὑπολογι-
στικῆς τομογραφίας, ἡ ὁποία καὶ 
εἶναι ἐπίσης ἀξιόπιστος.

4) Γίνεται ἐξέτασις τῶν κυττά-
ρων ποὺ ἀποπίπτουν ἀπὸ τοὺς 
ὄγκους. Αὐτὴ εἶναι νέα μέθοδος 
τῆς μοριακῆς βιολογίας.

5)  Ἐπίσης, τὸ DNA στὰ κό-
πρανα μπορεῖ νὰ βοηθήσει στὴν 
ἔγκαιρη διάγνωση.

Ὅλες αὐτὲς οἱ μέθοδοι προ-
ληπτικοῦ ἐλέγχου, ἐὰν ἀξιο-
ποιηθοῦν, ἐλαττώνουν τὴ θνη-
σιμότητα ἀπὸ τὸν καρκίνο τοῦ 
παχέος ἐντέρου στὸ 60-70%.

Ποιοὶ παράγοντες συντελοῦν 
στὴν ἐμφάνιση αὐτοῦ  
τοῦ καρκίνου; 

Βεβαίως, πρῶτος παράγων 
εἶναι ἡ ἡλικία. Μετὰ τὰ πενῆντα, 
ὅλα τὰ ἄτομα κινδυνεύουν νὰ 
παρουσιάσουν αὐτὸν τὸν καρ-
κίνο.

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὴν ἡλικία, 
παράγοντες ποὺ αὐξάνουν τὸν 
κίνδυνο εἶναι:

1) Τὸ ἱστορικὸ συγγενοῦς μὲ 
καρκίνο τοῦ παχέος ἐντέρου ἢ 
πολύποδες.

2)  Ἂν εἶχαν παρουσιασθεῖ 
καὶ στὸ παρελθὸν καρκίνος ἢ 
πολύποδες.

3) Οἰκογενειακὴ πολυποδί-
αση τοῦ παχέος ἐντέρου. Εἶναι 
συγγενὴς πάθησις, στὴν ὁποία 
ὁ ἀσθενὴς ἔχει πολλαπλοὺς πο-
λύποδες στὸ παχὺ ἔντερο.

4)  Ὕπαρξις φλεγμονώδους 
νόσου, ὅπως ἑλκώδης κωλῖτις 
ἢ Νόσος τοῦ Chrohn.

5) Κακὴ διατροφή. 
6)  Ἡ παχυσαρκία. 
7) Τὸ κάπνισμα καὶ τὸ παθη-

τικὸ κάπνισμα. 
8)  Ἔλλειψις φυσικῆς ἀσκή-

σεως (ἔστω καὶ περπατήματος).

Γενικῶς, πρέπει ὁ καθένας νὰ 
θυμᾶται ὅτι:  Ὁ καρκίνος τοῦ πα-
χέος ἐντέρου στὰ ἀρχικὰ στάδια 
δὲν δίδει αἱμορραγία καὶ ἄλλα 
συμπτώματα. Μὲ τὸν προλη-
πτικὸ ἔλεγχο ὅμως γίνεται ἡ δι-
άγνωσις καὶ σὲ ἀσυμπτωματικὰ 
ἄτομα, τὰ ὁποῖα σῴζονται κατὰ 
90%, ὅταν ἐφαρμόζεται αὐτὸς 
ὁ ἔλεγχος.

Ἔτσι, ὅταν ἄτομα 50-75 ἐτῶν 
κάνουν τὸν προληπτικὸ ἔλεγ-
χο, μειώνεται ἡ θνησιμότης κατὰ 
33%.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ὄγκοι 
τοῦ παχέος ἐντέρου
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Τὰ μέτρα πρόληψης ποιὰ εἶναι; 

Ὅλοι γνωρίζουν ὅτι μὲ τὴν 
πρόληψη παρατηρεῖται μείωσις 
τῶν κρουσμάτων καὶ μείωσις τῆς 
θνησιμότητος.

Ἡ θεραπεία εἶναι πιὸ συντη-
ρητικὴ καὶ πιὸ ἀποτελεσματική, 
καὶ ὑπάρχει περιορισμὸς τοῦ 
χρόνου νοσηλείας καὶ μείωσις 
τῶν ἡμερῶν ἀνάρρωσης, καὶ 
συνεπῶς μικρότερη ἐπιβάρυν-
σις τῆς οἰκονομίας, διότι δὲν πα-
ρατηρεῖται ἀπώλεια ἐργατικοῦ 
δυναμικοῦ.

Ἐπίσης, ἐπιτυγχάνεται ἡ πρό-
ληψις τοῦ καρκίνου τοῦ παχέος 
ἐντέρου σὲ μεγάλο ποσοστό, 
ἐὰν τηροῦνται ἀπὸ τὸν πλη-
θυσμὸ ὁρισμένες βασικὲς προ-
ϋποθέσεις, ὅπως:

1)  Ὑγιεινὴ δι-
ατροφή, νὰ κατα-
ναλώνουν φρέ-
σκα λαχανικὰ καὶ 
φροῦτα, ἄπαχα 
κρέατα σὲ μικρὲς 
ποσότητες, ψά-
ρια, ἐλαιόλαδο ἐν 
μέτρῳ καὶ ἄφθονο 
νερό (1-1,5 λίτρα 
τὸ 24ωρο).

Ἡ πλούσια σὲ 
φυτικὰ ὑπολείμ-
ματα διατροφὴ 
παίζει σημαντικὸ 

ρόλο στὴν ἐπιβράδυνση τῆς 
ἀπορροφήσεως τῆς γλυκόζης, 
καὶ ἔτσι ρυθμίζεται τὸ σάκχαρο 
στοὺς διαβητικούς. Αὐτὸ ἔχει 
ὡς ἀποτέλεσμα νὰ ἐμποδίζεται 
ἡ παχυσαρκία, διότι μιὰ τέτοιου 
εἴδους διατροφὴ δεν ἔχει πολλὲς 
θερμίδες ἀφ’ ἑνός, καὶ ἀφ’ ἑτέ-
ρου προκαλεῖ αἴσθημα πλη-
ρότητος λόγῳ προσροφήσεως 
νεροῦ, καταπολεμᾷ τὴ δυσκοι-
λιότητα λόγῳ τοῦ μεγάλου ὑπο-
λείμματος, καὶ διευκολύνεται ἡ 
ἀφυδάτωσις.  Ἀλλὰ ἐπὶ πλέον, 
αὐτὴ ἡ διατροφὴ ἔχει ἀντικαρ-
κινικές, ἀντιφλεγμονώδεις καὶ 
ἀντιαλλεργικὲς ἰδιότητες.

Σημαντικὸ ρόλο ὅμως παίζει 
καὶ ὁ τρόπος μαγειρέματος, διότι 
τὸ ἔντονο ψήσιμο ἢ τηγάνισμα 
καὶ τὰ ἐπεξεργασμένα κρέατα 

(λουκάνικα, μπέικον κ.ἄ.) περι-
έχουν καρκινογόνες οὐσίες, ἐνῷ 
τὸ κόκκινο κρέας καὶ τὸ ζωικὸ 
λίπος προκαλοῦν βλαπτικὴ κυτ-
ταροτοξικὴ δράση. 

Πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι ἡ 
ἑλληνικὴ διατροφὴ ἔχει πολλὲς 
πηγὲς φυσικῶν καὶ ἀντιοξειδω-
τικῶν οὐσιῶν, ποὺ ἐμποδίζουν 
τὸν κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, 
ἀλλὰ ἔχει καὶ ἀντικαρκινικές, 
ἀντιφλεγμονώδεις καὶ ἀντιαλ-
λεργικὲς ἰδιότητες.

2) Διακοπὴ καπνίσματος καὶ 
ἀποφυγὴ καὶ τοῦ παθητικοῦ κα-
πνίσματος.

3) Διατήρηση τοῦ σωστοῦ, 
ἰδανικοῦ σωματικοῦ βάρους. 

4)  Ἀποφυγὴ μεγάλων ποσο-
τήτων οἰνοπνευματωδῶν ποτῶν. 

5) Συστηματικὴ ἄσκηση, ἔστω 
καὶ ἁπλὸ περπάτημα. 

Τηρώντας αὐτοὺς τοὺς κα-
νόνες καὶ μὲ τὸν προληπτικὸ 
ἔλεγχο μπορεῖ νὰ προληφθεῖ ὁ 
καρκίνος τοῦ παχέος ἐντέρου σὲ 
μεγάλα ποσοστά, καὶ θὰ ὑπάρχει 
μείωση τῆς θνησιμότητος καὶ τῆς 
νοσηρότητος τοῦ ἐλεγχόμενου 
πληθυσμοῦ, σύμφωνα μὲ τὶς 
ἀνακοινώσεις τῆς  Ἀντικαρκι-
νικῆς  Ἑταιρείας. 

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

K

K
Ἡ πλούσια σὲ φυτικὰ ὑπολείμματα διατροφὴ παίζει σημαντικὸ ρόλο 

στὴν ἐπιβράδυνση τῆς ἀπορροφήσεως τῆς γλυκόζης, καὶ ἔτσι ρυθμίζεται 
τὸ σάκχαρο στοὺς διαβητικούς. Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ ἐμποδίζεται 

ἡ παχυσαρκία, διότι μιὰ τέτοιου εἴδους διατροφὴ δεν ἔχει πολλὲς 
θερμίδες ἀφ’ ἑνός, καὶ ἀφ’ ἑτέρου προκαλεῖ αἴσθημα πληρότητος λόγῳ 

προσροφήσεως νεροῦ, καταπολεμᾷ τὴ δυσκοιλιότητα λόγῳ 
τοῦ μεγάλου ὑπολείμματος, καὶ διευκολύνεται ἡ ἀφυδάτωσις.  

Ἀλλὰ ἐπὶ πλέον, αὐτὴ ἡ διατροφὴ ἔχει ἀντικαρκινικές, ἀντιφλεγμονώδεις 
καὶ ἀντιαλλεργικὲς ἰδιότητες.
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Ο ΜΠΑΡΜΠΑ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΩΝ  
ΕΛΛΗΝΩΝ (Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ)
ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΟΝΑΧΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ», 2017, 
24Χ17, 108 σελ.

Τὸ βιβλίο αὐτό, μὲ πρόλογο 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου  Ἀργο-
λίδος κ. Νεκταρίου, ἔχει ἕνα 
ἀναμφισβήτητο προσόν: Εἶναι 
γραμμένο μὲ ἀγάπη!

Γράφει ἡ Φιλοθέη Μοναχή,  
Ἡγουμένη τοῦ  Ἱ.  Ἡσυχαστηρίου 
«Παναγία τῶν Βρυούλων», ὅτι 
ὁ Καποδίστριας εἶχε ὑπογράψει 
σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ πορτραῖτα 
ποὺ ἔχουν φιλοτεχνηθεῖ γι’ 
αὐτὸν τὴν ἑξῆς φράση: «Αὐτὸ 
ποὺ μᾶς εὐχαριστεῖ περισσότερο 
εἶναι τὸ νὰ ζοῦμε μέσα στὴ μνήμη 
τῶν ἀνθρώπων».

Ἀναθυμᾶται, ἀκόμα, ὁ Καπο-
δίστριας, κατὰ τὴ διάρκεια ἑνὸς 
ταξιδιοῦ του, πῶς κόντεψε νὰ 
χάσει τὴ ζωή του, ὅταν ὁ ὁδηγὸς 
τῆς ἅμαξας ἔχασε τὸν δρόμο του 

καὶ ἔχασε τὸν ἔλεγχο τῆς ἅμα-
ξας, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ ὄχημα νὰ 
ἀνατραπεῖ καὶ νὰ πλακώσει τὸν  
Ἰωάννη μέσα στὰ χιόνια. Πῶς κα-
τάφερε νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ ἁμάξι, νὰ 
περπατήσει ὁλομόναχος μέσα 
στὴ νύκτα μὲ θερμοκρασία 30 
καὶ 35 βαθμοὺς ὑπὸ τὸ μηδέν, 
γιὰ νὰ βρεῖ βοήθεια σὲ ἕνα σπίτι 
ὅπου ἀπὸ μακριὰ ἔβλεπε φῶς, 
νὰ ἐπιστρέψει καὶ νὰ σώσει καὶ 
τοὺς ὑπόλοιπους ἀνθρώπους 
ποὺ τὸν συνόδευαν στὸ ταξίδι, 
αὐτὸ μὲ τὴν ἀνθρώπινη λογικὴ 
δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἐξηγήσει. Ξέρει 
ὅμως ὅτι ἡ Θεία Πρόνοια, τὴν 
ὁποία πάντοτε ἀφήνει νὰ τὸν κα-
θοδηγεῖ, φρόντισε γιὰ τὴ σωτη-
ρία του, γιατὶ ἀκόμη χρειάζεται 
σ’ αὐτὸν τὸν βασανισμένο τόπο.

Γι’ αὐτὸ καὶ στὶς ἱκεσίες τῆς 
ἄγνωστης γυναίκας, ποὺ μπῆκε 
μὲ ὁρμὴ στὸ Κυβερνεῖο, γιὰ νὰ 
τὸν ἀποτρέψει ἀπὸ τὸ νὰ πάει τὸ 
πρωῒ στὴν ἐκκλησία, γιατὶ θὰ τὸν 
σκοτώσουν, ἐκεῖνος ἀντιστάθη-
κε μὲ ὑπομονὴ καὶ πίστη: « Ὁ 
οὐρανὸς προβλέπει μέχρι τώρα 
γιὰ μᾶς, δὲν θὰ μᾶς ἐγκαταλείψει 
στὸ μέλλον.  Ἃν εἶμαι χρήσιμος 
γιὰ τὴν Πατρίδα, θὰ μὲ φυλάξει.  
Ἃν τελείωσε ἡ ἀποστολή μου, θὰ 
πάω κοντὰ στὴν ἀγαπημένη μου 
Παναγία καὶ στὸν θαυματουργὸ  
Ἅγιο τοῦ νησιοῦ μου, τὸν  Ἅγιο 
Σπυρίδωνα» (σελ. 31).

Ὁ Καποδίστριας κοπίαζε, 
ἀγωνιοῦσε, πάλευε νὰ βάλει 
τὰ πάντα σὲ μιὰ σειρά, ἔγραφε 
καὶ ἔστελνε δεκάδες ἐπιστολὲς 
στοὺς ἰσχυροὺς φίλους του, 
στοὺς ξένους, στοὺς φιλέλλη-
νες, γιὰ νὰ δώσουν δάνεια, νὰ 

στείλουν χρήματα, φάρμακα, 
τρόφιμα στοὺς δοκιμαζόμενους 
ἀπὸ τὴν πεῖνα, τὶς ἀρρώστιες καὶ 
τοὺς πολέμους συμπατριῶτές 
του.  Ἀγωνιζόταν μέρα καὶ νύκτα 
νὰ ἀναστηλώσει τὴν  Ἑλλάδα, 
τό «ἀπέραντο ἐρείπιο», ὅπως τὸ 
εἶχαν καταντήσει οἱ τουρκικὲς 
βιαιότητες. 

Ἀλλὰ εἶχε καὶ ἕνα μεγαλύ-
τερο πρόβλημα, συνεχίζει ἡ 
συγγραφέας. Τὴ μεταξὺ τῶν  
Ἑλλήνων φαγωμάρα. Πόσες 
φορές, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἤδη, πρὶν 
τὸν καλέσουν νὰ ἀνορθώσει 
τὴ χώρα, τοὺς εἶχε γράψει ὅλο 
ἀγωνία νὰ σταματήσουν τὶς με-
ταξύ τους ἔριδες καὶ τὰ μίση καὶ 
νὰ ἑνωθοῦν γιὰ χάρη τῆς ἐλευ-
θερίας καὶ τῆς Πατρίδας τους! 
«Σταματῆστε κάθε λογομαχία καὶ 
διχόνοια μεταξύ σας», ἔγραφε, 
«ξεχάστε τὶς προσωπικές σας 
ἀπαιτήσεις καὶ τὴν ἀτομική σας 
προβολή...». Ποιὸς ἆραγε τὸν 
ἄκουγε; διερωτᾶται ἡ Φιλοθέη 
Μοναχή (σελ. 22).

Καὶ ἀλλοῦ: «Ὁ Καποδίστρι-
ας θέλησε νὰ δημιουργήσει ἕνα 
κράτος νομιμότητας, ἰσότητας 
ὅλων τῶν πολιτῶν, δίχως παρά-
νομες διακρίσεις.  Ἡ σύγκρουση 
λοιπὸν ἦταν ἀναμενόμενη. Παρ’ 
ὅλα αὐτά, παρέμενε ἀκλόνητος: 
“Εἶμαι ἕτοιμος νὰ προσφέρω καὶ 
τὴν τελευταία ρανίδα τοῦ αἵματός 
μου, ἀρκεῖ αὐτὴ νὰ συντελέσει 
στὴν ἀπελευθέρωση τῆς  Ἑλλά-
δος, στὴν πλήρη ἀνεξαρτησία τοῦ  
Ἑλληνικοῦ κράτους, στὴ μόρφω-
ση τῶν  Ἑλληνοπαίδων καὶ στὴν 
εὐτυχία τοῦ  Ἑλληνικοῦ λαοῦ”, 
ἐπανελάμβανε μὲ πίστη καὶ καρτε-

Βιβλ ιοπαρουσίασηΒιβλ ιοπαρουσίαση
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ρία στοὺς σκληροὺς ἀντιπάλους 
του» (σελ. 88).

Γράφει στὴν εἰσαγωγή της 
ἡ συγγραφέας: «Μὲ τὴν ἐλπίδα 
ὅτι ἔστω καὶ ἕνα παιδὶ μπορεῖ νὰ 
διαβάσει αὐτὰ τὰ λίγα λόγια ἀπὸ 

τὴ ζωὴ τοῦ πρώτου Κυβερνήτη 
τῆς  Ἑλλάδας, νὰ καταλάβει τὸν 
ἀγῶνά του καὶ νὰ ἀγαπήσει μέ-
σα ἀπὸ ἐκεῖνον τὸν τόπο μας, 
παραδίδουμε αὐτὸ τὸ βιβλίο 
στὰ παιδιά μας, στό “ροδόχροον 

τοῦτο ὄνειρο τῆς πατρίδος μας, 
τῆς  Ἑλλάδος”, ὅπως τὰ ἀποκα-
λοῦσε καὶ τὰ πίστευε ὁ ἴδιος ὁ 
Καποδίστριας».

ΗΒΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΟΛΕΜΙΟΙ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
ΦΙΛΟΛΑΟΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΝΟΣ, ΑΘΗΝΑ 
2018, 21Χ14, 400 σελ.

Τὸ ὑπὸ τὸν τίτλο Σύγχρονοι 
πολέμιοι τοῦ Χριστιανισμοῦ βι-
βλίο τοῦ πολυγραφώτατου δι-

κηγόρου παρ’  Ἀρείῳ Πάγῳ κ. 
Φιλολάου Δημ. Δημητρίου εἶναι 
μιὰ λεπτομερὴς περιγραφὴ τῶν 
συγχρόνων αἱρέσεων, ἑνώσεων 
ἀθέων-ὑλιστῶν, ἀρχαιολατρῶν, 
δωδεκαθεϊστῶν, ἰδεοληψιῶν 
καὶ πάσης φύσεως πολεμίων 
τοῦ Χριστιανισμοῦ. Εἶναι ἔργο 
ἑνὸς ἀγωνιζομένου χριστιανοῦ 
ἐπιστήμονος, ποὺ ἀποβλέπει 
στὴν ἐνημέρωση τῶν πιστῶν 
καὶ στὴν προφύλαξή τους ἀπὸ 
ἐπικίνδυνες παγίδες ποὺ στή-
νουν οἱ πάσης μορφῆς ἄθεοι, 
ὑλιστές, ἰδεοληπτικοὶ διαστρο-
φεῖς καὶ ἀδίστακτοι ἐχθροὶ τῆς 
Εὐαγγελικῆς ἀλήθειας.

Εἶναι οἱ ἀντίχριστοι ποὺ μι-
σοῦν τὸ πνευματικὸ φῶς καὶ 
δὲν ἔρχονται πρὸς αὐτό, ὅπως 
λέγει ὁ Χριστός, διότι «ἦν γὰρ 
αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα [...] ἵνα 
μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα» ( Ἰω., γ΄ 19-
20).  Ἑτερόκλιτοι διανοούμενοι 
καὶ κουλτουριάρηδες, ποὺ μι-
σοῦν τὸν Χριστιανισμὸ καὶ τὸν 
πολεμοῦν μὲ κάθε μέσο, χωρὶς 

νὰ βλέπουν τὰ ἑκατομμύρια τῶν 
μαρτύρων, τῶν ἀναμορφωτῶν 
τῆς κοινωνίας, τῶν θεμελιωτῶν 
τῶν κοινωνικῶν θεσμῶν, τῶν 
κορυφαίων χριστιανῶν ἐπιστη-
μόνων, τῶν πρωταγωνιστῶν τῆς 
διάσωσης τῶν ἀρχαίων συγ-
γραμμάτων καὶ ἀγωνιστῶν τῆς 
ἀπελευθερώσεως.

Προκαλεῖ ἐντύπωση τὸ 
πλῆθος τῶν παραλόγων ἐχθρῶν 
τῆς πίστεως, ὅπως τοὺς παραθέ-
τει μὲ λεπτομέρεια ὁ κ. Φιλόλαος 
Δημητρίου. Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι 
ἕνα ἀναγκαῖο ἐφόδιο γιὰ κάθε 
πιστό, γιὰ νὰ μὴν παρασυρθεῖ ἐκ 
τῶν διεστραμμένων παραλόγων 
καὶ ἀφρόνων ἀντιχρίστων.

Ὀφείλονται ἀσφαλῶς θερμὰ 
συγχαρητήρια στὸν κ. Δημητρί-
ου γιὰ τὴν ἀξιέπαινη ἐργασία 
του, καθὼς καὶ στὶς ἐκδόσεις 
«Τῆνος», ποὺ ἐκδίδουν παρό-
μοια ἀξιόλογα πνευματικὰ ἔργα.

ΔΗΜ. Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
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Εἰς Μνημόσυνον 
Μαριάνθη Παρτσαφυλλίδου-Φραγκοπούλου

Ἡ Μαριάνθη Παρτσαφυλλίδου-
Φραγκοπούλου γεννήθηκε 
στὴ Θεσαλονίκη ἀπὸ γονεῖς 

ποὺ ἦλθαν πρόσφυγες ἀπὸ τὴν  Ἀν. 
Θράκη καὶ ἦταν τὸ τέταρτο ἀπὸ τὰ πέ-
ντε παιδιὰ τῆς οἰκογένειας.  Ἀπὸ μικρὴ 
δέχθηκε τὶς χριστιανικὲς ἀρχές, ποὺ 
τῆς εἶχε ἐμφυσήσει ἡ μητέρα της, καὶ 
ἀπὸ τὰ πρῶτα γυμνασιακά της χρόνια 
ἀκολούθησε τὸ πρόγραμμα τῶν Κα-
τηχητικῶν σχολείων.

Καταλυτικὸς στὴ σταδιοδρομία 
της ὑπῆρξε ὁ ρόλος τοῦ μακαριστοῦ 
π. Λεωνίδα Παρασκευόπουλου, ὁ 
ὁποῖος διέβλεψε ὄχι μόνο τὴ βαθιά 
της πρὸς τὸν Θεό πίστη, ἀλλὰ καὶ τὸ 
χάρισμά της νὰ μεταβιβάζει σὲ κάθε 
προσιτὸ σὲ αὐτὴν κύκλο τὶς ἀρετὲς τῆς 
χριστιανικῆς πίστεως.

Μὲ αὐτὰ τὰ χαρακτηριστικά, ἀπο-
φοίτησε μὲ  Ἄριστα ἀπὸ τὸ Γυμνάσιο τῆς 
ἐποχῆς ἐκείνης, καὶ ἀμέσως ἐπέλεξε νὰ 
εἰσαχθεῖ στὴν Παιδαγωγικὴ  Ἀκαδημία, 
ἐμφορούμενη ἀπὸ βαθιὰ ἀγάπη γιὰ τὰ 
παιδιὰ καὶ τὴ μαθητιῶσα νεολαία.

Τὴν ἀποστολή της αὐτὴ στὴν 
κοινωνία τὴ μετέτρεψε σὲ σκοπὸ τῆς 
ζωῆς της. Δὲν δεσμευόταν ἀπὸ τὸ 
δημοσιοϋπαλληλικὸ ὡράριο, ἀλλὰ 
ὅλο τὸ εἰκοσιτετράωρο σκεπτόταν καὶ 
φρόντιζε τὰ παιδιὰ τῆς τάξης της, καὶ 
ἰδιαίτερα τὰ προβληματικά. Σὲ αὐτὰ 
ἔριχνε τὸ βάρος τῆς ἐκπαίδευσης καὶ 
τῆς βελτίωσης τοῦ χαρακτῆρά τους. 
Μὲ τὴν ἀγάπη μὲ τὴν ὁποία τὰ πλη-
σίαζε καὶ τὴν ἐπιμονή της, ἀλλὰ κυ-
ρίως μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἦταν 

ἑπόμενο νὰ ἀγαπηθεῖ τόσο ἀπὸ τοὺς 
μαθητές της ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς γονεῖς 
τῶν παιδιῶν.

Ἀλλὰ καὶ γενικώτερα ἡ κοινωνία 
ἀναγνώρισε τὴν προσφορά της στὴν 
ἐκπαίδευση. Κι ὅταν ἡ Πατρίδα μας 
ἐλευθερώθηκε ἀπὸ τοὺς κατακτητές, 
νεαρὴ τότε δασκάλα, διορίσθηκε στὴν 
ἑλληνικὴ ὕπαιθρο. Τοποθετήθηκε στὴ 
Νέα Μάδυτο Λαγκαδᾶ. « Ἄγγελο» 
ποὺ κατέβηκε ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς τὴν 
ὀνόμασαν οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ. Οἱ 
μαθητές της ἀγκάλιασαν τή «σοφὴ δα-
σκάλα» σὰν μάννα κι ἀδελφή. Χριστὸ 
καὶ  Ἑλλάδα φύτεψε στὶς καρδιές τους.  
Ὅμηρο καὶ Περικλῆ τοὺς ἔκανε ν’ ἀγα-
πήσουν. Βυζάντιο, ’21, Μακεδονομά-
χους ρίζωσε στὰ βάθη τοῦ εἶναί τους.

Καὶ στὸ χωριὸ προσέφερε κάθε 
δυνατὴ βοήθεια.  Ἐπισκεπτόταν καὶ 
βοηθοῦσε ἀσθενεῖς.  Ὣς καὶ ἐνέσεις 
ἔκανε σὲ ὅσους χρειαζόταν.  Ἔκανε 
χριστιανικὲς συγκεντρώσεις σὲ γυ-
ναῖκες καὶ κοπέλες. Τὶς μάθαινε οἰκι-
ακὴ οἰκονομία, ὀργάνωνε γιορτὲς 
καὶ θυσίαζε καὶ τὶς καλοκαιρινές της 
διακοπὲς ἀκόμη γιὰ τὴ βοήθεια στὸ 
χωριό, γιὰ τὴν ἐπισκευὴ τοῦ σχολεί-
ου.  Ἔκανε ἐξορμήσεις μὲ τὰ παιδιὰ 
τοῦ Κατηχητικοῦ καὶ στὰ γύρω χωριά.

Ὁ ἐπιθεωρητὴς Γενικῆς  Ἐκπαίδευ-
σης Λαγκαδᾶ τῆς ἀπένειμε τό «Γέρας» 
γιὰ τὴν ξεχωριστὴ ἀφοσίωσή της στὸ 
διδακτικό, ἐθνικοθρησκευτικὸ καὶ κοι-
νωνικὸ ἔργο. Τιμήθηκε ἐπίσης μὲ τὴ 
γρήγορη μετάθεσή της στὰ Πρότυπα 
Δημοτικὰ Σχολεῖα τῆς Παιδαγωγικῆς  
Ἀκαδημίας, ὅπου οἱ ὑποψήφιοι δά-
σκαλοι παρακολουθοῦσαν τὸν τρόπο 
μὲ τὸν ὁποῖο ἔκανε τὰ μαθήματα καὶ 
τὰ ἀποτελέσματα ποὺ εἶχε.

Σὲ ὥριμη ἡλικία παντρεύτηκε τὸν 
Παράσχο Φραγκόπουλο, τὸν ἐπονο-
μαζόμενο «Φιλάνθρωπο τῆς Θεσσα-
λονίκης».  Ἵδρυσαν τή «Μέριμνα τῶν 
Πτωχῶν», φιλανθρωπικὸ Σωματεῖο 
ἐντὸς τοῦ «Φάρου» Θεσσαλονίκης, 
καὶ μέσῳ αὐτοῦ διέθεσαν ὅλα τὰ 
οἰκονομικά τους πρὸς ἀνακούφιση 
τῶν ἀναξιοπαθούντων συνανθρώπων 

τους. 
Καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἐκπαι-

δευτικῆς της σταδιοδρομίας, ἀλλὰ 
καὶ μετὰ τὴ συνταξιοδότησή της, ἡ 
Μαριάνθη ἄφησε ἀνεξίτηλα τὰ ἴχνη 
τῆς ἀγάπης καὶ τῆς δράσης της στὸ 
Χριστιανικὸ  Ἔργο τῆς Θεσσαλονίκης. 
Γαλούχησε μὲ τὴ θέρμη τῆς πίστεώς 
της καὶ μὲ τὸ ἀφοπλιστικὸ χριστιανο-
πρεπὲς παράδειγμά της γενεὲς γενεῶν 
παιδιῶν καὶ νέων. Διέπρεψε κυριο-
λεκτικά:

–  ὡς ὑπεύθυνη τῶν Χριστιανικῶν Μα-
θητικῶν  Ὁμάδων

–  ὡς ἀρχηγὸς Παιδικῶν Κατασκηνώ-
σεων

–  ὡς ὑπεύθυνη τοῦ Φροντιστηρίου 
Νέων Μητέρων, ἑνὸς θεσμοῦ ποὺ ἡ 
ἴδια ἀνέδειξε καὶ συστηματοποίησε

–  ὡς ὑπεύθυνη τοῦ Φροντιστηρίου 
Κύκλων Μελέτης τῆς  Ἁγίας Γραφῆς.

Καὶ ὅλα αὐτά, γιατὶ ἦταν ἄνθρωπος 
θυσιαστικῆς ἀγάπης καὶ προσφορᾶς. 
Αὐτὸ ποὺ σημειώνει ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος στὸν ὕμνο τῆς ἀγάπης, ὅτι 
ἡ ἀγάπη «οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς». Αὐτὸ 
ποὺ δίδαξε ἀλλὰ καὶ ἐφήρμοσε στὴ 
ζωή του ὁ  Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός: 
«Μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ 
ἑτέρου ἕκαστος». Αὐτὸ ποὺ γράφτηκε 
στὸν ἀνδριάντα τοῦ J. Pestalozzi: « Ὅλα 
γιὰ τοὺς ἄλλους, τίποτα γιὰ τὸν ἑαυτό 
του», ἰσχύει ἀπόλυτα γιὰ τὴ Μαριάν-
θη Παρτσαφυλλίδου-Φραγκοπούλου. 
Δὲν ζήτησε τίποτα γιὰ τὸν ἑαυτό της.  
Ἤθελε ἁπλῶς νὰ εἰσπράξει ἀπὸ τοὺς 
συνανθρώπους της τὴ μεταβολή τους 
πρὸς τὸ καλύτερο, πρὸς τὸν θεοπρεπῆ 
τρόπο ζωῆς.

Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη της! Καὶ 
εἴθε τὸ παράδειγμά της νὰ βρεῖ μιμητές.

Ἀπὸ τὸ πνευματικὸ μνημόσυνο 
πρὸς τιμήν της ποὺ διοργάνωσε  

ἡ Χριστιανικὴ  Ἕνωσις Γονέων 
«Ἀπόστολος Παῦλος» 

Θεσσαλονίκης
τὴν 19/11/2017
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Ἀνέστη ὁ Χριστός!
Μὴ φοβᾶσαι τὸ αὔριο πιά, 
πικραμένε ἀδελφέ μου.

τοῦ σταυροῦ τὴν ὀδύνη,
τὸ θάνατο, μὴ τὰ φοβᾶσαι...
πὲς κι ἐσύ, προσδοκῶ
τῶν νεκρῶν τὴν ἀνάσταση,
κείνους πού ’φυγαν
προσδοκῶ ν’ ἀνταμώσω.

Ροδοσκέπαστη τώρα
τ’ ἄδειου Τάφου ἡ πέτρα.
Χρυσαλίδες τρελὲς
πεταρίζουν πασίχαρα
στοῦ Κρανίου τὸν τόπο
κι ἕνα σμάρι σπουργίτια
σαστισμένο θωρεῖ
τά «ὀθόνια κείμενα μόνα». 

Μιὰ λαμπάδα ἀναμμένη
μέσ’ στὴ χούφτα σου βάστα. 
ἕνα κόκκινο αὐγό,
στὰ μαλλιὰ παπαροῦνες
κι ἔλα, πές το κι ἐσύ, 
ὁ Χριστός μου ἀνέστη
ἀληθῶς, ... ναί, ἀνέστη ὁ Χριστός!

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Ἡ ἀνανέωση τῆς συνδρομῆς μπορεῖ νὰ γίνει μὲ τοὺς ἑξῆς τρόπους:

Γιὰ συνδρομὴ Ἐσωτερικοῦ
α)  Μὲ κατάθεση στὴν τράπεζα Eurobank, στὸν λογαριασμὸ ποὺ διατηρεῖ ἡ Χριστιανικὴ  Ἕνωσις  Ἀκτίνων ὑπ᾽ ἀριθμ.: 

0026-0201-94-0100366081 (ΙΒΑΝ: GR1102602010000940100366081).
    Νὰ ζητᾶτε νὰ σημειώνετε ρητῶς τὸ ὀνοματεπώνυμό σας στὴν Αἰτιολογία.
β)  Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιταγὴ στὴ διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ (Καρύτση 14, 105 61 Ἀθήνα). Προβλέπεται ἐπιβά-

ρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.
γ)  Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ἔντυπο ταχυπληρωμῆς ποὺ συναποστέλλεται μὲ τὸ τελευταῖο τεῦχος κάθε χρονιᾶς γιὰ ὅσους ἔχουν ὀφειλή.
    Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση δὲν προβλέπεται ἐπιβάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.
δ)  Στὰ Βιβλιοπωλεῖα «ΖΩΗ» καὶ συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεῖα.
ε)  Σὲ κατὰ τόπους συνεργάτες καὶ ἀντιπροσώπους, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ κόβουν σχετικὲς ἀποδείξεις.

Γιὰ συνδρομὴ Ἐξωτερικοῦ
Παρακαλοῦμε μὴν ἀποστέλλετε ἐπιταγές, γιατὶ ἀδυνατοῦμε νὰ τὶς εἰσπράξουμε. Ἡ συνδρομὴ μπορεῖ νὰ κατατεθεῖ μὲ 
τραπεζικὸ ἔμβασμα. Τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ χρειαστεῖτε εἶναι:
– ΙΒΑΝ: GR1102602010000940100366081
– BIC/Swift Code: ERBKGRAA
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Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιο-
δικὸ μὲ τὴν ἱστορία τῶν 100 χρόνων του 
κοντὰ στὸν ἑλληνικὸ λαό.

Ἕνα περιοδικό – πολύτιμος 
συμπαραστάτης γιὰ ἐκπαι-
δευτικοὺς καὶ γονεῖς. 

Τὸ περιοδικὸ γιὰ τὴν Ἐπιστήμη, τὰ Γράμμα-
τα καὶ τὴν Τέχνη, μὲ τὸ ἔνδοξο παρελθὸν καὶ 
τὸ δυναμικό “παρών” στὶς μάχες του κατὰ 
τοῦ ὑλισμοῦ καὶ τῆς ἀπιστίας.

Νεανικὸ περιοδικὸ τῆς “Χρι-
στιανικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσε-
ως” – μὲ τὸν ἐνθουσιασμὸ τῆς 
νεότητας καὶ τὴ σφραγῖδα τῆς 
πίστης καὶ τῆς παιδείας.

Τὸ μηνιαῖο παιδικὸ περιο-
δικὸ ποὺ κυκλοφορεῖ ἀπὸ 
τὸ 1946 – ἕνας πολύτιμος 
πνευματικὸς φίλος γιὰ τὰ 
Ἑλληνόπουλα. 

1385

Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη
που με βία μετράει τη γη.

Απ' τα κόκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά,

και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Ἀξίζει νά διαβάζετε

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ
ΕΤΟΣ 81ο=  |  ΜAΡΤΙΟΣ - AΠΡIΛΙΟΣ    2018  |  ΑΡΙΘ. 768

«Ἡ ἀνακάλυψη τοῦ αἰῶνα: Τὰ βαρυτικὰ κύματα»

«Ἡ συμβολὴ τῶν Κεφαλλήνων ἰατρῶν»

«Ἡ πριμαντόνα καὶ ὁ πρίγκιπας»

«Διωκόμενοι χριστιανοὶ σήμερα»
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«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ»
ΚΑΡΥΤΣΗ 14, Τ.Τ. 10561

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΜΠ.ΑΘ

Ἀξίζε ι  νά διαβάσετε

Tό Ὁδοιπορικό τῆς Πρόνοιας
Συνεργαζόμενα Χριστιανικά Σωματεῖα «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

Ἐκδόσεις «Δαμασκός»


