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Μ᾽ ἀγκωνάρια παρμένα ἀπ᾽ τὰ θέμελά σου
κτίσαν τὰ ἐθνικά τους σπιτικὰ
σ᾽  Ἀνατολὴ καὶ Δύση οἱ λαοί.

Σκέπη τους ἡ δική σου
τρισχιλιόχρονη πορεία

μέσα στοῦ πνεύματος τὴν αἴγλη
καὶ στὴ θεόγραφη τῆς χριστιανοσύνης διδαχή.

Διαμελίζεσαι ἀέναα μέσα στῶν χρόνων τὴ ροὴ 
ἀπ᾽ τῆς ἀδικίας τὶς ἁρπάγες

κι ἀπ᾽ τοῦ πλούτου σου τοὺς σφετεριστές, 
μὰ ἐσὺ δὲν ἐξαντλεῖσαι.

Τῆς οἰκουμένης εἶσαι ἡ πιὸ ψηλὴ κορφή,
δὲν θὰ σὲ χαμηλώσουν οἱ αἰῶνες,

τῆς γῆς ὁ σφυγμὸς εἶσαι.

Μοναχὴ ΘΕΚΛΑ
(ἀπὸ τὴν ποιητικὴ συλλογὴ Προσδοκία  Ἀνάστασης)

Ἑλλάδα μου
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Ἐπὶ τετρακόσια ὁλόκληρα 
χρόνια, οἱ  Ἕλληνες ἔζησαν 
μέσα στὸ σκοτάδι τῆς πιὸ 

μαύρης σκλαβιᾶς. Ποθοῦσαν, 
ἀσφαλῶς, τὴ μέρα ποὺ ὁ ἥλιος 
τῆς ἐλευθερίας θὰ ἀνέτελλε καὶ 
πάλι.  Ἀλλά...

« Ἄργειε νἄλθει ἐκείνη ἡ μέρα
κι ἦταν ὅλα σιωπηλά, 

γιατὶ τά ᾽σκιαζε ἡ φοβέρα
καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά»...

Πόσο δυνατοὶ οἱ στίχοι αὐτοὶ 
τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητῆ, τοῦ 
Διονυσίου Σολωμοῦ! Καὶ πόσο 
ἔξοχα ἀποτυπώνουν τὸ βαρὺ 
σκοτάδι ποὺ ἅπλωνε στὴν ἑλλη-
νικὴ γῆ ἡ τούρκικη σκλαβιά!

Ἢ μήπως, ἆραγε, εἴμαστε 
ὑπερβολικοί; Διότι τελευταῖα 
ἔχουμε συνηθίσει νὰ ἀκοῦμε 
πολλούς, καὶ δὴ ἐμφανιζόμε-
νους ὡς ἱστορικούς, ποὺ σὰν 
νὰ ἔχουν βαλθεῖ νὰ γκρεμίσουν 
ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔχουμε μάθει καὶ 
μὲ τὰ ὁποῖα ἔχουμε μεγαλώσει. 
Αὐτοὶ μιλοῦν περιφρονητικὰ γιά 
«ἐθνικοὺς μύθους» – ὅταν δὲν 
προχωρᾶνε ἕνα ἀκόμα βῆμα 

παραπέρα, προβάλλοντας μιὰ 
ἐξαιρετικὰ ὡραιοποιημένη ἕως 
ἀπροκάλυπτα ἐκθειαστικὴ εἰκό-
να τῆς  Ὀθωμανικῆς αὐτοκρα-
τορίας.

Ὅμως ὄχι!  Ἀνάμεσα στὰ 
πολλὰ ποὺ πιστοποιοῦν τὸ 

σκοτάδι τῆς τουρκικῆς σκλα-
βιᾶς, ἐπιλέγουμε ἐδῶ ἕνα καὶ 
μόνο. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἐπίση-
μο ὀθωμανικὸ κείμενο... ἀνα-
θεματισμοῦ τῆς τυπογραφίας!!! 
Καὶ ἂν φαίνεται ἀπίστευτο ὅτι θὰ 
μποροῦσε ποτὲ νὰ ὑπάρξει ἕνας 
τέτοιος ἀναθεματισμός... περιμέ-
νετε νὰ δεῖτε τὸ σκεπτικὸ πάνω 
στὸ ὁποῖο στηρίζεται!!! Τὸ ἐξαι-
ρετικὰ ἀποκαλυπτικὸ αὐτὸ κεί-
μενο παραδίδεται σὲ ἐπιστολὴ 
τοῦ γνωστοῦ Γάλλου φιλοσό-
φου Βολταίρου (1694-1778) 
πρὸς τὴν τσαρίνα Αἰκατερίνη Β΄ 
τὴ Μεγάλη τῆς Ρωσίας (1729-
1796, τσ. 1762-1796)*. 

*.  Ἡ Αἰκατερίνη Β΄ ἡ Μεγάλη τῆς Ρω-
σίας αὐτοχαρακτηριζόταν ἐστεμμένη 
«φιλόσοφος» καὶ διατηροῦσε τακτικὴ 
ἀλληλογραφία μὲ σπουδαίους δια-
νοητὲς τῆς ἐποχῆς της.  Ὁ Βολταῖρος 

Τὸ κείμενο ὑπογράφεται ἀπὸ 
τὸν μουφτῆ τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως, δηλαδὴ τὸν ἀνώτατο 
θρησκευτικὸ ἡγέτη τῆς  Ὀθωμα-
νικῆς αὐτοκρατορίας, ὁ ὁποῖος 
αὐτοπροσδιορίζεται ὡς «φῶς 
τῶν φώτων» καί «ἐκλεκτὸς τῶν 
ἐκλεκτῶν».  Ἂς μᾶς ἐπιτρεπεῖ νὰ 
σχολιάσουμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος 
ποὺ αὐτοπροσδιορίζεται ἔτσι 
μοιάζει νὰ μὴν εἶναι στὴν πραγ-
ματικότητα παρά... ψώνιο τῶν 
ψώνιων...  Ἀλλὰ ἂς μὴν ἐπιμεί-
νουμε σὲ αὐτό.

Ὁ συντάκτης τοῦ κειμένου 
δὲν βραδύνει νὰ προσδιορίσει 
μὲ σαφήνεια τὸ θέμα: Πρόκει-
ται γιὰ ἀπόφαση τοῦ ἰδίου –ἀπὸ 
κοινοῦ, ὅπως γράφει, μὲ τὸν 
Μωάμεθ...– γιὰ καταδίκη, ἐξορία 
καὶ ἀναθεματισμό «τῆς ὀλεθρίας 
τῆς τυπογραφίας ἐφευρέσεως». 

Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ φοβόταν ὁ 
μουσουλμάνος θρησκευτικὸς 
ἡγέτης, ὥστε νὰ προχωρήσει σὲ 
αὐτὴ τὴν ἀσύλληπτη ἀπόφαση;  

πίστευσε ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ προσελ-
κύσει τὴν τσαρίνα στὶς ἀρχὲς τοῦ Δια-
φωτισμοῦ. Συνολικὰ ἀπηύθυνε πρὸς 
αὐτὴν 26 ἐπιστολές, γραμμένες ἀπὸ 
τὸ 1768 ἕως τὸ 1777.  Ἀξίζει νὰ ση-
μειωθεῖ ὅτι τὸ 2006 Εὐρωπαῖος συλ-
λέκτης ἀγόρασε τὶς ἐπιστολὲς αὐτὲς 
ἔναντι ποσοῦ 750.000 δολαρίων, τὸ 
ὁποῖο, ὅπως ἀνακοίνωσε ὁ οἶκος δη-
μοπρασιῶν Sothebys, ἀποτελεῖ ποσό-
ρεκὸρ γιὰ τὴν ἀγορὰ χειρόγραφων 
ἐπιστολῶν τῆς περιόδου. Μεταξὺ 
ἄλλων, τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Βολταίρου 
σὲ αὐτὲς τὶς ἐπιστολὲς προσελκύει καὶ 
ὁ τότε μαινόμενος ρωσο-τουρκικὸς 
πόλεμος, τὸν ὁποῖο ὁ Γάλλος φιλό-
σοφος ἔβλεπε ὡς μιὰ εὐκαιρία γιὰ τὴ 
διάλυση τῆς  Ὀθωμανικῆς αὐτοκρα-
τορίας, ἡ ὁποία ἀντιπροσώπευε στὰ 
μάτια του τὸν ἔσχατο σκοταδισμό, καὶ 
τὴν ἀνάσταση τῆς  Ἑλλάδας.  Ἔγραφε 
χαρακτηριστικά: «Ὑπερασπισθεῖτε τὴν  
Ἑλλάδα, γιατὶ σὲ αὐτὴν ὀφείλουμε τὰ 
φῶτά μας, τὶς ἐπιστῆμες, τὶς τέχνες καὶ 
ὅλες τὶς ἀρετές μας».

Ἀναθεματισμός... τῆς παιδείας!

K

K
Ἐπὶ τετρακόσια ὁλόκληρα χρόνια, οἱ  Ἕλλη-
νες ἔζησαν μέσα στὸ σκοτάδι τῆς πιὸ μαύρης 
σκλαβιᾶς. Ποθοῦσαν, ἀσφαλῶς, τὴ μέρα ποὺ 
ὁ ἥλιος τῆς ἐλευθερίας θὰ ἀνέτελλε καὶ πάλι.  

Ἀλλά...
« Ἄργειε νἄλθει ἐκείνη ἡ μέρα

κι ἦταν ὅλα σιωπηλά, 
γιατὶ τά ᾽σκιαζε ἡ φοβέρα

καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά»...
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Ὁ ἴδιος τὸ γράφει ρητῶς, ἐκθέτο-
ντας ἀναλυτικὰ τὸ σκεπτικὸ τοῦ 
ἀναθεματισμοῦ:

Ἡ πρώτη κατηγορία ποὺ 
ἐκτοξεύεται κατὰ τῆς τυπογρα-
φίας εἶναι ὅτι αὐτή, διευκολύ-
νοντας τὴν ἔκφραση καὶ διάδο-
ση τῶν ἰδεῶν, διασκορπίζει τὴν 
ἀμάθεια, ἡ ὁποία ἐμφανίζεται ὡς 
«σώτειρα καὶ φύλαξ ὅλων τῶν 
πολιτισμένων βασιλείων». Πε-
ριττὸ νὰ σχολιάσουμε αὐτὴν τὴν 
ἀντίληψη περὶ τοῦ πολιτισμοῦ...

Ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ ἄλλος 
φόβος, πιὸ συγκεκριμένος: μή-
πως, ἀνάμεσα στὰ ἄλλα βιβλία, 
ἔλθουν ἀπὸ τὴ Δύση καὶ διδα-
κτικὰ ἐγχειρίδια τῆς γεωργίας καὶ 
τῆς μηχανικῆς, τὰ ὁποῖα ἀνοί-
ξουν τὰ μάτια στοὺς γεωργοὺς 
καὶ τεχνῖτες τῆς  Ὀθωμανικῆς 
αὐτοκρατορίας, τοὺς κάνουν πε-
ρισσότερο ἐργατικούς, μὲ ἀπο-
τέλεσμα αὐτοὶ νὰ σωρεύσουν 
πλούτη καὶ νὰ γίνουν ἀλαζόνες, 
ἀντίθετα ἀπὸ τὰ ὅσα ἐπιτάσσει 
τὸ Κοράνι...

Καὶ τὸ πιό... ἐφιαλτικό:  
Ὑπάρχει καὶ ὁ φόβος... μήπως 
τὰ ἰατρικὰ βιβλία τῶν δυτικῶν 
συγγραφέων κάνουν γνωστοὺς 
τρόπους προφύλαξης ἀπὸ τὴν 
πανώλη, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο θὰ 
ἦταν... «μεγίστη παρανομία κατὰ 
τῆς θείας προνοίας»(!!!).

Ὅλα αὐτὰ ὁδηγοῦν τὸν συ-
ντάκτη τοῦ κειμένου τοῦ ἀνα-
θεματισμοῦ, «πρὸς καταρτισμὸν 
τῶν πιστῶν καὶ πρὸς σωτηρίαν 
τῶν ψυχῶν αὐτῶν», νὰ ἀπαγο-
ρεύσει «εἰς ὅλους καὶ διὰ παντὸς 

καὶ ὑπὸ ποινὴν τῆς αἰωνίας κο-
λά σεως τὴν ἀνάγνωσιν τῶν βι-
βλίων»...

Γράφονται καὶ ἄλλα σὲ αὐτὸ 
τὸ κείμενο, ἀπίστευτα, ποὺ ὅσες 
φορὲς κι ἂν τὰ διαβάσει κανείς, 
νιώθει τὴν ἀνάγκη νά... τσιμπη-
θεῖ, γιὰ νὰ βεβαιωθεῖ ὅτι δὲν 
ὀνειρεύεται... Τὸ ἀπίστευτο αὐτὸ 
κείμενο, σὲ μιὰ λόγια ἑλληνικὴ 
ἀπόδοση, ἔχει ὡς ἑξῆς:

« Ἡμεῖς, Γιοσοὺφ Χερεβῆ, 
ἐλέῳ Θεοῦ μουφτῆς τοῦ ἱε-
ροῦ κράτους τῶν  Ὀθωμανῶν, 
φῶς τῶν φώ των, ἐκλεκτὸς τῶν 
ἐκλεκτῶν, πρὸς ἅπαντας τοὺς 
ἐντυγχάνοντας πιστοὺς εὐλογία.

Ἐπειδὴ ὁ Σαῒτ ἐφέντης, πρῴην 
πρέσβης τῆς  Ὑψηλῆς Πύλης εἰς 
μικρόν τι βασίλειον ὀνο μα ζό-
μενον Φράνκρομ [ἐνν. τὴ Γαλ-
λία!], κείμενον μεταξὺ  Ἱσπανίας 
καὶ  Ἰταλίας, παρεισῆξε τὴν τυ-
πογραφίαν εἰς ἡμᾶς, ἀφοῦ συ-
νεσκέφθημεν περὶ τοῦ νεωτερι-
σμοῦ τούτου μὲ τοὺς σε βα σμίους 
συναδέλφους ἡμῶν κατῆδες καὶ 
ἰμάμηδες τῆς βασιλικῆς πόλε-
ως  Ἰστανπούλ, καὶ μά λιστα μὲ 
τοὺς ντερβίσηδες, τῶν ὁποίων 
ὁ ζῆλος εἶναι γνωστός, ἔδοξεν 
εἰς τὸν Μωάμεθ καὶ εἰς ἡμᾶς νὰ 
καταδικάσωμεν, ἐξορίσωμεν καὶ 
ἀναθεματίσωμεν τὴν ὀλεθρίαν 
τῆς τυ πο γρα φίας ἐφεύρεσιν διὰ 
τὰς ἐφεξῆς αἰτίας:

1. Διότι ἡ τυπογραφία κοινο-
ποιεῖ εὐκόλως τοὺς στοχασμοὺς 
τῶν ἀνθρώπων εἰς τὸν κόσμον 
καὶ διασκορπίζει τὴν ἀμάθεια, ἡ 

ὁποία εἶναι ἡ σώτειρα καὶ φύλαξ 
τῶν πολιτισμένων βα σι λείων.

2. Μήποτε ἐκ τῶν ἀποκομι-
ζομένων ἐνταῦθα ἀπὸ τὴν Δύσιν 
βιβλίων εὑρεθοῦν καί τινα δι-
δακτι κὰ τῆς γεωργίας καὶ τῶν 
μηχανικῶν τεχνῶν ἐγχειρίδια, 
διὰ τῶν ὁποίων φωτιζόμενοι –ὃ 
μὴ γένοιτο– οἱ γεωργοὶ καὶ χει-
ρωνάκται μας γενοῦν φιλόπο-
νοι, ἐκτείνουν τὴν βιο μη χα νίαν 
των, πλουτισθοῦν καὶ ἀποκατα-
σταθοῦν μίαν ἡμέραν ὁπωσοῦν 
μεγαλόφρονες. καὶ τοῦ το εἶναι 
ἀπολύτως ἐνάντιον τοῦ ἱεροῦ 
Κορανίου.

3. Διότι πιθανὸν νὰ συγγρά-
ψουν τινὲς ἱστορικὰ βιβλία, μὴ 
διαλαμβάνοντα περὶ θαυμάτων, 
τὰ ὁποῖα παρακρατοῦσιν τὸ ἔθνος 
εἰς μακαρίαν κατάστασιν, ἀλλὰ 
ἀναυδῶς ἐξιστοροῦντα τὰ καλὰ 
καὶ τὰ κακὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων 
καὶ ἐπαινοῦντα τὴν δικαιοσύνην. 
καὶ τοῦτο εἶ ναι ἄντικρυς ἐνάντιον 
τῶν δικαιωμάτων τῆς ἱερᾶς ἐξου-
σίας μας.

4. Μήποτε προϊόντος τοῦ 
χρόνου εὑρεθοῦν μοχθηροί 
τινες φιλόσοφοι, καὶ ὑπὸ τὴν 
εὐ λο γο φα νῆ μέν, ἀλλὰ ἀξιόποι-
νον πρόφασιν νὰ φωτίσουν τοὺς 
ἀνθρώπους, διὰ νὰ βελτιώσωσι 
τὴν κατάστασίν των, διδάξουν 
ἐπικινδύνας ἀρετάς, τὰς ὁποίας ὁ 
λαὸς δὲν πρέπει νὰ γνω ρί ζει ποτέ.

5. Μήποτε οἱ φιλόσοφοι 
οὗτοι δι᾽ ὑπερβολῶν σεβασμοῦ 
πρὸς τὴν θεότητα ἐνσπείρουν διὰ 
τοῦ τύ που σκανδαλωδῶς ὅτι ὁ 
Θεὸς εἶναι πανταχοῦ παρών. καὶ 

K

K
Ἀνάμεσα στὰ πολλὰ ποὺ πιστοποιοῦν τὸ σκοτάδι τῆς τουρκικῆς σκλα-
βιᾶς, ἐπιλέγουμε ἐδῶ ἕνα καὶ μόνο. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἐπίσημο ὀθωμα-
νικὸ κείμενο... ἀναθεματισμοῦ τῆς τυπογραφίας!!! Καὶ ἂν φαίνεται ἀπί-
στευτο ὅτι θὰ μποροῦσε ποτὲ νὰ ὑπάρξει ἕνας τέτοιος ἀναθεματισμός... 

περιμένετε νὰ δεῖτε τὸ σκεπτικὸ πάνω στὸ ὁποῖο στηρίζεται!!! 
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τότε παύοντες οἱ προ σκυ νη ταὶ 
τοῦ νὰ ἀπέρχονται εἰς τὴν Μέκ-
καν, θέλει ζημιωθοῦν τὴν ψυχὴν 
αὐτῶν.

6. Μήποτε ἀναγιγνώσκοντες 
τὰ βιβλία τῶν δυτικῶν συγγραφέ-
ων, ὅσοι ἔγραψαν περὶ ἐπι δη μι-
ῶν καὶ διδάσκουν τοὺς τρόπους 
τῆς θεραπείας των, φθάσωμεν νὰ 
προφυλαχθῶμεν ἀπὸ τὴν πανώ-
λην. καὶ τοῦτο ἤθελεν εἶσθαι με-
γίστη παρανομία κατὰ τῆς θείας 
προνοίας.

Δι᾽ αὐτὰς καὶ δι᾽ ἄλλας 
πολλὰς αἰτίας, πρὸς καταρτισμὸν 
τῶν πιστῶν καὶ πρὸς σωτηρίαν 
τῶν ψυχῶν αὐτῶν, ἀπαγορεύο-
μεν εἰς ὅλους καὶ διὰ παντὸς καὶ 
ὑπὸ ποινὴν τῆς αἰωνίας κο λά-
σεως τὴν ἀνάγνωσιν τῶν βιβλίων. 
Φοβούμενοι δὲ μήποτε ἀπὸ πει-
ρασμὸν τοῦ μισοκάλου δια βόλου 
θελήσουν νὰ ἀναγνώσουν ξένα 
βιβλία, ἀπαγορεύομεν εἰς τοὺς 
γονεῖς τὸ νὰ δι δά ξουν τὰ παιδιά 
των ξένα γράμματα.

Καὶ διὰ νὰ ἐμποδίσωμεν νὰ 
εἰσαχθεῖ λαθραίως τοιοῦτον 
βιβλίον εἰς τὴν ἱερὰν Βα σι λεύ-
ου σαν, ἀποκαθιστῶμεν πληρε-
ξούσιόν μας τὸν σουλτανικὸν 
χεκιμπασῆν [ἀρχίατρο], ὅστις 
προ σέχει καλῶς καὶ δὲν ἐπιτρέπει 

νὰ εἰσαχθοῦν ξένα βιβλία οὔτε 
τυπωτικὰ σύνεργα εἰς τὸν τό πον 
μας, καὶ διὰ τῆς παρούσης δίδο-
μεν εἰς αὐτὸν ὅλην τὴν δύναμιν, 
διὰ νὰ συλλάβει ὅν τι να ἤθελε 
παρουσιασθεῖ κομίζων τοιαῦτα 
εἰς τὰς θύρας τῆς πόλεως, καὶ νὰ 
μᾶς τὸν φέρει δε δε μένον χεῖρας 
καὶ πόδας, διὰ νὰ τὸν καταδικά-
σωμεν εἰς ὁποιανδήποτε ποινὴν 
θελήσωμεν.

Ἐξε δόθη ὑπὸ τῆς μακαριότη-
τός μας, Παλάτιον, τὴν 7 Μουχα-
ρεμίου 11432».

Ὅταν διαβάζει κανεὶς αὐτὸ 
τὸ ἀπίστευτο κείμενο, πολλὲς 
φορὲς νιώθει τὴν ἀνάγκη νὰ ξα-
ναδιαβάσει αὐτὸ ποὺ μόλις ἔχει 
ἀναγνώσει, γιὰ νὰ βεβαιωθεῖ ὅτι 
αὐτὸ τὸ ἀδιανόητο ποὺ μόλις 
διάβασε εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι, καὶ 
δὲν τὸ παρενόησε.

Τὸ  κε ίμενο  μαρτυρε ῖ 
ἀψευδῶς τὸν σκοταδισμὸ τῆς 
ὀθωμανικῆς κυριαρχίας.  Ἕναν 
σκοταδισμὸ ποὺ δὲν χάνεται μό-

2. Πρόκειται βεβαίως γιὰ τὴ μουσουλ-
μανικὴ χρο νολογία, ποὺ ἔχει ὡς ἀφε-
τηρία τὴ χρονολογία τῆς ἀναχώρησης 
τοῦ Μωάμεθ ἀπὸ τὴ Μέκκα γιὰ τὴ Με-
δίνα, τὸ 622. ἑπομένως, πρόκειται γιὰ 
τὸ ἔτος 622+1143=1765.

νο μέσα στὰ βάθη τῶν αἰώνων, 
ἀλλὰ φθάνει μέχρι καὶ τὰ νεώ-
τερα χρόνια – νά, γιὰ παράδειγ-
μα, ὅταν ὁ 35ος σουλτάνος τῆς  
Ὀθωμανικῆς αὐροκρατορίας, ὁ  
Ἀβδοὺλ Χαμὶτ Β΄ (1842-1918), 
ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ ὁποίου 
ἐκδηλώθηκε ἡ ἐπανάσταση τῶν 
Νεοτούρκων, διέταξε νὰ σβηστεῖ 
ἀπὸ ὅλα τὰ ἐπιστημονικὰ βιβλία 
τὸ χημικὸ σύμβολο τοῦ νε ροῦ 
(H2O), ἀπὸ φόβο ὅτι κάποιοι θὰ 
τὸ διάβαζαν ὡς συντομογραφία 
τοῦ... « Ὁ Χα μὶτ ὁ 2ος εἶναι ἕνα 
μηδενικό»...

Νὰ λοιπὸν τὸ σκοτάδι τῆς 
τουρκικῆς σκλαβιᾶς.  Ἂς ὑποθέ-
σουμε ὅτι ξεχνᾶμε ὅλα τὰ ἄλλα 
– τὸ παιδομάζωμα, τὰ χαράτσια, 
τὶς στερήσεις, τὶς ταπεινώσεις, τὴ 
μόνιμη ἀπειλὴ κατὰ τῆς ζωῆς 
τῶν ραγιάδων, τὶς βάρβαρες 
θανατώσεις καὶ τὰ βασανιστή-
ρια. Εἰλικρινά, ἀκόμα κι ἂν ὅλα 
αὐτὰ δὲν ὑπῆρχαν, καὶ μόνος ὁ 
πνευματικὸς ζόφος τὸν ὁποῖο 
ἀποπνέει τὸ ἐδῶ παρατιθέμενο 
κείμενο θὰ ἀρκοῦσε νὰ κάνει 
ἀνυπόφορη τὴν τουρκικὴ σκλα-
βιὰ γιὰ τὸ γένος τῶν  Ἑλλήνων.

Δὲν εἶναι λοιπὸν νὰ ἀπορεῖ 
κανεὶς γιατί οἱ  Ἕλληνες βγῆκαν 
ἀπὸ τὴν τουρκικὴ σκλαβιὰ μὲ 
ἕναν ἀσίγαστο πόθο γιὰ ἐλευθε-
ρία – μέχρι ὑπερβολῆς μάλιστα, 
ἀλλὰ καὶ μὲ ἕναν ἀσίγαστο πόθο 
γιὰ παιδεία – ἐπίσης μέχρι ὑπερ-
βολῆς: ἔφθασαν μέχρι τοῦ ση-
μείου νὰ ποῦν τὸν Καποδίστρια 
«φωτοσβέστη», ἐπειδὴ ἐβράδυ-
νε τὴν ἵδρυση Πανεπιστημίου, 
λὲς καὶ ἦταν ποτὲ δυνατὸν νὰ 
ὀργανωθεῖ Τριτοβάθμια  Ἐκπαί-
δευση σὲ μιὰ χώρα στὴν ὁποία 
δὲν ὑπῆρχαν ἀκόμη ἀπόφοιτοι 
Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτεροβάθ-
μιας  Ἐκπαίδευσης... 

*     *     *

Ἐδῶ πρέπει νὰ ποῦμε ὅμως 
καὶ κάτι ἄλλο:  Ὅταν καταγγέλ-
λουμε τὸν πνευματικὸ ζόφο τῆς 
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τουρκικῆς σκλαβιᾶς, αὐτὸ δὲν 
πρέπει νὰ μᾶς κάνει νὰ κλείνου-
με τὰ μάτια μπροστὰ στὸν πνευ-
ματικὸ ζόφο ποὺ κυριαρχεῖ σή-
μερα, γύρω μας. Διότι βλέπουμε 
καὶ σήμερα πολλούς, πάρα πολ-
λούς, ποὺ μοιάζουν νὰ ἔχουν 
περάσει τὸν ἀναθεματισμὸ τῆς 
τυπογραφίας... ἀπὸ τὴ θεωρία 
στὴν πράξη! Βλέπουμε ὅλο καὶ 
περισσότερους νὰ μὴν ἔχουν 
στὸ σπίτι τους οὔτε ἕνα βιβλίο(!) 
καὶ νά «τό ᾽χουν γρουσουζιά» 
ν᾽ ἀνοίξουν νὰ διαβάσουν ἔστω 
μία σελίδα. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἆραγε 
πνευματικὸς ζόφος; 

Ἂς μὴ μιλήσουμε γιὰ τὴν 
ἀπαξίωση τῆς παιδείας. Στὰ ζο-

φερὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, 
στὸν σκοτεινὸ 17ο αἰῶνα, ὅταν 
εἶπαν σὲ κάποιον πασᾶ ὅτι ὁ  
Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος ὁ 
παλαιότερος εἶχε σπουδάσει δώ-
δεκα χρόνια στὴν  Ἰταλία, αὐτὸς 
ἀναφώνησε: «Δώδεκα χρόνια 
διάβαζε; Σίγουρα σάλεψε τὸ 
μυαλό του!».  Ὁποία ἀπαξίωση 
τῆς παιδείας! Ναί, ἀλλὰ αὐτὸς ὁ  
Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος 
ἔγινε Μέγας Λογοθέτης καὶ Μέ-
γας Διερμηνεὺς τῆς  Ὑψηλῆς Πύ-
λης καὶ ἔμεινε στὴν ἱστορία ὡς 
« Ὁ  Ἐξ  Ἀπορρήτων» – πρᾶγμα 
ποὺ σημαίνει, ἂν μή τι ἄλλο, ὅτι 
μέσα στὸν πνευματικὸ ζόφο τῆς  
Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας ἡ 
παιδεία του τελικὰ ἐκτιμήθηκε.  
Ἐνῷ σήμερα, στὴ σύγχρονη  

Ἑλλάδα, ὑπάρχουν σπουδαῖα 
μυαλὰ πού «μένουν στὰ ἀζήτη-
τα», γιὰ νὰ βολεύονται οἱ κάθε 
λογῆς ἀργόσχολοι, ποὺ ὅμως 
ἔχουν τὸ κατάλληλο «μέσο»... 
Τόσοι καὶ τόσοι λαμπροὶ νέοι 
χλευάζονται ἀπὸ τούς «μάγκες» 
ποὺ βολεύτηκαν, ἐνῷ ἐκεῖνοι 
ἔχαναν τὴ ζωή τους στὰ βιβλία. 
Τόσοι καὶ τόσοι λαμπροὶ νέοι 
φεύγουν στὸ ἐξωτερικό, ὅπου 
βρίσκουν τὴν ἀναγνώριση ποὺ 
δὲν μποροῦν νὰ βροῦν στὴν πα-
τρίδα τους. Καὶ μπαίνει κανεὶς 
στὸν πειρασμὸ νὰ διερωτηθεῖ: 
Μήπως, τελικά, ἦταν πιὸ εὔκο-
λο νὰ ἀναγνωρισθεῖ ἡ ἀξία ἑνὸς 
μορφωμένου  Ἕλληνα νέου στή 
«σκοτεινή»  Ὀθωμανικὴ αὐτο-
κρατορία, παρὰ στὴ σύγχρονη  
Ἑλλάδα;

Αὐτά, ὅσο καὶ ἂν τὰ λέμε 
ἐδῶ προφανῶς καθ᾽ ὑπερβο-
λήν, εἶναι ἀνάγκη νὰ λεχθοῦν, 
γιατὶ εἶναι ἀνάγκη νὰ λέμε τὰ 
πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους.

Ἡ  Ἑλλάδα γνώρισε τὸν με-
σαίωνα της.  Ὄχι ἀσφαλῶς τότε 
ποὺ ἡ Δύση γνώριζε τὸν δικό 
της – τότε τὴν  Ἑλλάδα καταύ-
γαζε τὸ φῶς τοῦ Βυζαντίου.  Ἡ  
Ἑλλάδα γνώρισε τὸν δικό της 
μεσαίωνα στὰ τετρακόσια χρό-
νια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς. 
Μόνο πού –πῶς νὰ τὸ πεῖ κα-
νείς;– πολλὰ ποὺ βλέπουμε καὶ 
σήμερα γύρω μας μᾶς κάνουν 
νὰ διερωτώμαστε... ἂν αὐτὸς ὁ 
μεσαίωνας ἔχει τελειώσει...

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

K
K

Ἡ  Ἑλλάδα γνώρισε τὸν μεσαίωνα της.  Ὄχι ἀσφαλῶς τότε ποὺ ἡ Δύση 
γνώριζε τὸν δικό της – τότε τὴν  Ἑλλάδα καταύγαζε τὸ φῶς τοῦ Βυζαντί-
ου.  Ἡ  Ἑλλάδα γνώρισε τὸν δικό της μεσαίωνα στὰ τετρακόσια χρόνια 
τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς. Μόνο πού –πῶς νὰ τὸ πεῖ κανείς;– πολλὰ ποὺ 

βλέπουμε καὶ σήμερα γύρω μας μᾶς κάνουν νὰ διερωτώμαστε... ἂν 
αὐτὸς ὁ μεσαίωνας ἔχει τελειώσει...
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Ἡ θυσία*

« Ἰδόντες αὐτόν (τὸν Διάκο) ἀκατάπειστον, διέταξαν νὰ τὸν σουφλίσωσι καὶ δώσαντες εἰς τὸν 
ἴδιον τὴν ξυλίνην σούφλαν, ἥν, ἐν ὀργῇ, βαδίζων ὁ Διάκος, ἔφερεν ἐπὶ τοῦ ὤμου του, μέχρι 
τὸ ἀνατολικὸν ἄκρον τῆς Λαμίας, ἐσούφλισαν καὶ ἀνεστήλωσαν».

Γεώργιος Κρέμος

*   Ἀπὸ τὴν ἀνέκδοτη ποιητικὴ συλλογὴ τοῦ Γιάννη  Ἀν. Σαντάρμη: «Θανάσης Διάκος, ὁ Μάρτυρας τῆς Λευτεριᾶς», σελίδες 160.

Σβήν’ ἡ ἀπριλιάτικη ἡ μέρα
στὴν  Ἀλαμάνα,

σβήνουν κι ἀπ’ τ’ ἀρμούτια στὸν ἀγέρα
σύγνεφα πλάνα.

Τ’ ἀλαμανογέφυρο καπνίζει
μπαρουτιασμένο, 

τὸ πετροχελίδονο σφυρίζει
ἀλαργεμένο.

Στέκει ὁ Διάκος μ’ ὦμο λαβωμένο
στὸ μετερίζι,

τὸ σπαθὶ στὸ χέρι του σπασμένο
ἀπ’ αἷμ’ ἀχνίζει.

– Πιάσ’τε τον τὸν ἄπιαστο τὸ λύκο,
ὁλόρθος στέκει,

σούφλα ἔχω γι’ αὐτόν, φούρκα θηλύκω,
μὰ καὶ πελέκι.

Τοῦρκοι πᾶν μπροστά, Τοῦρκοι ἀπὸ πίσω,
λιοντάρι πιάνουν,

πιάνουνε κορμὶ παλικαρίσο, 
θηλιὲς τοῦ βάνουν.

Κλαίει ἡ πλαγιὰ καὶ κάθε ἀνθὸς μαζί της,
θρηνοῦνε οἱ βράχοι,

σκούζει πρὸς τὸ Διάκο ἕνας πετρίτης,
ψηλὰ ἀπ’ τὴ ράχη.

Στέλνει τὸ στερνὸ χαιρέτισμά του
στὸν ἀντρειωμένο,

στέλνει στὸν ἀιτὸ μὲ τὴ λαλιά του
πρεπούμενο αἶνο.

–  Ὁ ἀιτὸς δὲ ζεῖ στὸ μαῦρο φέτι,
σκλαβιὰ δὲν ξέρει,

γίνεται στὴ φλόγα, ὦ μαμουργέτι,
λαμπαδοκέρι!

– Τί τηρᾷς ψηλὰ στὸ καταράχι,
αὐτὶ τί στήνεις; 

Ἔλαχε, οἱ δικοί σου πᾶν στὴ μάχη, 
μόνος νὰ μείνεις.

– Τί ρωτᾷς, πασᾶ;  Ἀπὸ καραούλι,
δὲν ξέρεις ψίχα,

γύρισα νὰ ἰδῶ ἕν’ ἀιτοπούλι,
ποὺ σύντροφο εἶχα.

Τό ’χα μὲ χιονιά, τό ’χα μὲ πούσι,
τό ’χα μ’ ἀγέρα,

τό ’χα κι ὅταν ἔκανα γιουρούσι,
νύχτα καὶ μέρα.

Τώρα τὸν παλιό του χάνει φίλο,
χάνει τὸ ταῖρι,

θέλω μιὰ σπαλιόρα, νὰ τοῦ στείλω
βουερὸ χαμπέρι.
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– Τά ’χει τὰ κουμπούρια σου σπασμένα,
ὁ βράχος τά ’χει,

δὲν κρατεῖς στὴ ζώστρα σου κανένα
καὶ στὸ σελάχι.

– Λύσ’τε μου τὸ χέρι κἄνε τό ’να, 
νὰ τοῦ σουρήσω,

γιατὶ θ’ ἀγναντεύει ἀπ’ τὴν κοτρόνα, 
ὣς νά ’ρθω πίσω...

Μ’ ἂν δὲ ’ρθῶ, θὰ φτάσει ὣς τ’ ἀστέρια
τὰ φεγγοβόλα, 

στὰ κλεφτογιατάκια, στὰ λημέρια
τ’  Ἀντρούτσου ὅλα.

Τὰ βουνὰ κραυγὴ θ’ ἀναταράξει
ἀιτίσιας γλώσσας,

σ’ ἄλλα λιμοξίφτερα θὰ κράξει
κι ἀλίμονό σας.

Μὲ τ’ ἀγκυλομύτικα ραμφιά τους,
οἱ ἀιτο-Διάκοι,

στὴν Τουρκιὰ θὰ σπείρουνε θανάτους,
θὰ πάρουν χάκι.

– Θὰ σὲ λευτερώσω, ὠρὲ Διάκο,
μπέσα γιὰ μπέσα,

μά ’σκαψες μονάχος σου τὸ λάκκο
καὶ θά ’μπεις μέσα.

–  Ἔχεις σ’ ὁρισμό, κι ἂς εἶσαι ὁ Βρυώνης,
τὴν ἀφεντιά σου.

Ὅ,τι δὲν ὁρίζεις, λευτερώνεις; 
Λίγο στοχάσου.

–  Ἄλλαξε τὴν πίστη σου, καημένε,
σαλβάρι φόρα,

στὴν Τουρκιὰ πασᾶ γιὰ νὰ σὲ λένε,
σ’ ὅλη τὴ χώρα.

–  Ἔτσι τοῦ Χριστοῦ ἡ διάτα λέει, 
ἔτσι καὶ κρένει,

περπατοῦν τὴ στράτα Του οἱ ὡραῖοι
κι οἱ διαλεγμένοι.

– Χρόνια ἐμεῖς μὲ τ’ ἄρματα τὰ λέμε,
τέτοιον ὡραῖο,

δὲ χαλῶ, μὰ σὲ ψυχοπονιέμαι,
νὰ ζήσεις, λέω.

Ζῆσε αὐτὴ τὴ μέρα στὸ σαράι,
τὴν ἄλλη μέρα,

αἷμ’ ἀπὸ τὸν ὦμό σου ὅλο στάει,
θανῆς φοβέρα.

– Σᾶς τὰ λέω,  Ὀμέρ, κι ἐσὺ ἄκουσέ με,
μὰ δὲ μ’ ἀκοῦτε,

οὔτε τὸ Χριστό μου ἀπαρνιέμαι,
τὸν τόπο μου οὔτε.

Στὸ Ζητούνι ἄναψεν ἡ πύρα,
θανάτου λάκκος,

καὶ μ’ αἱματοστάλαχτη πορφύρα
ὁδεύει ὁ Διάκος.

Ἀπ’ τὸν τόπ’ ὁδεύει τοῦ πολέμου
πρὸς τὴ θυσία,

λύκ’ οἱ Τοῦρκοι οὐρλιάζουν γύρα, Θέ μου,
κι ἄγρια θηρία.

Μόνος, πληγιασμένος, ματωμένος,
τραβάει στὸ δρόμο,

μὲ βαριὰ ἀραδίζει φορτωμένος
σούφλα στὸν ὦμο.

Μὲ τὸ ξύλο πάει τοῦ μαρτυρίου
στὸ μονοπάτι,

στὴν ὁδὸ κι ὁ ὦμος τοῦ Κυρίου
σταυρὸν ἐκράτει.

– Σὺ τὴν παραδείσια ἄνοιξες θύρα,
μὲ τὸ σταυρό Σου,

σούφλ’, ἀντὶ σταυρό, ’γώ, Κύριε, πῆρα,
πάω στὴν ὁδό Σου.

Τὴν ὁδό Σου εἶχα φωτολύχνι
μὲς στὴ ζωή μου,

ἡ θυσία μου, αὐτό, Χριστέ, Σοῦ δείχνει
ἡ σημερνή μου.

Κύριε, γιὰ τὸν τόπο μου πεθαίνω,
τὸν τόπο ἐτοῦτο,

ἄκουσε τὸ χάλεμα ποὺ κρένω
καὶ δέξε μού το.

Ἄχ, σκυφτὸ τὸν τόπο μου τὸν εἶδα
νά ’χει κεφάλι,

κάμε την τὴ δόλια μου πατρίδα
λεύτερη πάλι.

Τί ὡραία, τί, ἡ θωριὰ τοῦ Διάκου,
θεία ἔχει χάρη!

–  Ἄκου, θὰ ψηθεῖς, γκιαούρη, ἄκου,
σὰν τὸ σφαχτάρι.

– Διάκο στὶς φωτιὲς καὶ στὶς λαμπάδες
κι ἂν ψήσεις ἕνα,

Διάκους ἡ  Ἑλλάδα ἔχει χιλιάδες,
παιδιὰ ἀντρειωμένα.
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Νά ’ναι ὡραῖος τὴν ὥρα τοῦ θανάτου,
τ’ ἄγριο μουστάκι

στρίβει, γιὰ στερνή-στερνή βολά του,
λὲς σὰν ρουπάκι.

– Φαραδῆμο, μπρὸς μπῆξε μεγάλα, 
χοντρὰ τσελίκια,

πίσω βάν᾽ ἐσὺ φοῦρκες, Κεφάλα, 
φοῦρκες μὲ κρίκια.

Δίστριφτο, σκληρό, τ’ ἀτσαλοφούρκι,
κἂν δὲ λυγίζει,

ρίχνουν στὴ φωτιὰ τὸ Διάκο οἱ Τοῦρκοι
κι ἕνας γυρίζει.

–  Ἤθελες ρηγάτο, λίγη λάκκα
ἔχεις βασίλειο,

κάρβουνα ὁ λαός σου ἀπὸ τὴ θράκα,
φωτιὰ ἀπ’ τὸν ἥλιο.

Μὲ τὴ θέλησή Του ὁ Ναζωραῖος
ἐθυσιάστη,

γιὰ τὴ γῆ του ψήνεται κι ὁ ὡραῖος
καὶ γιὰ τὸν Πλάστη.

Ψήνεται κατάγναντα στὸν ἥλιο,
στὴν ξέθρα ρούγα,

νέφι δὲν περνᾷ, γιὰ νά ’χει ἀντήλιο,
πουλιοῦ φτερούγα.

Ὁ  Ὀμὲρ Βρυώνης τάχα κλαίει,
μὰ ἐντός του παίζει,

δίγλωσσος, στὸ Διάκο τέτοια λέει,
τὸν περιπαίζει.

–  Ἅρπαξέ σου, μπίρο μ’, τὸ μουστάκι,
ντέρτι μεγάλο,

σ’ ἔκαψεν ἐδῶθε ἕν’ ἀνθράκι,
δαυλὶ ἐκεῖ ἄλλο.

Σπίθ’ ἀνατινάζεται ἀπ’ τὰ ρεῖθρα,
τὰ μάτια κλεῖσε

κι ἄλλη τώρα φτάνει σκαλιγκήθρα
κι αὐτὴ βαρεῖ σε.

Κλέφτικο δὲν εἶναι καραούλι,
μὴν ξεπλανιέσαι,

σύδαυλο σουρᾷ κι ὄχι καβούλι
κι αὐτιολογιέσαι.

– Κι ἂν σκορπίζουν κύματα τ’ ἀνθράκια
πυρά, ὅπως λές τα,

κλέφτικα γιὰ μένα εἶναι φιλάκια,
φιλιὰ ὅλο ζέστα.

– Κι ἄλλο ξύλο πήδησε ἀναμμένο,
πάει στὴν καρδιά σου,

στάσου, παλικάρι μου καημένο,
μὴν πάθεις, στάσου...

Στάσου νὰ τὸ βγάνουμε τὸ ξύλο,
μὴν ξεψυχήσεις, 

μὴ σβηστεῖς παράωρα, σὰν φύλλο,
σὰν φῶς τῆς δύσης.

Θέλω νὰ μὴ ’ρθεῖ ὁ θάνατός σου
τὴν πρώτην ὥρα,

μὴ σαλεύεις, μή, ἴσια ξαπλώσου,
χάμου ἔχεις δῶρα.

Χάμου μουρμουρᾷ ἕνα πελεκούδι,
τρίζει μιὰ φλούδα,

τραγουδᾷς καλά, πιάσε τραγούδι
κι ἐσὺ τραγούδα.

Στὸ σταυρό του ὁ μάρτυρας πιὰ μένει,
δὲ βαργκωμίζει,

κάθε του γεριὰ μ’ αἷμα τὸν ραίνει,
καθὼς ρυακίζει.

Δῶθε ἡ φλόγα γέρνει, κεῖθε γέρνει,
γλείφει μὲ βιάση

καὶ χτυπᾷ ἡ καρδιὰ στὸ στηθοστέρνι 
καὶ πάει νὰ σπάσει.

Στὸ χρυσό της στρίβ’ ἡ φλόγ’ ἀδράχτι
καπνοῦ ἀπάλα,

σούφλα καὶ κορμί, περνᾷ ἀπ’ τὴ στάχτη
σ’ ἀνάερη σκάλα.

Νά την, πρωτοδρόμισσα τραβάει
στὸ θεῖο τὸ θρόνο,

πρὶν ἀπ’ τὴν ψυχή, φτεροκοπάει,
πάει μὲ τὸν πόνο.

–  Ἔχω μὲς στὸ στῆθός μου μεγάλη
φωτιὰ ἀναμμένη,

ὅπου σὰν κι αὐτὴ δὲ μοιάζει ἄλλη
καὶ δὲν πεθαίνει.

Τόσην ἡ καρδιά μου κλείνει πύρα,
τόσο ἔχει ἀνάψει,

ποὺ ἡ φωτιά της φτάνει ὅλους τριγύρα
γιὰ νὰ σᾶς κάψει.

– Κλεφτουριᾶς γκεσέμι κι ἄγριο κριάρι,
δὲν εἶναι λόγγα,

νὰ πηδᾷς μ’ ἀλάνταβο ποδάρι
κι ἂν θέλεις, πρόγκα.48
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Τὰ φτερά σου, ἀιτέ, γιὰ ἄνοιξέ τα,
μ’ ὁρμὴ φορέσου

καί, σὰν πρίν, στὰ κράκουρά σου πέτα,
στὶς συντροφιές σου.

Δὲν μπορεῖς νὰ πᾷς στ’ ἀρματολίκι
καὶ στὸν ταϊφά σου,

σὲ κρατᾷ γερὸ περασταρίκι
στὴν ψησταριά σου.

– Νά ’ταν νὰ λυνόμουνα μιὰ ψίχα,
ἂς γίν’ ἡ εὐχή μου,

καὶ τὸ γιαταγάνι μου ἂς μὴν εἶχα 
καὶ τὸ σπαθί μου.

Θ’ ἅρπαζα ξυλόδαυλο ἀπ’ τὴ θράκα,
σβηστὸ ἢ ἀναμμένο,

κι ὅλους θὰ σᾶς ξάπλωνα στὴ λάκκα,
γένος μιασμένο.

–  Ἡ φωτιὰ ἀνάρια στὸ κορμί του,
σ’ ὅλα τὰ μέρη,

γιὰ ν’ ἀργήσει νά ’ρθει ἡ θανή του,
νὰ ὑποφέρει.

Βλέπει τὴ θωριὰ ὁ  Ὀμὲρ τοῦ κλέφτη
φέγγος γιομάτη,

κάτι μυστικὸ αὐτὸς ἐσκέφτη
κι ὄμορφο κάτι.

– Πῶς γελᾷς, πῶς λάμπεις, σὰν ἀχτίδα,
νταὴ τοῦ τρόμου; 

–  Ἔχω στὴν ψυχή μου τὴν πατρίδα
καὶ τὸ Θεό μου.

– Δὲ χαλᾷς τὸν κόσμο, χαλαστάρα
κι ἄγριο καπλάνι; 

–  Ἥσυχο ’μαι ἀρνί, χωρὶς τρομάρα,
μπρὸς στὸ δρεπάνι.

Μὲ χαλᾶτ’ ἐσεῖς, μὰ ὁ θάνατός μου,
ἐμὲ φελάει,

στὰ οὐρανοπάλατα τοῦ κόσμου
τ᾽ ἄλλου μὲ πάει!

Κι ἂν ὁλοκαυτὸ στρώσατε στρῶμα
γιὰ τὸ κορμί μου,

χίλιες δυὸ βολὲς πεθαίνω ἀκόμα
γι’ αὐτὴ τὴ γῆ μου.

Ἔχει πιὰ τ’ ἀστάχυ μου πολληώρα
καρπὸ γιομίσει,

φτάνει ὁ Θεριστής, ἦρθεν ἡ ὥρα
νὰ μὲ θερίσει.

Πίστη καὶ πατρίδα, ἕνα δικλώνι
θὲ νὰ κρατάω

καὶ στὸ Γεωργό, στ’ ἅγιο Του θρόνι
θὲ νὰ τὸ πάω.

– Δὲ ζητᾷς βοήθεια, αὐτὴ τὴν ὥρα,
καὶ μερχαμέτι; 

– Χάσου,  Ὀμέρ, ἐσὺ κι ὅλο σου τώρα
τ’ ἄθλιο ντοβλέτι.

–  Ἀφοῦ θέλει ὁ σκύλος νὰ πεθάνει,
τέτοια ἀφοῦ λέει,

ρίξ’τε πιὸ περίσσιο θρακομάνι,
χοντρό, νὰ καίει.

Ἔχει ἡ φωτιὰ λαίμαργο στόμα,
τρώει καὶ σπιθάει,

τάγισέ την, ταγιστή, ἀκόμα, 
νὰ μὴν πεινάει.

Ξέπνοη σέρνει ὁ μάρτυρας τὴν ἄχνα
καὶ λέει. – Διψάω.

Τὸν δροσολογάει ἀπριλοπάχνα,
ἀγέρι πρᾶο.

Ἀπὸ τὶς οὐράνιες τὶς ἀγκάλες,
Ἄγγελος φτάνει

καὶ σφουγγᾷ ἀπ’ τὴν ὄψη του τὶς στάλες,
μὲ ἱεροπάνι.

–  Ἅγιος ὁ σκοπὸς ὅπου πεθαίνεις,
παιδί μου, βάστα

καὶ ἂν σβεῖς, τὰ ὄνειρα ποὺ ὑφαίνεις,
στὸν  Ὕψιστο ἄσ’ τα.

Ὄμορφοι τοῦ Γένους σου οἱ πόθοι,
τοῦ Γένους τούτου

τὴν ξελευτεριὰ ὁ Κύριος κλώθει
χρόνια στὸ νοῦ Του.

Ἔφτασεν ἡ ὥρα ἡ μεγάλη,
παύει τοῦ κρότου

ὁ σκιαγμός, ᾠδὴ ὁ λαὸς θὰ ψάλλει
στὸ Δημιουργό του.

– Νὰ ξεκάνω ἤθελα τὴ φύτρα
τοῦ ἐχθροῦ, νὰ πάει,

γιὰ νὰ ξεπληρώσει, ὄχι μὲ λύτρα,
μ’ αἷμα τὸ ράι.

Τριαντατρεῖς βολὲς εἶδε τὸ Μάη
ὁ Διάκος, τόσες,

ἄκουσε ἡ λογγιὰ νὰ τραγουδάει
μὲ χίλιες γλῶσσες.
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Κάψα τῆς φωτιᾶς φέρνουν τὰ ξύλα
καὶ παστραβέλα,

τοῦ πισλιοῦ πιὰ κάηκαν τὰ φύλλα
κι ἡ φουστανέλα.

Τὸ σουφλὶ ἀπὸ χέρι πάει σὲ χέρι,
μιὰ ἡ σούφλα εἶναι.

– Δῶσέ μου, τζελάτη, παραχέρι,
στὴ σούφλα μεῖνε.

Διαλαλεῖται ἡ εὐχή, Χριστὸς ἀνέστη,
στὸ λάκκο πάει,

τὴ γρικάει ὁ Διάκος μὲς στὴ ζέστη,
κρυφοσκιρτάει.

Μι’ ἄλλη ἀνάσταση ἔρχεται στὸ νοῦ του,
τοῦ ἔρμου Γένους,

λέει τοῦ ἀναστημένου τοῦ Χριστοῦ του
πασχαλοαίνους.

Ἦχος ροβολᾷ, ξάφνου, ἀπὸ πέρα
μεσημεριάτης,

χαιρετᾷ τὸν κλέφτη ἀθώα φλογέρα
μὲ τὴ λαλιά της.

– Λάλα το, φλογέρα, φέρ’ ἐδῶθε
γλυκὸ τραγούδι,

μύρο, ἔλα κι ἐσύ, τοῦ Διάκου πόθε,
ἀπ’ τὸ λουλούδι.

Κάπου-κάπου κἄνα χελιδόνι
περνᾷ ἀπὸ πάνω,

χίλιες δυὸ φωνὲς κι αὐτὸ ὑψώνει
στὸν καπετάνο.

– Τί λαλεῖς κι ἐσύ, πουλί, τὸ δείλι
στὸ παλικάρι,

πού ’ρθε ὁ μαῦρος Χάρος τὸν  Ἀπρίλη
γιὰ νὰ τὸ πάρει;

–  Ἀπὸ τὸ Θεὸ φέρνω χαμπέρι
κι ἀπὸ τὰ αἰθέρια,

ὁ γενναῖος, σὲ λίγο, θά ’ναι ἀστέρι,
μὲς στ’ ἄλλ’ ἀστέρια.

Μὲ τὸ ἀναστάσιμο τραγούδι,
σφαλᾷ τὰ μάτια,

φτερουγᾷ τὸ ἕνα τ’  Ἀγγελούδι
στὰ οὐράνια πλάτια.

Ἄλλος ἦρθε  Ἄγγελος τοῦ  Ὑψίστου,
στὸ Διάκο πάει,

παίρνει εὐθὺς τὸ πνεῦμα τῆς ψυχῆς του
κι ἀναπετάει.

Τὸ φριχτὸ τὸ ψήσιμο, ποὺ μ’ ἄλλη
θανὴ δὲ μοιάζει,

ὦ, στοῦ ἀντρειωμένου τὸ κεφάλι
στεφάνι βάζει!

–  Ἔσβησε ἡ φωτιά, ψήστη, γιὰ κόψε
τὸ στριφογύρι.

Μὰ ἄλλο ἄστρο ἄναψεν ἀπόψε,
ποὺ δὲ θὰ γείρει.

Δὲ θὰ ’ρθεῖ στὰ μάτια του νὰ στάξει
ὑπνήλας ἴχνος,

στῶν παλικαριῶν θὰ καίει τὴν τάξη,
θὰ καίει σὰν λύχνος.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ
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Γλωσσάρι

ἀδράχτι, τό = ξύλινος ἄξονας, πιὸ παχὺς στὴ μέση καὶ πιὸ λεπτὸς στὶς δύο ἄκρες, συμπληρωμένος στὴ μιὰ ἄκρη του ἀπὸ τὸ σφοντύλι, 
ἡμισφαιρικὸ συμμετρικὸ βαρίδι, ποὺ χρησιμεύει γιὰ τὸ περιτύλιγμα τοῦ νήματος, κατὰ τὸ γνέσιμο τοῦ μαλλιοῦ.

Ἀλαμάνα, ἡ = ἡ ὀνομασία τοῦ Σπερχειοῦ καὶ ἡ γύρω περιοχή.
ἀλάνταβο, τό = ἀπρόσεκτο, ἄτακτο, ἄρρυθμο.
ἀπάλα, ἡ = χεριὰ μαλλιοῦ, ποὺ βγάζει ἡ ξάστρα κατὰ τὸ λανάρισμα, μικρὴ τουλούπα, σκαμαγγέλα, τούφα, ξασιά.
ἀπριλοπάχνα, ἡ = ἡ δροσιὰ τοῦ  Ἀπριλιοῦ, ποὺ ἐπικάθεται στὰ φύλλα τῶν φυτῶν καὶ τῶν δένδρων, ἀσπρόπανα, τσάφι.
ἀραδίζω = πάω πέρα-δῶθε, περιφέρομαι.
ἀρμούτι, τό = τουφέκι.
αὐτιολογιέμαι = στήνω αὐτὶ καὶ ἀκούω μὲ προσοχή, ἀφουγκράζομαι, ἀκουρμαίνομαι.
γεριά, ἡ = πληγή, λαβωματιά, γεράδα.
γκεσέμι, τό = τὸ κριάρι ἢ τὸ τραγὶ ποὺ ὁδηγεῖ τὸ κοπάδι, σουρτάρης, σούρτης.
γκιαούρης, ὁ = ὁ ἄπιστος, κατὰ τοὺς Μωαμεθανούς.
διάτα, ἡ = διαταγή, παραγγελία.
Ζητούνι, τό = ὀνομασία τῆς Λαμίας, ἀπὸ τὸν 8ο αἰῶνα ὣς στὶς 21  Ἰουνίου 1832, ποὺ περιῆλθε στὸ ἑλληνικὸ κράτος καὶ ἀποχώρησαν 

οἱ Τοῦρκοι κατακτητές.
ζώστρα, ἡ = ζώνη τῆς μέσης τοῦ ἀνθρώπου.
θηλύκω, ἡ = αὐτὴ ποὺ ἔχει σχῆμα κατάλληλο νὰ κουμπώνει.
καβούλι, τό = συνθηματικὸ σημάδι συνεννόησης μὲ τουφέκι, μὲ σφύριγμα, μὲ χουγιατό, μὲ φωτιά, μὲ καπνό, ἀκουστικὴ δηλαδὴ καὶ 

ὀπτικὴ τηλεγραφία, συμφωνία, φουμάδα, φρυκτωρία.
καπλάνι, τό = αἰλουροειδὲς δασόβιο ζῷο, μεταξὺ ἀγριόγατας καὶ τίγρεως, καφεκόκκινο καὶ ἄσπρο γύρω στὰ μάτια, στὶς ἄκρες τῶν μυτερῶν 

αὐτιῶν του ὀρθώνονται τρίχινες φοῦντες, ἔχει φοβερὰ νύχια κι ἡ φωνή του πανικοβάλλει τὰ ἀγρίμια τοῦ λόγγου, ρῆσσος, λύγκας.
Κεφάλας = σιδηρουργὸς τῆς Λαμίας.
κλεφτογιατάκι, τό = τὸ ἐλατόπλεκτο κατάλυμα τοῦ κλέφτη καὶ τοῦ ἀρματολοῦ, κρεβάτι, στρῶμα, κοιμηθιά, καθιά.
κράκουρο, τό = ἀπότομος βράχος βουνοκορφῆς.
κρίκι, τό = μεταλλικὸς δακτύλιος, κρίκος, κρικέλι, χαλκᾶς.
λάκκα, ἡ = ξέφωτος ἴσιος τόπος.
λιμοξίφτερο, τό = ἁρπακτικὸ πουλί, μεγαλύτερο ἀπ’ τὴν ποντικογερακίνα, τὸ χρῶμα στὴ ράχη του εἶναι καστανόφαιο καὶ στὴν κοιλιά 

του ὑπόλευκο μὲ καστανὲς γραμμώσεις, ἔχει πόδια κίτρινα, ζεῖ μόνο του στὰ δάση, εἶναι ἄγριο, τολμηρὸ καὶ ἐπιθετικό, πετᾷ πολὺ 
γρήγορα καὶ τὴ λεία του τὴ συλλαμβάνει μὲ ἐξαιρετικὴ δεξιοτεχνία, τσίφτης, σαΐνι, κεχρίδα.

μαμουργέτι, τό = καθῆκον, χρέος, ἠθικὴ ὑποχρέωση.
μερχαμέτι, τό = εὐσπλαγχνία, ἔλεος, συμπόνια.
μπέσα, ἡ = ἐμπιστοσύνη, πίστη.
μπίρο, προσφ. = ἀγαπητέ, γιέ μου, παλικάρι.
νταής, ὁ = παλικαρᾶς.
ντοβλέτι, τό = κράτος, κυβέρνηση.
ξέθρα, ἡ = ἀνοικτὸς τόπος, μαδάρα.
Ὀμὲρ Βρυώνης = Τουρκαλβανὸς πασᾶς, ποὺ μὲ 8.000 πεζοὺς συγκρούσθηκε στὴν  Ἀλαμάνα, στὶς 21  Ἀπριλίου 1821, μὲ 500  Ἕλληνες, 

μὲ ἀρχηγὸ τὸν  Ἀθανάσιο Διάκο.
ὁρίζω = ἔχω στὴν ἐξουσία μου, ἐξουσιάζω, διατάζω.
παραχέρι, τό = βοήθεια, βοηθός, συχέριο.
παράωρα, ἐπίρρ. = πέρα ἀπὸ τὴν κανονικὴ ὥρα, καθυστερημένα.
παστραβέλα, ἡ = ὁλοκληρωτικὴ καταστροφή.
πελεκούδι, τό = λεπτὸ ἀπόκομμα ξύλου, ἀπόσχισμα.
πετρίτης, ὁ = εἶδος γερακιοῦ, τετραπλάσιο στὸ μέγεθος ἀπ’ αὐτό, τὸ ράμφος του εἶναι γαμψό, ἔχει χρῶμα σκοῦρο καφὲ στὴ ράχη καὶ 

ἐπάνω στὰ φτερά, τὸ στῆθος καὶ ἡ κοιλιά του εἶναι διάστικτα ἄσπρα.
πισλί, τό = γελέκο, τσιαμαντάνι, μεϊντάνι, μεϊντανογέλεκο.
πολληώρα, ἐπίρρ. = πρὶν ἀπὸ λίγο.
πούσι, τό = ὁμίχλη, ἀντάρα.
προγκῶ = ἀποδιώχνω μὲ φωνὲς ἢ θόρυβο, ἐκδιώκω, ἀπομακρύνω, ξαφνιάζω.
ράι, τό = ὑποδούλωση, ὑποταγή, προσκύνηση, κατάθεση ὅπλων.
ρούγα, ἡ = δρόμος, γειτονιά, μεϊντάνι.
ρουπάκι, τό = εἶδος βελανιδιᾶς, μὲ ὡραῖα, μικρὰ καὶ στενὰ φύλλα, ποὺ ἔχουν ἐλαφρὸ χνούδι στὸ κάτω μέρος, ἡμερόδεντρο, ἡμεράδι, 

χνοώδης δρῦς.
σαλβάρι, τό = πλατιὰ ἀσιατικὴ βράκα.
σαράι, τό = πολυτελὲς μέγαρο ἀξιωματούχων Τούρκων, τὸ σαράι στὴ Λαμία, ὅπου ὁδηγήθηκε δεμένος ὁ Θανάσης Διάκος, μετὰ τὴ μάχη 

τῆς  Ἀλαμάνας, ἦταν τοῦ πασᾶ Χαλὶλ Μπέη, διοικητῆ τῆς Λαμίας, σ’ αὐτὸ τὸ σαράι πάρθηκε ἡ ἀπόφαση τοῦ τουρκικοῦ συμβουλίου 
γιὰ τὸν ἀνασκολοπισμό, τὴ βάρβαρη καὶ θηριώδη ἐκτέλεση τοῦ ἥρωα τῆς  Ἀλαμάνας.

σελάχι, τό = ζώνη ἀνδρικὴ τῆς μέσης, δερμάτινη ἢ ὑφαντὴ ἢ πλεκτή, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ 3-5 καὶ περισσότερα φύλλα, μὲ κεντημένο 
τὸ ἐξωτερικὸ φύλλο, ποὺ ἀνάμεσά τους τοποθετοῦνται κουμπούρια, μαντίλια προσώπου, καπνοσακοῦλες, χρήματα καὶ ἄλλα 
μικροαντικείμενα, σελαχλίκι, κεμέρι.

σκαλιγκήθρα, ἡ = μικρὴ σπίθα τῆς φωτιᾶς, ποὺ ἐκτινάσσεται ἀπ’ τὰ ἀναμμένα κάρβουνα, σταχταλήθρα, ἀνθρακίδα, σπινθήρας.
σουρῶ = σφυρίζω. 
σπαλιόρα, τό = κουμπούρι.
ταϊφᾶς, ὁ = σῶμα ἀνδρῶν ἑνὸς ὁπλαρχηγοῦ, μπουλούκι, ἀκολουθία.
τζελάτης, ὁ = ἀρχιδήμιος, ἐκτελεστὴς θανατικῆς ποινῆς, μπόγιας, φονιάς.
τσελίκι, τό = ἀτσάλι, χάλυβας.
Φαραδῆμος = σιδηρουργὸς τῆς Λαμίας.
φελῶ = ὠφελῶ, ἔχω ὄφελος, εἶμαι χρήσιμος.
φέτι, τό = ὑποταγή, ὑποδούλωση, προσκύνηση, κατάθεση ὅπλων.
φούρκα, ἡ = διχαλωτὸ κλαδί, φουρκάδα, φουρκάλα.
χάκι, τό = ἐκδίκηση, ἀντίτιμο αἵματος, ἀνταπόδοση κακοῦ, ντιέτι.
χαλαστάρας, ὁ = ἥρωας, ἐλευθερωτής.
χάλεμα, τό = αἴτημα, αἴτηση.
ψίχα, ἡ = ἐλάχιστη ποσότητα ἀπὸ ἕνα σύνολο, λίγο, τιγκάκι.
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Ὁ πυρπολητὴς  
Κωνσταντῖνος Κανάρης

«Τ      ὰ Ψαρά. Αὐτὴ εἶναι 
ἡ ἱστορία μου. Γι’ 
αὐτὰ νὰ γράψετε», 

ἀπαντοῦσε ὁ γέροντας Κανάρης 
σὲ ξένους φιλέλληνες ποὺ τὸν 
ρωτοῦσαν γιὰ τὴν ἱστορία καὶ τὰ 
κατορθώματά του, κι ἔδειχνε στὸν 
χάρτη τὸ μικρό του νησί. Καὶ εἶχε 
δίκιο ὁ μεγάλος πυρπολητὴς νὰ 
καμαρώνει γιὰ τὴ μικρή του πα-
τρίδα.

Μὲ τὴν ἔκρηξη τῆς  Ἑλλη-
νικῆς  Ἐπαναστάσεως, ἡ  Ὕδρα, 
οἱ Σπέτσες καὶ τὰ Ψαρά, «τρία 
ἀσήμαντα νησίδια ἀντιπαρετάχθη-
σαν εὐτυχῶς ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας 
ὅλης τῆς  Ἑλλάδος πρὸς μεγάλην 
καὶ παλαιὰν αὐτοκρατορίαν» (ἱστο-
ρικὸς Σπυρ. Τρικούπης). Ναυτικοὶ 
καὶ ἔμποροι οἱ κάτοικοί τους, λί-
γα γράμματα ἤξεραν, ἀγαποῦσαν 
τὴν πατρίδα τους καὶ θυσίασαν 
κόπους καὶ περιουσίες, προσφέ-
ροντας γιὰ τὸν  Ἱερὸ  Ἀγῶνα 176 
καράβια.  Ἐξέδωσαν τὶς ἐπανα-
στατικές τους προκηρύξεις καὶ 
καλοῦσαν μὲ φλογερὸ ἐνθουσι-
ασμὸ τοὺς κατοίκους τοῦ Αἰγαίου 

καὶ τῶν παραλίων «σὲ πόλεμο 
ἐθνικὸ καὶ θρησκευτικὸ κατὰ τυ-
ράννων καὶ ἀσεβῶν», ὑπενθυμί-
ζοντας «τὰ πρὸς τὴν πατρίδα καὶ 
πίστιν ἱερὰ καθήκοντα».

Τότε ὁ Κωνσταντῖνος Κανά-
ρης ἦταν παλληκάρι 28 χρόνων 
μὲ γεροδεμένα πόδια κι ἀτσάλινα 
ἀπ’ τὴ σκληρὴ δουλειὰ μπράτσα. 
Εἶχε κιόλας τρία παιδιὰ μὲ τὴν 
καλή του Δέσποινα (ἑπτὰ παιδιὰ 
συνολικὰ τοὺς ἔδωσε ὁ Θεός). 
Δούλευε σὲ καράβια συγγενῶν 

του, σὰν ὀρφάνεψε –μικρὸς 
ἀκόμα– ἀπὸ πατέρα, βοηθώ-
ντας στὴ μεταφορὰ προσφύγων 
Σουλιωτῶν ἀπὸ τὴν Πάργα στὴ 
Λευκάδα. Πάλευε ἀδιάκοπα μὲ 
τοὺς ἀνέμους, μοχθοῦσε μὲ τὰ 
πανιά, τὸν ἔτρεφε ἡ ἁλμύρα τῆς 
θάλασσας καὶ τό ’λεγε ἡ καρδιά 
του. Γιατὶ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ τὰ σι-
ταροκάραβα ἐξοπλίζονταν, γιὰ νὰ 
τὰ βάλουν μὲ τοὺς κουρσάρους. 
Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ θείου του 
ἀνέλαβε τὸ ἐμπορικὸ πλοῖό του 
καὶ ἔγινε καπετάνιος στὰ 20 χρό-
νια του. Ταξίδεψε στὸ Αἰγαῖο καὶ 
στὴ Μεσόγειο ὣς τὴ Μάλτα καὶ τὴ 
Μασσαλία, πέρασε τὸν Βόσπορο, 
κινδύνεψε στὴ Μαύρη Θάλασσα 
κι ἔφθασε ὣς τὴ Μπράιλα καὶ 
τὴν  Ὀδησσὸ τὸ 1820 γιὰ πρώτη 

φορά.  Ἤξερε γιὰ τὴ Φιλικὴ  Ἑται-
ρεία, ἀλλὰ δὲν ἔγινε μέλος της. Κι 
ὅταν ἐξερράγη ἡ ἐπανάσταση στὴ 
Μολδοβλαχία, ἔσπευσε νὰ πά-
ρει μέρος στὸν πρῶτο πολεμικὸ 
στόλο τῶν Ψαρῶν (40 καράβια) 
ὑπὸ τὸν Ν.  Ἀποστόλη. Ξεχώρι-
σε ἀμέσως γιὰ τὸ θάρρος καὶ τὴ 
λεβεντιά του. Μὰ ὀνειρευόταν τὴ 
μεγάλη ὥρα!

Ἡ πυρπόληση τοῦ τουρκικοῦ 
δίκροτου ἀπὸ τὸν Ψαριανὸ Παπα-
νικολὴ στὸ λιμάνι τῆς  Ἐρεσσοῦ 

(27 Μαΐου 1821) τοῦ ἄναψε τὰ 
αἵματα. Ξύπνησαν μέσα του οἱ νι-
κητήριες κραυγὲς τῶν ἑλληνικῶν 
στρατιῶν τοῦ Μεγάλου  Ἀλεξάν-
δρου. Τὶς ἄκουγε δυνατὲς ἀπὸ μι-
κρός, τότε ποὺ καθισμένος ὧρες 
ἀτέλειωτες στὸ βραχάκι μπροστὰ 
στὸ λιμάνι τῆς πατρίδας του διά-
βαζε τὴ Φυλλάδα τοῦ Μεγαλεξά-
ντρου. Κι ἁπλωνόταν ὁ ἀχὸς στὴν 
πλατειὰ θάλασσα, κι ὀνειρευόταν 
νὰ γίνει τρομερὸς θαλασσομάχος, 
νὰ ἀναστήσει τὴ λευτεριά. Τώ-
ρα ἔφτασε ὁ καιρός. Θὰ γίνει κι 
ἐκεῖνος μπουρλοτιέρης, νὰ πυρ-
πολεῖ τοὺς στόλους τοῦ ἐχθροῦ 
μὲ τὰ μπουρλότα, τὰ πυρπολικά. 
Καράβια δηλαδὴ ποὺ δεξιοτέχνες 
μὲ κοφτερὸ μυαλό, στοιβάζοντας 
στὸ κύτος τους εὔφλεκτες ὕλες, 

K

K
«Τὰ Ψαρά. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἱστορία μου. Γι’ αὐτὰ 
νὰ γράψετε», ἀπαντοῦσε ὁ γέροντας Κανάρης 
σὲ ξένους φιλέλληνες ποὺ τὸν ρωτοῦσαν γιὰ 

τὴν ἱστορία καὶ τὰ κατορθώματά του, κι ἔδειχνε 
στὸν χάρτη τὸ μικρό του νησί. 

52

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

Ρ
Τ

ΙΟ
Σ

 -
 Α

Π
Ρ

ΙΛ
ιο

ς
 2

0
1

7
 -

 6
2

0



ποτισμένες μὲ ρετσίνι καὶ πίσσα, 
τὰ μετέτρεπαν σὲ ἀληθινά «ἡφαί-
στεια», ὅταν πυροδοτοῦνταν τὸ 
μπαρούτι στὰ αὐλάκια καὶ μέσ’ 
ἀπ’ τοὺς καπνοὺς τινάζονταν οἱ 
φλόγες στὸν ἀέρα. «Τὰ μπουρλότα 
μας εἶναι τὸ καλύτερό μας ἅρμα», 
ἔλεγε ὁ Σαχτούρης.

Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ τουρκικὸς 
στόλος, ἐνισχυμένος ἀπὸ τὸν 
αἰγυπτιακό, τῆς Τρίπολης καὶ τοῦ  
Ἀλγερίου, ὄργωνε τὶς θάλασσές 
μας, κι ὅταν ἡ ἁρμάδα τοῦ Καρὰ  
Ἀλῆ κατέστρεψε τὴ μυροφόρο Χίο 
( Ἀπρίλιος 1822) καὶ αἱματοκύλισε 
τοὺς πληθυσμούς της, τὸ Αἰγαῖο 
μούδιασε, καὶ τὰ νησιά μας ἔτρε-
μαν πὼς τὰ περίμενε παρόμοια 
τύχη.  Ἀλλὰ ἀμέσως κινητοποι-
ήθηκαν τὰ ναυτικὰ νησιά, γιὰ νὰ 
ἐκδικηθοῦν τὴ συμφορὰ τῆς Χίου 
καὶ νὰ ξεπλύνουν τὴ ντροπή. Τότε 
πρότειναν στὸν Ψαριανὸ Κανά-
ρη καὶ στὸν  Ὑδραῖο Πιπίνο νὰ 
βάλουν φωτιὰ σὲ κανένα καρά-
βι τῆς ἁρμάδας τοῦ Καρὰ  Ἀλῆ 
στὸ στενὸ τῆς Χίου ἀπέναντι στὸν 
Τσεσμέ. Κι ἐκεῖνοι, ἀφοῦ μίλησαν 
στοὺς ἄνδρες τους μὲ τὴ γλῶσσα 
τῆς καρδιᾶς, «τὴν ἄλλη μέρα –1  
Ἰουνίου 1822– σηκώσανε πανιὰ τὰ 
δυὸ μπουρλότα, ἀφοῦ πρὶν πήγα-
νε τὰ τσοῦρμά τους στὴν ἐκκλησιὰ 
καὶ μεταλάβανε» (Δ. Φωτιάδης). Κι 
ὕστερα σαλπάρισαν ἀπὸ τὰ Ψαρά, 
κι οἱ Ψαριανοὶ τοὺς κατευόδωναν 
μὲ τὶς προσευχές τους.

Τέσσερα πολεμικὰ συνόδευ-
αν τὰ πυρπολικά, γιὰ νὰ παρα-
λάβουν τὰ πληρώματά τους μετὰ 
τὸν ἐμπρησμό.  Ἔπλεαν μὲ πολλὲς 
προφυλάξεις, περιμένοντας εὐνο-
ϊκὸ ἄνεμο, καὶ τὴ νύχτα τῆς 6ης 
πρὸς τὴν 7η  Ἰουνίου πλησίασαν 
τὴν ἁρμάδα. Σκοτεινιασμένη ἡ 
ἀτμόσφαιρα χωρὶς φεγγάρι, καὶ 
τὰ πλοῖα τοῦ ἐχθροῦ ὁλόφωτα 
γιὰ τὸ ραμαζάνι. Πλούσια φω-
τοχυσία καὶ στὰ δύο δίκροτα, τὴ 
ναυαρχία καὶ τὴν ὑποναυαρχίδα, 
ὅπου εἶχαν συγκεντρωθεῖ ἀξιω-

ματοῦχοι τοῦ τουρκικοῦ στόλου, 
γιὰ νὰ γιορτάσουν τὸ μπαϊράμι. Γι’ 
αὐτὸ τὰ τουρκικὰ πληρώματα δύ-
σκολα ἔλεγχαν τὴ θάλασσα, καὶ 
τὰ πυρπολικά μας γλιστροῦσαν 
ἀνάμεσα στὸν ἐχθρό.  Ὁ Κανάρης 
ἀτρόμητος, τρυπώντας μὲ τὰ μάτια 
του τὰ σκοτάδια, κατευθύνθηκε 
πρὸς τὴ ναυαρχίδα. Μὲ ἐπιδέξιους 
ἑλιγμοὺς κόλλησε στὴν πλώρη 
της τὸ πυρπολικὸ ἀπ’ τὴν πλευρὰ 
ποὺ ἔπνεε ὁ ἄνεμος, πυροδότησε 
τὸ μπαρούτι καί, σὰν ἄναψαν οἱ 
φωτιές, ἡ νύχτα ἔγινε μέρα.

Πανιά, ξάρτια, ἄλμπουρα λα-
μπάδιασαν, τὰ 84 κανόνια τῆς 

τουρκικῆς ναυαρχίδας πύρωσαν 
καὶ βροντοῦσαν, ἁπλώνοντας τὸν 
τρόμο στὰ ἄλλα καράβια. Μέσα 
σὲ πενῆντα λεπτὰ ἡ «καπιτάνα» τι-
ναζόταν στὸν ἀέρα, κι ὁ ναύαρχος 
Καρὰ  Ἀλῆς, ἀνάμεσα σὲ πλῆθος 
ἀνδρῶν, στὴν προσπάθειά του νὰ 
ξεφύγει βρῆκε τὸν θάνατο. Σείστη-
κε ἡ Χίος ἀπ’ τὴν τρομερὴ ἔκρηξη, 
κι ἀστροπελέκι λὲς καὶ χτύπησε 
τοὺς Τούρκους στὴ μικρασιατικὴ 
ἀκτή. Τὸ πυρπολικὸ τοῦ Πιπίνου 

δὲν πέτυχε τὸν στόχο του, καὶ 
φλεγόμενο, καθὼς περιφερόταν 
ἀνάμεσα στὰ ἐχθρικὰ καράβια, 
προξενοῦσε ἀναπάντεχες ζημιές, 
ἐπιτείνοντας τὸν πανικό.  Ἀλλὰ οἱ  
Ἕλληνες πυρπολητὲς καὶ οἱ ναῦτες 
ὅλοι πήδηξαν στὰ ἐφόλκια (στὶς 
βάρκες) καὶ διασώθηκαν ἀβλα-
βεῖς στὰ ἑλληνικὰ πλοῖα. «Καὶ 
καταπλεύσαντες εἰς Ψαρὰ ἔτρεξαν 
εἰς τὴν ἐκκλησίαν συνοδευόμενοι 
ὑπὸ τοῦ ἐπευφημοῦντος λαοῦ 
κι ἐδοξολόγησαν τὸν Θεὸν τὸν 
εὐλογήσαντα τὸ κατὰ τῶν ἐχθρῶν 
τόλμημα. Εἶχαν δὲ ἀπόφασιν νὰ 
καῶσιν ὅλοι, ἂν ἔβλεπαν ὅτι δὲν 

ἐδύναντο νὰ ἀποφύγωσι τὰς χεῖρας 
τῶν ἐχθρῶν, καὶ διὰ τὸν σκοπὸν 
τοῦτον ἔφερον ἐντὸς τῶν ἐφολκί-
ων πυρίτιδα» (Σπ. Τρικούπης).

Τὸ κατόρθωμα τοῦ Κανά-
ρη στὴ Χίο ξεσήκωσε τὸν θαυ-
μασμὸ στὴν Εὐρώπη. « Ἀνάσανε 
ἡ ἀνθρωπότητα», ἔγραφαν. «Αὐτὴ 
ἡ ἀριστεία τοῦ Κανάρη ἐματαίωσε 
τὴν τροφοδότησιν τοῦ Παλαμηδί-
ου καὶ κατέστρεψε τὴν ἐκστρατείαν 
τοῦ Δράμαλη» ( Ἀλέξ. Σοῦτσος).  

K

K
Ὁ Κανάρης ἀτρόμητος, τρυπώντας μὲ τὰ μάτια 
του τὰ σκοτάδια, κατευθύνθηκε πρὸς τὴ ναυ-

αρχίδα. Μὲ ἐπιδέξιους ἑλιγμοὺς κόλλησε στὴν 
πλώρη της τὸ πυρπολικὸ ἀπ’ τὴν πλευρὰ ποὺ 
ἔπνεε ὁ ἄνεμος, πυροδότησε τὸ μπαρούτι καί, 

σὰν ἄναψαν οἱ φωτιές, ἡ νύχτα ἔγινε μέρα.
Πανιά, ξάρτια, ἄλμπουρα λαμπάδιασαν, τὰ 84 
κανόνια τῆς τουρκικῆς ναυαρχίδας πύρωσαν 
καὶ βροντοῦσαν, ἁπλώνοντας τὸν τρόμο στὰ 

ἄλλα καράβια. Μέσα σὲ πενῆντα λεπτὰ ἡ «κα-
πιτάνα» τιναζόταν στὸν ἀέρα, κι ὁ ναύαρχος 

Καρὰ  Ἀλῆς, ἀνάμεσα σὲ πλῆθος ἀνδρῶν, στὴν 
προσπάθειά του νὰ ξεφύγει βρῆκε τὸν θάνατο. 
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Ὁ ζωγράφος Νικηφόρος Λύτρας 
ἀπαθανάτισε σὲ πίνακα τὴν «Πυρ-
πόληση τῆς τουρκικῆς ναυαρχί-
δας», καὶ ὁ ποιητής μας  Ἀνδρέ-
ας Κάλβος ἀφιέρωσε ποίημα στὰ 
πυρπολικὰ μὲ τίτλο « Ἡφαίστεια», 
ποὺ κλείνει μὲ τὴν κραυγή:

Κανάρη! – καὶ τὰ σπήλαια
τῆς γῆς ἐβόουν, Κανάρη–
Καὶ τῶν αἰώνων τὰ ὄργανα
ἴσως θέλει ἀντηχήσουν
πάντα Κανάρη.
Μὰ ὁ πυρπολητής μας, τα-

πεινὸς ἥρωας, συνέχιζε τὴ δράση 
του, ἀποφασισμένος κάθε φορὰ 
νὰ δώσει τὴ ζωή του. «Κωνστα-
ντή, θὰ πεθάνεις», μονολογοῦσε 
μὲ δύναμη ψυχῆς πρὶν ἀπὸ κάθε 
ἐπιχείρηση. Κι ἔτρεχε στὴν ἐκκλη-
σιά, δίνοντας στὸν ἱερέα τούς 

«γάντζους» μὲ τοὺς ὁποίους θὰ 
γάντζωνε τὸ πυρπολικό του στὸ 
καράβι τοῦ ἐχθροῦ. «Βλόγα τους, 
ἔλεγε, ἐτοῦτοι οἱ γάντζοι εἶναι τὰ 
ἅγια καὶ τὰ ἱερὰ τοῦ Γένους».  Ἔτσι 
καὶ τὴ νύχτα τῆς 28ης  Ὀκτωβρίου 
1822 ἔκαψε τὴν ὑποναυαρχίδα 
τοῦ ἐχθροῦ στὴν Τένεδο, καὶ 
ἔντρομος ὁ τουρκικὸς στόλος 
κατευθύνθηκε στὸν  Ἑλλήσπο-
ντο, γιὰ νὰ σιγουρευτεῖ πίσω 
ἀπὸ τὰ κάστρα τῆς στεριᾶς, ἐνῷ 
οἱ  Ἕλληνες «ὡς θαλασσοκράτορες 
περιέπλεαν τὰ παράλια καταστρέ-
φοντας, λεηλατώντας καὶ ἐκφο-
βίζοντας τοὺς παραθαλασσίους 
ἐχθρούς των». «Μόνος ὁ Κανά-
ρης, λέει ὁ Γάλλος ναύαρχος καὶ 
ἱστορικὸς Jurien de la Graviere, 
ἦτο εἰς τὸ εἶδος τῶν πυρπολικῶν 
ἥρως ἐπιτήδειος νὰ συγκινήσει τὴν 
καρδίαν τῶν ποιητῶν, καὶ ναύτης 
τὸν ὁποῖον οἱ ναῦται τοῦ κόσμου 
ὅλου δὲν θέλουν παύσει ἀποθαυ-
μάζοντες.  Ἐντὸς 6 μηνῶν κατέκαυ-
σε δύο δίκροτα καὶ κατεπόντισεν 
ὑπὲρ τοὺς τρισχιλίους ἄνδρας. Τὸ 
δ’ ὄνομα αὐτοῦ καὶ μόνον ἔτρεπεν 
εἰς φυγὴν τοὺς στόλους αὐτῶν». 

Μόνο τὸν Θεὸ φοβόταν ὁ 
Κανάρης καὶ στήριζε τὶς ἐλπί-

K

K
 Ἦταν ἀφοσιωμένος στὴ Θεομήτορα. Εἶχε τὴν 

εἰκόνα Της στὸ πλοῖό του. Κάθε φορά, πρὶν πιά-
σει τὸν δαυλὸ στὸ χέρι, προσευχόταν γονατιστὸς 
μπροστά Της, καὶ ἡ προσευχὴ τοῦ πυρπολοῦσε 

τὴν ψυχή.  Ἐκεῖνο τὸ εἰκόνισμα, ποὺ εἶχε στὸ 
πλοῖό του ὁ πυρπολητὴς Κανάρης, κατὰ θεία 
παραχώρηση προσκυνοῦμε ὅλοι μας σήμερα 

στὴ Μονὴ τῆς Κυρίας τῶν  Ἀγγέλων στὸ Κεχρο-
βούνι τῆς Τήνου. Εἶναι τὸ ἱερὸ οἰκογενειακό –καὶ 
σήμερα πολύτιμο ἱστορικό– κειμήλιο ποὺ μετὰ 
τὸν θάνατό της ἀφιέρωσε ἡ ὁσιωτάτη μοναχὴ 

τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς ἐγγονή του Μελανία Κανάρη.
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δες του στὴν ἐξ ὕψους Δύναμη, 
ἐνθουσιάζοντας τοὺς ἄνδρες του.  
Ἤξερε τὸ μυστικὸ νὰ τοὺς ἐμπνέ-
ει τὴν πίστη στὸν Θεό, τὴν ἀγάπη 
στὴν πατρίδα καὶ τὸ πάθος γιὰ 
τὴ λευτεριά. Κι ἐκεῖνοι τὸν ἀκο-
λουθοῦσαν, ποὺ ἀνέβαινε ξυπό-
λητος μὲ λαχτάρα τὰ σκαλιὰ τοῦ  
Ἁη-Νικόλα στὰ Ψαρὰ πρὶν ἀπὸ 
κάθε πολεμικὴ ἐπιχείρηση. Μὲ 
πόση πίστη ἦρθε καὶ στὴν Τῆνο 
τὸ 1822, στὶς πρῶτες ἀνασκαφὲς 
γιὰ τὴν εὕρεση τῆς εἰκόνας τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ, καὶ οἱ  Ἐπίτροποι 
σὰν εὐλογία τοῦ πρόσφεραν ἕναν 
μολυβένιο  Ἄγγελο, ἀπὸ τὰ πρῶτα 
εὑρήματα στὸν ἁγιασμένο ἐκεῖνο 
χῶρο. Γιὰ τὶς θεοσημίες ποὺ συ-
νέβαιναν στὸ νησὶ ἐκεῖνες τὶς δύ-
σκολες ὧρες τοῦ  Ἀγῶνα μάθαινε 
ἀπὸ τοὺς δύο Τηνιακοὺς ναῦτές 
του, τὸν Φίλιππο  Ἀντωνίου καὶ 
τὸν Χελιδῶνα. Καὶ ὅταν βρέθηκε 
ἡ Πάνσεπτη Εἰκόνα, ποὺ σήμανε 
τὸν Εὐαγγελισμὸ γιὰ τὴν ἀπελευ-
θέρωση τοῦ Γένους, ἀπὸ τοὺς 
πρώτους ἔτρεξε στὴν Τῆνο νὰ Τὴν 
προσκυνήσει. Κι ἄραζε συχνὰ στὸ 
νησὶ γιὰ προσκύνημα.  Ἦταν ἀφο-
σιωμένος στὴ Θεομήτορα. Εἶχε τὴν 
εἰκόνα Της στὸ πλοῖό του. Κάθε 
φορά, πρὶν πιάσει τὸν δαυλὸ στὸ 
χέρι, προσευχόταν γονατιστὸς 
μπροστά Της, καὶ ἡ προσευχὴ τοῦ 

πυρπολοῦσε τὴν ψυχή.  Ἐκεῖνο τὸ 
εἰκόνισμα, ποὺ εἶχε στὸ πλοῖό του 
ὁ πυρπολητὴς Κανάρης, κατὰ θεία 
παραχώρηση προσκυνοῦμε ὅλοι 
μας σήμερα στὴ Μονὴ τῆς Κυρίας 
τῶν  Ἀγγέλων στὸ Κεχροβούνι τῆς 

Τήνου. Εἶναι τὸ ἱερὸ οἰκογενειακό 
–καὶ σήμερα πολύτιμο ἱστορικό– 
κειμήλιο ποὺ μετὰ τὸν θάνατό της 
ἀφιέρωσε ἡ ὁσιωτάτη μοναχὴ τῆς  
Ἱερᾶς Μονῆς ἐγγονή του Μελανία 
Κανάρη.

Καὶ οἱ ἆθλοι συνεχίζονταν. 
Τὸν Αὔγουστο τοῦ 1824 πυρπο-
λεῖ κοντὰ στὴ Σάμο τὴ μεγάλη 
τουρκικὴ φρεγάτα, τὸν Σεπτέμ-
βρη μιὰ κορβέτα στ’ ἀνοικτὰ τῆς 
Μυτιλήνης. «Τὰ Ψαρὰ σᾶς καῖνε, 
Τοῦρκοι», φώναζε, «εἶμαι ὁ Κα-
νάρης». Μὲ μπουρλότα ἐκδικεῖτο 
τὸ αἷμα ποὺ ἄχνιζε στὰ Ψαρὰ καὶ 
στὴν Κάσο, κάνοντας διαδρομὲς 
θανάτου ἀνάμεσα σὲ βροχὴ ἀπὸ 
σφαῖρες.  Ἀψηφοῦσε τοὺς τραυ-
ματισμούς.  Ἤθελε νὰ σώσει τὰ 
ψυχωμένα παλληκάρια του, καὶ 
δὲν ἔπεφτε στὴ θάλασσα, κι ἂς 
ἀναφλέγονταν οἱ ὦμοί του.  Ὅλο 
οὐλὲς ἦταν οἱ πλάτες του ἀπ’ τὶς 
φλόγες. Τόση αὐτοθυσία! Καὶ τὸ 
πιὸ τολμηρό του ἐπιχείρημα: νὰ 

κάψει τὸν αἰγυπτιακὸ στόλο μέσα 
στὸ λιμάνι τῆς  Ἀλεξάνδρειας, γιὰ 
νὰ μὴν μεταφέρει ὁ Μωχάμετ  Ἄλυ 
κι ἄλλα στρατεύματα στὸν Μοριά. 
Στόχος: νὰ κάψει ἑξῆντα μεγάλα 
πολεμικὰ αἰγυπτιακά, τριπλάσια 

φορτηγὰ πλοῖα εὐρωπαϊκά. Στὶς 
10 Αὐγούστου 1825, στολίσκος 
ἀπὸ δύο πολεμικὰ τοῦ Τομπάζη 
καὶ τοῦ Κριεζῆ καὶ τρία πολεμικὰ 
τοῦ Κανάρη, τοῦ Βώκου καὶ τοῦ 
Μπούτη ἔφθασε ἔξω ἀπὸ τὸ λι-
μάνι τῆς  Ἀλεξάνδρειας. Μόνο ὁ 
Κανάρης τόλμησε νὰ πλεύσει ὣς 
τὸ κέντρο τοῦ ἐχθρικοῦ στόλου μὲ 
ὑψωμένη τὴ ρωσικὴ σημαία στὸ 
πυρπολικό του. Ξαφνικὰ ὅμως 
ἀντίθετος ἄνεμος τοῦ χάλασε τὰ 
σχέδια.  Ἔγινε ἀντιληπτὸς ἀπὸ 
γαλλικὸ πλοῖο, ἡ ἁρμάδα σήκωσε 
πανιά, κι ὁ Κανάρης μέσα στοὺς 
καπνοὺς καὶ τὸν θάνατο κατέβασε 
τὴ ρωσικὴ σημαία καὶ ὑψώνοντας 
τὴν ἑλληνικὴ σημαία ἔσπρωξε τὸ 
πυρπολικό, νὰ περιφέρεται φλε-
γόμενο ἀνάμεσα στοὺς ἐχθρικοὺς 
στόλους, προκαλώντας φρίκη καὶ 
τρόμο!...

Ὁ Ψαριανὸς πυρπολητὴς εἶχε 
γίνει θρῦλος γιὰ τὸ θάρρος καὶ τὴν 
ἀποφασιστικότητά του. Μετάλλια 

K

K
Ὁ Ψαριανὸς πυρπολητὴς εἶχε γίνει θρῦλος γιὰ τὸ 
θάρρος καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά του. Μετάλλια 
καὶ πιάτα μὲ θέμα τὰ κατορθώματά του κυκλο-
φοροῦσαν στὴν Εὐρώπη.  Ὁ Βίκτωρ Οὑγκὼ τὸν 
ὕμνησε, θεωρώντας τον ἰσάξιο μὲ τὸν Μιλτιάδη 
καὶ τὸν Λεωνίδα. Γιατὶ πράγματι ὁ ἥρωάς μας, 
σεμνὸς πάντα καὶ ἀεικίνητος, μὲ ἀσταμάτητη 

δράση στὶς ἑλληνικὲς θάλασσες, «πυρπόλησε» 
τὰ τουρκικὰ σχέδια γιὰ τὴν κυριαρχία στὸ Αἰγαῖο.  
Ὅ,τι ἦταν ὁ Κολοκοτρώνης γιὰ τὴν  Ἐπανάσταση 

στὴ στεριά, ἦταν ὁ Κανάρης στὴ θάλασσα. «Ο
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καὶ πιάτα μὲ θέμα τὰ κατορθώ-
ματά του κυκλοφοροῦσαν στὴν 
Εὐρώπη.  Ὁ Βίκτωρ Οὑγκὼ τὸν 
ὕμνησε, θεωρώντας τον ἰσάξιο 
μὲ τὸν Μιλτιάδη καὶ τὸν Λεωνί-
δα. Γιατὶ πράγματι ὁ ἥρωάς μας, 
σεμνὸς πάντα καὶ ἀεικίνητος, μὲ 
ἀσταμάτητη δράση στὶς ἑλλη-
νικὲς θάλασσες, «πυρπόλησε» 
τὰ τουρκικὰ σχέδια γιὰ τὴν κυρι-
αρχία στὸ Αἰγαῖο.  Ὅ,τι ἦταν ὁ Κο-
λοκοτρώνης γιὰ τὴν  Ἐπανάσταση 
στὴ στεριά, ἦταν ὁ Κανάρης στὴ 
θάλασσα. Δύο φορὲς κατόρθωσε 
νὰ σπάσει τὸν ἀποκλεισμὸ τοῦ 
Μεσολογγίου (1825-1826). Ξεπά-
στρεψε τοὺς κουρσάρους, κυνη-
γώντας τους ὣς τὸν  Ἄθωνα καὶ 
τὰ Μικρασιατικὰ παράλια. Πρό-
θυμος πάντα στὸ κάλεσμα τῆς 
πατρίδας, διορίστηκε κυβερνήτης 
τοῦ νεότευκτου πλοίου « Ἑλλάς», 
κρίθηκε ἄξιος πληρεξούσιος τῶν 
Ψαριανῶν στὴν  Ἐθνοσυνέλευση 
τῆς Τροιζήνας (1827), φρούραρ-
χος τῆς Μονεμβασίας ἐπὶ Κα-

ποδίστρια, διοικητὴς στὸν ναύ-
σταθμο τοῦ Πόρου, ἀρχηγὸς τοῦ 
στόλου ἐπὶ  Ὄθωνα. Πέντε φορὲς 
διετέλεσε πρωθυπουργὸς στὴν 
ἐλεύθερη  Ἑλλάδα καὶ ὑπουργὸς 
τῶν Ναυτικῶν κατ’ ἐπανάληψη. 
Στάθηκε ὁ πιὸ τίμιος πολιτικὸς 
ἀπ’ ὅλους τοὺς πολιτικοὺς τοῦ 
καιροῦ του στὸν τόπο μας.

« Ἀπροσκύνητο κεφάλι», 
ἀσυμβίβαστος στὶς παρεμβάσεις 
τῶν ξένων καὶ τὶς κομματικὲς 
προκλήσεις, ἔδινε μαθήματα 
πολιτικῆς ἠθικῆς κι ἀνθρώπινης 
περηφάνιας.  Ἔγινε τὸ σύμβολο 
τῆς νεολαίας. Κι ἀπέναντι στὶς 
οἰκογενειακές του συμφορές 
(ἔχασε τὰ πέντε ἀπὸ τὰ ἑπτὰ παι-
διά του σὲ ἡλικίες ἀπὸ 19-30 
ἐτῶν) στάθηκε μὲ καρτερία καὶ 
ἡρωισμό, ἐμπνέοντας πάντοτε 
σεβασμό. « Ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ 
Κανάρη ἤστραπτεν ἀκόμη ἡ λάμ-
ψις τοῦ  Ἱεροῦ  Ἀγῶνος», ἔγραφε 
τὸ 1876 ὁ ποιητὴς  Ἀριστοτέλης 
Βαλαωρίτης.

Στὶς 2 Σεπτεμβρίου 1877 ὁ 
Κωνσταντῖνος Κανάρης, ὁ ὁποῖος 
κατὰ τὸν ἱστορικὸ Κ. Παπαρρηγό-
πουλο «ὡς ἁπλοῦς πυρπολητὴς 
ὑπῆρξεν ὁ φοβερώτατος τῶν 
κεραυνῶν, οὕς (τοὺς ὁποίους) 
κατήρασσεν ἐπὶ τῶν πολεμίων ὁ 
ἑλληνικὸς στόλος», ἐν ἐνεργείᾳ 
πρωθυπουργὸς τῆς πρώτης 
Οἰκουμενικῆς Κυβέρνησης στὴν 
ἱστορία τῆς  Ἑλλάδας, περνοῦσε 
στὴν αἰωνιότητα. Οἱ ἐφημερί-
δες καλοῦσαν τὸν λαὸ σὲ προ-
σκύνημα μὲ μεγάλους τίτλους: 
«Δέεσθε πάντες οἱ  Ἕλληνες», 
«Πενθῆτε πάντες οἱ  Ἕλληνες!», 
«Ὁποῖον λείψανον θὰ προσκυνή-
σωμεν σήμερον!». Καὶ ἡ καρδιὰ 
τοῦ Ψαριανοῦ πυρπολητῆ, ποὺ 
μεγαλούργησε γιὰ τὸ  Ἔθνος του, 
φυλάσσεται σήμερα σὲ λήκυθο 
στὸ  Ἐθνικὸ  Ἱστορικὸ Μουσεῖο.

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ56
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Ἀστέρι ποὺ δὲν ἔλαμψε

Ἁπλὸς συνταξιδιώτης καὶ 
ταπεινὸς προσκυνητὴς 
στὸ ταξίδι ἀπὸ τὴ Θεσ-

σαλονίκη στὴν  Ἱερὴ Πόλη τοῦ 
Μεσολογγίου, εἶχα τὴν εὐκαιρία 
νὰ πλουτίσω τὶς γνώσεις μου καὶ 
νὰ νιώσω πρωτόγνωρα συναι-
σθήματα γιὰ τὴν κοσμοϊστορι-
κή « Ἔξοδό» του. Τὸ Μεσολόγγι 
εἶναι ἡ πόλη ποὺ ἔχει τὸν κορυ-
φαῖο τίτλο « Ἱερή» καὶ ποὺ ἔχει 
δώσει στὴν  Ἑλλάδα πέντε πρω-
θυπουργοὺς καὶ ποὺ ἔχει ἀνα-
δείξει πολυάριθμα πνευματικὰ 
ἀναστήματα λογοτεχνῶν, καλλι-
τεχνῶν, διδασκάλων, ἡρώων καὶ 
ποὺ εἶχε ἀναδείξει στὰ δύσκολα 
χρόνια σπουδαῖα ἐκπαιδευτικὰ 
ἱδρύματα.

Σήμερα, μετὰ τὴν πάροδο 
δύο ἐτῶν ἀπὸ τὸ πέρας τοῦ ἀξέ-
χαστου ἐκείνου ταξιδιοῦ, τώρα 
ποὺ τὰ ἔντονα συναισθήματα 
καὶ οἱ ἐντυπώσεις ἔχουν κατα-
λαγιάσει, παραμένει μέσα μου 
ἀσίγαστη μιὰ ἐσωτερικὴ παρόρ-
μηση νὰ ἀποτυπώσω γραπτῶς 
μερικὲς σκέψεις μου γύρω ἀπὸ 
ἕνα γεγονὸς ποὺ ἔκανε ἰδιαίτε-
ρη ἐντύπωση καὶ σὲ μένα καὶ σὲ 
ἀρκετοὺς συνταξιδιῶτές μου.

Ὁ ἐκλεκτὸς ξεναγὸς κ. Γεώρ-
γιος  Ἀποστολάκος, μὲ τὴ γλα-
φυρή, λεπτομερῆ καὶ παραστα-
τικὴ ξενάγησή του στὸ Μουσεῖο  
Ἱστορίας καὶ Τέχνης (Πινακοθή-
κη) τοῦ Δήμου, μᾶς ἔδειξε καὶ 
ἕνα  Ἅγιο Δισκοπότηρο ἀπὸ τὰ 
τέσσερα σῳζόμενα σήμερα ἀπὸ 
τὴν ἐποχὴ τῆς πολιορκίας. Μη-
τροπολίτης Μεσολογγίου ἐκείνη 
τὴν ἐποχὴ ἦταν ὁ Διονύσιος, ὁ 
ὁποῖος ὅμως ἀπουσίαζε, καὶ τὰ 
καθήκοντά του εἶχε ἀναλάβει ὁ 
ἐπίσκοπος Ρωγῶν καὶ Κοζίλης  
Ἰωσήφ, ποὺ μαζὶ μὲ τοὺς κλη-
ρικοὺς τῆς πόλης, ἔχοντας στὴ 
διάθεσή του δέκα  Ἅγια Δισκο-

πότηρα, ἐπέτυχε νὰ κοινωνή-
σουν τὴν παραμονὴ τῆς  Ἐξόδου 
τὰ  Ἄχραντα Μυστήρια ὅλοι οἱ 
« Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι», 
ποὺ ἀριθμοῦσαν 10.500 ἄτομα.

Ὠθούμενος ἀπὸ τὴν τεράστια 
εὐθύνη τῆς πνευματικῆς-θρη-
σκευτικῆς καθοδήγησης, μὲ τὴν 
ἐρνέργεια καὶ πρωτοβουλία του 

αὐτὴ ἀποσκοποῦσε νὰ αὐξήσει 
τὴν πίστη, νὰ διευρύνει τὴν ἐλπί-
δα, νὰ καλλιεργήσει τὴν ὁμό-
νοια, τὴ συνεργασία, τὴν ἀλλη-
λοσυγχώρηση καὶ τὴν ἀγάπη, 
νὰ χαλυβδώσει τὸ θάρρος καὶ 
τὴν ἀποφασιστικότητα ὅλων, μὲ 
τελικὸ σκοπὸ τὴν ἐπιτυχία τῆς  
Ἐξόδου, ἀφοῦ ἄλλη δυνατότη-
τα ἐπιβίωσης καὶ ἐλευθερίας δὲν 
ὑπῆρχε, καὶ ἄλλη βοήθεια ἐκτὸς 
ἀπὸ τὴν τοῦ Θεοῦ δὲν διαγρα-
φόταν στὸν ὁρίζοντα.

Συνεχίζοντας, ὁ ἐξαιρετικὸς 
ξεναγὸς μᾶς ἀποκάλυψε ὅτι, 
ἐπειδὴ ἦταν ἀδύνατον νὰ βρε-
θοῦν τὰ ὑλικὰ γιὰ τὴ Θεία Με-
τάληψη (ἄρτος καὶ οἶνος), τὰ 
ὑλικὰ αὐτὰ ἀντικαταστάθηκαν 
ἀπὸ χῶμα καὶ νερό(!), ὅπως 
ἀναφέρει ὁ ἐπιζήσας τῆς  Ἐξό-

δου ἱστορικὸς  Ἀρτέμης Μίχος.
Στὸ ἄκουσμα αὐτῆς τῆς πλη-

ροφορίας, ἀρκετὲς ματιές, ποὺ 
ἔμεναν ἀκίνητες, προσηλωμέ-
νες στὸν ὁμιλητή, τινάχθηκαν 
καὶ διασταυρώθηκαν μὲ ἄλλες, 
γεμάτες ἀπορία καὶ δυσπιστία.  
Ἀλήθεια, τέτοια πρωτοβουλία, 
τέτοιο πρωτάκουστο τόλμημα 

εἶχε ξαναγίνει στὴ διάρκεια τῆς 
πολιορκίας; Δὲν ἀναφέρεται κά-
τι τέτοιο.  Ἆραγε, ὁ ἐπίσκοπος  
Ἰωσὴφ εἶχε πάρει τὴν ἄδεια ἢ τὴν 
ἔγκριση ἀπὸ κάποιον ἀνώτερό 
του Μητροπολίτη,  Ἱερὰ Σύνο-
δο; Πατριάρχη; Δὲν ἀναφέρεται 
κάτι τέτοιο. Μήπως εἶχε κάποιο 
ἱερὸ ἀντικείμενο, σὰν τὸ Λογεῖον 
τοῦ  Ἀρχιερέως Ζαχαρία, ἀπὸ 
τὸ ὁποῖον νὰ πάρει τὸ σημεῖον 
τῆς ἐγκρίσεως; Οὔτε κάτι τέτοιο 
ὑπῆρχε.

Ὁ ἐπίσκοπος  Ἰωσὴφ ἀποφά-
σισε νὰ ἐπωμισθεῖ τὸ τεράστιο 
βάρος καὶ τὴν ἠθικὴ εὐθύνη μιᾶς 
τέτοιας πρωτοφανοῦς πνευμα-
τικῆς ἐνέργειας. Τὸ καθῆκόν του 
τὸν πίεζε καὶ τὸν κατηύθυνε στὴν 
ἐνέργειά του αὐτή, γιὰ νὰ δυ-
ναμώσει τὴν πίστη, τὴν ἐλπίδα 

K

K
Ἁπλὸς συνταξιδιώτης καὶ ταπεινὸς προσκυ-

νητὴς στὸ ταξίδι στὴν  Ἱερὴ Πόλη τοῦ Μεσολογ-
γίου, εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ πλουτίσω τὶς γνώσεις 
μου καὶ νὰ νιώσω πρωτόγνωρα συναισθήματα 
γιὰ τὴν κοσμοϊστορική « Ἔξοδό» του. Τὸ Μεσο-
λόγγι εἶναι ἡ πόλη ποὺ ἔχει τὸν κορυφαῖο τίτλο 
« Ἱερή» καὶ ποὺ ἔχει δώσει στὴν  Ἑλλάδα πέντε 
πρωθυπουργοὺς καὶ ποὺ ἔχει ἀναδείξει πολυ-
άριθμα πνευματικὰ ἀναστήματα λογοτεχνῶν, 

καλλιτεχνῶν, διδασκάλων, ἡρώων.
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καὶ τὸ θάρρος τῶν « Ἐλεύθερων 
Πολιορκημένων».

Ὁ ἴδιος μόνο γνωρίζει πόσες 
παρακλήσεις, πόσες προσευχές, 
πόσες γονυκλισίες ἔκανε καὶ πό-
σα δάκρυα ἔχυσε, προτοῦ πάρει 
αὐτὴ τὴν ἀπόφαση.  Ὁ ἴδιος μόνο 
γνωρίζει τὸν φόβο καὶ τὸν τρόμο 
ποὺ ἔνιωσε, ὅταν προσῆλθε πρὸ 
τῶν θυρῶν τοῦ  Ἱεροῦ Θυσιαστη-
ρίου. Πόσοι λογισμοὶ καὶ πόσες 
ἀγωνίες συνέθλιβαν τὸν νοῦ του, 
ἀλλὰ καὶ πόση προσήλωση καὶ 
ὑπακοὴ πρὸς τὸ καθῆκον καὶ τὴν 
πίστη του!

Στὴ λαίλαπα καὶ τὸν κο-
σμοχαλασμὸ τῆς  Ἐξόδου, ὁ 
ἐπίσκοπος  Ἰωσὴφ βρέθηκε μὲ 
17-18 ἄλλους ταμπουρωμένος 
σὲ ἕναν ἀνεμόμυλο (στὸ σημεῖο 
αὐτὸ ὑπάρχει σήμερα μακέτα) νὰ 
ἀμύνεται ἐναντίον πολυάριθμων 
εἰσβολέων, καὶ ὅταν τὰ πολεμο-
φόδια τελείωσαν, ἀποφάσισαν 
τὸ ὁλοκαύτωμα.  Ὅμως τὸ μπα-
ρούτι ποὺ εἶχε ἀπομείνει ἦταν 
λιγοστό, καὶ δὲν σκοτώθηκαν 
ὅλοι, ἀλλὰ ἐπέζησαν τραυμα-
τισμένοι τρεῖς-τέσσερις, μεταξὺ 
τῶν ὁποίων καὶ ὁ ἐπίσκοπος  Ἰω-

σήφ, τὸν ὁποῖο οἱ Τοῦρκοι συνέ-
λαβαν «ἡμικαῆ», τὸν κρέμασαν 
ἀνάποδα, καὶ ἀφοῦ τὸν ἔγδαραν, 
τὸν ἀποκεφάλισαν.

Τελειώνοντας, δανείζομαι 
ἀπὸ τὸ ποίημα « Ὁ Ματρόζος» 
τοῦ Γ. Στρατήγη δύο στίχους, 
ποὺ ἀπευθύνονται στὴν  Ἑλλάδα:

«Εἶχες ἀστέρια ὁλόλαμπρα 
στὸν οὐρανό σου κι ἄλλα,

μὰ ἐκεῖνα ποὺ δὲν ἔλαμψαν 
ἤσανε πιὸ μεγάλα».

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΙΑΚΟΣ

Τὸ στεφάνι τῆς Μάνας
– Τὸ Μεσολόγγι ἔπεσε, τὸ Μεσολόγγι πάει,
 κλάψε, καημένη Ρούμελη, κλάψε, θλιμμένη Μάνα,
 τοῦ ἀντρειωμένου πιὰ ἡ καρδιὰ παιδιοῦ σου δὲ χτυπάει,
 τώρα γι’ αὐτὸ λυπητερὰ θανῆς βαρεῖ καμπάνα.

– Ποιὸς εἶπε πὼς ἀπέθανε τ’ ὁλάκριβό μου σπλάχνο; 
 Κι ἂν ἔγειρε σὰν γίγαντας τὸ ξέσαρκο κορμί του,
 ἐγὼ δὲν τὸ μοιρολογῶ, στεφάνι ἐγὼ τοῦ φτιάχνω,
 νὰ βάλει φωτοκύκλωτο στὴν ἄξια κεφαλή του.
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Μακρυγιάννης.  Ἕνας ἥρωας 
τοῦ 1821

Στὴν ἱστορία τῶν λαῶν 
ὑπάρχουν στιγμὲς δυνατές, 
σκληρές, ἕτοιμες νὰ γεννή-

σουν γεγονότα ποὺ θὰ ἀλλά-
ξουν τὸν ροῦ τῆς διαδρομῆς 
τους. Τέτοιες θὰ πρέπει νὰ ἦταν 
οἱ στιγμὲς στὶς παραμονὲς τοῦ 
1821.

Ἡ βαριὰ σκλαβιὰ τόσων 
αἰώνων εἶχε γίνει πιὰ 
ἀνυπόφορη γιὰ τοὺς ὑπο-
δουλωμένους καὶ ἀγα-
νακτισμένους  Ἕλληνες, 
ἀπόγονους ἑνὸς γένους 
ποὺ εἶχε ἀφήσει ἀξιόλο-
γα ἀχνάρια πολιτισμοῦ 
σ’ ὅλον τὸν κόσμο. Πῶς 
αὐτοὶ οἱ ἀπομονωμένοι, 
ἀγράμματοι, ἄξεστοι, 
γνώριζαν τὸ ἔνδοξο πα-
ρελθόν τους καὶ εἶχαν 
μνῆμες ἀπὸ αὐτό; Γνωστὴ 
ἡ συμβολὴ τῆς  Ἐκκλησί-
ας, κι ἂς τὴν ἀρνοῦνται 
μερικοί, τῶν ἁπλῶν ἱερέ-
ων καὶ μοναχῶν καὶ τῶν 
σκόρπιων ξωκκλησιῶν, 
καθὼς καὶ τῶν μαρμά-
ρων, ποὺ ἦσαν μάρτυρες 
ἑνὸς ἔνδοξου παρελθό-
ντος.

Αὐτὲς οἱ στιγμὲς γεν-
νοῦν καὶ τοὺς κατάλληλους 
ἀνθρώπους ποὺ θὰ τὶς διαχει-
ριστοῦν. Πόσοι τέτοιοι, ἥρωες, 
ἅγιοι, δὲν φανερώθηκαν αὐτὴ 
τὴν ἐποχή, στὰ τέλη τοῦ 18ου καὶ 
στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰῶνα! 

Καθόλου πρόσφορο τὸ ἔδα-
φος γιὰ ἐπαναστάσεις, γιὰ λυ-
τρωμούς, γιὰ ἀπελευθέρωση 
σκλαβωμένων. Τὸ Συνέδριο τῆς 
Βιέννης τὸ 1815, μὲ ψυχή του 
τὸν Ταλλεϋράνδο, ἔβαλε τέλος 
σὲ κάθε ξεσηκωμό.  Ἡ Γαλλικὴ  
Ἐπανάσταση τοῦ 1789 εἶχε τε-

λειώσει, οἱ βασιλεῖς εἶχαν ἐπα-
νέλθει, ὁ Ναπολέων εἶχε νικηθεῖ. 
Οἱ λαοὶ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀκίνη-
τοι, κάθε ἐπανάσταση νὰ πνιγεῖ 
ἀμέσως.  Ὅμως αὐτήν, τὴν πιὸ 
ἀκατάλληλη στιγμὴ διάλεξαν οἱ  
Ἕλληνες, γιὰ νὰ ἀποτινάξουν τὸν 
ἀφόρητο ὀθωμανικὸ ζυγό.

Ἀκόμη καὶ ὁ Καποδίστριας, 

γόνος ἀρχοντικῆς γενιᾶς, τότε 
ὑπουργὸς τῶν  Ἐξωτερικῶν τοῦ 
τσάρου «πασῶν τῶν Ρωσιῶν», 
ὅταν οἱ ἐπαναστάτες τοῦ ζήτησαν 
τὴ συμβολή του, τὴν ἀρνήθη-
κε, ἂν καὶ φλογερὸς πατριώτης. 
«Δὲν θἄχτε βοήθεια ἀπὸ κανένα 
κράτος, μόνοι σας δὲν μπορεῖτε 
νὰ δράσετε». Καὶ ὅμως...  Ἀργό-
τερα, ὅταν εἶδε τὸν ἡρωισμὸ 
τῶν ἐπαναστατῶν, ἔδωσε τὰ 
πάντα. Δέχθηκε νὰ γίνει κυβερ-
νήτης σὲ μιὰ χώρα ἐρειπωμένη, 
ἔδωσε ὅλη του τὴν περιουσία, 

ἀλλὰ καὶ τὸν μισθό του, προ-
σέφερε πολλὴ ἐργασία, γιὰ νὰ 
ἀναστηθεῖ ἡ  Ἑλλάδα, ποὺ τότε 
ἔπαιρνε μορφή.  Ἦταν καὶ πιστὸς 
χριστιανός.  Ἕνα πρωΐ, ἐκεῖ, στὰ 
σκαλοπάτια τῆς ἐκκλησίας –γιατὶ 
πήγαινε κάθε Κυριακὴ ἀπὸ τὸν 
ὄρθρο– τὸν δολοφόνησαν (δυ-
στυχῶς μαινόταν «ἡ διχόνοια ἡ 

δολερή»).
Πόσοι καὶ πόσοι, 

ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Μακρυ-
γιάννη, ποὺ εἶναι τὸ 
θέμα μας, δὲν ἐμφανί-
σθηκαν, ἐξαιρετικοὶ στὶς 
ἐξαιρετικὲς περιστάσεις.  
Ἂς ἀναφέρουμε, γρή-
γορα, τὸν Ρῆγα ποὺ μὲ 
τόν «Θούριό» του, «ὣς 
πότε παλληκάρια θὰ 
ζοῦμε στὴ σκλαβιά...» 
ξεσήκωσε πολλούς, καὶ 
δολοφονήθηκε ἄγρια, 
πρὶν προλάβει νὰ δεῖ 
τὴν  Ἐπανάσταση. Καὶ 
κυρίως ἂς ἀναφέρουμε 
τοὺς Φιλικούς, αὐτοὺς 
τοὺς ἁπλοὺς ἐμπόρους 
τοῦ  Ἑλληνισμοῦ τῆς δι-
ασπορᾶς, ποὺ ἔδωσαν 
τὰ πάντα, πέθαναν φτω-
χοὶ καὶ δὲν πρόλαβαν 

κι αὐτοὶ νὰ δοῦν τὴν  Ἑλλάδα 
ἐλεύθερη.

Ὁ Γιάννης Μακρυγιάννης 
(1797-1864) γεννήθηκε σὲ ἕνα 
χωριὸ κοντὰ στὸ Λιδωρίκι. Τὸ 
πραγματικό του ἐπώνυμο ἦταν 
Τριανταφύλλου.  Ἀπὸ τοὺς συ-
μπολεμιστές του ὀνομάστηκε 
«Μακρυγιάννης», γιατὶ ἦταν 
ψηλός.  Ἡ μάννα του τὸν γέν-
νησε στὸν δρόμο ποὺ πήγαινε 
γιὰ ξύλα. Καὶ αὐτὰ τὰ περιγράφει 
ὁ ἴδιος τόσο ἁπλᾶ, τόσο ἀληθι-
νά! «Πολυφαμελίτες οἱ γοναῖγοί 
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μου καὶ φτωχοί, κι ὅταν ἤμουνε 
ἀκόμα εἰς τὴν κοιλιὰ τῆς μητρός 
μου, μίαν ἡμέρα πῆγε διὰ ξύλα 
εἰς τὸν λόγκον [...] εἰς τὴν ἐρημιά, 
τὴν ἔπιασαν οἱ πόνοι [...] Ξελε-
χώνεψε μόνη της καὶ συγυρίστη, 
φορτώθη ὀλίγα ξύλα καὶ ἔβαλε 
καὶ χόρτα ἀπάνου εἰς τὰ ξύλα καὶ 
ἀπὸ πάνου ἐμένα καὶ πῆγε εἰς τὸ 
χωριόν».

Ἁπλός, ἀγράμματος, αὐτο-
δημιούργητος, ἀπέδειξε ὅτι ὅλα 
μπορεῖ νὰ τὰ ξεπεράσει κανείς, 
ὅταν ἔχει ἦθος, ἀνδρεία καὶ ἀξί-
ες. Τὸ ἦθός του: τίμιος καὶ παλ-
ληκάρι.  Ἡ ἀνδρεία του: ἥρωας 
χωρὶς φόβο καὶ δειλία. Οἱ ἀξίες 
του: ὁ Θεός, οἱ προστάτες ἅγιοι. 
Τὸ χρέος του: ἡ κληρονομιὰ τοῦ 
γένους. Αὐτὴ τὴν κληρονομιὰ 
παίρνει πάνω του.  Ἀναφέρεται 
στὸν Λεωνίδα, στὸν Σωκράτη, 
στὸν Θεμιστοκλῆ. Τὸ δικό τους 
αἷμα κυλάει στὶς φλέβες του. Θὰ 
μάθει γράμματα. Θὰ γράψει, θὰ 
γίνει συγγραφέας.  Ἔγραψε ὅπως 
μιλοῦσε, «γράψιμο ἀπελέκητο», 
τὸ ὀνόμασε ὁ ἴδιος, ντοκουμέντο 
ἀτίμητο τῆς ψυχῆς ἑνὸς ἁπλοῦ 
ἀνθρώπου, μιᾶς γενιᾶς ἡρωικῆς, 
μιᾶς ἐποχῆς μοναδικῆς.  Ἔσκυ-
ψαν νὰ μελετήσουν τὰ γραπτά 
του σπουδαῖοι σοφοί, ἐπιστή-
μονες, μορφωμένοι.  Ὁ  Ἐλύτης, 
ὁ Σεφέρης, ὁ Θεοτοκᾶς, ὁ Κα-
κριδῆς, ὀ Σικελιανός, ὁ Τσιρό-
πουλος.  Ὁ Μακρυγιάννης γνω-
ρίζει ὅτι μετέχει στὴ συνέχεια τῆς 
φυλῆς. Θέλει νὰ διαφυλάξει τὴν 
κληρονομιά.  Ἀφήνει λοιπὸν τὸ 
σπαθὶ καὶ πιάνει τὴν πένα. Καὶ 
δὲν τοῦ φτάνει αὐτό! Θέλει καὶ 
τὴ ζωγραφική! Δὲν μπορεῖ ὁ 
ἴδιος; Πληρώνει ζωγράφους νὰ 
ζωγραφίσουν αὐτὸ ποὺ θὰ τοὺς 
διδάξει!

Ὁ Μακρυγιάννης –σήμερα 
φέρει τὸ ὄνομά του μιὰ συνοικία 
τῆς  Ἀθήνας, ἡ ὁποία μάλιστα 
ἔπαιξε σπουδαῖο ρόλο στὰ Δε-
κεμβριανά–, ἕνα χωριατόπουλο 
φτωχό, ἀπὸ ἕναν οἰκισμὸ κοντὰ 
στὸ Λιδωρίκι, ἔγινε ἥρωας, μέ-

γας καὶ τρανός.  Ἔμεινε ὀρφα-
νός, ὅταν φονεύθηκε ὁ πατέρας 
του σὲ μιὰ μάχη κατὰ τοῦ  Ἀλῆ 
πασᾶ.  Ἡ μητέρα του, ἀπὸ φό-
βο, πηγαίνει στὴ Λειβαδιά.  Ἐκεῖ 
τὸ παιδὶ θὰ προοδεύσει.  Ὅμως 
σιγοκαίει μέσα του ὁ πόθος τῆς 
λευτεριᾶς.

Τὸ 1820 ὁ Μακρυγιάννης μυ-
εῖται στὴ Φιλικὴ  Ἑταιρεία. Συλ-
λαμβάνεται ἀπὸ τοὺς Τούρκους, 
βασανίζεται πολλὲς μέρες.  Ὅταν 
ἐλευθερώνεται, δίνεται τελείως 
στὸν  Ἀγῶνα. Τὸ 1822 ἑνώνεται 
μὲ τὸν  Ὀδυσσέα  Ἀνδροῦτσο, 
πολεμάει ἀκατάπαυστα, λαμ-

βάνει τὸν τίτλο τοῦ στρατηγοῦ. 
Τὸ 1825 παντρεύεται τὴν κόρη 
τοῦ Σκουζὲ Αἰκατερίνη. Τὸ 1829 
ἀρχίζει τὴ συγγραφή:  Ἀπομνη-
μονεύματα,  Ὁράματα καὶ Θάμα-
τα (ποὺ θὰ ὁλοκληρωθοῦν τὸ 
1850).

Συμμετέχει σὲ ἕναν ἐμφύλιο. 
Δυστυχῶς, βασιλεύει ἡ διχό-
νοια, πληγὴ καὶ ἐλάττωμα τῆς 
φυλῆς.  Ὑποδέχεται τὸν  Ὄθω-
να στὸ Ναύπλιο, συμφωνεῖ μὲ 
τὴ βασιλεία γιὰ τὸ καλὸ τῆς 
πατρίδας. Τέλος, ἀποσύρεται 
στὴν  Ἀθήνα, μικρὴ πόλη τότε, 
ἀσχολεῖται μὲ τὴν πολυπληθῆ 
οἰκογένειά του καὶ τὸ κτίσιμο 
ἑνὸς σπιτιοῦ.

Τὰ γεγονότα τὸν ἐπαναφέ-
ρουν στὸ προσκήνιο. Πρωτο-
στατεῖ στὴν  Ἐπανάσταση τῆς 
3ης Σεπτεμβρίου 1843 γιὰ τὸ 
σύνταγμα. Τελικά, τὸ σύνταγμα 
ψηφίζεται τὸ 1844.  Ὅμως, θὰ 
κατηγορηθεῖ γιὰ συνωμοσία 
κατὰ τοῦ  Ὄθωνα. Καταδικάζε-
ται καὶ φυλακίζεται. Γρήγορα 
ὅμως ἀποφυλακίζεται. Τελικά, 
τὸ 1864, ἐκλέγεται πληρεξούσι-
ος  Ἀττικῆς. Σὲ λίγες μέρες ὅμως 
πεθαίνει.

Πολλὰ θὰ μποροῦσαν νὰ 
ἀναφερθοῦν ἀκόμα γι’ αὐτὴ 
τὴν ἔνδοξη προσωπικότητα, 

τὸν ἥρωα, τὸν χριστιανό, τὸν 
πατριώτη.  Ὅπως καὶ πολλὲς 
ἄλλες μορφὲς αὐτῆς τῆς ἰδι-
αίτερης στιγμῆς τῆς ἑλληνικῆς 
ἱστορίας, ὁ Μακρυγιάννης ἦταν 
καὶ ἥρωας καὶ ἅγιος. Χριστιανὸς 
ὀρθόδοξος, τηροῦσε εὐλαβικὰ 
ὅλα τὰ μυστήρια, προσευχόταν 
συνεχῶς στὸν Θεὸ καὶ στὴν 
Παναγία, ζητοῦσε ἀπὸ τὸν Θεὸ 
τὴ σωτηρία καὶ τὴν ἑνότητα. Κι 
ἔγραφε: «Χωρὶς ἀρετὴ καὶ πόνο 
εἰς τὴν πατρίδα καὶ πίστη εἰς τὴν 
θρησκεία τους ἔθνη δὲν ὑπάρ-
χουν» ( Ἀπομνημονεύματα).

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

K
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Ὅπως καὶ πολλὲς ἄλλες μορφὲς αὐτῆς τῆς ἰδιαί-
τερης στιγμῆς τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, ὁ Μακρυ-

γιάννης ἦταν καὶ ἥρωας καὶ ἅγιος. Χριστιανὸς 
ὀρθόδοξος, τηροῦσε εὐλαβικὰ ὅλα τὰ μυστήρια, 

προσευχόταν συνεχῶς στὸν Θεὸ καὶ στὴν Πα-
ναγία, ζητοῦσε ἀπὸ τὸν Θεὸ τὴ σωτηρία καὶ τὴν 
ἑνότητα. Κι ἔγραφε: «Χωρὶς ἀρετὴ καὶ πόνο εἰς 

τὴν πατρίδα καὶ πίστη εἰς τὴν θρησκεία τους ἔθνη 
δὲν ὑπάρχουν» ( Ἀπομνημονεύματα).
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Τὴν 25η Ματίου γιορτάζουμε 
τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεο-
τόκου, ποὺ εἶναι «τῆς σω-

τηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον». Εἶναι 
ἡ ἀρχὴ τῆς Καινῆς Κτίσης στὴν 
ὁποία ἀσφαλίζεται ἡ ἀνθρώπι-
νη ὕπαρξη. Γιορτάζουμε ἐπίσης 
τὴν ἐπέτειο τῆς  Ἐπανάστασης 
τοῦ 1821, μὲ τὴν ὁποία ἄρχισε 
ἡ  Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία μας καὶ 
ἡ σύγχρονη κρατικὴ ὑπόσταση 
τοῦ  Ἔθνους μας. Αὐτὸς ὁ συ-
νεορτασμὸς σχετίζεται μὲ τὴν 
ὑπόσταση τῆς Ρωμιοσύνης καὶ μὲ 
τὴν ὀντότητα τῶν  Ὀρθόδοξων  
Ἑλλήνων.  Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς 
Θεοτόκου καὶ ὁ Εὐαγγελισμὸς 
τοῦ  Ἐθνους μας εἶναι ἡ πιὸ με-
γάλη Γιορτὴ τῆς Ρωμιοσύνης! 
Καὶ συμβολίζει τὴν ταὔτιση τοῦ  
Ἕλληνα μὲ τὴν  Ὀρθόδοξη Πί-
στη μας. Σύμφωνα μὲ αὐτὴ τὴν 
ταὔτιση, στὴν πρώτη  Ἐθνοσυνέ-
λευση τῶν  Ἐπαναστατῶν στὴν  

Ἐπίδαυρο τὸ 1822 οἱ  Ἐπαναστά-
τες αὐτοπροσδιορίστηκαν μὲ τὴ 
διακήρυξη: « Ὅσοι αὐτόχθονοι 
κάτοικοι τῆς ἐπικράτειας τῆς  
Ἑλλάδας πιστεύουσιν εἰς Χριστὸν 
εἰσὶν  Ἕλληνες»! 

Αὐτὴ ἡ διακήρυξη τῶν ἐπα-
ναστατημένων  Ἑλλήνων συμ-
φωνεῖ ἀπόλυτα μὲ τὴν Παράδο-
ση τῆς  Ὀρθόδοξης  Ἐκκλησίας 
μας καὶ ἀνατρέχει στὴ συνάντηση 
τοῦ Χριστιανισμοῦ μὲ τὸν  Ἑλλη-
νισμό.  Ἡ συνάντηση τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ μὲ τὸν  Ἑλληνισμὸ 
ἀρχίζει ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ Κύ-
ριος συνάντησε  Ἕλληνες! Καὶ 
δὲν εἶναι τυχαία ἡ προφητικὴ 
ρήση Του ὅτι « Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα 
ἵνα δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ  Ἀνθρώ-
που»! Προδρομικὸ καὶ ἀποφα-
σιστικὸ ρόλο σὲ αὐτὴ τὴ συνά-
ντηση ἔπαιξε ἡ μετάφραση τῆς 
Παλαιᾶς Διαθήκης στὴν ἑλληνικὴ 
γλῶσσα ἀπὸ τοὺς  Ἑβδομήκο-

ντα, ἀλλὰ καὶ ἡ συγγραφὴ τῶν 
βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης 
στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα.

Ἡ συνάντηση τοῦ Χριστια-
νισμοῦ μὲ τὸν  Ἑλληνισμὸ συ-
νετέλεσε στὸν ἐκχριστιανισμὸ 
τοῦ  Ἑλληνισμοῦ καὶ στὴν 
ἑλληνοποίηση τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ. Καὶ τελικὰ ὁδήγησε στὸν  
Ἑλληνοχριστιανικὸ πολιτισμό, 
ποὺ στὴ συνέχεια ἀνέτρεψε τὴ 
Ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία, ὕψω-
σε τὸν  Ἑλληνοχριστιανισμὸ καὶ 
συνετέλεσε στὸ ἅπλωμα τοῦ 
Χριστιανισμοῦ. Μὲ τὸ ἅπλωμα 
τοῦ Χριστιανισμοῦ, οἱ πρῶτες  
Ἐκκλησίες, ποὺ ἦταν στὴν πλει-
οψηφία τους ἑλληνικές, ἀπο-
τέλεσαν κράτος ἐν κράτει στὴ 
Ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία, συ-
γκρούστηκαν μὲ τὴ ρωμαϊκὴ 
ἐξουσία, τὴν ἀνέτρεψαν καὶ στὴ 
θέση της θεμελίωσαν τὴν  Ἑλλη-
νικὴ αὐτοκρατορία τοῦ  Ἑλλη-
νοχριστιανισμοῦ.  Ὡς  Ἑλληνο-
χριστιανισμός, ὡς Ρωμιοσύνη 
στὴ συνέχεια, ὁ  Ἑλληνισμὸς 
μεγαλούργησε στὴ χιλιόχρονη 
Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία!

Στὴν  Ἑλληνικὴ Βυζαντινὴ 
ἰδεολογία-αὐτοκρατορία, ρητὸ 
καὶ διακηρυγμένο θεμέλιο καὶ 
ἀνώτατη βαθμίδα δικαιοδοσίας 
ἦταν «τὸ διὰ τοῦ Σταυροῦ Πολί-
τευμα»! Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ Πα-
τριάρχης ἦταν πιὸ πάνω ἀπὸ τὸν 
Βασιλέα-Αὐτοκράτορα! Δηλαδὴ 
ὑπέρτατη ἐξουσία στὴ Βυζαντινὴ 
αὐτοκρατορία ἦταν οἱ Κανόνες 
τῆς  Ὀρθόδοξης  Ἐκκλησίας μας, 
καὶ ὄχι οἱ κοσμικοὶ νόμοι! Εἶναι 
χαρακτηριστικὲς οἱ διατάξεις:

1. « Ὑπόκειται ἐκδικεῖν καὶ δι-

Ἡ νίκη στὰ 1821 ὀφείλεται  
ἀποκλειστικὰ 

στὴν  Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία μας
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ατηρεῖν ὁ βασιλεὺς πρῶτον μὲν 
πάντα τὰ ἐν τῇ Θείᾳ Γραφῇ γε-
γραμμένα, ἔπειτα δὲ καὶ τὰ παρὰ 
τῶν  Ἁγίων  Ἑπτὰ Συνόδων δογ-
ματισθέντα, ἔτι δὲ καὶ τοὺς ἐγκε-
κριμένους ρωμαϊκοὺς νόμους».

2. «Γνωρίσματα τοῦ Πατριάρ-
χου εἶναι νὰ εἶναι διδακτικός, νὰ 
ἐξισώνεται ἄφοβα πρὸς ὅλους 
τοὺς ὑψηλοὺς καὶ τοὺς ταπει-
νούς, νὰ ἀποδίδει Δικαιοσύνη 
μὲ πραότητα, νὰ ἐλέγχει τοὺς 
ἀπείθαρχους καί –προκειμένης 
τῆς ὑπεράσπισης τῆς ἀλήθειας καὶ 
τῶν δογμάτων– νὰ ἀπευθύνεται 
στὸν Βασιλέα χωρὶς συστολή».

Μὲ τὶς διατάξεις αὐτές, ἡ  
Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία μας ἦταν 
πιὸ πάνω ἀπὸ τὸν Καίσαρα! Καὶ 
οἱ Κανόνες της ἦταν ἡ  Ὑπέρτατη 
Αὐθεντία στὸ πλαίσιο τοῦ κρά-
τους. Δηλαδὴ ἡ κρατικὴ ὑπέρτα-
τη ἐξουσία καὶ αὐθεντία ἦταν οἱ 
νόμοι τοῦ Εὐαγγελίου, καὶ ὄχι οἱ 
νόμοι τοῦ Αὐτοκράτορα-Βασιλέα. 

Αὐτὸ τὸ θεσμικό-νομικὸ 
πλαίσιο κράτησε ὅλα τὰ χρόνια 
τῆς κραταιᾶς Βυζαντινῆς αὐτο-
κρατορίας. Μετὰ τὴν  Ἅλωση, 
τὸ θεμέλιο ὄχι μόνο δὲν ἄλλα-
ξε, ἀλλὰ συνέχισε διαρκῶς καὶ 
συνεχῶς νὰ στηρίζεται «ἐπὶ τὴν 
Πέτραν», δηλαδὴ στὸ Πολίτευμα 
τοῦ Σταυροῦ. Αὐτὸ τὸ Πολίτευμα 
τοῦ Σταυροῦ κράτησε ζωντανὴ 
καὶ τὴν  Ὀρθόδοξη Πίστη μας 
καὶ τὴ Ρωμιοσύνη. Καὶ ὑπῆρξε 
πυξίδα καὶ ὁδηγὸς στὰ χρόνια 
τῆς σκλαβιᾶς μας, ὅταν «ὅλα 
τἄσκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκω-
νε ἡ σκλαβιά»! Καὶ συνετέλεσε 
στὴν ἀναγεννητικὴ διασύνδεση  
Ἑλληνισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ 
καὶ στὴν πνευματικὴ καὶ ἐθνικὴ 
ἑνότητα ὅλων τῶν  Ἑλλήνων.  
Ἔτσι, ὅλος ὁ λαὸς τῆς σκλαβω-
μένης Πατρίδας, ὅλοι οἱ ὅπου 
γῆς  Ἕλληνες, ὁλόκληρη ἡ Ρω-
μιοσύνη, ὅλοι ἑνωμένοι κάτω 
ἀπὸ τὸ Πολίτευμα τοῦ Σταυροῦ 
–  Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία, ἀγωνί-
ζονται τὸν ὑπὲρ πάντων ἀγῶνα 
κατὰ τοῦ τυράννου μὲ τὴν 

ἔμπνευση, τὴν πρωτοπορία καὶ 
τὴν καθοδόγηση τοῦ Κλήρου. 
Δέστε μερικὲς χαρακτηριστικὲς 
ἐπισημάνσεις τῆς  Ἱστορίας:

1. Στὰ 1852, ἡ ἁρμόδια  Ἐπι-
τροπὴ γιὰ τὴν  Ἐκκλησιαστικὴ 
Νομοθεσία θὰ διακηρύξει καὶ θὰ 
ὁμολογήσει ἐντὸς τῆς Βουλῆς 
τῶν  Ἑλλήνων ὅτι: « Ἡ  Ὀρθόδο-
ξη  Ἐκκλησία μας διετήρησεν ἐν 
ταῖς περιπετείαις τῶν χρόνων τὴν 

πνευματικὴν καὶ ἐθνικὴν ἑνότητα 
τῶν  Ἑλλήνων»! 

2.  Ὁ ἱστορικὸς Γεράσιμος 
Κονιδάρης θὰ συμπληρώσει: 
« Ἡ ἡμετέρα  Ἐκκλησία, ἐκτὸς 
τῆς γλώσσης καὶ τοῦ δικαίου, 
ἀποτελεῖ τὸν πλέον ζωντανὸν 
σύνδεσμον τοῦ δισχιλιετοῦς ἐν 
τῇ  Ὀρθοδοξίᾳ παρελθόντος τῆς  
Ἑλλάδος μετὰ τοῦ παρόντος»! 

3.  Ὁ  Ἀδαμάντιος Κοραῆς, 
ποὺ ζοῦσε στὸ Παρίσι, γράφει: 
«Αἱ ἐπαναστάσεις τῆς φωτισμένης 
Εὐρώπης γίνονται ἀπὸ ἓν μέρος 
τοῦ ἔθνους κατὰ τοῦ λοιποῦ. 
Εἶναι δηλαδὴ ἐμφύλιοι πόλεμοι, 
καὶ ὄχι μεταξὺ ξένων.  Ἀλλ’ εἰς 
τὴν  Ἑλλάδα εἶναι ἅπαντες σύμ-
φωνοι κατὰ τῶν ξένων. Εἰς τοὺς 
πολέμους τῆς  Ἐπαναστάσεώς 
μας –ἐννοεῖ τὴ Γαλλικὴ  Ἐπανά-
σταση– ἡ Θρησκεία εὑρίσκεται 
ἀπὸ τὸ ἓν μέρος, καὶ ἡ  Ἐλευθερία 
ἀπὸ τὸ ἄλλο.  Ἀλλ’ ἐδῶ –δηλαδὴ 
στὴν  Ἑλληνικὴ  Ἐπανάσταση– 
εἶναι ἑνωμένα καὶ τὰ δύο τοῦτα 
ἱερὰ ὀνόματα.  Ὁ ἑλληνικὸς 

στρατὸς ὁδηγεῖται ἀπὸ τὰς σκιὰς 
τῶν  Ἁγίων Μαρτύρων...».

4.  Ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ συμ-
φωνεῖ καὶ συμπληρώνει: « Ἡ  
Ἐπανάσταση ἡ ἐδική μας δὲν 
ὁμοιάζει μὲ καμμίαν ἀπὸ ὅσες 
γίνονται εἰς τὴν Εὐρώπην. Τῆς 
Εὐρώπης αἱ ἐπαναστάσεις εἶναι 
ἐναντίον τῶν διοικήσεών των καὶ 
εἶναι ἐμφύλιοι πόλεμοι.  Ὁ ἐδικός 
μας πόλεμος ἦταν πλέον δίκαι-

ος, ἦταν ἔθνος μὲ ἄλλο ἔθνος...». 
Καὶ ὁ Κολοκοτρώνης προσθέ-
τει, μιλώντας στὴν Πνύκα πρὸς 
τοὺς μαθητὲς τοῦ Α΄ Γυμνασίου  
Ἀθηνῶν: « Ὅταν ἀπεφασίσαμεν 
νὰ κάμωμεν τὴν  Ἐπανάστασιν, 
δὲν ἐσυλλογισθήκαμεν οὔτε 
πόσοι εἴμεθα, οὔτε πὼς δὲν ἔχο-
μεν ἅρματα... ἀλλ’ ὡς μία βροχὴ 
ἔπεσεν εἰς ὅλους μας ἡ ἐπιθυμία 
τῆς ἐλευθερίας μας, καὶ ὅλοι, 
καὶ οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ προεστοὶ 
καὶ καπεταναῖοι καὶ οἱ πεπαιδευ-
μένοι καὶ οἱ ἔμποροι, μικροὶ καὶ 
μεγάλοι, ὅλοι ἐσυμφωνήσαμεν 
εἰς αὐτὸν τὸν σκοπὸν καὶ ἐκά-
μαμεν τὴν  Ἐπανάστασιν...». Καὶ 
ἀλλοῦ: « Ὁ πόλεμος ἐσηκώθη, 
διότι ἐσυμφώνησεν ὁ κλῆρος, οἱ 
ἄρχοντες, οἱ καπεταναῖοι...». 

5.  Ὁ  Ἀλέξανδρος  Ὑψη-
λάντης διακηρύσσει: « Ὁ Θεὸς 
ἐσήκωσε εἰς τὰ ἅρματα τὸ Γένος»! 

6.  Ὁ μεγάλος Διδάσκαλος 
τοῦ Γένους  Ἀθανάσιος Ψαλίδας 
γράφει σὲ ἐπιστολὴ μὲ ἡμερο-
μηνία 12 Φεβρουαρίου 1823 

K
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Ὅλος ὁ λαὸς τῆς σκλαβωμένης Πατρίδας, ὅλοι 
οἱ ὅπου γῆς  Ἕλληνες, ὁλόκληρη ἡ Ρωμιοσύ-

νη, ὅλοι ἑνωμένοι κάτω ἀπὸ τὸ Πολίτευμα τοῦ 
Σταυροῦ –  Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία, ἀγωνίζονται 
τὸν ὑπὲρ πάντων ἀγῶνα κατὰ τοῦ τυράννου μὲ 
τὴν ἔμπνευση, τὴν πρωτοπορία καὶ τὴν καθο-

δόγηση τοῦ Κλήρου.
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πρὸς τὸν  Ἀλέξανδρο Μαυρο-
κορδᾶτο: « Ὁ Χριστιανισμὸς ἔσω-
σε τὸ  Ἔθνος»!

7.  Ὁ Ν. Σπηλιάδης στὰ  Ἀπο-
μνημονεύματά του περισῴζει ἕνα 
κείμενο ποὺ κυκλοφοροῦσε στὸ 
Παρίσι τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἀπὸ λό-
γιους  Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς, 
ποὺ γράφει: « Ἡ ἐθνικὴ τῶν  
Ἑλλήνων ἀνεξαρτησία ἀποφασί-

ζεται ἀπὸ τὸ Θεῖον Δίκαιον, διότι 
ὁ πόλεμος αὐτῶν εἶναι θρησκευ-
τικός.  Ἄλλως ἤρκει ν’ ἀρνηθῶσι 
τὴν θρησκείαν τοῦ Χριστοῦ, καὶ 
εὐθὺς ἐλάμβανε τέλος ἡ πάλη 
των...».

8.  Ὁ ἱστορικὸς τῆς ἐποχῆς 
τῆς  Ἐπαναστάσεως  Ἰωάννης 
Φιλήμονας παρατηρεῖ: «Τὰ μο-
ναστήρια ἦσαν κυρίως τὰ σπου-
δαστήρια τῆς  Ἑλληνικῆς Παιδεί-
ας καὶ αἱ ἀποθῆκαι δημοσίων 
βιβλιοθηκῶν. Οἱ δὲ νάρθηκες 
καὶ τὰ προαύλια τῶν ναῶν ἦσαν 
τὰ προπαιδευτικὰ καταγώγια τῶν 
παίδων.  Ἐκ τοῦ ἱερατικοῦ τάγ-
ματος βλέπομεν πολλοὺς κατὰ 
διαφόρους ἐποχὰς προικισμένους 
μὲ ὑψηλὴν παιδείαν καὶ ἀληθινὴ 
ἀρετήν, κήρυκας θερμοὺς τῆς 
ἠθικῆς ἀναπλάσεως τοῦ  Ἔθνους 
διὰ τῶν παραδόσεων, τῶν ἐκδό-
σεων καὶ τοῦ ἄμβωνος...».

9.  Ὁ φλογερὸς λόγιος κλη-
ρικὸς  Ἠλίας Μηνιάτης, σ’ ἕνα 
συγκλονιστικὸ λόγο-κήρυγμα-
προσευχὴ ἀπευθύνεται στὴ Θε-
οτόκο καὶ τὴν παρακαλεῖ: «Ἕως 
πότε, πανακήρατε Κόρη, τὸ τρι-
σάθλιον Γένος τῶν  Ἑλλήνων 
ἔχει νὰ εὑρίσκεται εἰς τὰ δεσμὰ 
τῆς ἀνυποφόρου δουλείας;  Ἕως 
πότε νὰ τοῦ πατῇ τὸν εὐγενικὸν 

λαιμὸν ὁ βάρβαρος;  Ἄχ, Παρθέ-
νε, ἐνθυμήσου πὼς εἰς τὴν  Ἑλλά-
δα πρῶτον ἔλαμψε τὸ ζωηφόρον 
φῶς τῆς ἀληθινῆς Πίστεως. Τοῦτο 
ἔδωκεν εἰς τὸν κόσμον τοὺς δι-
δασκάλους, οἱ ὁποῖοι ἐφώτισαν 
τὰς ἠμαυρωμένας διανοίας τῶν 
ἀνθρώπων. Λοιπόν, εὔσπλαγ-
χνε Μαριάμ, παρακαλοῦμέν Σε. 
Χάρισέ του τὴν προτέραν τιμήν. 
Σήκωσέ το ἀπὸ τὴν κοπρίαν τῆς 
δουλείας εἰς τὸν θρόνον τοῦ βα-
σιλικοῦ ἀξιώματος. Ἀπὸ τὰ δεσμὰ 
εἰς τὸ σκῆπτρον, ἀπὸ τὴν αἰχμα-
λωσίαν εἰς τὸ Βασίλειον»! 

10.  Ὁ μεγάλος Φιλικὸς τῆς  
Ὀδησσοῦ  Ἰωάννης  Ἀμβροσιά-
δης γράφει ἀπὸ τὸ  Ἰάσιο τὴν 23η 
Φεβρουαρίου 1821 σὲ ἐπιστήθιο 
φίλο του:

«Φίλε Μακρῆ,
Σὲ ἀσπάζομαι τὸν ἀσπασμὸν 

τῆς Πατρίδος.

Χθὲς τὴν δωδεκάτην ὥραν 
τριακόσιοι πεντήκοντα ἱππεῖς καὶ 
διπλάσιοι τόσοι πεζοὶ ἐκινήθη-
μεν ἐκ τοῦ Γραικικοῦ Στρατοπέ-
δου καὶ ἤλθομεν διὰ τῆς μεγά-
λης λεωφόρου, ὅλοι ἔνοπλοι, 
εἰς τὴν  Ἐκκλησίαν τῶν Τριῶν  
Ἱεραρχῶν, ὅπου, μεταλαβόντες 
μετὰ τῶν ἀρχηγῶν μας τῶν  Ἀχρά-
ντων Μυστηρίων, ὑψώσαμεν τὰς  
Ἑλληνικὰς Σημαίας, ψάλλοντες τὸ 
Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός. Αἱ Σημαῖαί 
μας εἶναι τρεῖς.  Ἡ πρώτη ἐπὶ 
τριχῶν μορφώματος, τὸν ἀνοι-
γόμενον Φοίνικα τῆς  Ἑλλάδος 
καταλαμπόμενον ὑπὸ τῶν ἀκτί-
νων τοῦ ἀκοιμήτου  Ὀφθαλμοῦ 
ἀπὸ τὸ ἓν μέρος, ἀπὸ τὸ ἄλλο 
χρυσὸν Σταυρὸν μὲ στέφανον, 
μὲ δάφνην καὶ ἐπιγραφήν “ Ἐν 
τούτῳ τῷ σημείῳ νίκα”.  Ἡ δευ-
τέρα τὴν ἀνάστασιν καὶ τὸν  Ἅγιον 
Γεώργιον.  Ἡ τρίτη τὸν  Ἅγιον 
Γεώργιον καὶ τὰ χρώματα τῆς 
ἐθνικῆς Σημαίας, δηλαδὴ τὸ κόκ-
κινον, τὸ μαῦρον καὶ τὸ ἄσπρον. 
Αἱ Σημαῖαί μας αὗται γινομένης 
λιτανείας εὐλογήθησαν παρὰ τῶν 
τριῶν  Ἀρχιερέων καὶ τοῦ λοιποῦ 
κλήρου.  Ὡσαύτως εὐλογηθὲν 
καὶ ἁγιασθὲν τὸ ξίφος ἐδόθη τῷ 
πρίγκιπι  Ἀλεξάντρῳ παρὰ τοῦ 
Μητροπολίτου ψάλλοντος: “Πε-
ρίζωσε τὴν ρομφαίαν σου ἐπὶ τὸν 
μηρόν σου, δυνατὲ καὶ ἔντιμε, καὶ 
κατευοδοῦ ἰσραηλίτην λαόν, συ-
ντρίβων τὸν πολεμοῦντα ἡμᾶς”. 
Εἰς ταύτην τὴν εὐχήν, φίλε, ἀντή-
χησε ἡ ἐκκλησία ἀπὸ τοὺς χαρ-
μοσύνους κλαυθμοὺς παντὸς 
λαοῦ.  Ἑπομένως ἐξεφωνήθη 
λόγος παρὰ τοῦ  Ἀρχιμανδρίτου 
προτρεπτικὸς εἰς συνδρομὴν καὶ 
βοήθειαν.  Ἐδόθησαν παρὰ τοῦ 
Μητροπολίτου αἱ Σημαῖαι εἰς τοὺς 
σημαιοφόρους, καὶ εὐλογήσα-
ντος ἡμᾶς ἐξήλθομεν... Αὔριον 
ἀναχωροῦμεν καὶ εὐχηθῆτέ μας 
καλοὺς χρόνους.  Ἀλλὰ ἐπειδὴ 
σπεύδω καὶ τρέχω ν’ ἀποθάνω, 
σὲ παρακαλῶ νά μοι κάμῃς ὡς 
καλὸν ταύτην τὴν χάριν.  Ὅταν 
οἱ ἄλλοι ἀδελφοί μας τελειώσου-
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 Εἴμαστε  Ἕλληνες καὶ Χριστιανοὶ  Ὀρθόδοξοι! 
Καὶ δὲν εἴμαστε οὔτε σημερινοί, οὔτε χθεσινοί, 
οὔτε προχθεσινοί.  Ἀλλὰ εἴμαστε  Ἕλληνες καὶ 
Χριστιανοὶ  Ὀρθόδοξοι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Ρω-
μιοσύνης καὶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Χριστιανοσύ-

νης!  Ἡ δόξα τοῦ 1821 ἔγινε ἀπὸ τὸν  Ὀρθόδο-
ξο  Ἕλληνα καὶ μὲ τὴν ἔμπνευση καὶ τὴν ἡγεσία 
τῆς  Ὀρθόδοξης  Ἐκκλησίας μας! Οἱ  Ἕλληνες 
δημιούργησαν τὸ 1821, καὶ ὄχι τὸ 1821 τοὺς  
Ἕλληνες! Καὶ ἡ νίκη στὰ 1821 ὀφείλεται ἀπο-

κλειστικὰ στὴν  Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία μας!
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σι τὸ ὁποῖον ἡμεῖς ἀρχίσαμεν καὶ 
ἀξιωθῇς νὰ ἰδῇς τὸ ὁποῖον ὅλοι 
εὐχόμεθα, ἀφιέρωσον εἰς τὴν στά-
κτην μου τοῦτο τὸ ἀνάθεμα. “ Ἡ 
Πατρίς μας  Ἑλλάς, φίλε  Ἰωάννη, 
ἠλευθερώθη”.

Σὲ καταφιλῶ καὶ μένω
Ἰωάννης  Ἀμβροσιάδης».
Αὐτοὶ εἴμαστε λοιπόν. Εἴμαστε  

Ἕλληνες καὶ Χριστιανοὶ  Ὀρθόδο-
ξοι! Καὶ δὲν εἴμαστε οὔτε σημε-
ρινοί, οὔτε χθεσινοί, οὔτε προ-
χθεσινοί.  Ἀλλὰ εἴμαστε  Ἕλληνες 
καὶ Χριστιανοὶ  Ὀρθόδοξοι ἀπὸ 
τὴν ἀρχὴ τῆς Ρωμιοσύνης καὶ 
ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Χριστιανοσύ-
νης!  Ἡ δόξα τοῦ 1821 ἔγινε ἀπὸ 
τὸν  Ὀρθόδοξο  Ἕλληνα καὶ μὲ 
τὴν ἔμπνευση καὶ τὴν ἡγεσία τῆς  
Ὀρθόδοξης  Ἐκκλησίας μας! Οἱ  
Ἕλληνες δημιούργησαν τὸ 1821, 
καὶ ὄχι τὸ 1821 τοὺς  Ἕλληνες! 
Καὶ ἡ νίκη στὰ 1821 ὀφείλεται 
ἀποκλειστικὰ στὴν  Ὀρθόδοξη  
Ἐκκλησία μας!  Ὅσοι ὑποστηρί-
ζουν τὸ ἀντίθετο εἶναι ἀρνητές, 
ἐθνομηδενιστὲς καὶ ἀνθέλληνες.

Ἀλλὰ γιατί τὰ ὑποστηρίζουν; 
Γιατί ὑποστηρίζουν ὅτι τάχα δὲν 
εἴμαστε  Ἕλληνες, ἀλλὰ μᾶς ἔκα-
ναν  Ἕλληνες μετὰ τὸ 1821; Γιατί 
ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ  Ὀρθόδοξη  
Ἐκκλησία μας ἦταν ἀρνητικὴ στὴν  
Ἐπανάσταση τοῦ 1821; Αὐτὰ θὰ 
βροῦμε ἴσως τὴν εὐκαιρία νὰ τὰ 
ἀναλύσουμε σὲ ἄλλο κείμενό 
μας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ

Ἡ σιωπὴ τοῦ ἥρωα
Ἐξέλιπαν οἱ ἥρωες στὶς μέρες μας;

ἢ περνοῦν σιωπηλοὶ καὶ σκεπτικοὶ ἀνάμεσά μας;
Ἀπογοητευμένοι γιατὶ ἡ ἐποχή μας

δὲν θέλει ἥρωες;
Τοὺς ἀπομυθοποίησαν πολλοί

Ζοῦν μέσα σὲ ὅσα πέτυχαν ἀπομυθοποιημένοι ἥρωες
Καὶ τοὺς χλευάζουν
Γεννιοῦνται οἱ ἥρωες

Κι ἐσὺ γεννήθηκες κι ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ
«ἐκ κοιλίας μητρός» ἤσουν ἥρωας.

Μὲ τὸν ἐρχομό σου στὴ ζωὴ ἤσουν ἕτοιμος
νὰ τὴν ἀντιμετωπίσεις.

Δύσκολο νὰ σὲ ἀποδεχτοῦν καὶ σὲ μίσησαν,
εὔκολος ὁ δρόμος τοῦ μίσους.
Οἱ ἥρωες δὲν μιλοῦν μὲ λόγια

μὲ πράξεις ἐκφράζονται
Τὰ ἔργα τους εἶναι ἡ διαφήμισή τους

Ὁ κομπασμὸς ἀνύπαρκτος στοὺς ἥρωες
Κατασκεύασμα τῶν πολλῶν 

καὶ τόσο συνηθισμένος
Κι ὅμως χρειαζόμαστε τοὺς ἥρωες
Γιὰ νὰ ἐκτονώνουμε τὰ κοσμικά

Σ’ αὐτοὺς ποὺ κατέχουν τὰ πνευματικά
Γιὰ ἐφησυχασμό.

Μὴ λυγίζεις ἥρωα ὅπως δὲ λύγισες τότε,
θυμᾶσαι, ποὺ θέλησαν νὰ σὲ βγάλουν ἀπὸ τὴ ζωὴ

ἐπειδὴ ὁμολόγησες πίστη
Κι ἐσύ, ὁ Θεὸς ἔδωκε νὰ ζήσεις

καὶ τὸ εἶδες σὰν εὐκαιρία νὰ κάνεις τὸ χρέος σου,
δὲν ἄκουσες τοὺς πολλούς.

Στὸ ψηλὸ βουνό, μέσα στὴ σήραγγα ἔδωσες 
τὸν ὡραιότερο καὶ γενναιότερο ἑαυτό σου.

Πέρασες μὲ τόσο θάρρος τὰ δύσκολα
καὶ ἔγινες παράδειγμα γιὰ τοὺς λίγους.

Ἤσουν τόσο εὐτυχισμένος γιὰ τὴν ἐκπλήρωση
τοῦ χρέους σου πρὸς τὴν πατρίδα.

Μετάλλιο ἀνδρείας σοῦ ἔπρεπε
ὄχι μικρόψυχα σχόλια.

Γιατὶ βλέπεις δὲν τὸ διαφήμισες.
Σοῦ ζητῶ συγγνώμη γιὰ τὴ δοκιμασία

τῆς σεμνότητάς σου.
Πίστεψέ με κάνω κι ἐγὼ τὸ χρέος μου:

τῆς ἀλήθειας.

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Βρέθηκα κάποτε σ’ ἕνα 
τραπέζι, καλεσμένη ἀπὸ 
πολὺ ἀγαπητοὺς φίλους. 

Κάτι γιόρταζαν κι εἶχαν καλέσει 
γιὰ δεῖπνο.  Ἀνάμεσα στοὺς κα-
λεσμένους, ἕνας διάσημος ζω-
γράφος, γνωστὸς ἰδίως γιὰ τὶς 
προσωπογραφίες του, ποὔχανε 
γίνει αἰτία ἡ φήμη του νὰ φτάσει 
στὸ ἐξωτερικό.

– Τίνος τὸ πορτραῖτο φτιά-
χνετε τώρα; τὸν ρώτησε κάποια 
κυρία ἀπὸ τὴ συντροφιά, περι-
μένοντας σίγουρα ν’ ἀκούσει τὸ 
ὄνομα κάποιας προσωπικότη-
τας.

Στὴν ἐρώτηση αὐτή, τὸ βλέμ-
μα τοῦ ζωγράφου γέμισε ἔγνοια 
καὶ συννεφιά.  Ὁ χαμηλὸς τόνος 
τῆς φωνῆς του πρόδιδε ἀνησυ-
χία καὶ προβληματισμό.

– Ξέρετε...
Κι εὐγενικὰ καὶ μὲ σαφήνεια 

μᾶς ἐξήγησε.
Ἕνας Σύλλογος Μητέρων 

μιᾶς μεγάλης πόλης τοῦ ἀνέθε-
σε νὰ φιλοτεχνήσει τὸ Πορτραῖτο 
τῆς Μάννας, γιὰ νὰ στολίσει μὲ 
αὐτὸ τὸ σαλόνι τῆς λέσχης του.

– Νὰ ζωγραφίσεις τὴ γυναῖκά 
σου, τοῦ εἶπε ἀστειευόμενη τότε 
ἡ οἰκοδέσποινα.  Ἔχετε τρία παι-
διά. Ποῦ θὰ βρεῖς ἀληθινώτερη 
μάννα; 

Ἐκεῖνος χαμογέλασε.
– Δὲν μὲ ἀπασχολεῖ, ὅπως 

θὰ καταλάβεις, ἀγαπητή μου, ἡ 
μορφή.  Ἐκεῖνο ποὺ θὰ βγαίνει 
ἀπὸ τὴ μορφὴ εἶναι ποὺ μὲ προ-
βληματίζει.

Ἡ συντροφιὰ δὲν τὸν ἄφησε 
νὰ συνεχίσει. Βιάζονταν ὅλοι νὰ 
δείξουν πόσο καταλάβαιναν ἀπ’ 
αὐτά, κι ἕνα σωρὸ ἰδέες εἶχαν νὰ 
προτείνουν.

– Νὰ βγαίνει ὁ ἡρωισμός, 
εἶπε κάποιος.  Ἡ ἡρωίδα μάννα 
εἶναι ὅ,τι ἱερώτερο ἔχει νὰ δεί-
ξει ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας. 

Πόσες περιπτώσεις ἡρωισμοῦ 
ἀπὸ μάννες! Πόσες περιπτώσεις 
αὐτοθυσίας!

Ὁ ζωγράφος ὅμως κούνησε 
τὸ κεφάλι ἀρνητικά.

– Νὰ βγαίνει ἡ ἀγάπη τῆς 
μάννας, εἶπε ἄλλος. Τραγουδή-
θηκε τίποτα ἄλλο στοὺς αἰῶνες 
ὅσο ἡ μητρικὴ ἀγάπη;  Ἀπὸ τὰ 
μάτια της, ἀπὸ τὸ χαμόγελό της, 
ἀπὸ ὅλα της νὰ βγαίνει τὸ φίλ-
τρο τὸ μητρικό.

Καὶ πάλι, ὅμως, τοῦ ζωγρά-
φου τὸ ὕφος ἔδειχνε ἀντίρρηση.

– Τὴν πονεμένη μάννα, μή-
πως; ρώτησε κάποιος ἄλλος δι-

σταχτικά. Σκεφτεῖτε τὶς χαροκαμ-
μένες μάννες ὅλων τῶν ἐποχῶν! 
Τὴ μάννα τοῦ ἀγνοούμενου! Τὴ 
μάννα τοῦ φυλακισμένου!

Ὄχι. Οὔτε καὶ μὲ τοῦτο ὁ ζω-
γράφος δὲν συγκινήθηκε.

–  Ἔ, δὲν ζωγραφίζετε τότε 
τὴ μάννα τὴν καθημερινή, τοῦ 
εἶπα κι ἐγώ, ἔτσι, γιὰ νὰ πῶ κάτι. 
Δῶστε τὴν ἰδανικὴ μορφὴ στὴν 
καθημερινὴ σύγχρονη μάννα.

Ἀπὸ τὴ λάμψη στὰ μάτια του 
ὅλοι καταλάβαμε πὼς ἡ ἰδέα 
τούτη ἦταν αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ 
σκεφτότανε.

– Αὐτὸ ἀκριβῶς θέλω νὰ 

Τὸ πορτραῖτο
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φτιάξω. Δυσκολεύομαι ὅμως 
πολὺ νὰ συλλάβω τὴν ἰδανικὴ 
μορφὴ τῆς καθημερινῆς μάννας. 
Μήπως... μήπως ἡ ἀποψινὴ συ-
ντροφιὰ θὰ μποροῦσε νὰ μὲ βο-
ηθήσει λιγάκι;

– Νἆναι ἡ χαρούμενη μάννα, 
εἶπε ἡ  Ἑλένη, ποὺ εἶναι ἀλήθεια 
ὅτι πάντα, μὲ ὅποιον καιρὸ κι ἂν 
φύσαγε σπίτι της, χαμογέλαγε.

–  Ἡ χαρούμενη μάννα κάνει 
χαρούμενα παιδιά, βγάλαν μερι-
κοὶ σοφὰ σοφὰ τὸ συμπέρασμα.

Παιδικὰ χρόνια σὰν εἶναι 
χαρούμενα... νοστάλγησαν με-
ρικοί. Μέχρι τὰ γεράματα ἀκο-
λουθεῖ τὸν ἄνθρωπο ἡ γεύση 
τους καὶ ἡ ἐπίδρασή τους.

– Μὰ ὅλοι οἱ ψυχολόγοι 
καὶ παιδαγωγοὶ συμφωνοῦν σ’ 
αὐτό. Τὰ χαρούμενα παιδικὰ 
χρόνια, λέει, εἶναι μιὰ ἐγγύηση 
γιὰ ἕνα χαρούμενο μέλλον.

Κι ἐγὼ τότε θυμήθηκα.
Εἶχα βρεθεῖ σὲ μιὰ διάλεξη, 

ποὺ ἕνας παιδαγωγὸς μιλοῦσε 
σὲ μητέρες. Πόσο μὲ εἶχαν ἐντυ-
πωσιάσει τὰ λόγια του!

–  Ἀσφαλῶς σᾶς ἀπασχόλη-
σε σήμερα ἡ τροφὴ ποὺ δώσατε 
στὰ παιδιά σας, δὲν εἶναι ἔτσι;  
Ὅμως σᾶς ἀπασχόλησε στὸν 
ἴδιο βαθμὸ καὶ πόση χαρὰ τοὺς 
δώσατε; Σκεφτήκατε ἂν οἱ σημε-
ρινὲς μερίδες χαρᾶς ποὺ δώσατε 
στὰ παιδιά σας ἦταν χορταστικὲς 
ὅσο τὶς χρειάζονταν; 

Θυμᾶμαι πὼς τότε ἀκριβῶς 
εἶχα σκεφτεῖ: «Καὶ βέβαια μὲ 
ἀπασχόλησε. Καὶ νὰ παίξουν τ’ 
ἄφησα καὶ περίπατο τὰ πῆγαν, μ’ 
ὅλο ποὺ εἶχα ἕνα σωρὸ ἔγνοιες 
στὸ κεφάλι μου».

Σὰν ὅμως ὁ παιδαγωγὸς συ-
μπλήρωσε τὰ παρακάτω, ἔσκυ-
ψα τὸ κεφάλι μὲ ἐνοχή:

– Σκεφτήκατε τί πρόσωπο 
μητέρας χαρίσατε σήμερα στὰ 
παιδιά σας;  Ἕνα πρόσωπο συν-
νεφιασμένο ἀπὸ ἔγνοιες, σκέ-
ψεις, ἀνησυχίες καὶ ἀκεφιές, ἢ 
ἕνα πρόσωπο λιόλουστο ἀπὸ 
τῆς χαρᾶς τὸν ἥλιο;

Κατάθεσα κι ἐγὼ τούτη τὴν 
ἀνάμνηση στὸ κοινὸ ταμεῖο, καὶ 
μετὰ ἀπὸ αὐτὸ εἶδα μιὰ λάμψη 
στοῦ ζωγράφου τὸ πρόσωπο, 
μιὰ λάμψη ποὺ σίγουρα κάτι θά 
’χε νὰ πεῖ.

Δὲν πρόλαβε ὅμως νὰ μιλή-
σει, καὶ ζήτησαν τὴν  Ἄννα στὸ 
τηλέφωνο. Τὸ μικρό της ἀδιαθέ-

τησε ξαφνικά, καὶ ἡ κοπέλα ποὺ 
εἶχε ἀφήσει στὸ σπίτι της μὲ τὰ 
παιδιὰ εἶχε πανικοβληθεῖ καὶ δὲν 
ἤξερε τί νὰ κάνει.

Ἡ  Ἄννα τὸ πῆρε ἀμέσως 
ἀπόφαση. Παρακάλεσε τὸν 
ἄνδρα της νὰ μείνει, ἐκείνη ὅμως 
θὰ ἔφευγε. Ζήτησε συγνώμη, καὶ 
σὲ λίγο φουλάριζε τὸ αὐτοκί-
νητό της μέσα στὸ σκοτάδι τοῦ 
δρόμου.

–  Ἡ εὐθύνη τῆς μάννας, σχο-
λίασε ἡ οἰκοδέσποινα.

– Κι αὐτὸς ποὺ εἶναι κάτω 
ἀπὸ τὴν εὐθύνη εἶναι ὁ ὑπεύθυ-
νος, εἶπα γιὰ νὰ δώσω συνέχεια 
στὴ συζήτηση.

– Κι ἡ ἰδιότητα ποὺ χαρα-
κτηρίζει τὸν ὑπεύθυνο λέγεται 
ὑπευθυνότητα, εἶπε κάποιος ποὺ 
κατάλαβε τί ἐννοοῦσα κι ἤθελε 
κι αὐτὸς νὰ βοηθήσουμε τὸν ζω-
γράφο νὰ φτιάξει τὸ ἔργο του.

Ἔτσι λοιπὸν ἀρχίσαμε νὰ 
μιλᾶμε γιὰ τὴν ὑπευθυνότητα.

Ἄλλος τὴν εἶπε δεξὶ χέρι τῆς 
μάννας. Χωρὶς αὐτὴν εἶναι ἀνί-
κανη, λέει, νὰ τὰ βγάλει πέρα 
στὸ δύσκολο ἔργο της. 

Ἄλλος τὴν εἶπε πυξίδα. Αὐτὴ 
θὰ ὁδηγήσει τὴ μάννα στὴ 

σωστὴ κατεύθυνση.
Κι ἕνας τρίτος εἶπε  Ὀμορφιά.  

Ἡ ὑπευθυνότητα εἶναι ἡ ἰδιαίτε-
ρη ὀμορφιὰ τῆς μητέρας. Δίνει 
στὸ πρόσωπό της τέτοια αἴγλη 
καὶ τέτοιο μεγαλεῖο, ὅσο καμιὰ 
ἄλλη ἀρετή.

Καὶ τότε ὁ ζωγράφος μίλησε.  
Ἦταν πολὺ συγκινημένος. Μὲ τὰ 

λόγια μας, εἶπε, τὸν βοηθήσαμε 
νὰ λύσει τὸ τόσο δύσκολο πρό-
βλημα ποὺ τὸν βασάνιζε.

Αὐτό, λέει, ποὺ εἶχε ἀποφα-
σίσει νὰ δώσει στὸ πορτραῖτο τῆς 
μάννας ἦταν ἡ ὑπευθυνότητα. 
Γιὰ νὰ τὸ ὑλοποιήσει ὅμως αὐτό, 
ἔπρεπε νὰ δώσει στὸ ἔργο του 
ἕνα ὕφος ἔγνοιας, περίσκεψης, 
ἀνησυχίας, βάρους, καὶ δὲν 
τὄθελε... Τώρα ὅμως... Τώρα 
ποὺ τὸ πρῶτο χαρακτηριστικὸ 
ποὺ ἔδωσε ἡ συντροφιὰ γιὰ τὴ 
μάννα ἦταν ἡ χαρά, τώρα ὅλα 
μέσα του ξεκαθάριζαν.  Ἡ ἕνωση 
τῆς χαρᾶς μὲ τὴν εὐθύνη εἶναι 
τὸ ἰδανικὸ φῶς ποὺ θἄκανε νὰ 
βγαίνει ἀπὸ τὸ πορτραῖτό του.

Σὲ λίγο καιρὸ τὸ σαλόνι τῆς 
Λέσχης τοῦ Συλλόγου Μητέρων 
στόλιζε ἕνα μοναδικὸ στὸν κό-
σμο πορτραῖτο μάννας.  Ὅποιος 
τὄβλεπε καταλάβαινε ἀμέσως 
πὼς παρίστανε τὴ χαρούμενη 
ὑπεύθυνη μάννα, ποὺ εἶναι καὶ 
ἡ μόνη περίπτωση ποὺ πλησιά-
ζει τὸ ἰδανικό.

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

K

K

Σὲ λίγο καιρὸ τὸ σαλόνι τῆς Λέσχης τοῦ Συλ-
λόγου Μητέρων στόλιζε ἕνα μοναδικὸ στὸν 
κόσμο πορτραῖτο μάννας.  Ὅποιος τὄβλεπε 

καταλάβαινε ἀμέσως πὼς παρίστανε τὴ χαρού-
μενη ὑπεύθυνη μάννα, ποὺ εἶναι καὶ ἡ μόνη 

περίπτωση ποὺ πλησιάζει τὸ ἰδανικό.
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Μιὰ ὁμάδα ἀνδρῶν, ποὺ 
τοὺς διέπει σοβαρότη-
τα, ἐντιμότητα, ὑπευ-

θυνότητα σκέψεων, λόγων καὶ 
ἔργων, συγκροτοῦν τόν «Ἀκα-
δημαϊκὸ Μουσικὸ Σύνδεσμο 
Θεσσαλονικέων». Κάθε Κυρια-
κή, τὸ τετράφωνο βυζαντινὸ 
χορῳδιακὸ τμῆμα τοῦ Συνδέ-
σμου συμμετέχει στὴ δεύτερη 
Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία γίνεται 
στὸν Μητροπολιτικὸ  Ἱερὸ Ναὸ 
Θεσσαλονίκης, τοῦ  Ἁγίου Γρη-
γορίου τοῦ Παλαμᾶ.

Χρόνια πολλά, ποὺ ἡ ἀρχή 
τους φτάνει πίσω, στὰ χρόνια 
τῆς γερμανικῆς κατοχῆς, ἀριθμεῖ 
ἡ ζωὴ τῆς χορῳδίας, συνεχῶς 
ἀνανεούμενη μὲ ἀξιόλογους 
χορῳδούς, εὐαίσθητους ἀνθρώ-
πους, μεστὲς προσωπικότητες, 
μὲ πλήρη συναίσθηση τοῦ ρό-
λου τους ὡς μελῶν καὶ τοῦ σκο-
ποῦ ποὺ ἐξυπηρετοῦν.

Κάθε Κυριακή, ἀλλὰ καὶ σὲ 
ἄλλες ἐκδηλώσεις, μετέχοντες 
στὴ λατρευτικὴ τελετὴ τοῦ μυ-
στηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, 
ὑμνοῦν, αἰνοῦν, ὑμνολογοῦν 
καὶ δοξολογοῦν τὸν Θεό τους, 
Θεὸ τοῦ σύμπαντος, ὅλης τῆς 
γῆς καὶ ὅλου τοῦ κόσμου, 
ὅπου καὶ ἂν κόσμος ὑπάρχει. 
Συμπροσεύχονται μὲ τοὺς ἱε-
ρεῖς, δέονται καὶ ζητοῦν, ὄχι 
μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό τους, ἀλλὰ 
ὑπὲρ τοῦ σύμπαντος κόσμου, 
«... εὐκρασίαν ἀέρων, εὐφορίαν 
τῶν καρπῶν τῆς γῆς, εἰρηνικοὺς 
καιρούς», δέονται «... ὑπὲρ πλε-
όντων, νοσούντων, καμνόντων, 
αἰχμαλώτων» καὶ ζητοῦν ἔλεος 
καὶ εὐσπλαχνία γιὰ ὅλους, τοὺς 
πρώτους καὶ τοὺς δεύτερους, 
τοὺς ἐγκρατεῖς καὶ τοὺς ραθύ-
μους, τοὺς νηστεύσαντες καὶ μὴ 
νηστεύσαντες, τὸ Τραπέζι τοῦ 

Θεοῦ εἶναι γεμάτο, ἂς μὴ φύγει 
κανεὶς ἀπὸ τὸ συμπόσιο τῆς πί-
στης νηστικός.

Ὅλα αὐτὰ συνειδητά, ὄχι μη-
χανικά, μὲ πλήρη συναίσθηση 
τῆς ἱερότητας τοῦ χώρου, τῆς 
στιγμῆς καὶ τοῦ αἰτήματος. Βλέ-
πω κάθε φορὰ στὰ μάτια τῶν 
χορῳδῶν τὴ χαρὰ τῆς συμμε-
τοχῆς, τὴ λάμψη τῆς ἱκανοποί-
ησης, τὴν ψυχικὴ ἀνάταση, ὡς 
ἀποτέλεσμα τῆς νοερῆς, μὲ τὴν 
ἐγκωμιαστικὴ ὑμνολογία τους, 
ἐπικοινωνίας μὲ τὸν Θεὸ τῆς 
δόξας.

Ὁ ὄμορφη αὐτὴ στιγμή, ποὺ 
συνεχῶς κάθε Κυριακὴ ἀνανεώ-
νεται καὶ φρεσκάρεται, ποὺ προ-
σφέρει μιᾶς μορφῆς ἐξαϋλωμέ-
νη πνευματικότητα στοὺς φίλους 
συγχορῳδούς, ποὺ εἶναι ἄδολη 
καὶ πηγαία, εὔκολα φανερώνει 
ὅτι στηρίζεται καὶ ὑποβοηθεῖται, 
ὅτι ἔχει μιὰ πρόσθετη βοήθεια 
ἀπὸ πηγὴ ποὺ μὲ ἄμεσο τρόπο 
ἴσως δὲν φαίνεται, ἀλλὰ τόσο 
ὑπαρκτή, ποὺ κάθε ἀμφιβολία 
μπροστά της σβήνει καὶ χάνεται. 

Εἶναι τὸ ψυχικὸ ἄγγιγμα, τὸ 

χάδι ἀγάπης, τὸ πλησίασμα τῶν 
γυναικῶν μας, αὐτῶν ποὺ στέ-
κονται δίπλα μας, ποὺ εἶναι ὅλες 
τὶς στιγμὲς κοντά μας, παρακο-
λουθοῦν, παραστέκονται, βοη-
θοῦν, μὲ τὸν τρόπο ποὺ ξέρουν 
καὶ τὴ γυναικεία εὐαισθησία 
τους, τὴν κάθε προσπάθειά μας. 
Εἶναι οἱ γυναῖκές μας, ποὺ στέρ-
γουν, συναινοῦν, δέχονται τὴν 
ἐκκλησιαστικὴ χορῳδιακή μας 
δραστηριότητα, καθοδηγοῦν 
τὰ βήματά μας στὴν  Ἐκκλησία, 
προσεύχονται γιὰ μᾶς, ἐπικοι-
νωνοῦν μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς 
τους μαζί μας, ζητοῦν ἀπὸ τὸν 
Θεὸ νὰ μποροῦμε γιὰ χρόνους 
πολλοὺς νὰ Τὸν δοξάζουμε, νὰ 
Τὸν ὑμνοῦμε.

Δὲν εἶναι ὑπερβολή, οἱ λό-
γοι αὐτοὶ δὲν κολακεύουν, οὔτε 
ἔχουν αὐτὸ τὸν σκοπό· εἶναι μιὰ 
ἀληθινὴ πραγματικότητα, ἕνα 
ἀληθινὸ γεγονός, μιὰ διαπί-
στωση καὶ καθημερινὴ μαρτυρία 
ἀπὸ ὅλους μας.

Σειρά μας καὶ ἀντίστοιχη 
ὑποχρέωση δική μας, νὰ ἐπι-
βάλουμε στοὺς ἑαυτούς μας 

Οἱ γυναῖκες τῶν χορῳδῶν
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τὴν ἠθικὴ ὀφειλὴ τῆς ἀνταπό-
δοσης. Μὲ αὐτοπειθαρχημένη 
ἐσωτερικὴ δέσμευση, κάθε μέρα, 
κάθε ὥρα, σὲ κάθε περίσταση, νὰ 
ἐκφράζουμε τὴν ἐκτίμηση καὶ τὸν 
σεβασμό μας στὸ πρόσωπό τους, 
χωρὶς ὑποκριτικὲς ὑπερβολές, μὲ 
ἐπαινετικὴ ἀλήθεια. 

Δικαιοῦνται, γιατὶ τὸ ἀξίζουν, 
νὰ τὶς κατατάσσουμε στὶς προ-
τεραιότητές μας, στὶς πρῶτές 
μας σκέψεις. Κάθε μας ἐνέργεια 
πρῶτα θὰ φιλτράρεται ἀπὸ τὴν 
αἴσθηση τῆς ὕπαρξης καὶ παρου-
σίας τους, θὰ περνάει ἀπὸ τὴ θύ-
μηση τῆς θείας προέλευσης καὶ 
δημιουργίας τους ὡς ἀναγκαιό-
τητας συμπλήρωσης τοῦ ἀνδρός, 
καὶ καταληκτικὸ συμπέρασμα 
μόνιμα θὰ παραμένει ἡ ἐπίγνωση 
τῆς σοβαρότητας καὶ τῆς εὐθύνης 
μας γιὰ τὴ σύντροφο.

Μὲ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ἐκφρά-
ζουμε σεβασμό, ἀπονέμουμε 
τιμή, παραμένουμε δίκαιοι στὴ 
μαρτυρία τῆς νομοτέλειας. Κάθε 
λογισμός μας θὰ πρέπει νὰ ἀπο-
τελεῖ ὁμολογία παραδοχῆς καὶ 
συνειδητῆς ἀναγνώρισης τῆς θε-
ϊκῆς εὐλογίας, τῆς μυστηριακῆς 
ἐκείνης στιγμῆς μεταμορφώσε-
ως σὲ γυναῖκα τῆς πλευρᾶς τοῦ  
Ἀδάμ.

Μαζὶ μὲ τὴ σύντροφο, οἱ δύο, 
εἴμαστε ἕνα μέλος, μία ἑνότητα, 
ἀπ’ ἀρχῆς κοινὴ δημιουργία, μὲ 
σκοπό «τὴ συγκλήρωση τοῦ βίου 
παντός, θείου τε καὶ ἀνθρωπίνου 
δικαίου κοινωνία» (Μοδεστῖνος, 
Ρωμαῖος νομομαθής).

Θέλουμε πολλά. – Καὶ τὰ 
μποροῦμε! Τίποτα γιὰ τὸν 
ἄνθρωπο δὲν εἶναι ἀπλησίαστο 
καὶ ἀκατόρθωτο.  Ὅλα εἶναι μέ-
σα στὶς δυνατότητές του. Εἶναι 
προικισμένος μὲ νοῦ φωτεινό, 
μὲ λειτουργικὲς δεξιότητες καὶ 
ἱκανότητα προσαρμογῆς σὲ 
ὅλους τοὺς συνδυασμοὺς τῶν 
συνθηκῶν. 

Δὲν εἶναι κακὴ ἢ κατακριτέα ἡ 
ἐπιθυμία μας γιὰ κατορθώματα, 

οὔτε ἁμαρτωλὴ ἡ διάθεσή μας 
γιὰ ἐπιτεύγματα· ἀντίθετα, ὅλα 
αὐτὰ σημαίνουν ζωντανὴ πα-
ρουσία, ἰσχυρὴ θέληση, ἔντονη, 
συνεχῆ προσπάθεια γιὰ ἐπιτυ-
χία, διαφορετικὰ ἕνας μόνιμος, 
ἀρρωστημένος ἐφησυχασμὸς 
θὰ κυριαρχοῦσε ὁλοῦθε, χωρὶς 
δημιουργικὲς ἀνησυχίες καὶ ἐρε-
θίσματα. Μιὰ κατάσταση νωθρό-
τητας, βραδύτητας σὲ σκέψεις καὶ 
ἐνέργειες, χωρὶς ζωτικότητα καὶ 
νεῦρο, μὲ χαρακτηριστικὸ τὴν 
πνευματικὴ ὀκνηρία, θὰ μᾶς 
ὁδηγοῦσε εὔκολα καὶ χωρὶς 
ἀντιστάσεις στὴν κάθε πτώση.

Μὲ βάση τὸν κίνδυνο αὐτὸ 
καὶ γιὰ τὴν ἀποφυγή του, δίπλα 
στὸν ἄνδρα, τὸν κάθε ἄνδρα, 
στήθηκε μιὰ γυναῖκα, ἀπὸ τὸν 
ἴδιο τὸν Θεό.  Ἂν δὲν τὸ γνωρί-
ζουμε, ἂς τὸ μάθουμε, καὶ ἂν δὲν 
ἔχουμε συνειδητοποιήσει τόσο 
καιρὸ τὸ γεγονὸς αὐτό, ἂς τὸ συ-
νειδητοποιήσουμε, γρήγορα, νὰ 
μὴ χάνεται ἄσκοπα καὶ ἀδικαιο-
λόγητα χρόνος πολύτιμος.

Ἡ ἀναγνώριση τῆς ἰσότιμης 
θέσης τῆς γυναίκας ἀπὸ τοὺς 
χρόνους τῆς κοσμογονίας, ἡ 
ἀπόδοση σὲ αὐτὴν τῆς τιμῆς ποὺ 
τῆς ἀξίζει καὶ ἡ ἀνύψωσή της στὴ 
θέση ποὺ τῆς ἀνήκει, ἐκτὸς ἀπὸ 
ὀφειλόμενη ἐκ μέρους μας δι-
καίωσή της, πρέπει νὰ ἀποτελεῖ 
τὴν παραδοχὴ τῆς ἀξίας της, τῆς 
προσφορᾶς της καὶ τοῦ σκοποῦ 
τῆς δημιουργίας καὶ παρουσίας 

της στὴ γῆ.
Στὸν δρόμο τῆς ζωῆς μας, 

ποὺ εἶναι περισσότερο ἀνηφο-
ρικὸς καὶ λιγώτερο ἐπίπεδος, 
ποὺ στὰ δύσκολα προβλήματα, 
προτοῦ περάσει τὸ ἕνα, τὸ διαδέ-
χεται ἕνα πιὸ δύσκολο ἄλλο, τὶς 
ὧρες ποὺ ἀγωνιοῦμε γιὰ τὸ δυσ-
διάκριτο αὔριο καὶ τὶς ἄγνωστες 
καὶ ἐπικίνδυνες στροφὲς ποὺ 
κρύβει, ἡ παρουσία τῆς συντρό-
φου στηρίζει.

Τὸ χέρι της, σὰν πιάσει τὸ δι-
κό μας, περιέχει πολλαπλὸ συμ-
βολισμό. Κολακεύει τὸν ἄνδρα, 
τὸν θεωρεῖ ἰσχυρό, δέχεται τὶς 
πρωτοβουλίες του, βασίζεται 
στὴν κρίση του καὶ στὶς τολμηρὲς 
ἀποφάσεις του, παραμένει δίπλα 
του ἤρεμη στὶς δύσκολες στιγ-
μές, δὲν χάνεται στὸ κενό.

Εἶναι καθῆκον καὶ στὰ ὅρια 
τῶν δυνατοτήτων καὶ τῶν ὑπο-
χρεώσεων τοῦ ἀνδρός, νὰ 
παλεύει, γιὰ νὰ ὑποτάσσει τὸ 
δύσκολο, νὰ ἀγωνίζεται, γιὰ 
νὰ δαμάζει τὸ ἀντίξοο, νὰ κατα-
βάλλει κάθε προσπάθεια, γιὰ νὰ 
ταιριάζει τὰ ἀταίριαστα, νὰ παρα-
μένει δυνατὸς καὶ ἀγέρωχος στὰ 
ἄγρια κύματα τῆς κάθε τρικυμίας 
καὶ τοῦ κάθε κινδύνου. Σὲ ὅλες 
αὐτὲς τὶς καταστάσεις, τὸ ἄγγισμα 
τοῦ χεριοῦ τῆς συζύγου ἀποτελεῖ 
τὴν αἴσθηση τῆς προυσίας της, 
τὴ θέληση τῆς συμμετοχῆς της, 
τὴν προθυμία τῆς θυσίας της στὸ 
κοινὸ πρόγραμμα, στὸν ἑνιαῖο, 

K

K

Ἡ ἀναγνώριση τῆς ἰσότιμης θέσης τῆς γυναίκας 
ἀπὸ τοὺς χρόνους τῆς κοσμογονίας, ἡ ἀπόδοση 

σὲ αὐτὴν τῆς τιμῆς ποὺ τῆς ἀξίζει καὶ ἡ ἀνύ-
ψωσή της στὴ θέση ποὺ τῆς ἀνήκει, ἐκτὸς ἀπὸ 
ὀφειλόμενη ἐκ μέρους μας δικαίωσή της, πρέ-

πει νὰ ἀποτελεῖ τὴν παραδοχὴ τῆς ἀξίας της, τῆς 
προσφορᾶς της καὶ τοῦ σκοποῦ τῆς δημιουργί-

ας καὶ παρουσίας της στὴ γῆ.
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κοινὸ σκοπό.
Χωρὶς νὰ μειώνεται τὸ γόη-

τρο τοῦ ἀνδρός, ἡ παραδοχὴ τῆς 
ἰσότιμης ἀξίας τῆς γυναίκας εἶναι 
ἕνα γεγονὸς ἀλήθειας, ἀποτελεῖ 
τὸν σύνδεσμο εἰρήνης ἀνάμεσά 
τους, ἀπαλλάσσει ἀπὸ ἱστορικὰ 
κρατοῦσες λαθεμένες ἀντιλή-
ψεις, ὑποτάσσει καὶ ἐπαναφέ-
ρει στὴν πραγματικότητα κάθε 
ἀρρωστημένο καὶ κακῆς ἔννοιας 
ἐγωισμό.

Σέβομαι, γι’ αὐτὸ καὶ ἀπο-
λαμβάνω, τὴν παρουσία τῶν 
γυναικῶν στὴ γῆ, χαίρομαι, ποὺ 
μοῦ ἔλαχε νὰ ἔχω πάντα καλὲς 
σχέσεις μαζί τους.  Ὁ καλὸς λό-
γος, ἡ ἐπαινετικὴ παρατήρηση, ὁ 
σχηματισμὸς ἑνὸς ἔστω καὶ ἀδι-
όρατου χαμόγελου τὶς ἕλκει, τὶς 
φέρνει κοντά μας, τὶς ἡμερεύει, 
καὶ τότε δείχνουν τὸν πλοῦτο 

ποὺ κρύβουν στὴν ψυχή τους, 
τὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης τους, τὴν 
ἑτοιμότητά τους γιὰ τὴν ὅποια 
χρειάζεται, μέχρι θυσίας, προ-
σφορά. Εἶναι γενναῖες, ἔχουν 
δύναμη, ἀντέχουν, ὑπομένουν, 
ἴσως ἡ ἀποστολή τους εἶναι πιὸ 
σημαντικὴ ἀπὸ τὴ δική μας.

Ἐὰν μὲ ψυχρὸ μαθηματικὸ 
ὑπολογισμὸ καὶ ἀλγεβρικὲς με-
θοδεύσεις μετρήσουμε μία πρὸς 
μία τὶς ἀρετές, μὴν ἐκπλαγεῖτε, 

ὑπερέχουν καὶ ἐδῶ οἱ γυναῖκες. 
Δὲν τὸ δείχνουν, κάνουμε ἐμεῖς 
πὼς δὲν τὸ βλέπουμε, ἀλλὰ ἡ 
ἀλήθεια εἶναι πάντα ἀλήθεια καὶ 
ἡ πραγματικότητα πραγματικότη-
τα, ὅσο καὶ ἂν πολλὲς φορὲς καὶ 
τὰ δύο αὐτὰ ἀποφεύγουμε νὰ 
τὰ ὁμολογήσουμε. Μὴν ἀδικεῖτε 

τὶς γυναῖκες.  Ὅποιος ἀπὸ ἐγω-
ισμὸ ἢ ἐπιπολαιότητα κάνει τὸ 
σφάλμα αὐτό, πρώτιστα ἀδικεῖ 
τὸν ἑαυτό του, καὶ δευτερευό-
ντως ἁμαρτάνει.

Ἕνα δῶρο Αὐτοκράτορος ἢ 
Βασιλέως τὸ θεωροῦμε βαρύ-
τιμο, πολύτιμο, τὸ ἐπιδεικνύ-
ουμε αὐτάρεσκα, δεχόμαστε 
τὸν θαυμασμὸ αὐτῶν ποὺ μᾶς 
περιβάλλουν γιὰ τὴν τύχη μας 
νὰ εἴμαστε ἀποδέκτες δώρου 

βασιλικοῦ!  Ὅταν τὸ δῶρο αὐτὸ 
εἶναι σταλμένο ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ 
τὸν Θεό, στὸν καθένα ἀπὸ ἐμᾶς 
ξεχωριστά, νὰ μᾶς στηρίζει, νὰ 
μᾶς βοηθᾷ, νὰ στέκεται πιστὰ 
δίπλα μας, νὰ ἐκπληρώνει μὲ 
ἀφοσίωση τὸν σκοπὸ τῆς πα-
ρουσίας του, νὰ δέχεται τοὺς 
κραδασμοὺς τῆς κάθε ἀδυναμίας 
μας στὶς δύσκολες στιγμὲς καὶ νὰ 
τοὺς μετατρέπει σὲ ἐνθάρρυνση 
γιὰ τὸ νέο ξεκίνημα τῆς καινούρ-
γιας ἡμέρας, τότε τὸ δῶρο αὐτὸ 
εἶναι ἀποκλειστικό, μοναδικό, 
πέρα ἀπὸ μέτρο καὶ ἀξία ὁποιασ-
δήποτε αὐτοκρατορικῆς ἢ βασι-
λικῆς προσφορᾶς.

Τὰ λίγα αὐτὰ λόγια, στὶς λί-
γες γραμμές, ἂς ἀποτελέσουν 
τὴν ἔκφραση τοῦ θαυμασμοῦ 
μου στὴ γυναῖκα ὡς θαῦμα τῆς 
δημιουργίας, ἂς μοῦ ὑπενθυμί-
ζουν νὰ προσεύχομαι γι’ αὐτές, 
νὰ βρίσκονται μέσα στὸ πλέγμα 
τῆς θεϊκῆς εὐλογίας, μὲ φωτεινὸ 
νοῦ καὶ ἀνοιχτὴ καρδιὰ νὰ σκορ-
ποῦν τὴ χάρη τους, νὰ ἀποτε-
λοῦν ἀντικείμενο λατρείας ἀπὸ 
ὅλους μας.

Στὴν  Ἑλληνίδα γυναῖκα, ποὺ 
τῆς ἔλαχε τὸ προνόμιο καὶ ἡ τιμὴ 
νὰ εἶναι ἕνα ξεχωριστὸ εἶδος γυ-
ναίκας, μὲ ζωντανὴ κινητικότητα, 
ἀληθινὸ χαμόγελο.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΗΣ
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Χωρὶς νὰ μειώνεται τὸ γόητρο τοῦ ἀνδρός, ἡ 
παραδοχὴ τῆς ἰσότιμης ἀξίας τῆς γυναίκας εἶναι 
ἕνα γεγονὸς ἀλήθειας, ἀποτελεῖ τὸν σύνδεσμο 
εἰρήνης ἀνάμεσά τους, ἀπαλλάσσει ἀπὸ ἱστο-

ρικὰ κρατοῦσες λαθεμένες ἀντιλήψεις, ὑποτάσ-
σει καὶ ἐπαναφέρει στὴν πραγματικότητα κάθε 

ἀρρωστημένο καὶ κακῆς ἔννοιας ἐγωισμό.
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Χθὲς σὲ εἶδα πολὺ ταραγ-
μένη, μετὰ τὸ περιστα-
τικὸ ποὺ συνέβη ἀνά-

μεσα σὲ σένα καὶ τὸν γιό σου.  
Ὅπως μοῦ ἐξήγησες, ἐπέστρεψε 
πολὺ ἀργὰ στὸ σπίτι καὶ φαί-
νεται πὼς ἦταν ἐλαφρὰ ζαλι-
σμένος.  Ὅταν τὸν ἀντίκρισες σὲ 
αὐτὴν τὴν κατάσταση, ἔχασες 

τὴν ψυχραιμία σου καὶ ἄρχισες 
νὰ φωνάζεις καὶ νὰ χρησιμοποι-
εῖς βαριὲς λέξεις.

Σὲ νιώθω πὼς σὲ στενο-
χώρησε τὸ γεγονός, ὅμως 
δὲν ὠφελεῖ νὰ φέρεσαι ἔτσι.  
Ὁ ἤπιος τρόπος καὶ ἡ ἤρεμη 
συνομιλία φέρνουν καλύτε-
ρα ἀποτελέσματα. Θυμήσου 
τὸ παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ:  
Ὅταν τὸν πλησίαζαν ἄσωτοι, 
τοὺς φερόταν μὲ ἀγάπη, κα-
λοσύνη καὶ συγχωρητικότητα, 
λέγοντας: «Πορεύου εἰς εἰρήνην 
καὶ μηκέτι ἁμάρτανε».

Εἶναι εὐκολώτερο νὰ φω-
νάζεις, ἐπιπλήσσοντας κάποιον 
ἔνοχο, ὅμως ἐπιτυγχάνεις τὸ 
ἀντίθετο ἀποτέλεσμα: τὸν κά-
νεις περισσότερο ἀντιδραστικὸ 
καὶ δὲν τὸν βοηθᾷς νὰ συνέλ-
θει, νὰ καταλάβει τὸ λάθος του, 
νὰ μετανοήσει καὶ νὰ ἀλλάξει 
τρόπο ζωῆς.

Καὶ ἐνῷ θὰ φέρεσαι μὲ ἐπιεί-

κεια καὶ μὲ ἠρεμία, ἐσωτερικὰ 
θὰ προσεύχεσαι, ἐμπιστευόμε-
νη τὸ πρόβλημα τοῦ παιδιοῦ 
σου στὸν Θεό. Μὴν ἀμφιβάλ-
λεις ὅτι ὁ Θεὸς θὰ ἀνοίξει τὴν 
ἀγκαλιά Του καὶ θὰ τὸ δεχθεῖ 
μὲ ἀγάπη.

Χρέος σου εἶναι νὰ λὲς τὸ 
σωστό, μετὰ ἀπὸ τὴ συμβουλὴ 

σταμάτησε τὸν αὐστηρὸ καὶ 
ἐλεγκτικὸ τρόπο καὶ ἄφησε τὸν 
Θεὸ νὰ συνεχίσει.

Πάνω ἀπ’ ὅλα, φρόντισε νὰ 
ἀποκτήσεις μιὰ σχέση φιλίας 

μὲ τὸ παιδί σου, νὰ μπορεῖ νὰ 
σοῦ ἀνοίγει τὴν καρδιά του, νὰ 
σοῦ ἐμπιστεύεται τὶς ἀγωνίες 
του, τοὺς πόθους του, ἀκόμη 
καὶ τὰ λάθη του. Καὶ ἔτσι, σὰν 
δύο καλοὶ φίλοι, θὰ βρίσκετε 
τὴ σωστὴ λύση.

Δοκίμασε καὶ δὲν θὰ μετα-
νιώσεις. Σοῦ μιλῶ ἐκ πείρας.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

Πῶς φέρεσαι σ’ ἕνα 
ἀτίθασο παιδί;

K

K

Πάνω ἀπ’ ὅλα, φρόντισε νὰ ἀποκτήσεις μιὰ 
σχέση φιλίας μὲ τὸ παιδί σου, νὰ μπορεῖ νὰ σοῦ 
ἀνοίγει τὴν καρδιά του, νὰ σοῦ ἐμπιστεύεται τὶς 

ἀγωνίες του, τοὺς πόθους του,  
ἀκόμη καὶ τὰ λάθη του. 

Εἶμαι τὸ εὖ

Εἶμαι μικρούλι, τόσο δά,
μὰ εἶν’ ἡ ἀξία μου μεγάλη,

μπροστὰ ἀπ’ τὶς λέξεις ὅταν μπῶ
μὲ χάρες τὶς γεμίζω.

Δική μου εἶν’ ἡ εὐγένεια
δική μου ἡ εὐλογία

δική μου κι ἡ εὐπρέπεια
καὶ ἡ εὐαισθησία.

Δική μου ἡ εὐχαρίστηση
δική μου ἡ εὐτυχία

δική μου κι ἡ εὐσέβεια
μὰ καὶ ἡ εὐθυμία.

Μὰ ὅταν τὴ θέση μου αὐτὴ
τὸ α- θὰ τὴν πάρει,

γίνονται ὅλα ζοφερὰ 
καὶ δύσκολα καὶ μαῦρα.

Γίνεται ὁ κόσμος ἄπονος
κι ἀδίστακτος καὶ ἀναιδής

κι ὁ ἄνθρωπος ὁ δυστυχὴς 
στὴν ἄ-νοια καταλήγει...

ΠΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
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Αὐτοάνοσα νοσήματα εἶναι 
ἐκεῖνα ποὺ ἐμφανίζονται, ὅταν 
ὁ ὀργανισμὸς ἐπιτίθεται καὶ κα-
ταστρέφει τὰ δικά του κύτταρα 
καὶ ὄργανα.  Ἐτυμολογικῶς, ἡ 
λέξη προέρχεται ἀπὸ τό «αὐτο-» 
καὶ τό «ἄνοσο», ποὺ ἀναφέρεται 
στὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα.

Τὰ αὐτοάνοσα εἶναι ἡ συνηθέ-
στερη αἰτία χρονίων παθήσεων. 
Τὰ νοσήματα αὐτὰ ἐπηρεάζουν 
τὴν ὑγεία περισσότερων ἀνθρώ-
πων ἀπ’ ὅ,τι οἱ καρδιοπάθειες 
καὶ ὁ καρκῖνος.  Ἕνας στοὺς δέκα 
στὴν Εὐρωπαϊκὴ  Ἕνωση πάσχει 
ἀπὸ κάποιο αὐτοάνοσο νόσημα, 
καὶ ἕνας στοὺς ἕξι στὴν  Ἀμερική.

Πρόκειται γιὰ μιὰ ἄνευ προ-
ηγουμένου ἐπιδημία, ποὺ ἐπι-
δεινώνεται συνεχῶς καὶ τάχιστα, 
ἐπειδὴ προσβάλλει διαφορετικὰ 
ὄργανα καὶ ἱστούς. Οἱ ἐπιπτώσεις 
στὴ δημόσια ὑγεία δὲν ἔχουν γί-
νει ἀκόμα πλήρως ἀντιληπτές, 
καὶ κάθε περίπτωση ἀντιμετωπί-
ζεται ὡς ξεχωριστὴ νόσος.

Οἱ ἀσθένειες αὐτὲς εἶναι πά-
νω ἀπὸ ἑκατό, τῶν ὁποίων ἡ 
αἰτία ἔχει ἀναγνωρισθεῖ ὅτι εἶναι 
αὐτοάνοση. Μερικὲς ἀπὸ αὐτὲς 
εἶναι: ἡ σκλήρυνση κατὰ πλά-
κας, ἡ ρευματοειδὴς ἀρθρῖτις, ὁ 
νεανικὸς διαβήτης, ἡ ψωρίαση, ἡ 
ἑλκώδης κωλῖτις, ὁ ἐρυθηματώ-

δης λύκος, ἡ δερματομυοσῖτις, 
ἡ μυασθένεια κ.ἄ.

Πρόκειται γιὰ χρόνιες παθή-
σεις. Δὲν εἶναι μεταδοτικές. Με-
ρικὲς μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ ἀπει-
λητικὲς γιὰ τὴ ζωή. Οἱ ἀσθενεῖς 
ποὺ πάσχουν ἀπὸ αὐτὲς παίρ-
νουν φάρμακα γιὰ ὅλη τους 

τὴ ζωή.  Ἡ αἰτία εἶναι ἄγνωστη.  
Ὑπάρχουν πολλὲς θεωρίες.  
Ἐνοχοποιοῦνται διάφοροι ἰοί, 
βακτήρια, φάρμακα, χημικὲς 
ἐρεθιστικὲς οὐσίες ἢ καὶ περι-
βαλλοντικοὶ ἐρεθισμοί, καὶ πιὸ 
πολὺ τὸ ἄγχος.

Ποιὰ τὰ συμπτώματα;  Ἐπειδὴ 
ὑπάρχουν πολλὰ καὶ διαφορε-
τικὰ νοσήματα, τὰ συμπτώματα 

ποικίλλουν. Τὰ πιὸ συχνὰ εἶναι: 
κόπωση, γενικὴ κακουχία ἢ 
καὶ πυρετός.  Ἐπηρεάζονται οἱ 
ἀρθρώσεις, οἱ μῦες, τὸ δέρμα, τὰ 
ἐρυθρὰ αἱμοσφαίρια κ.ἄ.  Ἀνά-
λογα μὲ τὸν τύπο, μιὰ αὐτοάνο-

ση νόσος μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει 
ἕνα ἢ πολλὰ εἴδη ἱστῶν τοῦ 
σώματος.

Ὅπως ἀναφέρθηκε, ἀφοῦ ἡ 
αἰτία εἶναι ἄγνωστη, θεραπεία 
δὲν ὑπάρχει ἀποτελεσματική, 
ἀλλὰ μόνον ἀνακουφιστικὴ τῶν 
συμπτωμάτων. Τὰ φάρμακα ποὺ 
χρησιμοποιοῦνται εἶναι: ἀντι-
φλεγμονώδη (π.χ. ἀσπιρίνη), 
ἀνοσοκατασταλτικὰ καὶ ἄλλες, 
νέες θεραπεῖες.

Οἱ ἀσθενεῖς πρέπει στὴν ἀρχὴ 
τοῦ χειμῶνα νὰ ἐμβολιάζονται μὲ 
ἀντιγριπικὸ ἐμβόλιο, ἀλλὰ καὶ 
μὲ τὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ πνευ-
μονιόκοκκου.

Ἐπίσης, ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀσθε-
νεῖς πρέπει νὰ κάνουν ὁπωσ-
δήποτε προφυλακτικὴ θεραπεία 
γιὰ ὀστεοπόρωση (λόγῳ τῆς 
κορτιζόνης), νὰ κάνουν ὑγιεινὴ 
διατροφή, νὰ ἀσκοῦνται καὶ νὰ 
ἀποφεύγουν τὴν ὑπερένταση. 

Ὁ ἀσθενὴς πρέπει νὰ γνωρί-
ζει ὅτι ἡ πορεία τῆς νόσου δὲν 

εἶναι προβλέψιμη. Καθηγητὲς 
τῆς Νευρολογίας χαρακτηρίζουν 
τὰ νοσήματα αὐτά «κουτὶ τῶν 
ἐκπλήξεων».  Ὁ ἀσθενὴς μπο-
ρεῖ νὰ βοηθηθεῖ ψυχολογικά. Νὰ 
ἔχει αἰσιοδοξία, νὰ ἐπιβάλλεται 

Αὐτοάνοσα νοσήματα εἶναι ἐκεῖνα ποὺ ἐμφανί-
ζονται, ὅταν ὁ ὀργανισμὸς ἐπιτίθεται καὶ κατα-

στρέφει τὰ δικά του κύτταρα καὶ ὄργανα.K

K

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αὐτοάνοσα νοσήματα

Τὰ αὐτοάνοσα εἶναι ἡ συνηθέστερη αἰτία χρονί-
ων παθήσεων. Τὰ νοσήματα αὐτὰ ἐπηρεάζουν 
τὴν ὑγεία περισσότερων ἀνθρώπων ἀπ’ ὅ,τι οἱ 

καρδιοπάθειες καὶ ὁ καρκῖνος.K
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στὸν θυμό του, νὰ τὸν συγκρα-
τεῖ, νὰ ἐνθαρρύνεται καὶ νὰ βάζει 
νέους στόχους στὴ ζωή του. Νὰ 
ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν γιατρό του καὶ 
νὰ βάζει στρατηγικὲς ἀντιμετώπι-
σης τῶν δυσκολιῶν τῆς νόσου.

Ἐπίσης, ὁ ἀσθενὴς πρέπει νὰ 
συμμορφώνεται μὲ τὶς ἰατρικὲς 
συστάσεις καὶ τὴν ἰατροφαρμα-
κευτικὴ ἀγωγή. Νὰ ἀντιμετωπίζει 
ὁποιοδήποτε πρόβλημα σχετί-
ζεται μὲ τὴν ἀσθένειά του.  Ἡ 
κάθε ἀσθένεια ἔχει διαφορετικὴ 
ἐπίδραση στὸν κάθε ἄνθρωπο 
καὶ στὸ περιβάλλον του, καὶ ἀνά-
λογα πρέπει νὰ βοηθεῖται.

Ἂν ἡ διάγνωσις τεθεῖ ἀμέ-
σως μετὰ τὴν ἐμφάνιση τῶν 
συμπτωμάτων καὶ τεθεῖ ἄμεση 
καὶ ἐπιθετικὴ θεραπεία, ὑπάρχει 
πλήρης ἀναταπόκρισις σὲ μερικὰ 
νοσήματα. Πάντως, οἱ ἀσθενεῖς 
πρέπει νὰ βρίσκονται σὲ στενὴ 
ἰατρικὴ παρακολούθηση, ὥστε, 
ἂν περιβαλλοντικοὶ παράγοντες 
καὶ μερικὰ ἐρεθίσματα ἐπιδεινώ-
σουν τὴ νόσο, νὰ ὑπάρξει ἄμεση 
ἀντιμετώπιση μὲ νέα φάρμακα. 
Οἱ συχνὲς ἐπισκέψεις στὸν γιατρὸ 
εἶναι σημαντικές, ὥστε νὰ προ-
λαμβάνονται ἴσως κάποιες ἀνε-

πιθύμητες ἐνέργειες φαρμάκων.
Ἀλλὰ τί εἶναι τὸ ἀνοσοποιη-

τικὸ σύστημα καὶ πῶς λειτουρ-
γεῖ; Εἶναι ἕνα σύστημα ἀπὸ 
κύτταρα, καὶ σκοπὸ ἔχει νὰ μᾶς 
προφυλάσσει ἀπὸ διάφορους 
ἐξωτερικοὺς παράγοντες, ὅπως 
μικρόβια, ἰοὺς καὶ παράσιτα, 
ποὺ μποροῦν νὰ προκαλέσουν 
βλάβες στὸν ὀργανισμό μας.

Ὁ τρόπος τῆς λειτουργίας 
τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήμα-

τος, λόγῳ τῆς πολυπλοκότητάς 
του, δὲν εἶναι πλήρως γνωστός.  
Ἀπὸ τὴν ἐμβρυικὴ ἀκόμη ἡλικία, 
ὁ ὀργανισμὸς κάνει κάποιου 
εἴδους «ἀπογραφή» ὅλων τῶν 
κυττάρων καὶ τῶν ἱστῶν.  Ἔτσι 

μαθαίνει ν’ ἀναγνωρίζει τί εἶναι 
«δικό του» καὶ τί «ξένο». Γι’ αὐτό, 
ἂν εἰσβάλει στὸν ὀργανισμὸ ἔνα 
μικρόβιο, ἀναγνωρίζει ἀμέσως 
τὸν εἰσβολέα καὶ τοῦ ἐπιτίθεται, 
γιὰ νὰ τὸν ἐξολοθρεύσει. Δηλα-
δή, ἐνεργοποιεῖ εἰδικὰ κύτταρα, 
ποὺ ὀνομάζονται λεμφοκύτταρα, 
τὰ ὁποῖα παράγουν ἀντισώματα 
καὶ ἐπιτίθενται στὸν εἰσβολέα. 
Μερικὰ ἀπὸ τὰ ἀντισώματα ἀνα-
κυκλώνονται συνέχεια, καὶ ἔτσι 

τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα ἔχει 
ἕτοιμα γιὰ τὴν ἑπόμενη μάχη μὲ 
τὸν ἐχθρό.  Ἂν ὁ ὀργανισμὸς 
ἀντιμετωπίσει γιὰ δεύτερη φορὰ 
τὸν ἴδιο ἐχθρό, «θυμᾶται» τί πρέ-
πει νὰ κάνει καὶ τὰ καταφέρνει 
μὲ μεγαλύτερη εὐκολία, καὶ τό-
τε λέμε ὅτι ἀποκτήσαμε ἀνοσία 
στὴ συγκεκριμένη ἀσθένεια καὶ 
δὲν θὰ ξαναρρωστήσουμε ἀπὸ 
αὐτήν.

Τὰ μυστικὰ τοῦ ἀνοσοποιη-
τικοῦ συστήματος θὰ δώσουν 
τὴ λύση γιὰ τὰ αὐτοάνοσα νο-
σήματα. Τὰ ἑπόμενα χρόνια 
ἀναμένονται ραγδαῖες ἐξελίξεις 
στὴν ἑρμηνεία τοῦ μηχανισμοῦ 
τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος 
καὶ στὴ θεραπεία τῶν αὐτοάνο-
σων νοσημάτων. Καὶ τότε θὰ 
ἀνακουφισθοῦν πολλοί.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

Τὰ μυστικὰ τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος θὰ 
δώσουν τὴ λύση γιὰ τὰ αὐτοάνοσα νοσήματα. 
Τὰ ἑπόμενα χρόνια ἀναμένονται ραγδαῖες ἐξε-
λίξεις στὴν ἑρμηνεία τοῦ μηχανισμοῦ τοῦ ἀνο-
σοποιητικοῦ συστήματος καὶ στὴ θεραπεία τῶν 

αὐτοάνοσων νοσημάτων.K
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Ἦσαν τὰ μαῦρα χρόνια τῆς 
Κατοχῆς, 1941-1944, τό-
τε πού «ὅλα τἄσκιαζε ἡ 

φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλα-
βιά». Στὴ μικρὴ πόλη τῆς Μεσ-
σηνίας, τὰ Φιλιατρά, οἱ ἀντάρ-
τες εἶχαν κάνει μιὰ δολιοφθορὰ 
στοὺς Γερμανοὺς Ναζὶ καὶ εἶχαν 
σκοτώσει καὶ μερικοὺς Γερμα-
νούς.  Ὅταν ἡ εἴδηση ἔφθασε 
στὸν στρατηγὸ διοικητὴ τῆς 
Πελοποννήσου, αὐτὸς ἔδωσε 
διαταγὴ στὸν Γερμανὸ φρού-
ραρχο τῶν Φιλιατρῶν, ὀνόματι 
Κοντάου, νὰ κάψει τὴν πόλη καὶ 
νὰ ἐκτελέσει 100 Φιλιατρινούς. 
Αὐτὸς συνέλαβε 100 καὶ ἑτοιμα-
ζόταν νὰ κάψει τὴν πόλη καὶ νὰ 
ἐκτελέσει τοὺς 100 τὴν ἑπόμενη 
μέρα, 19  Ἰουλίου 1944.  Ἔντρο-
μοι οἱ κάτοικοι τῶν Φιλιατρῶν 
ἔμαθαν τὰ νέα καὶ κατέφυγαν 
– ποῦ ἀλλοῦ; στὸν  Ἅγιό τους, 
τὸν  Ἅγιο Χαραλάμπη, τοῦ ὁποί-
ου μιὰ εἰκόνα βρισκόταν –καὶ 
βρίσκεται μέχρι σήμερα– στὴν 
ἐκκλησία τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεο-
τόκου τὴν ἐπιλεγόμενη Γουβιώ-
τισσα. Αὐτὸς λοιπὸν ὁ Κοντάου, 
μόλις ξημέρωσε, τηλεφώνησε 
στὸν Γερμανὸ διοικητὴ τῆς Πε-
λοποννήσου, στὴν Τρίπολη, 
καὶ τοῦ εἶπε ὅτι τὴ νύχτα εἶχε 
δεῖ στὸν ὕπνο του γέροντα μὲ 
ἄσπρη γενειάδα, ποὺ τοῦ ἔδω-
σε ἐντολὴ ν’ ἀφήσει ἐλεύθε-
ρους τοὺς 100 κρατουμένους, 
κι ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε ὅτι εἶχε 
δεῖ τὸ ἴδιο ὄνειρο!  Ἔτσι, οἱ δύο 
ἀξιωματικοὶ ἀποφάσισαν νὰ 
ἐλευθερώσουν τοὺς  Ἕλληνες 

μελλοθάνατους, ἀφοῦ μάλι-
στα ὁ  Ἅγιος Χαραλάμπης εἶχε 
βεβαιώσει τὸν Κοντάου ὅτι δὲν 
θὰ πάθαινε τίποτα οὔτε ὁ ἴδιος 
οὔτε ἡ οἰκογένειά του οὔτε οἱ 
στρατιῶτές του, ὅπως καὶ ἔγινε!

Ὁ Κοντάου κάλεσε λοιπὸν 
τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς ζήτησε νὰ 
τὸν ὁδηγήσουν στὶς ἐκκλησίες 

τῆς πόλης, ὅπου, μπροστὰ σὲ 
κάθε εἰκόνα  Ἁγίου, στεκόταν 
καὶ ἔλεγε ἑλληνικά: «Δὲν εἶναι 
αὐτός, δὲν εἶναι αὐτός»!  Ὅταν 
ἔφθασε στὴ Γουβιώτισσα, ἀντί-
κρυσε σὲ μιὰ εἰκόνα τὸν  Ἅγιο 
Χαραλάμπη, μὲ ἄσπρη γενειά-
δα καὶ ἱερατικὰ ἄμφια, ὅμοιο μὲ 
ἐκεῖνον ποὺ εἶχε δεῖ στὸ ὄνειρό 
του, καὶ ἀνεφώνησε ἑλληνικά: 
«Αὐτὸς εἶναι!».

Ἀπὸ τότε, ὁ Γερμανὸς ἀξιω-
ματικὸς ἐρχόταν κάθε χρόνο μὲ 
τὴν οἰκογένειά του στὰ Φιλιατρά, 
ὣς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του.

1. Περισσότερες πληροφορίες βλέπε 
στὸ Internet (τὸ ἄλλοτε ἔγκυρο καὶ 
ἄλλοτε... ἄκυρο!) στὸ λῆμμα «Ἅγιος 
Χαραλάμπης καὶ Φιλιατρά». Εἰδικὰ 
φέτος, στὶς 10 Φεβρουαρίου 2017, 
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἑορτῆς τοῦ  Ἁγί-
ου, ὁ τοπικὸς Μητροπολίτης ἔκανε 
μνεία τοῦ θαύματος καὶ τῆς σωτηρίας 
τῶν Φιλιατρῶν καὶ τῶν Φιλιατρινῶν.

2.  Ὅσο γιὰ τοὺς δύσπιστους μπροστὰ 
στὸ θαῦμα (ἀνάμεσά τους καὶ ὁ 
γράφων), πρέπει νὰ σκεφθοῦμε τὴ 
μαρτυρία καὶ τὴ σωτηρία τῶν Φιλια-
τρινῶν, ὅπως καὶ τὴ μαρτυρία τοῦ 
Γερμανοῦ ἀξιωματικοῦ Κοντάου, ποὺ 
ἐρχόταν κάθε χρόνο στὰ Φιλιατρά, 
ὄχι βέβαια γιὰ τὸ τίποτα, ἀλλὰ ἐπειδὴ 
εἶχε ζήσει ὡς πρωταγωνιστής, θὰ λέ-
γαμε, τὰ γεγονότα.

3. Προσθέτω δι’ ὀλίγων ὅτι ὁ  Ἅγιος Χα-
ραλάμπης ἦταν ἱερέας στὴ Μαγνησία 
τῆς Μικρᾶς  Ἀσίας καὶ συνελήφθη 
ἀπὸ τὸν ἔπαρχο τῆς Μαγνησίας Λου-
κιανὸ καὶ βασανίσθηκε ἄγρια ἀπὸ 
τοὺς Ρωμαίους, ἀλλὰ ἀντιμετώπιζε 
τὰ βασανιστήρια μὲ τέτοια ἠρεμία καὶ 
πίστη στὸν Χριστό, ὥστε οἱ δήμιοί του 
Πορφύριος καὶ Βάπτος, βλέποντάς 
τον καὶ θαυμάζοντάς τον, ὁμολό-
γησαν ἐπίσης πίστη στὸν Χριστό! 
Τελικά, ὁ αὐτοκράτορας Σεπτίμιος 
Σεβῆρος, ἐνεργώντας βάρβαρα, τὸν 
ἀποκεφάλισε σὲ ἡλικία 113 ἐτῶν τὸ 
202 μ.Χ., μὴν ἀντέχοντας τὴν παρου-
σία του, ὅπως κάνουν καὶ σήμερα, 
στὸν 21ο αἰῶνα, κάποιοι σύγχρονοι 
βάρβαροι στὴ Συρία, στὸ  Ἰρὰκ καὶ 
ἀλλοῦ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Πῶς σώθηκαν τὰ Φιλιατρὰ Μεσσηνίας 
ἀπὸ τὴν ὀργὴ τῶν Γερμανῶν Ναζὶ  

χάρη στὸν  Ἅγιο Χαραλάμπη
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Τὄχω ἀναβάλει τόσες φο-
ρές, ποὺ φοβοῦμαι μήπως 
τελικὰ δὲν σᾶς γράψω σχε-

τικὰ μὲ αὐτὸ ποὺ μοῦ συνέβη, 
μᾶλλον φθινόπωρο τοῦ 2014 
– τὸ θυμᾶμαι, διότι τὴν 1η  Ἰα-
νουαρίου τοῦ 2015 ἔπαθα ἕνα 
συντριπτικὸ κάταγμα στὰ σφυρὰ 
τοῦ ἀριστεροῦ μου ποδιοῦ, καὶ 
πέρασαν μῆνες καὶ μῆνες, μέχρι 
νὰ μπορέσω νὰ περπατῶ γρήγο-
ρα, ὅπως συνήθιζα.

Ἐκείνη τὴν ἡμέρα, λοιπόν, 
βιαστικὴ καὶ φουριόζα πήγαι-
να στὴν  Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς 
ὁδοῦ Παπαναστασίου. Διέσχι-
ζα τὸν δρόμο στὸ σημεῖο ὅπου 
ἀπολήγει ἡ ὁδὸς Μαρασλῆ. 
Καθὼς λοιπὸν ἐγὼ προχωρῶ, 
ἀντιλαμβάνομαι ὅτι μιὰ κυρία 
(κι ἂν τό ’γραφα μὲ κεφαλαῖο 
τὸ Κ, δὲν θὰ ἦταν ὑπερβολή – 
τὸ ὅλο παρουσιαστικὸ εὐγενικό, 
ἀρχοντικὸ θὰ μποροῦσα νὰ τὸ 

χαρακτηρίσω) βαδίζει βιαστικὰ 
πρὸς τὸ μέρος μου! Μοῦ ἦταν 
ἄγνωστη, τὸ ἴδιο, φαντάζομαι, 
κι ἐγὼ γιὰ ἐκείνη.  Ἡ ἀντίδρασή 
μου ἦταν ἀστραπιαία.  Ἔκοψα 
ὅσο χρειαζόταν, γιὰ νὰ μὴ συνα-
ντηθοῦμε καὶ νὰ τὴν ἀποφύγω.

Πολὺ γρήγορα ὅμως συ-
νειδητοποίησα τί εἶχε συμβεῖ. 
Σταμάτησα καὶ κοίταξα πρὸς τὸ 
μέρος τῆς κυρίας. Κι ἐκείνη εἶχε 
σταθεῖ. Μὲ κοίταξε, γύρισε πρὸς 
τὰ πίσω κι ἀπομακρύνθηκε. Δὲν 
ξεχνῶ τὸ βλέμμα της!  Ἐκεῖ κοντὰ 
δυὸ γυναῖκες κουβέντιαζαν, καὶ 
τὶς ρώτησα: «Τί ἔγινε;».

Τί νά ’γινε; Πρέπει νὰ ὑπῆρχε 
πολὺ σοβαρὸς λόγος, ποὺ ἡ κα-
λοβαλμένη αὐτὴ κυρία «ἀποτάν-
θηκε» μὲ αὐτή της τὴν κίνηση 
πρὸς ἐμένα. Πρέπει –σίγουρα 
πρέπει– νὰ ὑπῆρχε μεγάλη ἀνά-
γκη! Ντράπηκα πολύ, ἀλλὰ ἦταν 
ἔτσι ἡ κατάσταση, ποὺ νομίζω 

κι ἐκείνη δὲν θὰ περίμενε νὰ κι-
νηθῶ πρὸς τὸ μέρος της καὶ νὰ 
τὴν ρωτήσω τί τῆς συνέβαινε.

Δὲν ξέρω ἂν μπόρεσα νὰ σᾶς 
περιγράψω τί ἀκριβῶς ἔγινε. 
Γιατὶ ὅλα ἔγιναν πολὺ γρήγορα! 

Μετὰ τὴν ἐγχείρηση στὴν 
ὁποία ὑποβλήθηκα τὶς πρῶτες 
μέρες τοῦ ’15 καὶ τὴ μακρο-
χρόνια ἀνάρρωση, ἄργησα νὰ 
ἐπανέλθω στοὺς συνήθεις μου 
ρυθμούς.  Ὅμως ποτὲ δὲν ξεπέ-
ρασα αὐτὸ τὸ περιστατικό. Τὸ 
σκέφτηκα ξανὰ καὶ ξανά. Μὰ 
γιατί ἔστριψα ἔτσι ἀπότομα, τί 
μὲ ἔκανε νὰ φερθῶ ἔτσι; τὸ ὅτι 
ἐρχόταν μὲ ταχύτητα πρὸς τὸ 
μέρος μου;

Ἐκεῖνο ποὺ ξέρω εἶναι ὅτι τῆς 
χρωστάω μιὰ βαθιὰ ΣΥΓΓΝΩΜΗ, 
καὶ ἐλπίζω ὅτι τὸ ὅποιο πρόβλη-
μά της ἔχει λυθεῖ ὁριστικά...

Μ.Μ.
Θεσσαλονίκη

Μιὰ ἄτυχη στιγμή
Ἀπὸ ἐκεῖνες τὶς στιγμὲς ποὺ δύσκολα μπορεῖς νὰ θυμηθεῖς 

πῶς συνέβησαν καὶ γιατί,  ἀλλὰ καὶ δύσκολα μπορεῖς νὰ ξεχάσεις.
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Κατεβαίνοντας ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο τῆς ὁδοῦ, 
ὅποιος θέλει νὰ πάει σὲ σταθμὸ ΗΣΑΠ ἢ 
ΜΕΤΡΟ, ὅπου ἔχει μεγάλη κίνηση, περνάει 

ἕνα μεγάλο διάδρομο. Αὐτὸς φιλοξενεῖ διάφορους 
«καλλιτέχνες» καί, ὄχι σπάνια, ἐπαῖτες.  Ἀνάμεσα 
σὲ αὐτοὺς τούς «καλλιτέχνες», θὰ δεῖς καὶ κάποιον 
ποὺ θὰ σοῦ κάνει ἰδιαίτερη ἐντύπωση. Αὐτὸς 
ἔρχεται συνήθως τὶς 
ἀπογευματινὲς ὧρες. 
Εἶναι ἕνα ἀνθρωπά-
κι ἀπροσδιορίστου 
ἡλικίας, θὰ τὸν ἔλε-
γες μεσήλικα. Δὲν 
ὑπάρχει παλάμη στὸ 
ἀριστερό του χέρι, 
ποὺ προεξέχει ἀπὸ 
τὸ μανίκι, πονταρι-
σμένο μ’ ἕνα ἄσπρο 
ὕφασμα. 

Ἔρχεται μ’ ἕνα 
καροτσάκι δικῆς του 
ἐπινοήσεως, «διώ-
ροφο», ποὺ χω-
ράει δύο πλαστικὰ 
κασόνια φρούτων. 
Στὸν κάτω «ὄρο-
φο» ὑπάρχει ἕνας 
ἰδιόμορφος ἐνισχυ-
τής, ὅπου τοποθετεῖ 
μὲ κόπο τὸ καλώδιο 
μιᾶς φυσαρμόνικας 
κι ἄλλοτε ἕνα μικρόφωνο, ποὺ τὸ χρησιμοποιεῖ 
ἀπὸ καιρὸ σὲ καιρό. Τὸ ἄλλο κασόνι τὸ χρησιμο-
ποιεῖ γιὰ κάθισμα.

Ὅταν ἔρχεται, φέρνει μαζί του καὶ τήν «παρέα» 
του.  Ἕνα σκυλάκι «ἀσορτί» μὲ τὸν κύριό του, μὲ 
δυὸ καλαμένια ποδαράκια, ποὺ τοῦ φοράει ἕνα 
λουράκι, γιὰ νὰ μὴ φεύγει, ἂν κάποια φορὰ αὐτὸ 
θέλει ν’ ἀκολουθήσει ἄλλο σκυλὶ ποὺ περνάει ἀπὸ 
κεῖ, καὶ τὸ ἀφεντικό του τοῦ τὸ ἀπαγορεύει, κι αὐτὸ 
γαυγίζει λίγο. Στὰ πόδια τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρχει 
ἕνα στρωσιδάκι, ὅπου συνήθως κάθεται τὸ σκυ-
λάκι. Μπροστά του ὑπάρχουν τρία μπολάκια: στὸ 
ἕνα ὑπάρχει νερό, στὸ ἄλλο φαγάκι γιὰ τὸ σκυλί, 
καὶ τὸ τρίτο εἶναι γιὰ νὰ ρίχνουν οἱ περαστικοὶ τὸν 
ὀβολό τους.

Σὰν ἔρθει ἡ ὥρα τῆς «ἐργασίας», ἀκοῦς τόν 
«καλλιτέχνη» νὰ τραγουδάει σκοπὸ τῆς πατρίδας 
του, ποὺ συνήθως δὲν καταλαβαίνεις τί λέει, συ-
νοδεύοντάς τον καὶ μὲ τὴ φυσαρμόνικα. Κάποιες 
φορὲς ἔρχεται ἐκεῖ ἕνας μεγαλόσωμος «καλλιτέ-
χνης» μὲ τὴν κιθάρα του, κάθεται σὲ μιὰ καρέκλα 
ποὺ τὴν κουβαλάει μαζί του, δίπλα στόν «καλλι-

τέχνη» μὲ τὴ φυσαρ-
μόνικα, καὶ κάνουνε 
«ντουέτο». Ποιὸς ρί-
χνει τὸν ὀβολό του κι 
ἂν ρίχνει κανείς, αὐτὸ 
εἶναι ἄγνωστο. Πά-
ντως, οἱ δύο «καλλιτέ-
χνες» ἀπολαμβάνουν 
τὴ μουσική τους.

Ὅταν ἔρχεται τὸ 
βράδυ κι ὁ κόσμος 
λιγοστεύει καὶ γυρίζει 
σπίτι του, σούρνοντας 
βαριεστημένα τὰ πόδια 
του, τότε ὁ «καλλιτέ-
χνης» μας βάζει στὸ 
μηχάνημά του τὸ μι-
κρόφωνο κι ἀρχίζει νὰ 
τραγουδᾷ σιγανὰ ἕνα 
τραγούδι ποὺ μοιάζει 
περισσότερο μὲ μοιρο-
λόι, διπλωμένος στὰ 
δύο, ἐνῷ τὸ σκυλάκι 
πηγαίνει πέρα δῶθε, 

ἀκουμπώντας τον, σὰν νὰ τοῦ λέει ὅτι εἶναι ὥρα 
πιὰ νὰ φύγουν...

Ἂν τύχει καὶ βρεθεῖς ἐκεῖ τὴν ὥρα ποὺ ἑτοιμά-
ζεται πιὰ νὰ φύγει ὁ ἀνθρωπάκος, θὰ διαπιστώ-
σεις τί δύναμη κρύβει ὁ τύπος αὐτός. Βάζει στὸν 
κάτω «ὄροφο» τοῦ καροτσιοῦ τὸ μηχάνημα, τὸ 
στρῶμα τοῦ σκυλιοῦ, ποὺ εἶναι ντυμένο πάντοτε, 
ἀνάλογα μὲ τὸ κρύο, μ’ ἕνα παλτουδάκι, καὶ τὰ 
μπολάκια του.  Ἀπὸ πάνω βάζει τό «κάθισμα» καὶ 
μέσα σ’ αὐτὸ τὸ σκυλάκι, καὶ τὸ σπρώχνει πρὸς 
τὸ ἀσανσέρ.  Ὅταν αὐτὸ ἔρχεται, μπαίνει μέσα, καὶ 
σὲ λίγο χάνεται ἀπὸ τὰ μάτια τοῦ περίεργου, ποὺ 
παρακολουθεῖ τὴ ζωὴ ἑνὸς ἀνθρώπου, ποὺ κι αὐτὴ 
συνεχίζεται...

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Κι ἡ ζωὴ συνεχίζεται...

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

Ρ
Τ

ΙΟ
Σ

 -
 Α

Π
Ρ

ΙΛ
ιο

ς
 2

0
1

7
 -

 6
2

0

75



Ἀπρίλης. Μυριοπλούμι-
στη, ὁλάνθιστη, γεμάτη 
χρῶμα καὶ φῶς, μέσα 

ἀπὸ τὴν αἰθερόπλαστη πύλη τοῦ 
Οὐρανοῦ, πέρασε ἡ  Ἄνοιξη...

Λουλούδια χιλιόχρωμα, 
λουσμένα στῆς αὐγῆς τὶς ἀνταύ-
γειες καὶ τὶς δροσοσταλίδες τοῦ 
πρωινοῦ, θυμιατήρι σιωπηλό, 
ἀπέραντο στῶν χωραφιῶν τὴν 
ἅπλα ἔστησαν...

Προσκυνήτρα τώρα ἡ φύ-
ση, ἀνάμεσα στοὺς ὕμνους τῶν 
πουλιῶν καὶ τ’ ἀνθοπέταλα, 
μέσα στὰ μύρα τὰ ἁγνὰ καὶ τὰ 
ἀρώματα, γονατίζει, καθὼς ἀνοι-
ξιάτικη ἡ αὔρα κάποιο ἀόρατο 
παράπονο πάνω στὰ πέταλα τοῦ 
γαρύφαλλου ἀκουμπᾷ:

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύ-
λου...».

Χλωμὴ μιὰ φλόγα φαίνεται 
στὸ ἀκροούρανο, ποὺ σκορπίζει 
ἀντιφεγγίσματα πάνω στὰ φύλ-
λα καὶ τὰ κλαδιά, ἐνῷ οἱ πρῶτες 
σκιὲς φέρνουν τὶς πρῶτες ἀνα-
τριχίλες.

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύ-
λου...».

Τὸ Θεῖο τοῦτο τὸ πάναγνο, 
τὸ πανάχραντο Σῶμα, ποὺ μέ-
σα Του κρατᾷ ἕνα πνεῦμα τόσο 
πλατύ, τόσο μεγάλο, εἶναι ὁλά-
κερο σήμερα μιά «πυρκαγιὰ ποὺ 
καίει ὅλη μαζὶ τὴν ἀνθρώπινη 
συμφορά, ὅλο μαζὶ τὸν ἀνθρώ-
πινο πόνο...».

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύ-
λου...».

Καὶ ἀπὸ τότε, ὅσοι μποροῦμε 
καὶ Τὸν γνωρίζουμε, ὅσοι μπο-
ροῦμε καὶ Τὸν ἀγαποῦμε, πα-
ρακολουθοῦμε τὴν ἀγωνία Του 
πάνω στὸ ὕψος τοῦ μεγάλου 
Σταυροῦ, ἐνῷ τὸ αἷμά Του ἀναμ-
μένο στὶς φλέβες Του κυλᾷ καὶ 
πέφτει ἀπὸ τὰ καρφιὰ πάνω στὸ 

χῶμα τοῦ σύγχρονου Γολγοθᾶ.
Μόνος καὶ τώρα· ὁλομόνα-

χος· πονᾷ καὶ διψᾷ· Αὐτὸς ποὺ 
ἦλθε νὰ σηκώσει τὸν κάθε πόνο· 
Αὐτὸς ποὺ ἦλθε νὰ ξεδιψάσει 

τὴν κάθε ψυχή, ἀφήνοντας στὸν 
Κόσμο μας «μιὰ πηγὴ ποὺ δὲν 
θὰ στερέψει ποτέ...».

Κι ἐμεῖς, κουρασμένοι, προ-
δομένοι, πονεμένοι, κάτω ἀπ’ 
τὸν Σταυρό, τὸ ἀκάνθινο στεφά-
νι, τὸ ράπισμα, τὴ λόγχη ἀτενί-
ζουμε.

« Ἰοῦδες» τριγύρω μὲ ψυχὲς 
παγωμένες, τὸ φορτίο μας 
μπρὸς στὰ ἄχραντα πόδια Του 
ἀκουμποῦμε κι ἀπ’ τὰ ὕψη τοῦ 
Σταυροῦ καὶ τῆς  Ἀγάπης Του 

ζητοῦμε:
«Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν 

Σου...».
Τοῦτες τὶς ὧρες...

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

Κάποιες ὧρες...
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« Ἔδει παθεῖν»!
Θεὸς στὴ Γῆ σὰν ἄνθρωπος. Σινᾶ πιὰ δὲ βροντάει.

Ἀγάπη πάντ’ ἁπλώνεται καὶ Χάρη καταντάει.

Ἀγάπη δίχως μέτρημα. Ποῦ ὕψος καὶ ποῦ βάθος;

Σὲ δύση Φῶς ἀνέσπερο.  Ὁ «ζῶν Θεός» σὲ Πάθος!

Ἀγάπη –εἶπ’ ὁ ἴδιος– νὰ γίνει Σταύρωσή Του,

νὰ μπῶ κι ἐγὼ σ’ ἀνάβαση, μὲ φῶς  Ἀνάστασή Του.

Κι ἀφοῦ Θεοῦ τὸ θέλημα ἡ λύτρωση νὰ φτάσει,

σταθμὸς ζωὴ καὶ δράση μας. Κι ὁ τάφος κάποια στάση.

Θεὸς ἁγνός, ἀνάμαρτος, κι  Ἀλήθεια Του τὸ Κράτος.

Ἁγνὸς ἀκόμα κι ἄνθρωπος. Τὸ δέχτη κι ὁ  Πιλάτος.

Τό «ἔδει» αὐτὸ γιὰ θάνατο, σὰν πόσο τοῦ κοστίζει!

Πυκνό, πυκνὸ μυστήριο π’ ἀγάπη τὸ φωτίζει.

Μ’ ἀγάπη, ναί, λυτρώθηκα, καὶ χρέος νὰ λυτρώνω.

Ἀκόμα κι ἂν μὲ σταύρωναν, ἐγὼ νὰ μὴ σταυρώνω.

Μ’ ἂν βλέπω πλάνες τ’  Ἅγια Του κι ἀλήθειες τὰ στραβά μου; 

Θεὸς σταυρὸ στὴ θέση μου κι ἐγὼ τοῦ Βαραββᾶ μου!

Θεὸς στὴ Γῆ σὰν ἄνθρωπος. Σινᾶ πιὰ δὲ βροντάει.

Ἀγάπη πάντ’ ἁπλώνεται καὶ Χάρη καταντάει.

Μ’ ἂν ζῶ σκληρὸς κι ἀχάριστος, σὰν τί πιὰ μ’ ἀπομένει;

Τό «ἔδει», φῶς καὶ λύτρωση, γιὰ κρῖμά μου θὰ μένει.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

(ἀπὸ τὴν Ποιητικὴ Συλλογὴ Πρὸς  Ἐμμαούς)
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Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας 

Αὐτὴ τὴν πλημμύρα τῆς ἀναστάσιμης χαρᾶς, 
εἶναι τόσο ἀπαράδεκτα ἐγωιστικό, τόσο ἄδικο, 
τόσο ἀντίθετο μὲ τὶς ἐντολὲς καὶ τὸ παράδειγμά 

Του, νὰ τὴν κρατήσουμε κατάδική μας,  
μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό μας!

Ἀδέλφια, γιὰ ὅλους μας ἀνέστη ὁ Κύριος!K

K

Ἀνάσταση

Πάσχα τῶν πλουσίων. Πά-
σχα τῶν ταπεινῶν. Τῶν ἀπο-
κλήρων. Τῶν προσφύγων. Τῶν 
πονεμένων. Τῶν ὑγιῶν. Τῶν 
ἐξουσιαζόντων, ἀλλὰ καὶ τῶν 
ἀνυπεράσπιστων. Τῶν μακαρί-
ως ἀπολαμβανόντων, ἀλλὰ καὶ 
τῶν πεινασμένων.

Εἶδα στὴν πόλη τοῦ Μεξικοῦ, 
μιὰ πρωτεύουσα 20 ἑκατομμυ-

ρίων κατοίκων, τὸν πλοῦτο καὶ 
τὴν ἀνέχεια νὰ συνυπάρχουν σὲ 
μιὰ ἀνατριχιαστικὴ δυσαρμονία.  
Ἄλλωστε, τὸ ἴδιο συμβαίνει, 
ἄλλοτε σὲ μικρότερη καὶ ἄλλο-
τε σὲ μεγαλύτερη κλίμακα, στὰ 
περισσότερα κράτη τοῦ πλανή-
τη μας. Τί κρῖμα, τόσους αἰῶνες 
μετὰ τὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ, νὰ 

μὴν ἔχει συνετιστεῖ ἀκόμα ὁ 
ἄνθρωπος, νὰ μὴν ἔχει ἐννοή-
σει τὸ ἀνώφελο καὶ ἄσκοπο τοῦ 
«συνάζειν θησαυρούς, μόνον ἐπὶ 
τῆς γῆς».

Καὶ ἡ διάκριση ἀνάμεσα 
σὲ ἔχοντες καὶ μὴ ἔχοντες δὲν 
σταματᾷ μόνο στὰ ὑλικὰ ἀγα-
θά.  Ὑπάρχουν πολλῶν εἰδῶν 
στερήσεις:  Ἀπελπισμένοι, ἄπι-
στοι ἀβοήθητοι, ἔτσι κι ἀλλιῶς 
θλιμμένοι ἐκ χαρακτήρος ἢ ἐκ 

περιστάσεων, προδομένοι σὲ 
αὐτὰ στὰ ὁποῖα ἀφοσιώθηκαν, 
ἀπογοητευμένοι ἀπὸ ἀχαριστία, 
πικραμένοι ἀπὸ ἀπροσδόκητη 
ἐγκατάλειψη.  Ἀπερίσκεπτοι 
ἐθελοτυφλοῦντες, πού, ἐνῷ  
Ἐκεῖνος γεννήθηκε, ἔζησε, πέ-
θανε καὶ ἀναστήθηκε γιὰ νὰ μᾶς 

σώσει, αὐτοὶ ἐξακολουθοῦν νὰ 
λιμοκτονοῦν μὲ τὰ μίζερα σκύ-
βαλα μιᾶς ἀνερμάτιστης ἀρνη-
τικῆς ἀμφιβολίας, καὶ πῶς νὰ 
χορτάσουν οἱ ταλαίπωροι εἰρή-
νη καὶ ἠρεμία;

Ὑποχρεώσή μας ν’ ἀναστη-
θεῖ καὶ στὶς δικές μας καρδιὲς ὁ 
Κύριος!

Τὸ Πάσχα εἶναι γιὰ ὅλους!
Χριστὸς  Ἀνέστη!
Ἂς μοιραστοῦμε ὁλοπρόθυ-

μα τὸ φαγητό, τὴν εὐφροσύνη 
καὶ τὴν ἀγάπη μας μὲ τὰ ἀδέλ-
φια μας, κατὰ τήν «ἰδίαν ἑκάστου 
χρείαν».

Αὐτὴ τὴν πλημμύρα τῆς ἀνα-
στάσιμης χαρᾶς, εἶναι τόσο ἀπα-
ράδεκτα ἐγωιστικό, τόσο ἄδικο, 
τόσο ἀντίθετο μὲ τὶς ἐντολὲς καὶ 
τὸ παράδειγμά Του, νὰ τὴν κρα-
τήσουμε κατάδική μας, μόνο γιὰ 
τὸν ἑαυτό μας!

Ἀδέλφια, γιὰ ὅλους μας ἀνέ-
στη ὁ Κύριος!

Ἀνάσταση

Γιὰ ὅσους στέγνωσε ἡ ψυχὴ
ἀπ’ τὰ πικρά τους δάκρυα.
Ἀρρώστιες, πεῖνα, θάνατος,
πόλεμος, προσφυγιά,
σωρεύτηκαν στοὺς ἄμοιρους
καὶ στοὺς ἀνυπεράσπιστους.
Ἄμαχοι τῆς ζωῆς, ἀδύναμοι,
ἀποκαρδιωμένοι.

Γι’ αὐτοὺς σὲ ἱκετεύω, Κύριε.
Γι’ αὐτοὺς ποὺ  Ἀνάσταση δὲν 
κάνουν.

Ὁ ἀναστημένος μου Χριστός,
φίλος, πατέρας κι ἀδελφός,
κραταίωμα κι ἀπαντοχὴ
κι ἡ μόνη τους ἐλπίδα.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ
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Εἰς Μνημόσυνον 
Τάτα Σωτηροπούλου

Ἡ  Ἀναστασία-Μαρίνα Χριστο-
πούλου-Σωτηροπούλου 
γεννήθηκε τὸ 1931 στὴν  

Ἀθήνα, ὅπου ἔζησε τὰ πρῶτά της 
χρόνια.  Ὅταν ξέσπασε ὁ Δεύτερος 
Παγκόσμιος Πόλεμος, μετακόμισε 
στὰ πάτρια ἐδάφη τοῦ πατέρα της, 
στὴν  Ἀκράτα  Ἀχαΐας.  Ἐκεῖ τελείω-
σε τὸ Λύκειο καὶ ἔμαθε νὰ ἀγαπάει 
τὴ φύση καὶ τὸν Θεό. 

Σπούδασε Παιδαγωγὸς Δημο-
τικῆς  Ἐκπαίδευσης στὴν  Ἀρσάκειο 
Παιδαγωγικὴ  Ἀκαδημία καὶ πῆρε 
τὸ πτυχίο της μὲ 9,89, ἕναν ἀπὸ 
τοὺς ὑψηλότερους βαθμοὺς ποὺ 
ἔχει ἀπονείμει ἡ  Ἀκαδημία. Συνέχι-
σε τὶς σπουδές της πάνω στὴν Παι-
δαγωγικὴ μὲ σεμινάρια στὴ Γαλλία 
καὶ τὴν  Ἑλβετία.  Ἀσχολήθηκε μὲ 
τὶς ἐξελίξεις τῆς ἐπιστήμης τῆς Ψυ-
χολογίας στὴν  Ἑλλάδα καὶ διετέλε-
σε ἀντιπρόεδρος τοῦ  Ἀντλεριανοῦ 
Συλλόγου.

Τὸ 1976, πρωτοπορώντας καὶ 
προβλέποντας, πρώτη ἐκείνη, τὴν 
ἀνάγκη ἀνάπτυξης κέντρων προ-
σχολικῆς ἀγωγῆς στὴν  Ἑλλάδα, 
ἵδρυσε τὴν πρώτη ἰδιωτικὴ σχολὴ 
Παιδαγωγῶν Προσχολικῆς  Ἡλι-
κίας, τὸ  Ἀθηναϊκὸ Κέντρο Παιδα-
γωγικῶν  Ἑρευνῶν καὶ Σπουδῶν 
(Α.Κ.Π.Ε.Σ.), ἀπὸ τὸ ὁποῖο μορφώ-
θηκαν καὶ ἀποφοίτησαν πάνω ἀπὸ 
4000 ἄτομα, ποὺ σταδιοδρόμη-
σαν ὡς Παιδαγωγοὶ Προσχολικῆς  
Ἡλικίας καὶ Διευθυντὲς Παιδικῶν 
Σταθμῶν. Οἱ ἀριστοῦχοι-ὑπότρο-
φοι τῆς Σχολῆς της ἀποτέλεσαν τὸ 
παιδαγωγικὸ προσωπικὸ τοῦ Νηπι-
αγωγείου «Θεία Τάτα», ποὺ ἵδρυσε 
στὴν Κηφισιά, τὸ ὁποῖο γιὰ πολλὰ 
χρόνια λειτούργησε ὑπὸ τὴν παιδα-
γωγική της διεύθυνση καὶ ἀποτέλε-
σε πραγμάτωση τοῦ παιδαγωγικοῦ 
της ὁράματος. Συνεργάστηκε μὲ τὸ  

Ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ τὴ διαμόρ-
φωση τῆς ὕλης τῶν  Ἰνστιτούτων  
Ἐπαγγελματικῆς Κατάρτισης Προ-
σχολικῆς  Ἀγωγῆς, καὶ τὸ 1994 
ἵδρυσε τό «Παιδαγωγικό Ι.Ι.Ε.Κ. 
Σωτηροπούλου». Οἱ ἐκπαιδευτικοὶ 
φορεῖς ὑπὸ τὴ διεύθυνσή της πραγ-
ματοποίησαν πολλὰ συνέδρια, μὲ 
θέματα ὅπως Παιδικὴ Λογοτεχνία, 
Παιδὶ καὶ Μουσεῖο, Εἰδικὴ  Ἀγωγὴ 
κ.ἄ., καὶ συνεργάστηκαν στενὰ μὲ 
ἀντίστοιχες Εὐρωπαϊκὲς σχολές, 
Στὴ Γαλλία καὶ στὴ Μεγάλη Βρε-
ταννία.  Ἡ ἴδια εἶναι συγγραφέας 
βιβλίου γιὰ γονεῖς καὶ παιδαγωγοὺς 
μὲ τίτλο Οἱ μεγάλοι μὲ τοὺς μικρούς.  
Ἐπίσης, σὲ πολλοὺς συλλογικοὺς 
τόμους ἔχουν ἐκδοθεῖ πολυάριθμα 
δικά της παραμύθια γιὰ παιδιὰ καὶ 
ποιήματα.

Ἡ Μαρίνα, ὅπως τὴν ἔλεγαν 
οἱ φίλοι της ἀπὸ τὴν Παιδαγω-
γικὴ  Ἀκαδημία, ἡ Τάτα, ὅπως τὴν 
ἤξεραν ὅλοι, παντρεύτηκε μὲ τὸν 
Νῖκο Σωτηρόπουλο καὶ ἀπέκτησε 
τέσσερα παιδιά, τρεῖς γιοὺς καὶ μία 
κόρη.  Ἀργότερα, ἡ οἰκογένειά της 
ἐμπλουτίστηκε μὲ ἑπτὰ ἐγγόνια. Στὸ 
μεγάλωμά τους ὑπῆρξε ὁ κύριος 
γνώμονας, τὸ παράδειγμα, τὸ με-
γαλύτερο στήριγμα σὲ κάθε τους 
βῆμα, ὅταν ἦταν παιδιά, στὴν ἐνη-
λικίωσή τους, στὶς σπουδές τους, 
στὴ διαμόρφωση τῶν οἰκογενειῶν 
τους, μέχρι τὴν τελευταία της πνοή.

Τί θὰ μπορούσαμε νὰ γράψου-
με ἐμεῖς γιὰ τὴν Τάτα;  Ἡ προσφορά 
της στοὺς κύκλους ἦταν πολὺ με-
γάλη.  Ἦταν ἀπὸ τοὺς πρωτεργάτες 
στὴ δημιουργία τοῦ Φροντιστηρί-
ου τῶν «Κύκλων Νέων Μητέρων» 
καὶ στενὴ συνεργάτης τοῦ πατρὸς  
Ἀναργύρου.

Ἐργάστηκε μὲ ὅλη της τὴν ψυχὴ 
γιὰ τὸ ἔργο αὐτό.  Ἀκούραστη, μὲ 

πολλὴ προσπάθεια, φροντίδα καὶ 
ἀγωνία γιὰ τὴ σύγχρονη μητέρα.  
Ὅλοι πηγαίνουν σὲ μιὰ σχολὴ νὰ 
πάρουν ἕνα δίπλωμα, γιὰ νὰ μπο-
ρέσουν νὰ ἐργαστοῦν, ὁ ὑδραυλι-
κός, ὁ μαραγκός, ὁ ἠλεκτρολόγος.  
Ἡ γυναίκα ὅμως γίνεται μητέρα 
καὶ ἀναλαμβάνει αὐτὸν τὸν ρόλο, 
χωρὶς νὰ ἔχει τὰ ἀπαραίτητα προ-
σόντα καὶ ἐφόδια. Πρέπει λοιπὸν 
νὰ τὴ βοηθήσουμε στὴν ἀνατροφὴ 
τῶν παιδιῶν της.

Πολλὰ θὰ μπορούσαμε νὰ γρά-
ψουμε γιὰ τὰ θέματα ποὺ μᾶς παρέ-
διδε στὸ Φροντιστήριο, στὸν ἕκτο 
ὄροφο τοῦ κεντρικοῦ κτηρίου τοῦ 
« Ἀποστόλου Παύλου» στὴν ὁδὸ 
Καρύτση 14.  Ἦταν χείμαρρος, ὅταν 
ἀνέβαινε στὴν ἕδρα, γιὰ νὰ μᾶς πα-
ραδώσει τὸ θέμα. Τὴν ἀκούγαμε 
καθηλωμένες καὶ τὴ θαυμάζαμε.

Τάτα, ἔφυγες ἀνήμερα τὰ 
Χριστούγεννα ποὺ πέρασαν καὶ 
ἄφησες κενὴ τὴ σημαντικὴ θέση 
ποὺ εἶχε στὴ ζωὴ πολλῶν ἀνθρώ-
πων, τῶν φοιτητριῶν σου, τῶν 
φίλων σου, τῶν παιδιῶν σου, 
τῶν ἐγγονῶν σου, ὅλων μας. Σ’ 
εὐχαριστοῦμε, ὅλες ἐμεῖς, οἱ πα-
λιὲς συνεργάτιδές σου. Εἴμαστε τυ-
χερὲς ποὺ βρέθηκες στὴ ζωή μας. 
Σ’ εὐχαριστοῦμε γιὰ ὅσα μᾶς ἔδω-
σες καὶ μᾶς βοήθησες στὰ δύσκολα 
χρόνια ποὺ περνούσαμε.

Ὁ Θεὸς ἂς ἀναπαύσει τὴν ψυχή 
σου. Τώρα μὲ τοὺς ἀγγέλους ἀγάλ-
λεσαι καὶ εὐφραίνεσαι κοντὰ στὸν 
θρόνο τοῦ Θεοῦ.

Καλὸ ταξίδι καὶ καλὴ ἀντάμω-
ση, Τάτα.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙ- 
ΣΤΗΡΙΟΥ «ΚΥΚΛΟΙ ΜΗΤΕΡΩΝ 
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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.
    Νὰ ζητᾶτε νὰ σημειώνεται ρητῶς τὸ ὀνοματεπώνυμό σας.
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

Ἀναστάσεως ἡμέρα

Λαμπρὸ τὸ πρωινὸ κι ὅλα στὸ φῶς!

Παπαροῦνες βαστῶ στὴν ποδιά μου

καὶ πρόσχαρα ψάλλω, Χριστὸς  Ἀνέστη...

Δυὸ γλάροι πάν’ ἀπ’ τὸ πέλαγο

κι οἱ κάμποι πέρα γιορτεροί,

πολύχρωμοι, εὐωδιάζουν...

Τσουγκρίσματα ἀβγῶν, γέλια παιδιῶν·

Σκορποῦν τὰ σήμαντρα τ’ ἀνήκουστο

«εἰρήνη ὑμῖν... χαίρετε... μὴ φοβεῖσθε».

Περνοῦν τὰ λόγια στὴν καρδιὰ

καὶ χαίρομαι τὴν ὑπερκόσμια χαρά,

«Χριστὸς  Ἀνέστη... ζωὴν χαρισάμενος».

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
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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. 
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