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Στην κορυφή των μεγάλων ασκητών της Εκκλησίας μας
βρίσκεται ο Μέγας Αντώνιος και γι’ αυτό δι-
καίως η Εκκλησία μας του προσέδωσε τον
τίτλο του καθηγητού της ερήμου. Γεννή-
θηκε στην πόλη Κομά της Κάτω Αιγύπτου,
κοντά στη Μέμφιδα, το 251. Οι γονείς του
ήταν πλούσιοι πιστοί Χριστιανοί, στους
οποίους χρωστούσε την ευσέβεια. Γράμ-
ματα έμαθε λίγα και ίσως να ήταν εντελώς
αγράμματος, αφού δεν πήγε σχολείο, διότι
δεν επιθυμούσε τη συναναστροφή με τα
άλλα παιδιά της πόλεως. Αγαπημένη του
συνήθεια ήταν να ακολουθεί τους γονείς
του στην Εκκλησία και να παραμένει στο
ναό συμμετέχοντας στις ιερές ακολουθίες
και ακούγοντας τα ιερά αναγνώσματα με
προσοχή. Στην εφηβική του ηλικία έχασε τους γονείς του
και απόμειναν μόνοι με την μικρή αδελφή του, την οποία
ανάλαβε την φροντίδα της. Όμως έξι μήνες μετά άκουσε
στην Εκκλησία την ευαγγελική περικοπή με την προτροπή
του Χριστού προς τον πλούσιο νέο: «πώλησόν σου τα
υπάρχοντα και δος πτωχοίς και έξεις θησαυρόν εν ου-
ρανώ, και δεύρο ακολούθει μοι» (Ματθ.19,21). Αισθάν-
θηκε ότι αυτός ο λόγος απευθύνονταν και στον ίδιο. Έτσι,
συγκινημένος, πήρε τη μεγάλη απόφαση να ακολουθήσει
τον Χριστό. Δώρισε την περιουσία του στους φτωχούς,
εμπιστεύτηκε την αδελφή του σε ένα παρθεναγωγείο και
ο ίδιος αποσύρθηκε έξω από το χωριό του, σε απομονω-
μένο κελί, μιμούμενος κάποιον σεβάσμιο ασκητή, τον
οποίο θαύμαζε και ήθελε να μιμηθεί.

Ύστερα από καιρό αποφάσισε να αποσυρθεί στην
έρημο για μεγαλύτερη άσκηση και ησυχία, μακριά από
κοσμικές φροντίδες και τους πειρασμούς του κόσμου.
Κατά καιρούς επισκέπτονταν άλλους ερημίτες, για να
αποκομίζει πλούσια πνευματική εμπειρία και να διδά-
σκεται την αληθινή εν Χριστώ ζωή. Ζούσε με αδιάλειπτη
προσευχή και αγρυπνία. Έκανε σκληρή νηστεία, τρώγον-
τας μια φορά την ημέρα μετά τη δύση του ηλίου. Αργό-
τερα έτρωγε κάθε δύο ή και τέσσερις μέρες μόνο άρτο,
αλάτι και νερό. Δεν έμεινε ποτέ άεργος, εργαζόταν ανελ-
λιπώς το εργόχειρό του, χάρις στο οποίο εξοικονομούσε
τη λιγοστή τροφή του και τα μέσα να ελεεί τους φτωχούς.
Ταυτόχρονα με το εργόχειρό του προσευχόταν και στο-
χαζόταν τις θείες δωρεές για τον ίδιο και τον κόσμο. Αλλά
ο πονηρός διάβολος δε μπορούσε να βλέπει μια τέτοια
πνευματική προκοπή στον Αντώνιο και γι’ αυτό άρχισε
τις λυσσαλέες επιθέσεις του κατ’ αυτού.  Δεν υπάρχει
είδος πειρασμού που να μην δέχτηκε ο Μέγας αυτός

ασκητής αλλά εκείνος συνέχιζε ακάθεκτος τον ασκητικό
του αγώνα και την κάθαρση από τα πάθη
του. Ο ίδιος μας πληροφορεί: «Εἶδον πάσας
τάς παγίδας τοῦ ἐχθροῦ ἡπλωμένας ἐπί τῆς
γῆς καί στενάξας εἶπον: Τίς ἆρα παρέρχεται
ταῦτα; Καί ἢκουσα φωνῆς λεγούσης μοι: Ἡ
ταπεινοφροσύνη». Ο Μ. Κωνσταντίνος αλ-
ληλογραφούσε μαζί του και τον συμβου-
λεύονταν. Κοιμήθηκε ειρηνικά το 356 σε
ηλικία 105 ετών.

Ο Αγιος Αντώνιος, αν και ήταν ασκητής,
αν και ζούσε στην έρημο, δεν αδιαφορούσε
για τον κόσμο, για τους ανθρώπους. Τόσο
κατά τον διωγμό του Μαξιμιανού, όσο και
αργότερα, όταν εμφανίστηκε η αίρεση του
Αρείου, στήριζε τους χριστιανούς με την

αδιάλειπτη και θερμή προσευχή του. Προσευχόταν να
τους δίνει ο Κύριος θάρρος και ομολογία, πίστη και φώ-
τιση, ώστε οι χριστιανοί να μην κλυδωνιστούν από τους
διώκτες και τους εχθρούς της Εκκλησίας, καθώς και από
τις πλάνες των αιρετικών. Η προσευχή ενός και μόνο αν-
θρώπου στήριζε τους ανθρώπους, όπως μας λέει το απο-
λυτίκιό του: «…και την οικουμένην εστήριξας ευχαίς
σου».

Και αυτό ακριβώς είναι το έργο των μοναχών, τους
οποίους πολλοί κατηγορούν ως τεμπέληδες και δειλούς,
ότι έχουν παραιτηθεί από τη ζωή, για να γλιτώσουν από
τα προβλήματα και ως εκ τούτου είναι άκαρποι, βάρος
στην κοινωνία και άλλα παρόμοια. Όπως ο Μέγας Αντώ-
νιος, έτσι και οι μοναχοί που ζουν στα μοναστήρια και
στα ερημητήρια όπου γης δεν το κάνουν επειδή μισούν
τον κόσμο, αλλά επειδή απεχθάνονται τον αμαρτωλό
τρόπο ζωής, το κοσμικό φρόνημα. Αντίθετα οι μοναχοί
αγαπούν τον κόσμο, προσεύχονται για τον κόσμο, έχουν
μέσα τους την αγωνία για την πορεία αυτού του κόσμου,
για τη σωτηρία του. Η προσευχή τους είναι «Θεέ μου,
σώσε τον κόσμο».

«Οι μοναχοί», έλεγε ο όσιος Παίσιος ο Αγιορείτης,
«όλα τα πλάσματα του Θεού τα θεωρούν παιδιά και
αδέρφια τους και με πόνο προσεύχονται, για να φτά-
σουμε όλοι οι άνθρωποι στον προορισμό μας, κοντά στον
Θεό». «Οι  μοναχοί με την προσευχή ελεούν τον κόσμο».
Ο ίδιος δε μιμούμενος τον Μέγα Αντώνιο αφιέρωνε τμη-
ματικά την προσευχή του σε διάφορες κατηγορίες αν-
θρώπων: προσευχόταν για τους αρρώστους, τους
ναρκομανείς, τους νέους, τα ζευγάρια, τους κεκοιμημέ-
νους…

«Ο μοναχός είναι ικέτης για όλον τον κόσμο, θρηνεί για

«…την οικουμένην εστήριξας ευχαίς σου»: 
Μνήμη αγίου Αντωνίου του Μεγάλου.
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όλον τον κόσμο και σε αυτό έγκειται το κύριο έργο του»,
μας λέει ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, γι’ αυτό και η
προσευχή του ήταν «Κάνε, Κύριε, να σε γνωρίσουν όλοι
οι άνθρωποι».

Κυρίως χάρη στους μοναχούς δεν παύει ποτέ η προ-
σευχή στη γη. Κι έτσι ωφελείται όλος ο κόσμος, γιατί ο
κόσμος στέκεται με την προσευχή. Ο όσιος Αντώνιος βοη-
θούσε τον κόσμο με την προσευχή κι όχι με τα χέρια του.
Ο άγιος Βαρσανούφιος, επίσης, μαρτυρεί, ότι στην εποχή
του η προσευχή τριών ανδρών συγκρατούσε τον κόσμο
από την καταστροφή. Η εκκλησιαστική μας ιστορία είναι
γεμάτη από τέτοια παραδείγματα.

Ο κόσμος, λοιπόν, στηρίζεται στις προσευχές των μο-
ναχών και των αγίων ανθρώπων. Ας καταφεύγουμε κι
εμείς στην προσευχή που είναι όχι απλά συνομιλία με
τον Θεό, αλλά ένωση μαζί Του. Ας μιμηθούμε πρωτίστως
την αγία ζωή του Μεγάλου Αντωνίου, που έζησε στα
πνευματικά χνάρια του προφήτη Ηλία και του Τιμίου
Προδρόμου κι ας καθαριζόμαστε «από παντός μολυσμού
σαρκός και πνεύματος», ώστε να καλλιεργούμε καθαρή
και με παρρησία προσευχή, που θα μας φωτίζει σε άγιες
και σωτήριες αποφάσεις για εμάς και για όλον τον κόσμο.

παπα Φα

Κάθε φορά που χρειάζεται να ταξιδέψω, ετοιμάζω με
προσοχή τη βαλίτσα μου. Φροντίζω να τακτοποιήσω τα
πράγματα σωστά και με σειρά, έτσι ώστε στο ταξίδι μου
να έχω τα αναγκαία. Λίγο πριν τραβήξω το φερμουάρ
κάνω τον τελευταίο έλεγχο και είμαι έτοιμος να προχω-
ρήσω στον δρόμο μου.

Αυτές τις μέρες που αρχίζει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή
σκέφτομαι και πάλι το ταξίδι. Μόνο που αυτό το ταξίδι
είναι πνευματικό και έχει προορισμό την μεγάλη μέρα
της Ανάστασης του Χριστού, το Πάσχα. Σίγουρα και εδώ
χρειάζεται μια προετοιμασία για τις πνευματικές απο-
σκευές. Αυτή την πνευματική "βαλίτσα"  μας, την ετοιμά-
ζει η παράδοση της Εκκλησίας, προτείνοντας τον δρόμο
της νηστείας. Μέσα από τις καθημερινές κατανυκτικές
ακολουθίες, μας δίνεται η ευκαιρία να διορθώσουμε τα

λάθη μας. Με τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου κάθε Πα-
ρασκευή βράδυ ανοίγεται ένας νέος δίαυλος επικοινω-
νίας με την Μητέρα του Θεού και του κόσμου. Με τις
προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες μπορούμε να "γευ-
θούμε " τον ίδιο τον Χριστό. Και στις φωτεινές Κυριακές
της περιόδου να γιορτάσουμε πρόσωπα και γεγονότα.

Το κάθε ταξίδι έχει μια ομορφιά και μέχρι να φτάσει
κανείς στον προορισμό γεμίζει με εικόνες. Το ανοιξιάτικο
ταξίδι της Σαρακοστής έχει μια μεγάλη ομορφιά, γιατί
όσο οι μέρες προχωρούν και σιμώνει το Πάσχα τόσο πιο
έντονη γίνεται η προσδοκία της Ανάστασης ως εμπειρία
αιώνιας ζωής. Καλή Τεσσαρακοστή και με υγεία να φτά-
σουμε στο Πάσχα!

Αντώνης

Το ταξίδι της Σαρακοστής...

Μακρυγιάννης: ο αγράµµατος στρατοκόπος 
ενός µεγάλου βίου (Γ. Σεφέρης)

(2ο μέρος)

Όταν ήρθε ο Καποδίστριας, η ζωή
της χώρας έπαιρνε πορεία προς τον
εμφύλιο, παρά τις αγαθές του προ-
θέσεις. Ο ίδιος είχε παλέψει με
πολλές αντιδράσεις, αγωνιζόταν να
συμβιβάσει τις αντίθετες απόψεις,
να αποκαταστήσει το νόμο και την
εσωτερική ηρεμία στο κράτος. Οι
εύποροι και οι ξενολάτρες όμως, με

τη βοήθεια των «καλαμαράδων», προωθούσαν τον αδελ-
φοσκοτωμό και τις διχόνοιες. Ο Καποδίστριας πίστευε
στην εθνική μας αξιοπρέπεια.

Το Φεβρουάριο του 1829, ο Μακρυγιάννης τοποθετεί-
ται από τον Καποδίστρια, γενικός αρχηγός της Εκτελεστι-
κής Δύναμης Πελοποννήσου, στο Άργος. Τότε ήταν που
αποφάσισε να γράψει τα «Απομνημονεύματά» του, όπως
λέει ο ίδιος: «για να μην τρέχω εις τους καφενέδες και σε
άλλα τοιούτα που δεν τα συμπαθώ». Έργο αυθεντικό, το
οποίο ο Κωστής Παλαμάς χαρακτήρισε ασύγκριτο στο
είδος του, αριστούργημα του αγράμματου, μα γερού και
αυτόνομου μυαλού. «...όσοι έχουν την τύχην μας εις τα
χέρια τους, όσοι μας κυβερνούν, μεγάλοι και μικροί, και
υπουργοί και βουλευταί, τόχουν σε δόξα, σε τιμή , τόχουν
σε ικανότητα το να τους ειπείς ότι έκλεψαν, ότι πρόδω-
σαν, ότι ήφεραν τόσα κακά εις την πατρίδα… Όλα αυτά

μου δώσαν αφορμή να μάθω γράμματα εις τα γεράματα,
να τα σημειώσω όλα. Εγώ την αλήθεια θα την ειπώ
γυμνή…»

Στις 18 Ιανουαρίου 1833, φτάνει στην Ελλάδα μια επί-
σημη πομπή από καράβια, όπλα και ανθρώπους. Οι
Βαυαροί με τον Όθωνα, γιο του Λεοπόλδου της Βαυα-
ρίας, που ορίστηκε από τις Μεγάλες Δυνάμεις σαν βασι-
λιάς της Ελλάδας. Ακολούθησαν τα γεγονότα της 3ης
Σεπτεμβρίου, όταν ο Όθωνας αναγκάστηκε να δεχτεί τις
αξιώσεις για Εθνική Συνέλευση και Σύνταγμα. Ο θρίαμ-
βος της Επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου ανύψωσε σε
ηγέτη τον πρωτεργάτη της Γιάννη Μακρυγιάννη. Μετά
την παραχώρηση του Συντάγματος, μπαίνει ενεργητικό-
τερα στην πολιτική ζωή της Ελλάδας. Να πως περιγράφει
ο Γιάννης Βλαχογιάννης τη στάση του την περίοδο αυτή:
«Αλλά ο Μακρυγιάννης αναμιχθείς νυν στενώτερον εν τη
πολιτική, δεν εγνώριζε πολλάς οδούς φέρουσας προς τον
σκοπόν αυτό. Η πολιτική προς αυτόν ήτο άσκησης πα-
τριωτισμού και ουδέν πλέον, ως ήτο αυτός απλούς και
ευθύς ούτως απήτει και παρά των άλλων το αυτό. Η πο-
λιτική όμως είναι μάλλον λαβύρινθος τις παρά οδός φέ-
ρουσα ταχέως εις τέρμα ευτυχές. Δια τούτο ο
Μακρυγιάννης μη γινόμενος καταληπτός καθίστατο οχλη-
ρός. Μη δυνάμενος να κατανοήσει και να ανεχθεί τας
αδικίας, τας παρ’ αξίαν διακρίσεις, την ολιγορίαν του δη-
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μοσίου συμφέροντος και την κατάχρησην, ηγανάκτει και
εξεδήλου μεγαλοφώνως τα αισθήματά του και τας γνώ-
μας αυτού. Δυσηρέστει ούτω τους ισχυρούς και εποίει
εις εαυτόν εχθρούς επικινδύνους. Και αυτός μεν ελησμό-
νει της αφορμής, αλλ’ εκείνοι ενεθυμούντο».

Ακολούθησαν προσπάθειες να τον δολοφονήσουν με
σκηνοθεσία συνωμοσίας και κατάθεση ψευδομάρτυρα.
Ο Μακρυγιάννης έμεινε κλεισμένος στο σπίτι του περί-
που πέντε μήνες. Δεν τον άφηναν να επικοινωνεί με κα-
νέναν. Σπάνια έβλεπε τους δικούς του. Κλεισμένος όπως
ήταν, παραδινόταν στην προσευχή και αναζητούσε πε-
ρισσότερο το Θεό. Σε τέτοιες στιγμές θρησκευτικής ανά-
τασης, έγραψε τρεις μέρες πριν τον πάρουν από το σπίτι
για τις φυλακές Μεντρεσέ (παλιό τουρκικό ιεροσπουδα-
στήριο, που χρησιμοποιούνταν τα πρώτα μεταπελευθε-
ρωτικά χρόνια σαν φυλακή για πολιτικούς κρατούμενους)
το γράμμα στο Θεό. Το γράμμα είναι αποκαλυπτικό της
νοοτροπίας του να εξομολογείται καθαρή την αλήθεια:
«Και τώρα γράφω με δάκρυα… και δε μας ακούς… και δεν
μας βλέπεις… φυλακωμένοι έξι μήνες και με φρουρά…
και να σκούζω νύχτα μέρα από τις πληγές μου… και να
βλέπω τη δυστυχισμένη μου φαμελία και τα παιδιά μου
εις τα κλάματα και ξυπόλυτα. Και έξι μήνες φυλακωμένος
σε δυο αδρασκελιές κάμαρη… και γιατρόν να μη βλέπο-
μεν… Ύστερα ήρθε ο γιατρός και με ηύρε χειρότερα…».

Ακριβώς, στις 15 Αυγούστου 1852, μεταφέρουν το Μα-
κρυγιάννη, στις φυλακές. Τον μεταφέρουν με τα πόδια,
του κακομιλάνε, τον χτυπάνε με τον υποκόπανο να περ-
πατήσει. Αποφυλακίζεται με τη μεσολάβηση του Καλ-
λέργη στις 16 Μαΐου 1854. Αν και βαριά άρρωστος, με
συνεχείς κρίσεις, πόνους ασταμάτητους και φοβερούς
από τις πληγές του, δε συγκινείται κανείς από την Κυβέρ-
νηση, να το βοηθήσει. Καταδικασμένος σε αργό και μαρ-
τυρικό θάνατο. Η αυλή και οι ξένοι φοβόντουσαν το
Μακρυγιάννη, γιατί τους έλεγε την αλήθεια, τους ξεσκέ-
παζε τις ατιμίες.

16 Μαρτίου 1853, γίνεται η δίκη του Μακρυγιάννη. Η
παραπομπή του σε στρατοδικείο είναι αντισυνταγματική.
Η κατηγορία ήταν: «Σκόπευε να δολοφονήσει τον
Όθωνα», είχε μάλιστα ορίσει και την ημερομηνία της δο-
λοφονίας. Καταδικάστηκε σε θάνατο. Τελειώνοντας η
σύντομη διαδικασία της καταδίκης του Μακρυγιάννη, τον
πήραν άρρωστο, με ανοιχτές πληγές και με τις ζαλάδες
του κεφαλιού του, που δεν τον άφηναν να ησυχάσει και
τον τραβούσαν με τα πόδια για το στρατιωτικό νοσοκο-
μείο. Οι διαμαρτυρίες των εφημερίδων, που υπήρξαν
πραγματικά έντονες, είχαν σαν αποτέλεσμα, να μην τολ-
μήσει ο βασιλιάς την άμεση εκτέλεσή του. Το 1854, ο πα-
νίσχυρος Καλλέργης, υπουργός στρατιωτικών, πέτυχε να
δοθεί χάρη στο Μακρυγιάννη, παρά τις μεγάλες αντιδρά-
σεις των εχθρών του. Έτσι αφέθηκε ελεύθερος. Όταν
πρωτοαντίκρισε τον ήλιο, ανάσανε βαθειά και έκανε το
σταυρό του. Ήταν ήρεμος, το πρόσωπό του είχε αλλοι-
ωθεί. Κάτω από τη σκιά του Παρθενώνα, σε ένα μεγάλο
άνοιγμα της γης, έστησε το λημέρι του, σαν ερημίτης. Χώ-
ρισε τη σπηλιά σε δύο μέρη, στο ένα να κάθεται να στο-
χάζεται και να γράφει, στο άλλο με τις εικόνες των Αγίων
και τα φτωχοκάντηλα να λέει τις προσευχές του και να
κουβεντιάζει με το Θεό.

« Σκυθρωπός, ουδέποτε γελών ή μειδιών, παρηγορίαν
εύρησκεν εν τη μετά των μικροτέρων τέκνων ανατροφή.
Η όψις αυτού, εκ του γήρατος και των παθημάτων, είχε
προσλάβη έκφρασιν τινά εγκαρτερούντος ερημίτου ή

μάρτυρος. Αλλ’ όμως υψηλός και λεπτός ως ήτο, ευλίγι-
στος και ευθύς πάντοτε παρά την ηλικίαν, μη κάμψασα
το σώμα αυτού μέχρι θανάτου, απλούστατα ενδυόμενος,
κομψώς φέρων την λευκήν φλοκάταν, αχώρηστον
επ΄αυτού και την αγκυλωτήν ράβδον, είχεν το ήθος εκείνο
το απερίγραπτον, τον αέρα της λεβεντιάς της ουδέποτε
γηρασκούσης αλλά θαλλούσης πάντοτε. Το αποστεωθέν
αυτού πρόσωπον, οι οφθαλμοί οι βαθέως κοίλοι, αλλά
πάντοτε αστράπτοντες, ελαφρών καστανοί το χρώμα, η
γενειάς η κατάλευκος και η κόμη η οπίσω μέχρι των ώμων
καταπίπτουσα, το φαλακρόν μέτωπον μετά της βαθειάς
πληγής…» Έτσι περιγράφει ο Βλαχογιάννης το Μακρυ-
γιάννη, την περίοδο αυτή. Πέθανε 27 Απριλίου 1864,
εξαντλημένος σωματικά, έχοντας γίνει αντιστράτηγος
στις 20 Απριλίου.

Στέκεται δίδαγμα περίτρανο ο Μακρυγιάννης για το
Έθνος ολόκληρο για δύο λόγους: τη λευτεριά της πατρί-
δας και την αλήθεια. Το δίδαγμά του αναλλοίωτο πάντα,
μας οδηγεί στο συμπέρασμα, ιστορικά άλλωστε αποδε-
δειγμένο, πως όσοι παλεύουν για τη λευτεριά και την
αλήθεια, θα βγουν οπωσδήποτε νικητές.

Κράτησα για επίλογο ,τον επίλογο του Μοναχού Θεό-
κλητου Διονυσάτου στο έργο του: «ο Στρατηγός Μακρυ-
γιάννης πατέρας και δάσκαλος του γένους»: «Αδελφέ
Μακρυγιάννη, …τώρα βλέπεις την ανθρώπινη μαται-
ότητα και το σκοτάδι του κόσμου, με τέλεια γνώση. Και
κατανοείς πλήρως τι σημαίνει ο λόγος του Χριστού: «όλος
ο κόσμος κείται εν τω πονηρώ»… Υπήρξες πιστός Ορθό-
δοξος, στο βαθμό που προσδιόριζαν διάφοροι παράγον-
τες: φυσική καταβολή, ανατροφή, περιβάλλον, παιδεία,
συνθήκες, προαίρεση. Και αναδείχτηκες αληθινός δούλος
Θεού, τέκνο πιστό της Εκκλησίας, παραδοσιακός Έλλη-
νας… Θαύμασα την ευσέβειά σου, την πίστη σου, την ευ-
θύτητά σου, τη γνώση σου, την εντιμότητά σου, τη
σωφροσύνη σου,  την αγάπη σου στο Θεό και στον πλη-
σίον, τη λεβεντιά σου, την αυτοθυσία σου, την επιμονή
σου στις προσευχές, την υπομονή σου στους τρομερούς
πειρασμούς σου, την ευχαριστία σου στον Κύριο κατά το
παρατεταμένο μαρτύριο των αθεράπευτων τραυμάτων
σου, των ανοικτών σου πληγών. Και πήρα την απόφαση
να σε προβάλω για υπόδειγμα ελληνορθόδοξου βίου… Η
αγάπη σου στ΄ άρματα και ο πρώιμος πόθος για την απε-
λευθέρωση της πατρίδος σου και για χάρη της θρησκείας
σου, έδειξαν την καθαρότητα και τη λεβεντιά της ψυχής
σου. Δεν πνίγηκες μέσα στη νάρκη της καθημερινότητος.
Αλλά με άγρυπνη συνείδηση, μέσα στα πατριωτικά ορά-
ματά σου και στο θρησκευτικό και ορθόδοξο ήθος σου,
ζούσες με τη νοσταλγία της ελεύθερης, της δίκαιης, της
ηθικής και θρησκευτικής Ελλάδος… και οι μετάνοιές σου,
που τις ασκούσες σ΄ όλο το βίο σου σαν σύμβολο επαφής
σου με το Θεόν και τους Αγίους Του και οι αδιάλειπτες
προσευχές σου και ο καθαρός σου βίος όλα αυτά σε κρα-
τούσαν σε μια αίσθηση ελευθερίας και φωτισμού της
ψυχής σου. Και σταδιακά ωρίμαζε μέσα σου η αυτοσυ-
νειδησία του εθνικού σου χρέους και γιγαντωνόταν η θέ-
λησή σου να υπηρετήσεις και την πατρίδα και την
Ορθοδοξία… Ήδη το μυστήριο της ανομίας ενεργείται με
τη μεθοδική εκδίωξη του Χριστού από την αιματοβαμ-
μένη Ελλάδα… κι εσύ γνωρίζεις τι σημαίνει Ελλάδα χωρίς
Χριστό και χωρίς χριστιανική ηθική και θεία πνευματικό-
τητα. Και πολλές φορές διακήρυξες ότι έθνη χωρίς θρη-
σκεία και ηθική είναι παλιόψαθες των εθνών .»

Ασπασία
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Τῇ ἐλευθερίᾳ οὖν, ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στή-
κετε, καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε. (Γαλάτας ε΄,
1) (Σταθείτε, λοιπόν, και μένετε στερεοί και ακλόνητοι εις
την ελευθερία, με την οποία ο Χριστός μας ελευθέρωσε
και μη βάζετε πάλι τον εαυτόν σας κάτω από τον ζυγό της
δουλείας των τυπικών διατάξεων του Νόμου).

Όλοι οι άνθρωποι επιζητούν την ελευθερία. Εντούτοις
βλέπουμε λαούς να χάνουν την ελευθερία τους και να
ζουν υπό το κράτος της βίας και της τυραννίας. Το ελλη-
νικό έθνος σε πολλές ιστορικές περιόδους βίωσε επιδρο-
μές βαρβαρικών λαών, που του επέβαλαν τυραννική
δουλεία. Πέρασαν 200 χρόνια από τότε που η Ελλάδα με
την Επανάσταση του 1821 απέκτησε την ελευθερία της
ως χώρα.

Όμως όλη η ανθρωπότητα – από
τον Αδάμ και την Εύα μέχρι σήμερα -
ζει κάτω από μια άλλη, βαρύτερη
δουλεία… αυτήν της αμαρτίας! Ο
Αδάμ πλάστηκε από τον Πανάγαθο
Θεό κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσή
Του. Το κατ’ εικόνα του δόθηκε αμέ-
σως. Το καθ’ ομοίωση, όμως θα
έπρεπε να το καλλιεργήσει ελεύθερα
και φιλότιμα ο ίδιος με τη συνέργεια
της θείας χάριτος. Ο Αδάμ πριν την
πτώση είχε την άνεση να συνομιλεί
με τον Θεό. Είχε καθαρότητα, απλό-

τητα, ταπεινότητα, φωτεινότητα. Μετά την πτώση, δια-
ταράχθηκε αυτή η ωραία σχέση με τον Θεό. Σκοτείνιασε
ο νους του.

Κατά τον άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο ο Αδάμ με το να
υπακούσει στον δαίμονα αποδυναμώθηκε, αλλά δεν κα-
ταστράφηκε εντελώς. Κέντρο του γίνεται τώρα ο εαυτός
του και όχι ο Θεός του. Η βάση της αμαρτίας κατά τον
άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς είναι να γίνουμε θεοί, δίχως Θεό,
μόνοι μας. Η αυτοθέωση είναι αντίθεη κι αντίχριστη. Ο
Αδάμ κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας του έδωσε δι-
καίωμα στον πονηρό και τώρα τον κάνει ό,τι θέλει. Ο
Μέγας Αθανάσιος λέει κάπου «Τα έχασε ο Θεός με τον
άνθρωπο, δεν περίμενε ότι θα βγούμε τόσο σκάρτοι»…

Η συνάντηση της ψυχής με την αμαρτία γεννά τα πάθη.
Η τροπή αυτή είναι εντελώς εκούσια, αποτέλεσμα της
πλήρους ελευθερίας. Η κακία είναι ξένη στη φύση της
ψυχής. Η αμαρτία διάβρωσε την ψυχή, την αποδυνά-
μωσε. Η παράβαση του Αδάμ έδωσε δικαίωμα στον δαί-
μονα να χτυπήσει και να σκοτίσει το νου του ανθρώπου,
που είναι το βασιλικό μέρος της ψυχής, ο ηγεμόνας νους
που ορά τον Θεό κατά τους αγίους πατέρες.

Με την υποταγή στο κακό ο άνθρωπος χάνει την εσω-
τερική του ελευθερία και δυστυχεί και θλίβεται. Ποιος
είναι ο ελευθερωτής; Μόνον ο Κύριος Ιησούς Χριστός.
Αυτός ελευθερώνει από την τυραννία της αμαρτίας και
της εξουσίας του διαβόλου. Ακόμα αυτός προστατεύει
τους λαούς να ανακτήσουν την πολιτική τους ελευθερία.
Το έθνος μας γνώρισε πολλούς εθνικούς αγώνες, τους
οποίους ενδυνάμωνε η πίστη προς τον Χριστό. Και απο-
δείχθηκε ότι η πίστη αυτή είναι η μεγαλύτερη δύναμη για
τα άτομα και τα έθνη που θέλουν να ζήσουν ελεύθερα
από κάθε δουλεία.

Στο έργο αυτό της «Ελευθερίας μας» από την αμαρτία,

ο Θεός επέλεξε ως καταλληλότερο πρόσωπο την ταπεινή
κόρη της Ναζαρέτ, την φωτεινή μορφή της αειπαρθένου
Μαρίας για να την κάνει μητέρα του Υιού Του. Αφιερω-
μένη στον Θεό με όλη της την καρδιά, δεν φανταζόταν ότι
ήταν δυνατόν να υψωθεί σε τόση μεγάλη τιμή και δόξα.
Αλλά ο Θεός υψώνει και δοξάζει τους ταπεινούς. Από
τότε η Θεοτόκος είναι παράδειγμα σεμνότητας και ταπει-
νοφροσύνης και υπέροχης αγιότητας!

Η ενανθρώπηση του Χριστού
θέωσε την ανθρώπινη φύση.
Αρχής γενομένης από το μήνυμα
του Ευαγγελισμού, του αρχαγγέ-
λου Γαβριήλ στην Παναγία.
Έπειτα με την Γέννηση του Χρι-
στού, με την Σταύρωση και την
Ανάσταση ο Κύριός μας νίκησε
τον θάνατο. Με τα άγια Μυστή-
ρια και ιδιαίτερα με την Θεία Ευ-
χαριστία μας δίνει την
αθανασία. Όσο αγαπάμε τον
Χριστό, τόσο μισούμε την αμαρ-

τία. Η σύνδεση του ανθρώπου με τον Χριστό δημιουργεί
προσωπική αναγέννηση, απαλλαγή από τη ρίζα του
κακού, την εωσφορική υπερηφάνεια. Ακόμη επιφέρει
στολισμό της ψυχής από την υψοποιό ταπείνωση. Η με-
τάνοια δίνει πίστη, αγάπη και ελπίδα. Η μετάνοια είναι
βάπτισμα μετά το βάπτισμα και συνυφαίνεται με την εξο-
μολόγηση, ώστε να απαλλάσσεται ο εξομολογούμενος
από το βάρος των αμαρτιών.

Πως θα μετανοήσει κανείς; Πως θα αρχίσει; Χρειάζεται
να στραφεί προς τα μέσα του, να ξαποστάσει από το κα-
θημερινό τρεχαλητό, το κυνηγητό της ηδονής και να κινη-
θεί από τη συνεχή παρατήρηση των άλλων στην
αυτοπαρατήρηση, από το κουτσομπολιό των πάντων στη
συνομιλία με τον άγνωστο εαυτό του. Χρειάζεται περι-
συλλογή και αυστηρός αυτοέλεγχος και επιείκεια και κα-
τανόηση των άλλων. Να βρούμε τα ποσοστά της
προσωπικής μας ευθύνης, απλά και ειλικρινά, τίμια και
δίκαια.

Προηγείται η επίγνωση της αμαρτίας, η συνειδητοποί-
ηση της αμαρτωλότητας. Έπεται η λύπη για την αμαρτία,
η μετάνοια και η εξομολόγηση με καρδιά συντετριμμένη
και πνεύμα τεταπεινωμένο. Δέηση για συγχώρεση και
άφεση και απόφαση υποσχετική για μόνιμη αποχή από
το κακό. Με ελευθερία και αυτόβουλη κίνηση επιλέγει ο
αμαρτωλός τη μετάνοια και πλουτίζει από τα αγαθά της
ειρήνης, με εκκλησιαστικό βίο και συνεχή πνευματικό
αγώνα.

Ελευθερία – Μετάνοια – Στροφή στον Θεό!

Καλή Σαρακοστή! Καλό στάδιο!!
Βασιλική
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Η ελευθερία του ανθρώπου…από την αμαρτία.
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