ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣTΟ
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ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
25 Μαρτίου! Διπλή γιορτή, γιά τήν Ἐκκλησία καί τήν πατρίδα μας. Ἡμέρα εὐλογημένη! Ἡμέρα
πού γλυκοχάραξε μέ τήν ἐλπίδα τῆς λευτεριᾶς πρῶτα ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας καί ὓστερα ἀπό τίς
βαριές ἁλυσίδες τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς!
Τί γιορτάζει, παιδιά, ἡ Ἐκλησία μας στίς 25 Μαρτίου; Γιορτάζει τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου!
Καί τί σημαίνει Εὐαγγελισμός; Ἡ λέξη προέρχεται ἀπό τό εὖ καί ἀγγέλλω, πού σημαίνει ἀναγγέλλω,
ἀνακοινώνω κάτι καλό. Δηλαδή στίς 25 Μαρτίου γιορτάζουμε τό χαρούμενο μήνυμα τοῦ Ἀρχαγγέλου
Γαβριήλ πρός τήν Παναγία, ὅτι θά γεννήσει τόν Ἰησοῦ Χριστό!
Εἶναι τό σημαντικότερο γεγονός στήν ἀνθρώπινη ἱστορία! Ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος καί
ἦρθε στή γῆ νά μᾶς φέρει τήν ἀληθινή ἀγάπη, εἰρήνη καί χαρά στίς καρδιές μας!
Ὅμως, παιδιά, ἐκείνη τήν ἡμέρα γιορτάζουν οἱ Ὀρθόδοξοι Ἔλληνες δύο φορές. Καί γιατί εἶναι
Ὀρθόδοξοι καί γιατί εἶναι Ἕλληνες. Γιατί; Ἐπειδή γιορτάζουμε τήν ἀπελευθέρωσή μας ἀπό τούς
Τούρκους κατά τό 1821!
η

ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

Ἐκεῖνα τά χρόνια ἡ Ἑλλάδα ὑπέφερε φρικτά κάτω ἀπό τήν τουρκική τυραννία. Οἱ Ἕλληνες
προσπαθοῦσαν
νά
διατηρήσουν
ἀκέραιη
τήν
ἑλληνορθόδοξη συνείδησή τους. Δηλαδή ὄχι μόνο νά
παραμείνουν Ἕλληνες, ἀλλά καί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.
Αὐτό εἶχε ὡς τίμημα καί τήν ἴδια τή ζωή τους, ὅπως
συνέβη καί στόν νεομάρτυρα Γεώργιο, τό λαμπρότερο
διαμάντι τῶν Ἰωαννίνων!
ΔΙΗΓΗΣΗ

Ὁ ἅγιος Γεώργιος γεννήθηκε σ’ ἕνα μικρό
χωριουδάκι τῶν Γρεβενῶν, στό Τσούρχλι, ἀπό γονεῖς
ταπεινούς κι εὐσεβεῖς. Σέ ἡλικία ὀκτώ χρονῶν ὀρφάνεψε.
Ἔτσι ἀναγκάστηκε νά δουλέψει ἱπποκόμος ( νά φροντίζει
τά ἄλογα ), στήν πόλη τῶν Ἰωαννίνων, σέ ἕναν Τοῦρκο
ἀξιωματικό, ὅπως ἔκαναν πολλά φτωχόπαιδα τῆς ἐποχῆς
ἐκείνης. Τελικά ἀναδείχτηκε σπουδαῖο πρόσωπο στήν
ὑπηρεσία τοῦ Τούρκου.
Ἦταν ἕνας ψηλός, μελαχροινός καί γεροδεμένος
νέος, σεμνός, καλόκαρδος καί ὀλιγόλογος. Δέν ἦταν
μορφωμένος, ἀλλά ἡ καρδιά του ἦταν πλούσια, γεμάτη
εὐγένεια καί ἀγάπη. Τόσα χρόνια μάλιστα πού ἦταν στήν
ὑπηρεσία τοῦ Τούρκου, εἶχε ἀποκτήσει καί δεύτερο
ὄνομα, τούρκικο αὐτό, πού καλόκαρδος ὅπως ἦταν καί ἥρεμος, τό δέχονταν. Τόν φώναζαν Χασάν. Μέ
τόν τρόπο αὐτό προσπαθοῦσαν νά τόν παραπλανήσουν στή δική τους θρησκεία. Ἐκεῖνος ὅμως, ἄν καί
μικρό παιδί, δέν ξεχνοῦσε ποτέ τά λόγια τῆς μητέρας του, πώς ὁ ἀληθινός Θεός εἶναι μόνο ὁ Χριστός,
γι’ αὐτό δέν ἔπαυε σ’ Αὐτόν μόνο νά πιστεύει καί νά προσεύχεται καθημερινά. Τό ἀφεντικό του βέβαια,
γνώριζε ὅτι ὁ Χασάν ἦταν Χριστιανός. Ἀλλά κι ἐκεῖνος ἦταν ἄνθρωπος μέ καλή καρδιά κι ἐφ’ ὅσον ὁ
ὑπάλληλός του ἦταν σπουδαῖος στή δουλειά του, δέν ἐνδιαφερόταν γιά τίποτε περισσότερο.
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Ὅταν ἔφθασε σέ ἡλικία γάμου ἀρραβωνιάστηκε καί παντρέυτηκε μιά Χριστιανή καί καλή κοπέλα.
Σύντομα ὅμως συκοφαντήθηκε ἀπό τούς Τούρκους, πώς πρόδωσε τήν πίστη του, ἐνῶ ἦταν
μουσουλμάνος πῆρε γυναίκα Χριστιανή. Στό δικαστήριο ὁμολόγησε μέ θάρρος τήν πίστη του:
«Χριστιανός ἤμουν καί εἶμαι». Οὐδέποτε ἀσπάσθηκε τόν μουσουλμανισμό, τήν θρησκεία τῶν Τούρκων,
ἀλλά ὑπῆρξε ἀπό μικρό παιδί Ἕλληνας Χριστιανός. Τό γεγονός αὐτό τό ἐπιβεβαίωσε καί τό ἀφεντικό τοῦ
ἁγίου, γι’ αὐτό καί τελικά ἀθωώθηκε ἀπό τό δικαστήριο.
Ὅμως, παιδιά, οἱ συκοφάντες του δέν τόν ἄφησαν ἥσυχο…..Δέν πέρασε πολύς καιρός καί ἐνῶ
χαιρόταν τήν γέννηση τοῦ παιδιοῦ του, συκοφαντήθηκε καί πάλι. Μιά μέρα ἕνας Τοῦρκος θέλοντας νά
προκαλέσει φασαρία εἰς βάρος τοῦ ἁγίου ἄρχισε νά τοῦ φωνάζει, βρίζοντάς τον, χτυπώντας τον καί
λέγοντας σέ ὅλους ψέμματα, πώς ὁ ἅγιος ὑπῆρξε πρῶτα μουσουλμάνος κι ὕστερα ἔγινε Χριστιανός.
Ὁδηγήθηκε καί πάλι στόν πασά!
Στό δικαστήριο ὕψωσε μέ θάρρος τή φωνή του καί ὁμολόγησε τήν πίστη του, λέγοντας:
«Χριστιανός γεννήθηκα, χριστιανός εἶμαι, χριστιανός θά πεθάνω». Ὁ πασάς ἀκούγοντας αὐτά τά λόγια
καί μή ξέροντας ποιόν νά δικαιώσει καί ποιόν νά ἀδικήσει, διέταξε νά τόν ρίξουν στή φυλακή. Καί ἀφοῦ
τήν ἄλλη μέρα, προσπάθησαν νά τόν πείσουν νά γίνει Τοῦρκος, μέ κολακεῖες , ὑποσχέσεις, ἀλλά καί
ἀπειλές καί δέν τά κατάφεραν, ὁ πασάς διέταξε νά τόν βασανίσουν σκληρά. Ἕνα ἀπό τά σκληρά
βασανιστήριά του ἦταν κι αὐτό: Ἀφοῦ τόν ἔβαλαν σ’ ἕνα ξεχωριστό κελί, τοῦ ἔδεσαν σφιχτά τά πόδια
του σ’ ἕνα βαρύ χοντρό ξύλο καί ἔμπηξαν στά δάχτυλα τῶν χεριῶν καί τῶν ποδιῶν του ἀγκάθια. Οἱ
πόνοι ἦταν φρικτοί, ἀλλά ὁ ἅγιος μέ ὑπομονή καί θάρρος τούς ὑπέμεινε. Καί σάν νά μήν ἔφθανε αὐτό,
καθώς ἦταν πλαγιασμένος, τοῦ ἔβαλαν πάνω στό στῆθος του μιά μεγάλη πέτρα, περίπου πενήντα
κιλῶν. Τό βράδυ ὅμως ἄγγελος Κυρίου ἐμφανίστηκε στήν φυλακή καί τόν ἐνδυνάμωσε, ἐλαφρύνοντας
τό βάρος ἐκείνης τῆς μεγάλης πέτρας.
Ὀργισμένος ὁ πασάς ἀπό τήν ἀκλόνητη στάση τοῦ ἁγίου διέταξε νά τόν κρεμάσουν. Οἱ
φανατισμένοι Τοῦρκοι ἀλάλαζαν ἀπό χαρά κι ἄρχισαν νά πανηγυρίζουν! Ὅμως πένθος, θλίψη καί
δάκρυα στούς Ἕλληνες τῶν Ἰωαννίνων. Ὅλες τους οἱ ἐνέργειες ἦταν ἄκαρπες καί μάταιες. Οἱ Τοῦρκοι
δέν ἄλλαζαν τήν ἀπόφασή τους πιά.
Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ὁ ἅγιος, μετά τήν ἐγκληματική αὐτή ἀπόφαση, ξαναγύρισε στή φυλακή.
Ἦταν ὅμως ἤρεμος καί τό πρόσωπό του ἔλαμπε ἀπό κρυφή χαρά! Πρόθυμος νά μαρτυρήσει γιά τό
Χριστό!
Τήν ἄλλη μέρα, πρίν καλάκαλά ξημερώσει, οἱ δήμιοι μπῆκαν στή φυλακή. Ὁ ἅγιος κατάλαβε.
Εὐχαρίστησε τόν Θεό, πού τόν ἀξίωσε νά πεθάνει γι’ Αὐτόν. Ὕστερα σιωπηλός πλησίασε τούς ἄλλους
Χριστιανούς φυλακισμένους, τούς φίλησε ἀδελφικά καί ξεκίνησε. Στό δρόμο πήγαινε γρήγορα, σάν νά
βιαζόταν νά συναντήσει τόν Χριστό καί Κύριό του.
Ἡ κρεμάλα ἦταν ἕτοιμη. Ὅταν πλησίασαν, βαθειά σιωπή ἁπλώθηκε τριγύρω. Παρακάλεσε, τοῦ
ἔλυσαν τά χέρια κι ἔκανε τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Καί πρίν ἀνέβει στήν ἀγχόνη, φώναξε στούς
Χριστιανούς: «Συγχωρῆστε με, ἀδελφοί, κι ὁ Θεός νά σᾶς συγχωρήσει». Ἦταν 17 Ἰανουαρίου, πού ἡ
μακαρία ψυχή του πέταξε στήν αἰωνιότητα, γιά νά δοξολογεῖ γιά πάντα τόν Θεό, πού τόσο ἀγάπησε. Οἱ
Χριστιανοί τόν πῆραν καί τόν ἔθαψαν μέ σεβασμό καί τιμές.
Δέν πέρασε πολύς καιρός καί στόν τάφο του ἄρχισαν νά γίνονται θαύματα. Παράλυτοι
περπατοῦσαν, ἄρρωστοι γίνονταν καλά, δυστυχισμένοι εὔρισκαν τήν εὐτυχία τους. Ἡ φήμη τοῦ ἁγίου
ἁπλωνόταν σάν ἕνα μεγάλο φῶς. Καί ἡ Ἐκλησία μας δέν ἄργησε νά τόν ἀνακηρύξει ἅγιο, νά τόν τιμᾶ
καί νά τόν γιορτάζει, σάν μάρτυρα τῆς πίστεώς μας, στίς 17 Ἰανουαρίου!
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Πρέπει νά εἴμαστε περήφανοι, παιδιά, πού τό γένος τῶν Ἑλλήνων γέννησε τόσο ἡρωϊκές ψυχές,
ψυχές εὐλογημένες ἀπό τόν Θεό, ὅπως τόν ἅγιο Γεώργιο. Περήφανοι, ἀλλά καί πρόθυμοι νά τούς
μιμιθοῦμε!
Σέ ποιό μέρος εἴπαμε πώς βρισκόταν ὁ ἅγιος Γεώργιος; (Στά Ἰωάννινα)
Παρ’ ὅ,τι μεγάλωσε σέ τουρκικό περιβάλλον ἔχασε τήν πίστη του; (Ὄχι. Δέν ξέχασε ποτέ τά
λόγια τῆς μητέρας του, πώς ὁ ἀληθινός Θεός εἶναι μόνο ὁ Χριστός, γι’ αὐτό δέν ἔπαψε σ’ Αὐτόν μόνο νά
πιστεύει καί νά προσεύχεται καθημερινά).
76

Τί ὁμολογοῦσε μέχρι τήν τελευταία στιγμή; (Χριστιανός γεννήθηκα, χριστιανός εἶμαι, χριστιανός
θά πεθάνω).
Τί σᾶς ἔκανε περισσότερο ἐντύπωση ἀπό τή διήγηση πού ἀκούσατε σήμερα; (Ὅτι ἦταν μόλις
ὀκτώ χρονῶν πού ἔχασε τούς γονεῖς του, ἀλλά δέν ξέχασε τήν πίστη του. Τό θάρρος, ἡ ὁμολογία του
στό δικαστήριο. Ἡ ὑπομονή καί ἡ καρτερία του στά φρικτά βασανιστήρια. Ἡ ἀνεξικακία ἀκόμα καί
στούς συκοφάντες του………).
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ἐσεῖς παιδιά σήμερα δέν κινδυνεύεται ἐπειδή εἶστε χριστιανόπουλα. Ἡ πατρίδα μας εἶναι πιά
ἐλεύθερη, χάρη στίς θυσίες τῶν προγόνων μας. Κανείς δέν κινδυνεύει γιατί πιστεύει στό Χριστό. Ἡ ζωή
μας δέν ἀπειλεῖται, ὅταν ὁμολογοῦμε μέ τή στάση μας ὅτι εἴμαστε Χριστιανοί! Κανείς δέν ζητᾶ σήμερα
ἀπό μᾶς νά θυσιάσουμε τή ζωή μας, νά πεθάνουμε γιά τό Χριστό, πού καί γι’ αὐτό πρέπει πάντοτε νά
εἴμαστε ἔτοιμοι καί ἀποφασισμένοι. Ὅμως παιδιά, μήπως:
1) Ντρεπόμαστε νά κάνουμε τό σταυρό μας, ὅταν περνᾶμε ἔξω ἀπό μιά Ἐκλησία; Ἣ
ντρεπόμαστε νά ποῦμε τήν πρωϊνή προσευχή στό σχολεῖο;...
2) Διστάζουμε νά διαφωνήσουμε σέ κάτι πού δέν συμφωνεῖ μέ τίς χριστιανικές ἀρχές μας; (π.χ.
νά νηστεύσουμε, νά μήν πᾶμε γιά ποδόσφαιρο ἢ σέ κάποιο πάρτι τήν Κυριακή τό πρωϊ, γιατί ἔχουμε
ἐκκλησιασμό, νά μήν ἀκούσουμε ἢ δοῦμε κάτι πού δέ θά μᾶς ὠφελήσει, νά μήν ἀκολουθήσουμε τήν
«μόδα», ὅταν αὐτή δέν ἀκολουθεῖ τή λογική…..)
3) Θυμόμαστε γεγονότα εἰς βάρος τῶν ἄλλων καί δέν ἔχουμε τήν ἀνεξικακία τῶν ἁγίων;….
4) Δέν διατηροῦμε ἄσβεστη τήν ἑλληνική μας συνείδηση; (Δέν συμμετέχουμε στίς ἐθνικές
γιορτές μέ τήν κατάλληλη ἐνδυμασία, δέν στολίζουμε τά μπαλκόνια μας μέ ἑλληνικές σημαῖες, δέν
μαθαίνουμε ἑλληνικούς παραδοσιακούς χορούς καί τραγούδια…..)
5) Δέν εἴμαστε ἔτοιμοι νά θυσιάσουμε τή ζωή μας «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς
πατρίδας τήν ἐλευθερία»;
Ὅλα αὐτά, παιδιά, πρέπει νά μᾶς προβληματίσουν καί νά πάρουμε σοβαρές ἀποφάσεις. Θά
πρέπει νά ὁμολογοῦμε ὅτι πιστεύουμε στό Χριστό μέ τίς πράξεις μας. Ὅτι τόν ἀγαποῦμε καί Τόν
ἀναγνωρίζουμε ὡς Κύριο καί Ἀρχηγό τῆς ζωῆς μας. Στό σπίτι, στή γειτονιά, στό σχολεῖο. Πάντοτε
δίνονται εὐκαιρίες! Ἐμπρός λοιπόν στόν ἀγώνα! Ποτέ νά μή δειλιάσουμε!
ΣΥΝΘΗΜΑ

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΕΘΑΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ!
ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον, καί τοῦ ἀπ’ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις. Ὁ Υἱός τοῦ
Θεοῦ, Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί Γαβριήλ τήν χάριν εὐαγγελίζεται. Διό καί ἡμεῖς σύν αὐτῷ τῇ
Θεοτόκῳ βοήσωμεν: Χαῖρε, Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σου.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Σήμερα πραγματοποιεῖται τό κεφάλαιο τῆς σωτηρίας μας καί ἡ φανέρωση τοῦ Μυστηρίου πού ὑπῆρχε
πρίν ἀπό αἰῶνες. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ γίνεται Υἱός τῆς Παρθένου καί ὁ Γαβριήλ ἀναγγέλλει τό χαρμόσυνο
μήνυμα τῆς χάρης (τοῦ Θεοῦ). Γι’ αὐτό κι ἐμεῖς μαζί του ἄς φωνάξουμε πρός τήν Θεοτόκο: Χαῖρε, ἐσύ
πού εἶσαι γεμάτη ἀπό τή θεία χάρη, ὁ Κύριος ἄς εἶναι μαζί σου.
Βοηθήματα: «Ἀθληταί στεφανηφόροι», «Ματωμένα στεφάνια», «Ὁ ὄμορφος κόσμος τοῦ Θεοῦ»,
«Βόσκε τά ἀρνία μου».
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