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«…εἰσερχόμεθα σέ μία χρονιά, ἡ ὁποία βρίθει δι-
δαγμάτων καί συμβολισμῶν. Τό ἔτος 2021,σύμπας ὁ
Ἑλληνισμός καί κάθε ἀδούλωτο πνεῦμα θά τιμήσει,
παρά τίς ὑγειονομικές δυσκολίες καί μέ σεβασμό
πρός τά ὑγειονομικά μέτρα προφυλάξεως, τά 200 ἔτη
ἀπό τήν Ἐθνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821.

Ἡ Ἐκκλησία πανηγυρίζει τήν Ἐπανάσταση ὡς ἕνα
πνευματικό γεγονός. Πανηγυρίζει τόν Ἀγῶνα γιά τήν
Ἀνεξαρτησία καί τήν Παλιγγενεσία ὡς τύπο τοῦ
διαχρονικοῦ ἀγώνα τοῦ ἀνθρώπου κατά τῆς τυραν-
νίας καί τῆς δουλείας τόσο τῆς ἐξωτερικῆς, ὅσο καί
τῆς ἐσωτερικῆς, τόσο τῆς συλλογικῆς, ὅσο καί τῆς
ἀτομικῆς. Μέ ἄλλα λόγια, ἡ Ἐκκλησία πανηγυρίζει τό
1821 ὡς μία ἄλλη Ἔξοδο ἀπό τήν
νοητή Αἴγυπτο, πρᾶγμα τό ὁποῖο
ὑποδηλώνεται καί μέ τόν
ἐξαιρετικά συμβολικό ἁγιογραφικά
ἑορτασμό τῆς ἡρωικῆς Ἐξόδου τοῦ
Μεσολογγίου. Αὐτό εἶναι τό νόημα
μέ τό ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία συνέδεσε
ἀπό τήν ἀρχή τόν ἑορτασμό τῆς
Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, ὡς μερική,
δηλαδή, πραγμάτωση μέσα στήν
ἱστορική συγκυρία τοῦ λουτροῦ
παλιγγενεσίας τοῦ ὅλου ἀνθρώπου
(Τίτ. 3, 5).

…Τό τόλμημα τῶν προγόνων μας
ἦταν μεγάλο! Τετρακόσια χρόνια
ὑπό τήν καταπίεση τοῦ
ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ, κι ὅμως,
ἐκεῖνοι κράτησαν τήν πίστη, τήν
ἐθνική ταυτότητα καί τήν ἐλπίδα.
Ἄλλα ἔθνη, ἄν εἶχαν ἔστω καί γιά
λίγες δεκαετίες ὑποστεῖ τόν τυραννικό ὀθωμανικό
ζυγό, θά εἶχαν ἀλλοτριωθεῖ. Ὡστόσο, ὁ Ἑλληνισμός
ἐπιβίωσε παρά τό παιδομάζωμα, τά σκλαβοπάζαρα
καί τίς ἀναρίθμητες βιαιότητες, στηριγμένος στήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τήν θυσία τῶν Νεομαρτύρων καί
τήν ἀγωνιστικότητά του.

Σᾶς καλοῦμε νά κλίνουμε εὐλαβῶς τό γόνυ ἐνώπιον
τῆς σεπτῆς μνήμης τῶν Νεομαρτύρων καί τῶν Ἡρώων
τῆς πίστεως καί τῆς πατρῴας γῆς. Τῶν ἀνδρῶν καί
γυναικῶν, κληρικῶν καί λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι δέν δείλια-
σαν μπροστά στό σπαθί τοῦ δημίου ἤ στήν ἀγχόνη
τοῦ ὀθωμανοῦ ἱεροδικαστῆ καί ὁμολόγησαν Χριστό
Ἀναστάντα. Οἱ Νεομάρτυρες θυσίασαν τήν ζωή τους

γιά νά διατρανώσουν τό μήνυμα στούς Ὀρθοδόξους
Ἕλληνες ὅτι δέν πρέπει νά ἐξισλαμισθοῦν, δέν πρέπει
νά γίνουν ἐξωμότες, ὅτι μέλλον δέν ὑπάρχει χωρίς
φῶς Χριστοῦ. Οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν Νεομαρτύρων
θά εἶχαν σώσει τήν ζωή τους ἄν εἶχαν ἀλλαξοπιστήσει.
Κι ὅμως, στάθηκαν ὄρθιοι μέ ἦθος Χριστιανικό καί
τόλμη Ἑλληνική. Προτίμησαν τόν μαρτυρικό θάνατο
παρά τήν ἀλλαγή πίστεως καί ἐθνικῆς συνειδήσεως.
Ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι, ὅποιος χανόταν γιά τήν
Ὀρθοδοξία, χανόταν καί γιά τόν Ἑλληνισμό. Ὁ
ἐξισλαμισμένος «τούρκευε» καί γινόταν διώκτης τῶν
Χριστιανῶν, τῶν μέχρι πρότινος ἀδελφῶν του.

Τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ «δι᾿ οὗ πάντοτε νικῶμεν»
παρουσιάζει ὁ Ἀλέξανδρος
Ὑψηλάντης στήν πρώτη Προκήρυξή
του τῆς 24ης Φεβρουαρίου τοῦ
1821. Ἡ Φιλική Ἑταιρεία εἶχε
ὁρίσει, ἤδη ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ
1820, ὡς ἡμέρα τοῦ ξεσηκωμοῦ
τήν ἡμέρα τοῦ Ἐὐαγγγελισμοῦ, τήν
25η Μαρτίου, γιά νά καταδείξει τήν
σύνδεση τῆς Παναγίας καί τῆς
Ἐλευθερίας, τῆς Πίστεως καί τῆς
Πατρίδος. Τήν σύνδεση τοῦ
Χριστοῦ καί τῶν Ἑλλήνων ὡς Σῶμα
τῆς Ἐκκλησίας Του. Οἱ πρωταγωνι-
στές τοῦ Ἀγώνα ὁμολογοῦν τήν
Χριστιανική Πίστη τους καί σέ ὅλες
τίς Ἐθνικές Συνελεύσεις θέτουν ὡς
προοίμιο τῶν Συνταγμάτων τήν
ἐπίκληση πρός τήν Ἁγία Τριάδα. Οἱ
ὀθωμανοί, γνωρίζοντας ὅτι ὁ
Ὀρθόδοξος κλῆρος ἦταν ἡ πνευμα-

τική ἡγεσία τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐκδικήθηκαν πρώτους
ἀπ᾿ ὅλους Πατριάρχες, Ἐπισκόπους, Ἱερεῖς, Μοναχούς
καί Μοναχές. Καί τούς θανάτωσαν μέ τρόπο μαρτυ-
ρικό.

Ἤθελε ὄντως ἀρετήν καί τόλμην ἡ Ἐλευθερία! Οἱ
συνθῆκες ἦσαν ἀντίξοες. Ἡ Ἱερά Συμμαχία ἀντιπάλευε
τίς ἐθνικές ἐξεγέρσεις λαῶν πού διασποῦσαν τίς με-
γάλες Αὐτοκρατορίες. Οἱ Ἕλληνες ἦσαν λιγότεροι
ἀριθμητικά, ἀλλά πέτυχαν νά ἐλευθερωθοῦν. Παρά
τήν διχόνοια, ἡ ὁποία ἔθεσε σέ κίνδυνο τόν Ἀγῶνα,
κατόρθωσαν νά σηκώσουν τό ἀνάστημά τους
ἀπέναντι στόν ὀθωμανό δυνάστη, νά προτάξουν καί
νά κατακτήσουν τήν Ἐλευθερία ἔναντι τοῦ θανάτου.

1821-2021:«Ἡ Ρωμηοσύνη ἔν νά χαθῇ ὅντας ὁ κόσμος λείψει»
Από την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου για τα 200 έτη από την Επανάσταση του 1821:



Οἱ Ἕλληνες ὑπῆρχαν, ὑπάρχουν καί θά ὑπάρχουν!
Ὅπως χαρακτηριστικά ἀπάντησε ὁ Ἐθνομάρτυς τοῦ
1821 Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός στόν
ὀθωμανό διοικητή καί δήμιό του: «Ἡ Ρωμηοσύνη ἔν
νά χαθῇ ὅντας ὁ κόσμος λείψει!». Ο Ορθόδοξος
Ἑλληνισμός, δηλαδή, θά ὑπάρχει, θά ἐπιβιώνει καί θά
ἀγωνίζεται μέχρι τήν συντέλεια τοῦ αἰῶνος.

…Χωρίς νά ἀπελευθερωθοῦν ὅλα τά ἐδάφη ὅπου
διαβιοῦσαν Ἕλληνες, ἐπί 400 χρόνια γιά τήν Νότιο
Ἑλλάδα καί 500 χρόνια γιά τήν Βόρειο Ἑλλάδα, διατη-
ρήσαμε ἄσβεστη τήν φλόγα καί δέν
ἀπογοητευθήκαμε! Δέν ὑποδουλωθήκαμε ἠθικά καί
πνευματικά. Ἤμασταν καί εἴμαστε πάντοτε ἐλεύθεροι.
Ἐλεύθεροι στήν καρδιά, ἐλεύθεροι στήν σκέψη,
ἐλεύθεροι στό φρόνημα, ἐλεύθεροι στήν συνείδηση!

Ἀδέλφια μας, ἐλᾶτε!
Ἐἶναι ὁ καιρός νά θυμηθοῦμε, νά μάθουμε, νά

ἀναστοχασθοῦμε. Γιά τήν Ἐλευθερία καί τήν
Αὐτοδιάθεση, γιά τό Δίκαιο καί τήν Ἑνότητα, γιά τήν
Ἀξιοσύνη καί τήν Φρόνηση. Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη
τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερία. Γιά ὅλα

ἐκεῖνα τά ἰδανικά πού μᾶς ἔκαναν φωτοδότες
ἀγωνιστικότητας, πολιτισμοῦ καί προκοπῆς ἔχουμε τό
χρέος καί τήν ἀπαράμιλλη τιμή νά ἑορτάσουμε κατά
τήν διάρκεια τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ ἔτους τά 200 χρό-
νια του ἀναστημένου Γένους. Κι ἄν νομίζουμε πώς οἱ
δυσκολίες μποροῦν νά μᾶς νικήσουν, ἄς θυμόμαστε
πάντοτε ὅτι ἀνασυστήσαμε τό Κράτος μας βασισμένοι
στά ἰδανικά τοῦ ᾿21, ἐνῶ ὅλα «τά ᾿σκιαζε ἡ φοβέρα
καί τά πλάκωνε ἡ σκλαβιά».

Ἐἶναι ἡ στιγμή νά τιμήσουμε τό αἷμα μας, νά κοιτά-
ξουμε κατάματα τήν ἱστορία μας. Τούτη τήν ἱστορία,
πού λάμπρυνε τό Ἔθνος μας στά πέρατα τῆς
Οἰκουμένης. Τούτη τήν δόξα, πού στεφανώνει τίς θά-
λασσες καί τήν γῆ μας. Τούτη τήν πίστη, πού κρατεῖ
ἀταλάντευτη τήν ἐλπίδα ἀπ᾿ ἄκρη σ᾿ ἄκρη αὐτοῦ τοῦ
τόπου. Ἀπό τήν Κρήτη ὥς τήν Θράκη κι ἀπό τήν
Ἤπειρο ὥς τήν μαρτυρική μας Κύπρο. Μέ γνώση γιά
τό παρελθόν καί χριστιανική βεβαιότητα γιά τό μέλ-
λον, οἱ Μεγάλες Ὧρες τοῦ Ἔθνους μᾶς ὁδηγοῦν!

Μέ συγκίνηση, ὑπερηφάνεια καί πατρική ἀγάπη…»

Στις 6 Φεβρουαρίου η Ἐκκλησία μας εορτάζει τη
μνήμη του Μεγάλου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντι-
νουπόλεως (9ος αι. μ.Χ.). Πρόκειται για μία από τις
σπουδαιότερες εκκλησιαστικές προσωπικότητες, η
οποία έχει λάβει δικαίως τον σπάνιο τίτλο του μεγά-
λου. Ο Αγ. Φώτιος δεν θεωρείται μεγάλος μόνο από
την Ἐκκλησία, αλλά και από την ιστορία, διότι αποτέ-
λεσε έναν από τους σημαντικότερους λόγιους του με-
σαιωνικού ελληνισμού και συγκαταλέγεται στους
ξεχωριστούς πνευματικούς φάρους της ανθρωπότη-
τας. Ἡ προσπάθεια να αποδώσει κανείς την αγία ζωή
του ποτέ δεν θα είναι πλήρης. Ἡ ανάγκη, όμως, να
σκιαγραφηθεί η μεγάλη προσωπικότητά του, μας
κάνει τολμηρούς να ψελλίσουμε λίγα πράγματα.

Ο Αγ. Φώτιος, πριν γίνει Πατριάρχης, ακολούθησε
τη σταδιοδρομία του ανώτερου δημόσιου λειτουρ-
γού. Λόγω της διοικητικής και πολιτικής του δεινότη-
τας, προήχθη στα ανώτερα αξιώματα των
αυτοκρατορικών υπηρεσιών και διέπρεψε ως αρχι-
γραμματέας της κυβέρνησης και ως αρχηγός των σω-
ματοφυλάκων του βυζαντινού αυτοκράτορα.
Ἐμφορούμενος από πνευματικές αρετές και ύστερα
από πιέσεις και πολλούς προσωπικούς δισταγμούς,
εξελίχθηκε μέσα από όλους τους ιερατικούς βαθμούς
και από λαϊκός εκλέχθηκε Πατριάρχης Κωνσταντινου-
πόλεως μέσα σε πέντε μόλις μέρες. Ἐπέδειξε μεγάλο
ιεραποστολικό έργο, καθώς στον ίδιο και στους μαθη-
τές του Αγ. Κύριλλο και Μεθόδιο οφείλεται ο εκχρι-
στιανισμός των σλαβικών λαών. Ο Αγ. Φώτιος
επέδειξε πλούσιο συγγραφικό έργο, τόσο θεολογικό
όσο και φιλολογικό. Τα «Αμφιλόχια» ή «Λόγων ιερών
συλλογή, εν η ζητήματα της θείας Γραφής διαλύεται»
είναι το εκτενέστερο θεολογικό έργο του. Ἡ «Μυριό-
βιβλος» ή «Βιβλιοθήκη» είναι το σημαντικότερο φι-
λολογικό έργο του και ίσως από τα σπουδαιότερα
έργα ολόκληρης της βυζαντινής λογοτεχνίας, το οποίο

έχει ανυπολόγιστη αξία και χάρισε αθάνατη δόξα
στον συγγραφέα. Αξιομνημόνευτη είναι και μια επι-
στολή του – εκ των 263 επιστολών που έχουν περισω-
θεί - που έστειλε τον Μάιο του 861 μ.Χ. στον άρχοντα
της Βουλγαρίας Μιχαήλ, λίγο μετά τον εκχριστιανισμό
της χώρας του.

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η σταχυολό-
γηση και αντιπαράθεση ορισμένων σημείων της εν
λόγω επιστολής, με τη σημερινή πραγματικότητα ως
αφορμή προβληματισμού. Πρόκειται για μια παραι-
νετική επιστολή η οποία έχει εφαρμογή σε όλους και
σε κάθε περίσταση όπου υφίσταται μια ιεραρχική
σχέση, όπως μεταξύ γονέων και παιδιών, δασκάλων
και μαθητών, κατηχητών και κατηχουμένων, προϊστα-
μένων και υφισταμένων, πολιτικών αρχόντων και αρ-
χομένων κ.α. Μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί για
ποιο λόγο να ασχοληθούμε με μια παλιά επιστολή.
Την απάντηση την δίνει ο Άγιος που λέει ότι: «Τη φρό-
νηση ασκεί η μελέτη και η μνήμη των πράξεων και
των λόγων των παλαιοτέρων, και η συναναστροφή
με συνετούς και έμπειρους ανθρώπους». Σήμερα δυ-
στυχώς, στις συνεχείς και συχνές αναθεωρήσεις της
διδακτικής ύλης των μαθημάτων της ελληνικής ιστο-
ρίας και γλώσσας όλων των βαθμίδων, επικρατεί η
τάση της διαστρέβλωσης της ελληνικής ιστορίας και
του εξοβελισμού της διδαχής των οικουμενικών και
διαχρονικών αξιών που πρεσβεύει ο ελληνισμός και
η ορθοδοξία. Δηλαδή των στοιχείων που συνθέτουν
την ταυτότητά μας ως Έθνος, ξεχνώντας ότι «Χωρίς
ελληνομάθεια, δεν υπάρχει παιδεία» (Λέων Τολ-
στόι).

Ο Αγ. Φώτιος στην επιστολή αναφέρει: «Λένε πως
άξιος άρχοντας είναι όποιος κάνει μεγάλη, μια μικρή
χώρα. Εγώ όμως λέω πως ακόμα σημαντικότερο
είναι αν κατορθώσει μια πολιτεία φαύλη (ανήθικη),
να την κάνει σπουδαία». Το ερώτημα είναι πώς; Και

ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ: «Λυχνάρι» πολύφωτο



ο Άγιος απαντά όταν «Το ήθος των αρχόντων γίνεται
νόμος για τους υπηκόους τους». Δηλαδή, υπεύθυνοι
για την ανηθικότητα ενός λαού είναι οι πολιτικοί άρ-
χοντες κάθε τόπου ή υπεύθυνοι για τα προβλήματα
μέσα σε μια οικογένεια είναι οι γονείς ή ακόμη υπεύ-
θυνοι για τα προβλήματα σε μια μαθητική τάξη ή
υπηρεσία είναι αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί ή οι προ-
ϊστάμενοι που όλοι τους αποτελούν το «υπογραμμόν
και παράδειγμα». Ο Λυκούργος, βασιλιάς της αρχαίας
Σπάρτης, είχε νομοθετήσει την τιμωρία των γονέων
για τα παραπτώματα στα οποία υποπίπταν τα παιδιά
τους σε νεαρή ηλικία. Χαρακτηριστικά, όταν κάποτε
δύο νέοι φιλονίκησαν στην αγορά και «ήρθαν στα
χέρια», η εξουσία δεν τιμώρησε τους νέους, αλλά
τους γονείς τους, διότι δεν τους έδωσαν καλή ανα-
τροφή… Όταν τα παιδιά, οι μαθητές, οι υφιστάμενοι,
οι πολίτες δουν τους «επικεφαλής» τους να κυβερ-
νούν τα πάθη τους και να εξουσιάζουν τις ηδονές
τους, τότε και αυτοί, παίρνοντας το καλό παράδειγμα
και με μεγάλη προθυμία και εκουσίως, θα υποτα-
χτούν σε αυτούς. Ο Αγ. Φώτιος αναφέρει χαρακτηρι-
στικά: «Όταν ο άρχων άρχει στον εαυτό του, τότε
άρχει πραγματικά και στον λαό». Ομοιάζει με την αρ-
χαία ρήση του Σόλωνα: «Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επι-
στήσει», δηλαδή «Όποιος έχει μάθει να διοικείται,
ξέρει και να διοικεί», που δεσπόζει στο έμβλημα της
Σχολής Ἐυελπίδων. Αλήθεια, πόσες και πόσες φορές
έχουμε ακούσει ότι «ο κόσμος θα αλλάξει όταν πρώτα
εμείς κάνουμε την αρχή να αλλάξουμε τον εαυτό
μας»; Φωτεινά παραδείγματα όλοι οι μεγάλοι Πατέ-
ρες της Ἐκκλησίας μας, οι οποίοι πριν ξεκινήσουν το
θεάρεστο έργο τους, «καθάριζαν» προηγουμένως την
ψυχή τους με την άσκηση, την προσευχή και τα δά-
κρυα μετανοίας μέσα σε σπηλιές και σε ασκηταριά.

Ο Αγ. Φώτιος αναφέρει: «Η ευδαιμονία των υπη-
κόων αναδεικνύει τη σύνεση και τη δικαιοσύνη της
εξουσίας». Ἐιδικότερα, όταν οι γονείς ή οι δάσκαλοι
είναι συνετοί και δίκαιοι, τότε η οικογένεια ή η μαθη-
τική τάξη είναι ισορροπημένη και χαρούμενη. Ούτε
πλήρη ελευθερία ούτε καταπίεση. Ομοίως, ο μακαρι-
στός πατήρ Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος για την ανα-
τροφή των παιδιών έλεγε «τα παιδιά να τα
μεταχειρίζεστε σαν τα πουλάρια. Πότε σφίγγοντας και
πότε χαλαρώνοντας το χαλινάρι. Όταν το πουλάρι
κλωτσάει, χωρίς να αφήνουμε το χαλινάρι, το χαλα-
ρώνουμε, διότι αλλιώς θα σπάσει. Όταν όμως είναι
ήρεμο τότε τραβάμε το χαλινάρι και το πάμε όπου θέ-
λουμε».

Για τις σχέσεις των αρχόντων και των υπηκόων ο
Άγιος συμβούλευε: «Να άρχεις όχι με τρόπο τυραν-
νικό, και όχι με εμπιστοσύνη στη δεσποτική εξουσία,
αλλά στην εύνοια των υπηκόων. Η εύνοιά τους είναι

το καλύτερο και ασφαλέστερο βάθρο για την εξου-
σία, παρά ο φόβος. Αυτό επιτυγχάνεται με την από-
κτηση των αρετών και με το να κουράζεσαι και να
φροντίζεις για τους υπηκόους σου». Όπως επίσης:
«Στις αποφάσεις για την ευδαιμονία των πολιτών,
είναι ανάγκη να ζητάς τη γνώμη τους, ώστε να τους
κάνεις μετόχους και φιλίας και αρχής και αποφά-
σεων». Πολλοί γονείς σήμερα, «πνιγμένοι» στον κυ-
κεώνα των μεριμνών και των προβλημάτων τους,
έχουν παραμελήσει και αναθέσει εν αγνοία τους το
καθήκον της ανατροφής των παιδιών τους στην τηλε-
όραση και στις ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες με
τα λανθασμένα πρότυπα τα οποία προβάλλουν σή-
μερα, είναι κατά πολύ υπεύθυνες για την ηθική κατά-
πτωση των νέων της εποχής μας. Μόνο μετά από
μόχθο και αγώνα έρχονται τα αγαθά και τα οφέλη.

Ο Αγ. Φώτιος συμβούλευε τους άρχοντες της επο-
χής του να έχουν «υπομονή, σεβασμό προς τους ιε-
ρείς, προσευχή και ταπεινοφροσύνη». Φωτεινό
παράδειγμα της πολιτικής υπήρξε ο Ἱωάννης Καποδί-
στριας, ο οποίος εκκλησιαζόταν δημοσίως τακτικά (η
δολοφονία του έλαβε χώρα μπροστά στην πόρτα του
Ἱερού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο, όταν
εισερχόταν για να εκκλησιαστεί «όρθρου βαθέως»),
ενώ είχε οικοδομήσει και ένα μικρό παρεκκλήσι στον
περίβολο της κατοικίας του εκεί, για να προσεύχεται
ιδιωτικά. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο Ἐκκλησιαστικό
Μουσείο Κορίνθου διασώζεται σήμερα η εικόνα της
Παναγίας Γοργοϋπηκόου που είχε στο δωμάτιό του
και προσευχόταν ο σπουδαίος Κυβερνήτης. Όταν όλοι
μας και καθένας χωριστά, αποκτήσουμε τις προανα-
φερόμενες αρετές, είτε πολιτικοί άρχοντες, είτε γο-
νείς, είτε δάσκαλοι, είτε προϊστάμενοι, τότε είναι
σίγουρο ότι η ζωή μας θα κυλάει πιο ομαλά, γιατί θα
μας στηρίζουν οι αρετές που δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός
σε κάθε περίσταση της επίγειας ζωής Του και θα μας
συνδέουν άρρηκτα μαζί Του!

Ο Μέγας Φώτιος ας αποτελεί φωτεινό παράδειγμα
προς όλους μας, καθώς «μνήμη αγίου, μίμησις
αγίου».

Θανάσης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
- Μέγας Φώτιος (2007), Ο Ἡγεμών, Ἐκδόσεις: Αρμός
- Ο Μέγας Φώτιος (1968), Ἐκδόσεις: Αδελφότης Θεολό-

γων η «ΖΩἩ»
- Υποθήκες ζωής – Από τη ζωή και τη διδασκαλία του πα-

τρός Ἐπιφάνιου Ἱ. Θεοδωρόπουλου (2007), Ἱερόν Ἡσυχα-
στήριον Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζήνος.

Η επανάσταση του 1821 και εμείς.
Πέρασαν ήδη 200 χρόνια από εκείνο τον θρυλικό

Μάρτη, όπου η μία κοινότητα μετά την άλλη στην
σκλαβωμένη Ἐλλάδα επαναστάτησε απέναντι στον
Οθωμανό κατακτητή, προκειμένου να διεκδικήσει το
δώρο της ελευθερίας. Με ορόσημο την 25η Μαρτίου,
ημέρα καθόλου τυχαία, ξεκίνησε ο ξεσηκωμός. Την

ημέρα εκείνη η Ἐκκλησία μας γιορτάζει την εορτή του
Ἐυαγγελισμού της Θεοτόκου, δηλαδή το γεγονός ότι
η Παναγία απάντησε θετικά στον Αρχάγγελο Γαβριήλ
που της έφερε το ευχάριστο άγγελμα ότι θα γεννήσει
τον Θεό. Ἡ Παναγία γίνεται η γέφυρα μεταξύ γης και
ουρανού!  Θα γεννήσει τον Χριστό που θα απελευθε-



Οι Τρεις Ιεράρχες – Ακροστιχίδες για την Οικογένεια και το Σχολείο
Μελετώντας τον βίο των Τριών Ἱεραρχών και το έργο τους θα ήθελα να παραθέσω ως «άσκηση» για τους

αναγνώστες (γονείς, μαθητές, κατηχητές, δασκάλους κλπ) δυο μικρές ακροστιχίδες με θέμα την οικογένεια
και το σχολείο. Ἡ λύση παρατίθεται παρακάτω. Καλή επιτυχία!!!

1.     Ο  _  _  _  _  _  _  _  _  _          Από το απολυτίκιο των αγίων (τους την ……. ακτίσι)
2.     Ἱ  _  _  _  _  _  _  _                     Ἐίναι οι τρεις άγιοι… της Ἐκκλησίας
3.     Κ  _  _  _  _  _  _  _  _  _           Αρχιεπίσκοπος ….. της Καππαδοκίας ο Μέγας Βασίλειος
4.     Ο  _  _  _  _  _  _  _  _               Πνευματική κόρη του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
5.     Γ  _  _  _  _  _  _  _                     Αδερφή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
6.     Ἐ  _  _  _  _  _  _  _                    Μητέρα του Μεγάλου Βασιλείου
7.     Ν  _  _  _  _                                 Μητέρα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
8.     Ἐ  _  _  _  _  _  _                         Σύμφωνα με τον Μ.Βασίλειο η αγωγή των παιδιών

χωρίζεται  σε 3 ….
9.     Ἱ  _  _  _  _  _  _                          Ένας εκ των Τριών Ἱεραρχών είναι  ο Άγιος … ο Χρυσόστομος
10.  Α  _  _  _  _  _  _                         Μητέρα του Αγίου Ἱωάννου του Χρυσοστόμου

(Λύση:ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ    ΙΕΡΑΡΧΕΣ    ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ    ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ    ΓΟΡΓΟΝΙΑ    ΕΜΜΕΛΕΙΑ    ΝΟΝΝΑ    ΕΠΤΑΔΕΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ    ΑΝΘΟΥΣΑ)

1.       Σ  _  _  _  _  _  _  _  _  _          Αδερφός του Μ. Βασιλείου, ο άγιος Πέτρος Ἐπίσκοπος Σ…..
2.       Χ  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ Από το απολυτίκιο των αγίων (Συν τω κλεινώ Ἱωάννη, τω την γλώτταν ….)
3.       Ο  _  _  _                                  Ἡ …Μακρίνα αδερφή του Μ. Βασιλείου, εορτάζει 19 Ἱουλίου
4.       Λ  _  _  _  _  _                          Ἡ γυναίκα είναι το ακύμαντο …. για το θαλασσοδαρμένο σύζυγο
5.       Ἐ  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  Ο άγιος Ἱωάννης ο Χρυσόστομος: «Ἡ νηστεία, ο …. και προσευχή ισχυρο- 

ποιούν πνευματικά τον νέο»
6.       Ἱ  _  _  _  _  _  _  _                    Ἱ… σύζυγοι είναι τα άτομα που είναι συνετά και ευσεβή
7.       Ο  _  _  _  _  _  _  _                  Τίποτα να μην μπαίνει εμπόδιο στην … των συζύγων, λέει ο  Άγιος Γρηγό-  

ριος ο Θεολόγος στην επιστολή του

ρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, τον θάνατο και
τη φθορά. Ἡ Παναγία με  τη συγκατάθεση της υπέ-
γραψε για την σωτηρία των ανθρώπων... 

Μία άλλη υπογραφή μπήκε την ίδια μέρα και ήταν
η υπογραφή της απελευθέρωσης της Ἐλλάδος από
ανθρώπους με υψηλά ιδανικά και πίστη στον Θεό.
Σπουδαίο προπαρασκευαστικό ρόλο έπαιξαν όλοι
όσοι προετοίμασαν πνευματικά, υλικά και οργάνωσαν
τον λαό για τον ξεσηκωμό. Οι ορθόδοξοι κληρικοί και
μοναχοί, πολλοί από αυτούς λόγιοι και μορφωμένοι,
οι δάσκαλοι του γένους, οι διαφωτιστές, οι έμποροι
και οι εθνικοί ευεργέτες, ο καθένας με τον τρόπο του
κράτησαν άσβεστη τη φλόγα της πίστης. Σε δύσκο-
λους καιρούς θεράπευσαν την ανάγκη για ελευθερία
ως φορείς παιδείας με αυτοθυσία και κόπο πολύ. Αν-
τιμετωπίζοντας χιλιάδες δυσκολίες   κατάφεραν να
διατηρηθεί ζωντανή στην καθημερινή ζωή του λαού
μας η πίστη  στον Θεό, η γλώσσα, η ιστορία του, τα
ήθη και τα έθιμα του. Όταν ωρίμασαν οι συνθήκες και
δόθηκε η κατάλληλη ευκαιρία, οι αγωνιστές του '21
ξεκίνησαν την επανάσταση. 

Διακόσια χρόνια μετά  και διάφορα πράγματα  μπο-
ρούμε να σκεφτούμε για εκείνη την εποχή!  Σίγουρα
υπήρχαν παραλείψεις και λανθασμένοι χειρισμοί. Άλ-
λωστε, σε μία επανάσταση ο αυθορμητισμός μπορεί
να δημιουργήσει τέτοιου είδους ζητήματα. Θα ήταν
όμως άδικο να επικεντρωθούμε σε αυτά και να παρα-

μερίσουμε την όλη προσπάθεια που έφερε ως απο-
τέλεσμα το να είμαστε ελεύθεροι. Θέλει παλικαριά να
βάλει κανείς το στήθος του μπροστά στην μάχη και να
αγωνιστεί για τα πιστεύω του, δίνοντας την ίδια του
τη ζωή. 

Ἡ επανάσταση του 1821 έγινε η αρχή της εθνικής
μας ανεξαρτησίας και του νεοελληνικού κράτους μας.
Και αφού η ιστορία έχει μία ροή η οποία δεν σταματά,
αλλά συνεχίζεται από τότε μέχρι σήμερα, είναι απα-
ραίτητο οι Νεοέλληνες να καταλάβουμε ότι η σημε-
ρινή ευημερία μας και η δυνατότητά μας για μία
άνετη ζωή είναι ένα δώρο της γενιάς εκείνης των
ηρώων. Αυτών των οποίων τα ονόματα ίσως σήμερα
να περνάν «στα ψιλά» της ιστορίας, να χάνονται στο
πέλαγος της καθημερινότητας και η θύμηση τους να
περιορίζεται σε αγάλματα και ονόματα των δρόμων...
Ωστόσο ως  Έλληνες και πολίτες αυτής της χώρας χρει-
άζεται να καταθέσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε
όλους αυτούς τους ανώνυμους και τους επώνυμους
που βάλανε έστω και το μικρό τους λιθαράκι σε αυτόν
τον μεγάλο αγώνα. Και όσο και αν ακούγεται παρω-
χημένο οφείλουμε μνήμη και τιμή στους προπάτορές
μας που αγωνίστηκαν «για του Χριστού την Πίστη την
Αγία και της Πατρίδας την Ἐλευθερία». Ας είναι αι-
ωνία τους η μνήμη, άσβεστη και παντοτινή! 

Αντώνης 

(Λύση: ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ    ΧΡΥΣΟΡΡΗΜΟΝΙ    ΟΣΙΑ    ΛΙΜΑΝΙ    ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ    ΙΔΑΝΙΚΟΙ    ΟΜΟΨΥΧΙΑ)
Βασιλική


