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Ο στρατηγός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
για την Ελευθερία μας:

«Ἦρθε ἡ λευτεριά μας, ὁπού ἀποχτήσαμεν
μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ!»
«Ἐσύ, Κύριε, θ’ ἀναστήσῃς τούς πεθαμένους
Ἕλληνες, τούς ἀπογόνους αὐτεινῶν τῶν περίφημων
ἀνθρώπων, ὁπού στόλισαν τήν ἀνθρωπότη μ’ ἀρετή.
Καί μέ τήν δύναμή σου καί τήν δικαιοσύνη σου θέλεις
νά ξαναζωντανέψῃς τούς πεθαμένους καί ἡ ἀπόφασή
σου ἡ δίκια εἶναι νά ματαειπωθῇ Ἑλλάς, νά
λαμπρυθῇ αὐτείνη καί ἡ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ καί
νά ὑπάρξουν οἱ τίμιοι καί οἱ ἀγαθοί ἄνθρωποι,
ἐκεῖνοι ὁπού ‘περασπίζονται τό δίκιον. Καί οἱ
ἀνθρωποφάγοι, ὁ Ἅδης θά τούς ρουφήση καί οἱ
ἄνθρωποι οἱ τίμιοι θά τούς ἀναθεματοῦν κατά τά ἔργα
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τους καί οἱ προδότες τῆς πατρίδος καί οἱ ἀγορασμένοι
κακόν μπελᾶ νά τούς δώσῃς...
Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, αὐτό κ’ ἔγινε. Οἱ

«Ψυχαὶ μαρτύρων χαίρετε·
τὴν ἀρετήν σας ἄμποτε

ξυπόλυτοι καί οἱ γυμνοί, τά σπαθιά τῶν Τούρκων τά
ντιμισκιά

τά

πῆραν

αὐτεῖνοι
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ὀλίγοι

μέ

τίς

῾νὰ μιμηθῶ εἰς τὸν κόσμον,

μαχαιροῦλες... Σήμερα ξαναγεννιέται ἡ πατρίδα κι

καὶ ῾νὰ φέρω τὴν λύραν μου

ἀναστένεται, ὁπού ἦταν τόσον καιρό χαμένη καί

μέ᾿ σᾶς ῾νὰ ψάλλω».

σβυσμένη... ὅτι ἦρθε ἡ λευτεριά μας, ὁπού ἀποχτήσαμεν

Ἀνδρέα Κάλβου, Αἱ Ὠδαί,
«Εἰς Σούλι»

μέ τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ. Δόξα νά ‘χῃ τό πανάγαθό
σου

ὄνομα,

Κύριε,

πολυέσπλαχνε!»

παντοδύναμε,

πολυέλεγε,

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ (8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1838)
Παιδιά μου!
Εις τον τόπο τούτο, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν τον
παλαιό καιρό άνδρες σοφοί, και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ
και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να σας ιδώ, παιδιά μου, εις την
μεγάλη δόξα των προπατόρων μας, και έρχομαι να σας ειπώ, όσα εις τον καιρό του αγώνος και προ αυτού και ύστερα
απ' αυτόν ο ίδιος επαρατήρησα, και απ' αυτά να κάμωμε συμπερασμούς και δια την μέλλουσαν ευτυχίαν σας,
μολονότι ο Θεός μόνος ηξεύρει τα μέλλοντα...
Εις τον τόπον, τον οποίον κατοικούμε, εκατοικούσαν οι παλαιοί Έλληνες, από τους οποίους και ημείς καταγόμεθα
και ελάβαμε το όνομα τούτο. Αυτοί διέφεραν από ημάς εις την θρησκείαν, διότι επροσκυνούσαν τες πέτρες και τα
ξύλα. Αφού ύστερα ήλθε στον κόσμο ο Χριστός, οι λαοί όλοι επίστευσαν εις το Ευαγγέλιό του, και έπαυσαν να
λατρεύουν τα είδωλα. Δεν επήρε μαζί του ούτε σοφούς ούτε προκομμένους, αλλ' απλούς ανθρώπους, χωρικούς καί
ψαράδες, και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος έμαθαν όλες τες γλώσσες του κόσμου, οι οποίοι, μολονότι όπου
και αν έβρισκαν εναντιότητες και οι βασιλείς και οι τύραννοι τους κατέτρεχαν, δεν ημπόρεσε κανένας να τους κάμη
τίποτα. Αυτοί εστερέωσαν την πίστιν...
Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε
πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας
φρόνιμος μας είπε: "πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα", αλλά ως μία βροχή
έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι
καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το
σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση.

Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγεν εις
τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα
εις το στρατόπεδον και εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και
την Μακεδονία, και ίσως εφθάναμε και έως την Kωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, οπού άκουγαν
Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακρά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός, και ένα καράβι μιαν άρμάδα.
Aλλά δεν εβάσταξε!. Ήλθαν μερικοί και ηθέλησαν να γένουν μπαρμπέρηδες εις του κασίδη το κεφάλι. Μας πονούσε
το μπαρμπέρισμά τους. Μα τι να κάμομε; Είχαμε και αυτουνών την ανάγκη. Από τότε ήρχισεν η διχόνοια και εχάθη η
πρώτη προθυμία και ομόνοια...
Όλα τα έθνη του κόσμου έχουν και φυλάττουν μια Θρησκεία. Και αυτοί, οι Εβραίοι, οι όποίοι
κατατρέχοντο και μισούντο και από όλα τα έθνη, μένουν σταθεροί εις την πίστη τους. Να μην έχετε
πολυτέλεια, να μην πηγαίνετε εις τους καφενέδες και τα μπιλιάρδα. Να δοθείτε εις τας σπουδάς σας
και καλύτερα να κοπιάσετε ολίγον, δύο και τρεις χρόνους και να ζήσετε ελεύθεροι εις το επίλοιπο της
ζωής σας, παρά να περάσετε τέσσαρους - πέντε χρόνους τη νεότητά σας, και να μείνετε αγράμματοι.
Να σκλαβωθείτε εις τα γράμματα σας. Να ακούετε τας συμβουλάς των διδασκάλων και γεροντοτέρων, και κατά

την παροιμία, "μύρια ήξευρε και χίλια μάθαινε". Η προκοπή σας και ή μάθησή σας να μην γίνει σκεπάρνι μόνο διά το
άτομό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της κοινότητος, και μέσα εις το καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας.
Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξ αιτίας των περιστάσεων, έμεινα αγράμματος και δια τούτο σας ζητώ
συγχώρηση, διότι δεν ομιλώ καθώς οι δάσκαλοι σας. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα, δια να
ωφεληθήτε από τα απερασμένα και από τα κακά αποτελέσματα της διχονοίας, την οποίαν να αποστρέφεσθε, και να
έχετε ομόνοια. Εμάς μη μας τηράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε. Και αι ημέραι της γενεάς, η οποία
σας άνοιξε το δρόμο, θέλουν μετ' ολίγον περάσει. Την ημέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθή η νύκτα του θανάτου μας,
καθώς την ημέραν των Αγίων Ασωμάτων θέλει διαδεχθή η νύκτα και η αυριανή ήμερα. Εις εσάς μένει να ισάσετε
και να στολίσετε τον τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε• και, δια να γίνη τούτο, πρέπει να έχετε ως
θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία, την καλλιέργεια του Θρόνου και την φρόνιμον
ελευθερία.

Μια ιστορία από την Ιεραποστολή:
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ
Ήταν γιατρός ιεραπόστολος στην Ινδία και δούλευε κυρίως
ανάμεσα στους λεπρούς. Κάποια μέρα του έφεραν τρεις
εγκληματίες λεπρούς. Με δική του ευθύνη ζήτησε να τους
βγάλουν τις χειροπέδες και περιποιήθηκε με αγάπη τις πληγές τους.
Λίγο καιρό αργότερα, χρειάστηκε να πάει μέσα στη νύχτα σε έναν ασθενή που τον κάλεσε. Φοβόταν όμως
να αφήσει τη γυναίκα του και τα παιδιά του μόνα τους, γνωρίζοντας ότι αυτοί οι τρείς εγκληματίες ήταν
ελεύθεροι. Η γυναίκα του τον παρότρυνε παρ’ όλα αυτά να πάει, λέγοντας ότι ο Θεός θα τους προστάτευε.
Έτσι λοιπόν έφυγε...
Το άλλο πρωί η γυναίκα του έκπληκτη βρήκε τους τρείς άντρες ξαπλωμένους έξω από την πόρτα. Ο ένας
της είπε:
-Μάθαμε ότι ο γιατρός έφυγε τη νύχτα. Μείναμε εδώ από έξω ώστε να μην σας συμβεί τίποτε κακό. Η
αγάπη είναι δύναμη! Όσο πιο πολλή δίνεις, τόσο πιο πολλή έχεις. Η αγάπη μαλακώνει και αλλάζει καρδιές!
Η αγάπη του Θεού μαλάκωσε τη δική μας καρδιά και μας κέρδισε από την αμαρτία στην αιώνια Βασιλεία
Του!
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012:
ΤΙΜΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ!

Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗΣ
Ένας Χριστιανός καθηγητής πανεπιστημίου εξέταζε
μία μέρα τους φοιτητές του, καθώς έκαναν προφορική απαγγελία. Όταν σηκώθηκε ένας νεαρός για να
αρχίσει την απαγγελία του, δεν κράτησε το βιβλίο του
με το σωστό χέρι. Ο καθηγητής τον κατακεραύνωσε:
- Πάρε το βιβλίο σου στο σωστό χέρι και κάθισε κάτω!
Σε αυτά τα σκληρά λόγια, ο φοιτητής σήκωσε το δεξί του
μπράτσο. Το χέρι του ήταν κομμένο! Για μία στιγμή ο καθηγητής δίστασε. Έπειτα πήγε κοντά στον ανάπηρο
φοιτητή, άπλωσε το χέρι κι αφού τον αγκάλιασε, του είπε με δάκρυα στα μάτια:
-Δεν το ήξερα! Μπορείς σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις;
Η ταπεινή αυτή απολογία έκανε τρομερή εντύπωση σε εκείνο το νεαρό φοιτητή!
Την ιστορία αυτή τη διηγήθηκε κάποιος ύστερα από πολύ καιρό σε μία μεγάλη χριστιανική συγκέντρωση.
Τότε σηκώθηκε ένας άντρας, προχώρησε μπροστά, γύρισε προς το πλήθος και είπε:
-Εγώ ήμουν εκείνος ο φοιτητής!
Ο καθηγητής μου με οδήγησε στον Χριστό!
Δεν θα μπορούσε όμως να το είχε κάνει ποτέ αυτό, αν δεν είχε επανορθώσει το λάθος του...

Φωτορεπορτάζ από την «Ημέρα
Εξωτερικής Ιεραποστολής»
(Χριστιανική Εστία Λευκάδας –
Κυριακή της Ορθοδοξίας, 04.03.2012)

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!
Δόθηκε π α ρ ά τ α σ η
μέχρι τη ΔΕΥΤΕΡΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012!
Στην «παλιά Μητρόπολη»
ετοιμάζουμε τις πασχαλινές λαμπάδες
που θα διατεθούν για την ενίσχυση
του Κέντρου Νεότητας!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΤΟΥ «ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»
ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ!
---Ο
4 ΔΙΕΝΟΡΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
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ΣΤΟ “Lefkada Soccer Club”
ΣΑΒΒΑΤΟ, 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
ΕΝΑΡΞΗ: 11.30 Π.Μ.
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