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Στοῦ Εὐαγγελισμοῦ τὴν ὥρα

Μέσ’ στοῦ Μαρτιοῦ τὸ ἡλιοφῶς ποὺ ζέστανε τὴν πλάση
πανώριο ἔστησαν χορὸ κι ἀπέραντο γιορτάσι
χρώματα καὶ ἀρώματα.
Ὕμνους ποιοὺς νά ’βρει ἡ καρδιά,
ψαλμοὺς σὰν ποιοὺς νὰ ψάλει ἡ γῆ ἡ πονεμένη;

Μέσ’ ἀπὸ τὰ ροδοπέταλα, τῆς ἄνοιξης τὰ κρίνα,
τῆς μέντας καὶ τοῦ θυμαριοῦ τὰ ἀτίμητα τὰ μύρα
κι ἀπ’ τὴ δροσιὰ ποὺ ἁπλώνεται ἀπὸ τὸ νιὸ χορτάρι,
χέρια ποιὰ θὰ μπορέσουν σήμερα ἀκοίμητο κανδήλι
νὰ ἀνάψουν μέσ’ στὸ δεῖλι;
Ὦ λευτεριᾶς χρυσῆ γιορτή, τοῦ λυτρωμοῦ μας θαῦμα,
παρηγορήτρα αὔρα ποὺ φύσηξε καὶ ἔφερε τὴ χαραυγὴ τοῦ Κόσμου.
Ὦ τῶν κρυφῶν ἐλπίδων μας ἀστείρευτη πηγή
καταφυγὴ τοῦ Γένους μας στὶς ὧρες τῶν δεινῶν του!
Ὦ μήνυμα πρωτάκουστο ποὺ ἔφτασε στὴ γῆ μέσ’ ἀπ’ ἀγγέλου χείλη,
καὶ ἡ κλειστὴ τοῦ Παραδείσου Πύλη
ἄστραψε κι ἄνοιξε μὲ μιᾶς!
Χαῖρε γλυκιὰ Παντάνασσα, Εὐλογημένη χαῖρε!
Μυριάκριβη ἐλπίδα μας στὶς θύελλες τοῦ Κόσμου
καὶ στὶς στιγμὲς τοῦ πόνου, τὴν ὥρα ποὺ ἀβάσταγο τὸ αἷμα καὶ τὸ δάκρυ
ἀπ’ τὴν καρδιὰ σταλάζει,
χαῖρε Οὐράνια δροσιά· στοργῆς ἀπέραντη ἀγκαλιά, ποὺ ὅλα τ’ ἀγκαλιάζει.

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ
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ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ1*

* Τὸ παρὸν κείμενο δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ  Ἀκτῖνες (τ. 1943, σελ. 128 κ.ἑ.), ἐπανεκδόθηκε δὲ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Δαμασκός» 
μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 10 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἐκδημία τοῦ σπουδαίου πνευματικοῦ ἀνθρώπου  Ἀλέξανδρου  Ἰ. Γκιάλα 
καὶ ποιητῆ Γ. Βερίτη (Γ. Βερίτη, Ἅπαντα Πεζὰ Ι.  Ἄρθρα καὶ Μελέται,  Ἀθῆναι 1958, σελ. 151-158). Σημειώνουμε ἐκ νέου ἐδῶ αὐτὸ 
ποὺ σημειώσαμε καὶ στὸ προηγούμενο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας:  Ἡ φετινὴ χρονιά, ἡ χρονιὰ τῆς μεγάλης ἐπετείου τῶν 200 
ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς  Ἑλληνικῆς  Ἐπανάστασης, εἶναι ἡ εὐκαιρία νὰ θυμηθοῦμε μιὰ σειρὰ ἀπὸ κείμενα ποὺ ἔχουν σημασία 
ὄχι ἁπλῶς γιὰ τὴν καταγραφὴ ἱστορικῶν γεγονότων, ἀλλὰ περαιτέρω γιὰ τὴν ἐθνική μας αὐτοσυνειδησία. Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, 
στὸ περιοδικὸ  Ἀκτῖνες θὰ δημοσιεύσουμε σὲ συνέχειες στὰ τεύχη τοῦ 2021 τὸ σπουδαῖο βιβλίο τοῦ ἀείμνηστου Καθηγητῆ   
Ἀλέξανδρου Ν. Τσιριντάνη  Ἐμεῖς οἱ  Ἕλληνες, ἕνα ἀληθινὰ μεῖζον ἔργο ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησίας, μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ μεγάλη 
ἐπέτειος πρέπει πρωτίστως νὰ ἀποτελέσει γιὰ ἐμᾶς τοὺς  Ἕλληνες μιὰ εὐκαιρία ἐπαναναζήτησης καί –ἂν χρειάζεται– ἐπανακατά-
κτησης τῆς συλλογικῆς ἐθνικῆς καὶ πολιτιστικῆς μας ταὐτότητας.

Συνηθίσαμε, κάθε φορὰ ποὺ μιλᾶμε γιὰ τοὺς 
μάρτυρες τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ σκέψη μας νὰ 
τρέχη πίσω πολύ, στὰ παληὰ τὰ χρόνια, τὰ 

χρόνια τῶν κατακομβῶν καὶ τῶν ἀμφιθεάτρων. Κι’ 
ὅμως, οἱ μάρτυρες δὲν εἶναι μοναχὰ στολίδι τῆς 
ἀρχαίας  Ἐκκλησίας. Κάθε ἐποχὴ καὶ τόπος ἔχει νὰ 
δείξη μορφὲς μαρτύρων, ποὺ προσφέρανε θυσία 
τὴ ζωή τους, γιὰ νὰ μὴν ἀρνηθοῦνε τὴν πίστη τους. 
Καὶ ἡ νέα  Ἑλληνικὴ ἱστορία, ἡ ἱστορία τῆς νεοελλη-
νικῆς  Ἐκκλησίας, δὲν ὑστερεῖ καθόλου στὸ σημεῖον 
αὐτό. Στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας ἕνα πλῆθος 
ἀνυπολόγιστο μαρτύρων ἀναδείχτηκε μέσα ἀπ’ τοὺς 
κόλπους τοῦ  Ἑλληνισμοῦ, νέφος ὁλόκληρο νέων 
μαρτύρων, ποὺ βασανίστηκαν, ἀπαγχονίστηκαν, 
πέθαναν μέσα σὲ πόνους φριχτοὺς καὶ τρομερὰ 
μαρτύρια, γιατὶ δὲν ἤθελαν ν’ ἀρνηθοῦνε τὴν πίστη 
τοῦ Χριστοῦ. 

*   *   *
Ἐκεῖ στοὺς στύλους τοῦ  Ὀλυμπίου Διὸς τῶν  

Ἀθηνῶν ὑπάρχει μιὰ ἐπιγραφὴ περίεργη. Λέει ἡ 
ἐπιγραφὴ αὐτή: «1771  Ἰουλίου 9.  Ἀπεκεφαλίσθη 
ὁ Πακνανᾶς Μιχάλης». 

Ποιὸς νἆταν αὐτὸς ὁ φτωχὸς Μιχάλης, καὶ γιὰ 
ποιὸ τάχα ἔγκλημα φοβερὸ νὰ τοῦ πῆραν τὸ κεφάλι;  
Ἀνοίγοντας τὸν πρῶτο τόμο τῆς  Ἱστορίας τῶν  Ἀθη-
ναίων, γραμμένης ἀπ’ τὸν ἀλησμόνητον ἐρευνητὴ 
κι’ ἀκαδημαϊκὸ Δ. Γρ. Καμπούρογλου, διαβάζομε 
τοῦτο τὸ ἱστορικό. Στὰ 1771 μιὰ μέρα γύριζε στὴν  
Ἀθήνα ἀπ’ τὶς δουλειές του ὁ κηπουρὸς Μιχάλης 
Πακνανᾶς. Ξαφνικὰ τοῦ ρίχτηκαν κάμποσοι Τοῦρκοι, 
τὸν πιάσανε καὶ μὲ μιὰ ψεύτικια κατηγορία τὸν ρίξα-
νε στὴ φυλακή. Τριάντα μέρες τὸν βασάνισαν ἐκεῖ 
σκληρά, ζητώντας ν’ ἀρνηθῆ τὴ χριστιανικὴ πίστη. 
Μὰ ὁ Μιχάλης ὁ κηπουρὸς εἶχε ψυχὴ παλληκαρί-
σια καὶ πίστη τόσο ζωντανή, ποὺ προτιμοῦσε νὰ 
πεθάνη, παρὰ νὰ τὴν ἀρνηθῆ. Στὶς τριάντα μέρες ὁ 

Καλοπασᾶς εἶπε νὰ τὸν θανατώσουν.  Ὁ Μιχάλης 
δὲν ἐδείλιασε καθόλου. Τράβηξε πρόθυμα γιὰ τὸν 
τόπο τοῦ μαρτυρίου. Στὸ δρόμο ποὺ πήγαινε, σὰν 
ἀπαντοῦσε χριστιανούς, τοὺς φώναζε: Συχωρέσετέ 
με, ἀδελφοί, κι’ ὁ Θεὸς νὰ σᾶς συχωρέση. Φθάνο-
ντας στὸν ὡρισμένο τόπο, γονάτισε χωρὶς φόβο κι’ 
ἔσκυψε τὸ κεφάλι, προσμένοντας «μετὰ χαρᾶς τὸν 
θάνατον ὡς ζωήν».  Ὁ δήμιος τὸν χτύπησε λίγο στὸ 
λαιμό, γιὰ νὰ τὸν κάμη νὰ δειλιάση καὶ ν’ ἀρνηθῆ 
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τὸ Χριστό. «Χτύπα διὰ τὴν πίστη!» ἐφώναξε τότε 
ὁ Μιχάλης θαρρετά. Καὶ πάλι ὁ δήμιος τὸν ἔκοψε 
λίγο μὲ τὸ μαχαῖρι, γιὰ νὰ πονέση καὶ νὰ φοβηθῆ. 
«Χτύπα διὰ τὴν πίστη!» ἐφώναξε πάλι δεύτερη φορὰ 
πιὸ δυνατὰ ὁ Μιχάλης. Καὶ τὸ αἷμα του σὲ λίγες 
στιγμὲς ἐπορφύρωνε τὴ χλόη ποὺ φύτρωνε στὰ 
ἐρείπια τοῦ ἀρχαίου ναοῦ1. 

*   *   * 
Αὐτὸς λοιπὸν ἦταν ὁ Μιχάλης ὁ Πακνανᾶς, κι’ 

αὐτὸ ἦταν τὸ μεγάλο ἔγκλημά του: Πίστευε στὸ 
Χριστό. Γιὰ τὴν πίστη αὐτὴ δέχτηκε τὸ μαρτύριο, 

προσφέροντας γιὰ χάρη της τὴν ὑπέρτατη θυσία. 
Μὰ πόσοι τέτοιοι Μιχάληδες φανήκανε στὰ χρόνια 
τῆς τουρκοκρατίας! Πόσοι  Ἕλληνες νεομάρτυρες 
ποὺ συνεχίσανε τὴν ἔνδοξη παράδοση τῶν ἀρχαίων 
μαρτύρων! Θὰ μπορούσαμε νὰ τοὺς ἀριθμήσουμε; 
Τί κρῖμα! Τὰ ὀνόματά τους μᾶς εἶναι τὰ περισσό-
τερα ἄγνωστα.  Ὁ ἀριθμός τοὺς εἶν’ ἀδύνατο νὰ 
ὑπολογισθῆ.  Ἕνα ἐλάχιστο ποσοστὸ μπόρεσε νὰ 
ἐξακριβώση ὁ Κωνσταντῖνος Σάθας, καὶ μᾶς δίνει 
στὸν τρίτο τόμο τῆς Μεσαιωνικῆς Βιβλιοθήκης τοῦ 
μιὰ ἑκατοντάδα ὀνόματα τῶν «ὑπὲρ τῆς χριστιανικῆς 
πίστεως μαρτυρησάντων» ἀπ’ τὴν ἅλωση τῆς Κων-
σταντινουπόλεως ὣς τὰ 18112. Μικρός, μὰ πολύ-
τιμος κατάλογος.  Ἑκατὸν εἰκοσιτρία ὀνόματα μᾶς 
δίνει κι’ ὁ ἀείμνηστος  Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος 
Παπαδόπουλος στὸ καλογραμμένο μὰ σύντομο 

1   Ἱστορία τῶν  Ἀθηναίων, τ. Α΄, σ. 149 - 150 καὶ 175 - 176.
2  Μεσαιωνικὴ Βιβλιοθήκη, τόμ. Γ΄, σ. 605 ἑξ.

ἱστορικό του μελέτημα γιὰ τοὺς νεομάρτυρες 3. Μὰ 
καὶ στὰ Μαρτυρολόγια καὶ Νέα Μαρτυρολόγια, ποὺ 
κάθε τόσο τυπώνονταν καὶ πλατειὰ κυκλοφοροῦσαν 
στὰ χρόνια τῆς δουλείας, βλέπουμε κι’ ἄλλα ὀνό-
ματα μαρτύρων, καὶ βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ μιὰ 
νέα ὑμνογραφικὴ παραγωγὴ ὄχι μικρῆς ἀξίας, ποὺ 
ἀναπτύσσεται μὲ κέντρο τὴ μαρτυρικὴ τελείωση τῶν 
ἡρωϊκῶν αὐτῶν παιδιῶν τῆς  Ἑλληνικῆς  Ἐκκλησί-
ας. Κι’ ἀκόμα, διαβάζοντας τὴν  Ἱστορία τῆς  Ἑλλη-
νικῆς  Ἐπαναστάσεως τοῦ Σπυρίδωνος Τρικούπη4 
ἢ τὴν  Ἱστορία τῆς  Ἑλληνικῆς  Ἀναγεννήσεως τοῦ 

Pouqueville5, ἢ τὴν Βιβλιογραφία τῶν  Ἑλληνικῶν  
Ἀκολουθιῶν τοῦ Louis Petit6, κι’ ἄλλα παρόμοια 
βιβλία, βρίσκουμε καὶ νέα ὀνόματα νεομαρτύρων. 

Κι’ ὅμως, οἱ κατάλογοι αὐτοί, ὅσο κι’ ἂν πλουτι-
σθοῦν, πάντα φτωχοὶ θἆναι, γιατὶ εἶναι πολὺ περισ-
σότερα τὰ ὀνόματα ποὺ σκέπασεν ἡ λήθη, ἀφήνο-
ντάς τα νἆναι γραμμένα μονάχα στὸ Βιβλίο τῆς Ζωῆς. 
«Τοιοῦτοι νεομάρτυρες κατὰ χιλιάδας ὑπῆρξαν», 
γράφει στὸ παραπάνω βιβλίο ὁ Χ. Παπαδόπουλος 
(σελ. 74). Κι’ ἔχουμε πολλὲς αὐθεντικὲς μαρτυρίες, 
γιὰ νὰ στηρίξουμε ἕναν τέτοιον ἰσχυρισμό. Χρόνια 
πολλὰ πρὶν ἀπ’ τὴν  Ἐπανάσταση, γράφοντας ὁ με-
γάλος δάσκαλος τοῦ Γένους Εὐγένιος Βούλγαρις 
στὸν Pierre Le Clerc γιὰ τοὺς νέους ἁγίους τῆς ἀνα-

3  Οἱ Νεομάρτυρες, ἔκδ. Β΄,  Ἀθῆναι 1934.
4  Τόμοι Α΄ - Δ΄, ἔκδ. γ΄,  Ἀθῆναι 1888.
5  Ἱστορία τῆς  Ἑλληνικῆς  Ἐπαναστάσεως, ἤτοι ἡ  Ἀναγέννησις 

τῆς  Ἑλλάδος, μετάφρ.  Ἀρ. Ν. Κυριακοῦ.
6 Bibliographie des Acolouthies Grecques, Bruxelles 1926.
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Συνηθίσαμε, κάθε φορὰ ποὺ μιλᾶμε γιὰ τοὺς μάρτυρες τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ, ἡ σκέψη μας νὰ τρέχη πίσω πολύ, στὰ παληὰ τὰ χρόνια, τὰ χρόνια 
τῶν κατακομβῶν καὶ τῶν ἀμφιθεάτρων. Κι’ ὅμως, οἱ μάρτυρες δὲν εἶναι 
μοναχὰ στολίδι τῆς ἀρχαίας  Ἐκκλησίας. Κάθε ἐποχὴ καὶ τόπος ἔχει νὰ 
δείξη μορφὲς μαρτύρων, ποὺ προσφέρανε θυσία τὴ ζωή τους, γιὰ νὰ 
μὴν ἀρνηθοῦνε τὴν πίστη τους. Καὶ ἡ νέα  Ἑλληνικὴ ἱστορία, ἡ ἱστορία 
τῆς νεοελληνικῆς  Ἐκκλησίας, δὲν ὑστερεῖ καθόλου στὸ σημεῖον αὐτό. 
Στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας ἕνα πλῆθος ἀνυπολόγιστο μαρτύρων 

ἀναδείχτηκε μέσα ἀπ’ τοὺς κόλπους τοῦ  Ἑλληνισμοῦ, νέφος ὁλόκληρο 
νέων μαρτύρων, ποὺ βασανίστηκαν, ἀπαγχονίστηκαν, πέθαναν μέσα σὲ 
πόνους φριχτοὺς καὶ τρομερὰ μαρτύρια, γιατὶ δὲν ἤθελαν ν’ ἀρνηθοῦνε 

τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ. 

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

M
Α

Ρ
Τ

ΙΟ
Σ

 -
 Α

Π
Ρ

ΙΛ
ΙΟ

Σ
  

2
0

2
1

 -
 6

4
4

43



τολικῆς  Ἐκκλησίας, μιλοῦσε μὲ δικαιολογημένη 
θέρμη γιὰ τοὺς «ὑπὲρ Χριστοῦ παντοίως ὑπὸ τῶν 
τυραννούντων ὁσημέραι κακουμένους καὶ ὅσα οὐδ’ 
εἶναι δυνατόν τις νὰ διεξέλθη πάσχοντας.... τοὺς ἐν 
δεσμωτηρίοις καθειργμένους, τοὺς ἐν τριήρεσι, τοὺς 
ἐν λατομείοις, τοὺς ἐν μεταλλείοις βίον μόχθων καὶ 
ταλαιπωριῶν διάγοντας καὶ τέως καταγηράσκοντας, 
τοὺς ἐν χειρὶ βαρείᾳ δεσποτῶν ἀγρίων τε καὶ ἀνημέ-
ρων ἀνηλεῶς θλιβομένους καὶ ἀγχομένους, τοὺς 
ἐν μάστιξι καὶ κακώσεσι καὶ στρεβλώσεσι, τοὺς ἐν 
μυρίοις βασάνων εἴδεσι κατατεινομένους καὶ ἐν ὀρθῇ 
τέως ὁμολογίᾳ ἐκπνέοντας»7(7). Κι’ ὁ Σπυρίδων Τρι-
κούπης, γράφοντας στὸν Α΄ τόμο τῆς  Ἱστορίας του 
τὴν «αἱμοσταγῆ διήγησιν τῶν τραγικῶν συμβάντων 
ἐν Κωνσταντινουπόλει», ὅπου, μόνο στὰ 1821, «δε-
κακισχίλιοι χριστιανοὶ ἐθυσιάσθησαν», προσθέτει 
καὶ τοῦτο τὸ συγκινητικό: « Ἐν μέσῳ τῶν δεσμῶν 
καὶ τῶν βασάνων, κατέμπροσθεν τῆς ἐπονειδίστου 
ἀγχόνης καὶ ὑπὸ τὴν ἀνθρωποκτόνον ἀξίνην, πολλοὶ 
ἐξ αὐτῶν παρωρμῶντο ν’ ἀρνηθῶσι τὸν Χριστόν, πρὸς 
διαφύλαξιν τῆς ζωῆς καὶ ἀπόλαυσιν πολλῶν ἄλλων 

ἐπιγείων ἀγαθῶν, ἀλλ’ ὅλοι μέχρις ἑνὸς ἐπροτίμησαν 
τὰς βασάνους καὶ τὸν θάνατον»8. Τέλος, γιὰ ν’ ἀναφέ-
ρουμε ἀκόμη ἄλλη μιὰ μαρτυρία, στὴν «Ἀντίρρηση» 
ποὺ ἔγραψε πρὸς τοὺς καθολικοὺς ὁ  Ἱεροσολύμων 
Νεκτάριος, δίκαια καυχήθηκε γιὰ τοῦτο τὸ μεγάλο 
χάρισμα ποὺ δόθηκε στὴν ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία, νὰ 
στήση παράπλευρα στοὺς ἀρχαίους μεγαλομάρτυ-
ρες νέες στρατιὲς τέκνων τῆς στεφανωμένων μὲ τὴ 
δάφνη τοῦ μαρτυρίου: «Οὐκ ἔστι πόλις καὶ τόπος, 
ὅπου τῶν ὀρθοδόξων ἡμῶν οὐ προχέονται ὑπὲρ τῆς 
εὐσεβείας τὰ αἵματα» (σελ. 209). 

*   *   * 
Καὶ δὲν ἦταν ἕνας πρόσκαιρος ἐνθουσιασμός, 

ποὺ παρατηρήθηκε σὲ κάποια ἔκτακτη περίσταση 
μονάχα.  Ἀπ’ τὴν πρώτη κιόλας μέρα μετὰ τὴν ἅλω-

7 Περὶ τῶν μετὰ τὸ σχίσμα ἁγίων τῆς  Ὀρθοδόξου ἀνατολικῆς  
Ἐκκλησίας καὶ τῶν γινομένων ἐν αὐτῇ θαυμάτων, σελ. 31 - 32.

8  Ἔκδ. γ΄ τόμ. Α΄ σ. 75.

ση ὣς τὶς μέρες τοῦ Εἰκοσιένα, κι’ ἀργότερα ἀκόμη, 
ἔχουμε μαρτύρια. Κι’ οὔτε παρουσιάσθηκαν αὐτὰ σὲ 
μιὰ μονάχα ἢ σὲ δυὸ ἐπαρχίες τῆς  Ἑλλάδος. Κάθε 
ἐπαρχία  Ἑλληνικὴ μπορεῖ νὰ καυχηθῆ πὼς ἔδωσε 
στὴν  Ἐκκλησία νέους ἥρωες καὶ στοὺς οὐρανοὺς 
νέες ψυχὲς «τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ 
Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ  Ἀρνίου».  Ἐκεῖνο 
ποὺ ἔλεγε ὁ Σπῦρος Ζαμπέλιος γιὰ τὴν  Ἑλλάδα τῶν 
πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων –«ἑκάστη ἐπαρχία ἔχει 
βασάνους ἰδίας· ἔχει ἡ Μεσοποταμία τὸ ἀργὸν πῦρ, 
ἔχει ὁ Πόντος τὸν τροχόν, ἡ  Ἀραβία τὸν πέλεκυν, 
ἡ Καππαδοκία τὸν διαλελυμένον μόλυβδον»9– τὸ 
ἔκαμε ξανὰ ἱστορικὴ πραγματικότητα (καὶ πόσο συ-
γκινητική!) τῶν νεωτέρων χρόνων ἡ χριστιανικὴ  
Ἑλλάδα: Πελοπόννησος καὶ Στερεά,  Ἤπειρος καὶ 
Θεσσαλία, Μακεδονία καὶ Θράκη,  Ἰόνια νησιὰ καὶ 
νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, Κρήτη καὶ Μικρασία, ὅλες εἶχαν 
τοὺς μάρτυρές τους.  Ἀπ’ τὴν  Ἀθήνα ὣς τὴν Πόλη 
κι’ ἀπ’ τὸ χωριουδάκι τῆς Πελοποννήσου ὣς τὴ 
μακρυνὴ  Ἄγκυρα, παντοῦ βρέθηκε αἷμα ἑλληνικὸ 
νὰ προσφερθῆ γιὰ τὴ χριστιανικὴ πίστη. 

Καὶ δὲν εἶναι μόνο γέροντες, μὰ εἶναι καὶ νέοι, καὶ 
παιδιὰ ἀκόμη. Δὲν εἶναι μονάχα ὁ γέροντας ἀρχι-
ερεὺς τῆς ἐπαρχίας Δέρκων κι’ οὔτε ὁ ἑβδομηντά-
ρης Ζώρζης κι’ οἱ κατάλευκοι πρεσβῦτες, ἱερεῖς καὶ 
λαϊκοί, πού, μ’ ὅλο τὸ βάρος τῶν τιμημένων τοὺς 
γερατειῶν, ἀντικρύζουν τὴν ἀγχόνη καὶ τὰ σφυριὰ 
καὶ τοὺς βασανιστικοὺς τροχοὺς μὲ νεανικὴ τόλ-
μη. Δίπλα σ’ αὐτοὺς θὰ δῆτε νεαροὺς βλαστούς, 
μπουμπούκια ποὺ μόλις ἄρχισαν νὰ ἀνοίγουν τοὺς 
μυρωμένους κάλυκές των στὸ φῶς καὶ στὴ χαρὰ τῆς 
ζωῆς, θὰ τοὺς δῆτε νὰ ὁρμοῦν ἄφοβοι στὸ μαρτύ-
ριο, προσφέροντας στὸ Χριστὸ ὅλο τὸ ἄρωμα τῆς 
ἁγνῆς ὑπάρξεώς τους. Μαζὶ μὲ τὸν «ὑπερεκατοντα-
ετῆ» ἐπίσκοπο Μυριουπόλεως, μᾶς λέει ὁ Τρικού-
πης, ἀπεκεφαλίσθη κι’ ὁ «ἐννεακαιδεκαετὴς υἱὸς 

9  Ἄσματα Δημοτικὰ μετὰ μελέτης περὶ Μεσαιωνικοῦ  Ἑλληνι-
σμοῦ, σ. 77.
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Στὴν « Ἀντίρρηση» ποὺ ἔγραψε πρὸς τοὺς καθολικοὺς ὁ  Ἱεροσολύμων 
Νεκτάριος, δίκαια καυχήθηκε γιὰ τοῦτο τὸ μεγάλο χάρισμα ποὺ δόθηκε 
στὴν ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία, νὰ στήση παράπλευρα στοὺς ἀρχαίους μεγα-
λομάρτυρες νέες στρατιὲς τέκνων τῆς στεφανωμένων μὲ τὴ δάφνη τοῦ 
μαρτυρίου: «Οὐκ ἔστι πόλις καὶ τόπος, ὅπου τῶν ὀρθοδόξων ἡμῶν οὐ 

προχέονται ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας τὰ αἵματα» 
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τοῦ πρώτου ἄρχοντος τῆς Ροδοστοῦ»10(10). Στὰ 1680 
δίνει τὴ ζωή του γιὰ τὴν πίστη ὁ Τριαντάφυλλος, 
παλληκάρι δεκαοχτὼ χρόνων ἀπ’ τὴ Ζαγορά. Στὰ 
1662, Μαΐου 12, ἐμαρτύρησε ὁ  Ἰωάννης ἀπ’ τὴ 
Βλαχία, ἔφηβος δεκαπέντε χρόνων. Κι’ ἄλλος συ-
νονόματός του ἀπ’ τὴ Θάσο, δεκατεσσάρων χρόνων 
παιδί, πέθανε θάνατο μαρτυρικὸ στὶς 20 Δεκεμβρίου 

1652, γιατὶ δὲ θέλησε ν’ ἀρνηθῆ τὸ Χριστιανισμὸ καὶ 
νὰ γίνη μουσουλμᾶνος11. Κι’ εἶναι συγκινητικὸ νὰ 
διαβάζη κανεὶς τὴ μαρτυρία ἑνὸς συγχρόνου, ἑνὸς 
αὐτόπτη μάρτυρα, τοῦ Πατριάρχη Νεκταρίου, ποὺ 
καὶ πρωτύτερα ἀναφέραμε: «Καὶ μειράκια ἑωράκαμεν 
πρὸ ὀλίγων ἐτῶν τῇ τομῇ τῆς μαχαίρας ἀφόβως ὑπο-
κλίναντα τὸν αὐχένα!» Τὰ μειράκια αὐτά, τὰ νεαρὰ 
τοῦτα βλαστάρια, οἱ σεμνοὶ αὐτοὶ ἔφηβοι, ποὺ δώ-
σανε τὸ αἷμα τους παρθενικὴ σπονδὴ στὸν  Ἀρχηγὸ 
τῶν μαρτύρων, εἶν’ ἀδέλφια μας κι’ αὐτά, χθεσινὰ 
μόλις ἑλληνόπουλα, ποὺ τόσο μέσα τους ἔβραζε 
ἡ πίστη καὶ τόσο δυνατὴ ἦταν ἡ φλόγα τῆς ἀγάπης 
τους γιὰ τὸ Χριστό.  Ἀνανεώσανε τὰ ἑλληνόπουλα 
αὐτὰ τὴν ἀρχαία παράδοση τοῦ δωδεκάχρονου 
μάρτυρα Ταρσιζίου, ποὺ τὸ μαρτύριό του μὲ τόση 
λυρικότητα τραγούδησε σὲ ὡραῖο του ποίημα ὁ 
Κλωντέλ12. 

Καὶ δὲν ἦταν μόνον ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ ποὺ 
μαρτυροῦσαν γιὰ τὴν πίστη, μὰ καὶ γραμματισμέ-
νοι. Δίπλα στὸ Μιχάλη τὸν κηπουρὸ θυσιάζεται 
ὁ  Ἀγγελῆς ὁ γιατρὸς ἀπ’ τὸ  Ἄργος. Κοντὰ στὸ 

10  Ἔνθ’ ἀνωτ. σ. 73.
11 Χρ. Παπαδοπούλου, Οἱ Νεομάρτυρες, σ. 33, 37, 39, 48.
12 Ποίημα «Tarsisius», στὸ Écoute ma fille.

μοναχὸ Ρωμανὸ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Πεκίου Γαβριήλ. 
Κοντὰ στὸν ἱπποκόμο Γεώργιο ὁ πλούσιος ἔπαρχος 
Μῆτρος, ὁ  Ἀθανάσιος ὁ δημογέροντας τῆς Κίου, ὁ 
Εὐθύμιος ἀπόφοιτος τῆς  Ἀκαδημίας τῆς Πόλης καὶ 
ὑπάλληλος τοῦ Γαλλικοῦ προξενείου στὸ Βουκου-
ρέστι, ὁ  Ἰωάννης Τραπεζούντιος ὁ λόγιος13.

Καὶ μαζὶ μὲ τοὺς ἄνδρες, καὶ γυναῖκες. Κι’ ὅλες 

σχεδὸν νέες. Γυναῖκες τοῦ λαοῦ καὶ γυναῖκες ἀπὸ 
σπίτια ἀρχόντων.  Ἐδῶ οἱ χωριατοποῦλες  Ἀκυλίνα 
καὶ Κυράννα, καὶ δίπλα ἡ μεγάλη καὶ σοφὴ  Ἀθηναία 
ἀρχόντισσα Φιλοθέη, μὲ τὴ θαυμάσια κοινωνικὴ καὶ 
πολιτιστική της δράση14. 

Ὁ λαὸς τοὺς ἀγαποῦσε, τοὺς τιμοῦσε, τοὺς λά-
τρευε.  Ἔτρεχε νὰ πάρη κομμάτια ἀπ’ τὰ ἐνδύματά 
τους, ὑφάσματα βαμμένα στὸ μαρτυρικὸ αἷμα τους, 
ἀγόραζε πολλὲς φορὲς τὰ ἅγια σώματά τους, δί-
νοντας στοὺς φιλάργυρους βασανιστὲς ὑπέρογκα 
ποσά. Καὶ κάποτε τραγουδοῦσε μὲ τὴν ἁπλῆ μὰ 
τόσο θερμὴ καὶ πηγαία λαϊκὴ μοῦσα του τὰ κατορ-
θώματά τους15. 

13 Χρ. Παπαδοπούλου, ἔνθ’ ἀνωτ., σ. 15, 37, 55, 69 κλπ. 
14 Βλέπε Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Περὶ τοῦ  Ἀθηναϊκοῦ  Ἀρχο-

ντολογίου καὶ τῶν Μπενιζέλων, 1921.  Ἀντωνίου  Ἠλείας, 
«Θάνατος ἁγ. Φιλοθέης»,  Ἐκκλησία, τ. ΙΘ΄.  Ἀλεξ. Μωραϊ-
τίδη, Μὲ τοῦ βορηᾶ τὰ κύματα, τ. ΣΤ΄, σ. 124 - 126.

15  Βλέπε λ.χ. τὰ περίφημα δίστιχα ποὺ ἔφτιασε ὁ λαὸς τῆς Βο-
ρειοδυτικῆς  Ἑλλάδος γιὰ τὸν μάρτυρα ἱεραπόστολο Κοσμᾶ 
τὸν Αἰτωλό.  Ἢ τὸ θαυμάσιο δημοτικὸ τραγοῦδι ὅπου ὁ 
ἑλληνικὸς λαὸς ὕμνησε τὸ μαρτύριο τοῦ περίφημου ἐπισκό-
που Φαναρίου, τοῦ Σεραφείμ, πού πέθανε μὲ βασανιστήρια 
γύρω στὰ 1612 γιὰ τὴν πίστη. (Φάνη Μιχαλοπούλου, Κοσμᾶς 
ὁ αἰτωλός, σ. 128 καὶ Π.  Ἀραβαντινοῦ, Συλλογὴ δημωδῶν 

K
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Καὶ τί συγκινητικὲς ποὺ εἶναι μερικὲς λεπτομέρειες ἀπ’ τὸ μαρτύριό τους!  
Ὁ Πουκεβὶλ διηγεῖται πώς, ὅταν ἦταν στὴν Πάτρα πρόξενος, ἔτυχε νὰ 

βρεθῆ κι’ ὁ ἴδιος στὸ μαρτύριο πολλῶν χριστιανῶν, ποὺ τοὺς εἶχε κατα-
δικάσει σὲ μαρτυρικὸ θάνατο ὁ Γιουσοὺφ πασᾶς. Περνώντας ἀπὸ κάποιο 
χαράκωμα βρῆκε πολλοὺς  Ἕλληνες νὰ ξεψυχοῦν ἀργά, μέσα σὲ φρικτὰ 
βασανιστήρια. Κι’ ἤτανε, λέει, ἀνάμεσα σ’ αὐτοὺς ἀρκετοὶ ποὺ προσηύ-
χοντο γιὰ τοὺς δημίους των, ἐνῶ ἐκεῖνοι κοροϊδευτικὰ τοὺς ἔλεγαν νὰ 
παρακαλέσουν τὸν σταυρωμένο Θεό τους ναρθῆ νὰ τοὺς γλυτώση.  

Ἔχουμε πολλὰ τέτοια παραδείγματα μαρτύρων, ποὺ ἡ μεγάλη τοὺς ἀνε-
ξικακία τοὺς ὕψωνε ὣς τὸ σημεῖο νὰ γίνωνται κι’ ἐδῶ μιμητὲς  Ἐκείνου, 
πού, καὶ τὴν ὥρα τοῦ φρικτοῦ μαρτυρίου ἐνσαρκωτὴς τῆς ὑψηλότερης 

ἀγάπης, ψιθύριζε γιὰ τοὺς σταυρωτές Του τὸ «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς».
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*   *   *  
Καὶ τί συγκινητικὲς ποὺ εἶναι μερικὲς λεπτομέρει-

ες ἀπ’ τὸ μαρτύριό τους!  Ὁ Πουκεβὶλ διηγεῖται πώς, 
ὅταν ἦταν στὴν Πάτρα πρόξενος, ἔτυχε νὰ βρεθῆ 
κι’ ὁ ἴδιος στὸ μαρτύριο πολλῶν χριστιανῶν, ποὺ 
τοὺς εἶχε καταδικάσει σὲ μαρτυρικὸ θάνατο ὁ Γιου-
σοὺφ πασᾶς. Περνώντας ἀπὸ κάποιο χαράκωμα 
βρῆκε πολλοὺς  Ἕλληνες νὰ ξεψυχοῦν ἀργά, μέσα 
σὲ φρικτὰ βασανιστήρια. Κι’ ἤτανε, λέει, ἀνάμεσα 
σ’ αὐτοὺς ἀρκετοὶ ποὺ προσηύχοντο γιὰ τοὺς δημί-

ους των, ἐνῶ ἐκεῖνοι κοροϊδευτικὰ τοὺς ἔλεγαν νὰ 
παρακαλέσουν τὸν σταυρωμένο Θεό τους ναρθῆ 
νὰ τοὺς γλυτώση.  Ἔχουμε πολλὰ τέτοια παραδείγ-
ματα μαρτύρων, ποὺ ἡ μεγάλη τοὺς ἀνεξικακία τοὺς 
ὕψωνε ὣς τὸ σημεῖο νὰ γίνωνται κι’ ἐδῶ μιμητὲς  
Ἐκείνου, πού, καὶ τὴν ὥρα τοῦ φρικτοῦ μαρτυρίου 
ἐνσαρκωτὴς τῆς ὑψηλότερης ἀγάπης, ψιθύριζε γιὰ 
τοὺς σταυρωτές Του τὸ «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς». 

Ὁ ἴδιος συγγραφέας μᾶς ἀφηγεῖται κι’ ἕνα ἄλλο 
συγκινητικὸ περιστατικό. Στὸν τόπο τῶν βασάνων, 
ὅπου ὁ Γιουσοὺφ εἶχε βασανίσει πρωτύτερα μιὰ 
χριστιανὴ νέα, τὴν  Ἀναστασία, βρισκόταν κι’ ἕνα 
νεαρὸ χριστιανόπουλο, μόλις δεκατεσσάρων χρό-
νων. Πιστεύοντας ὁ Γιουσούφ πὼς ὁ νεαρὸς χρι-
στιανός, ἀφοῦ εἶδε τὸ μαρτύριο τῆς  Ἀναστασίας, 
θὰ εἶχε χάσει ὁλότελα τὸ θάρρος του, τοῦ φώναξε 
προσταχτικὰ νὰ ὁμολογήση πίστη στὸν  Ἀλλὰχ καὶ 
στὸν Μωάμεθ.  Ὁ νεαρὸς Χριστόδουλος ἐφώναξε 
τότε στὸν πασᾶ: «Χριστὸς ἀνέστη!»  Ὁ πασᾶς ἔγινε 
θεριὸ ἀπ’ τὸ κακό του. Εἶπε νὰ τὸν μαστιγώσουν 
μὲ πεντακόσιους ραβδισμοὺς καὶ τὸ μαρτύριό του 
νὰ κρατήση τόσες μέρες, ὅσων χρόνων ἦταν. Τὸ 
ἀτρόμητο παλληκάρι δὲν ἐδείλιασε καθόλου. Εἶχε 
τὸ θάρρος, ὑποφέροντας τὸ φοβερὸ μαρτύριο, νὰ 
ψάλλη ὕμνους στὸν Κύριο, καὶ νὰ λέη στοὺς δημί-
ους: «Τὸ σῶμα μου ἀνήκει σὲ σᾶς, μὰ ἡ ψυχή μου 
στὸ Θεό, ποὺ ποτὲ δὲν θὰ τὸν ἐγκαταλείψω!»16. 

Μὲ τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» στὰ χείλη πέθανε στὰ  
Ἱεροσόλυμα κι’ ὁ νεομάρτυρας Παναγιώτης, ποὺ 

ἀσμάτων τῆς  Ἠπείρου, σ. 5).
16 Pouqueville, ἔνθ’ ἀνωτ. σ. 76 - 78.

τὸ μαρτύριό του ἔχει ἱστορήσει μὲ ἀρκετὲς λεπτο-
μέρειες ὁ ἄγγλος ἱεραπόστολος Jos. Wolff. Καὶ τὶς 
ἴδιες λέξεις ἀπαγγέλλοντας, τὶς τόσο ἀγαπητὲς στὸν 
ἑλληνικὸ λαό, ξεψύχησαν κι’ ἄλλοι νεομάρτυρες.  
Ὁ Θεόφιλος πάλι, νεομάρτυρας ἀπ’ τὴ Ζάκυνθο, 
ἄφησε τὴν τελευταία πνοή του ψιθυρίζοντας τὸν 
ὕστερο λόγο τοῦ Σωτῆρος. «Εἰς χεῖρας Σου, Χριστέ 
μου, παραδίδω τὴν ψυχήν μου!» Καὶ τέλος, ὁ Κοσμᾶς 
ὁ Αἰτωλός, ὁ μεγάλος αὐτὸς ἀναμορφωτὴς καὶ ἱε-
ραπόστολος καὶ μυσταγωγός, καθὼς τὸν ἔδεσαν 

στὸ δέντρο, ὅπου ἐπρόκειτο νὰ δεχθῆ τὸ μαρτυρικὸ 
τέλος, ἐσήκωσε ψηλὰ τὰ μάτια του ἀτάραχος πρὸς 
τὸν οὐρανό, καὶ φώναξε τὸν συγκινητικὸ ἐκεῖνο μὰ 
καὶ τόσο βαθὺ στὸ συμβολισμό του ψαλμικὸ στίχο: 

Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος 
καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν. 

*   *   * 
Ἐπέρασε, λοιπόν, μέσα ἀπ’ τὸ καμίνι τῆς μαρ-

τυρικῆς δοκιμασίας ὁ χριστιανικὸς ἑλληνισμὸς καὶ 
στὰ νεώτερα χρόνια. Οἱ νεομάρτυρες ποὺ ἀνέδειξε 
εἶναι τόσοι στὸν ἀριθμὸ καὶ τέτοιοι στὴν πίστη καὶ 
τὴ χριστιανικὴ παλληκαριά, ὥστε ἡ νέα  Ἑλλάδα 
μπορεῖ ν’ ἁπλώση θαρρετὰ τὸ χέρι πρὸς τὶς ἀρχαῖες  
Ἐκκλησίες καὶ νὰ τὶς χαιρετήση σὰν ἀδελφή. 

Κι’ ὅμως, τί κρῖμα! Οἱ νεομάρτυρες αὐτοί, τὰ 
εὐγενικὰ αὐτὰ παιδιὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ, οἱ ἁγνότατοι 
αὐτοί, ἥρωες τῆς Πίστεως, οἱ ντυμένοι στὴν ἁλουργί-
δα τῆς ὑπέρτατης θυσίας, μᾶς εἶναι ἄγνωστοι!  Ἕλλη-
νες ἐμεῖς, τοὺς ἀγνοοῦμε.  Ἀδέρφια τους ἐμεῖς, τοὺς 
προσπερνᾶμε ἀδιάφοροι, δὲν ὑποψιαζόμαστε κὰν 
τὴν ὕπαρξή τους, κι’ ἂς τοὺς γέννησεν ἡ ἴδια γῆ, 
ἂς τοὺς ἔθρεψεν ἡ ἴδια χώρα, ἂς εἶναι σὰρξ ἐκ τῆς 
σαρκός μας. Καὶ πέρασαν ἑκατὸ καὶ διακόσια χρό-
νια καὶ τριακόσια, κι’ ἐξακολουθοῦν νὰ μᾶς εἶναι 
ἄγνωστα καὶ τὰ ὀνόματά τους ἀκόμη. Καὶ δὲν εὑρέ-
θηκε ἀκόμη ἕνας λόγιός μας, ἕνας θεολόγος, ἕνας 
ἱστορικός, ἕνας λογοτέχνης τέλος πάντων, ποὺ νὰ 
κάμη ἔργο του στὰ σοβαρὰ κι’ ὄχι περιπτωσιακὰ τὴ 
μελέτη τῆς μαρτυρικῆς τους ζωῆς. Δὲν εὑρέθηκε στὶς 
τόσες ἑκατοντάδες –μήπως εἶναι καὶ χιλιάδες;– τῶν 
νεοελλήνων ποιητῶν ἕνας νὰ τραγουδήση τὸν ἡρω-
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Ἐπέρασε, λοιπόν, μέσα ἀπ’ τὸ καμίνι τῆς μαρτυρικῆς δοκιμασίας ὁ χρι-
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ϊσμό τους, νὰ ὑμνήση τὴ θυσία τους. Καὶ 
τὴ στιγμὴ ποὺ τόσοι ὕμνοι γράφτηκαν 
γιὰ πλῆθος κατωτερότητες καὶ γινήκανε 
τραγούδια τόσες καὶ τόσες βρωμιές, οὔτ’ 
ἕνας ποιητής μας δὲ στάθηκεν ἱκανὸς νὰ 
συγκινηθῆ ἀπ’ τὸ μαρτύριο τῶν χιλιά-
δων αὐτῶν  Ἑλλήνων ἡρώων, ποὺ μέσα 
στὰ χρόνια τῆς σκλαβιᾶς, ναί, μέσα στὰ 
χρόνια τῶν σκοταδιῶν τάχα καὶ τῆς ἀμά-
θειας, ὕψωσαν τὸ κεφάλι, τριγυρισμένο 
ἀπ’ τὸ μαρτυρικὸ φωτοστέφανο, γιὰ νὰ 
διδάξουν ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν ἀνθρωπό-
τητα πὼς ὁ Χριστιανισμὸς δὲν ἔπαψε νὰ 
βρίσκη σ’ αὐτὴν ἐδῶ τὴ χώρα ὑπάρξεις 
ἕτοιμες νὰ ριχτοῦν γιὰ χάρη του στὴν 
ὑπέρτατη θυσία. Παντοῦ ἀλλοῦ βρῆκαν 
τὴν ἔμπνευσή τους οἱ ποιητές μας, μόνο τὸ αἷμα τῶν  
Ἑλλήνων νεομαρτύρων δὲ γίνηκε νὰ τοὺς μιλήση 
στὴν ψυχή. Καὶ δὲν ἐστάθηκε ὣς τὰ τώρα δυνατό, 
μήτε σὰν δεῖγμα νὰ χαροῦμε καὶ στὸν τόπο μας 
ἔργα σὰν ἕναν «Πολύευκτο» τοῦ Corneille, σὰν 
τοὺς «Μάρτυρας» τοῦ Chateaurbriand, μεγάλα 
πνευματικὰ δημιουργήματα ἐμπνευσμένα ἀπὸ μιὰ 
παράλληλη ἐποχή, τὴν ἐποχὴ τῶν κατακομβῶν, 

δημιουργήματα ποὺ ἐξακολουθοῦν καὶ σήμερα 
νἆναι τιμὴ γιὰ μιὰν ἀπ’ τὶς μεγαλύτερες φιλολογίες 
τοῦ κόσμου. Μιὰ μεγάλη πηγὴ ἐμπνεύσεως πῆγε 
ἔτσι χαμένη γιὰ τὴν τέχνη τὴ νεοελληνική, κι’ ἕνα 
μεγάλο χρέος καὶ ἱερὸ περιφρονήθηκε καὶ πάει. 

Σεπτὲς ἑλληνικὲς μορφές, ἡρωϊκές, ἁγνές, μεγά-
λες μορφὲς τῆς νέας  Ἑλλάδος, νέοι καὶ πρεσβῦτες, 
γυναῖκες καὶ παρθένες ἁπαλές, κι’ ἀκόμη νεαρὰ 

βλαστάρια, σεμνοὶ ἔφηβοι, ἔδωσαν τὸ ἁγνό τους 
αἷμα, σπονδὴ πανάγια, στὸ βωμὸ τῆς ἀγάπης  Ἐκεί-
νου ποὺ τόσο ἀγάπησε τὴν  Ἑλλάδα καὶ τὴν Οἰκου-
μένη!  Ὁ οὐρανὸς τοὺς δέχτηκε στὴν πανήγυρι τῶν 
πρωτοτόκων, μὰ τοὺς ἀγνοήσαμε ἐμεῖς, ἐμεῖς ποὺ 
οἰκοδομήσαμε ἀπάνω στὸ χυμένο αἷμα τους τὴν 
ὕπαρξή μας, ἐμεῖς ποὺ δὲν ἔπρεπε νύχτα καὶ μέρα 
νὰ τοὺς ξεχνᾶμε.  Ὤ, πότε θὰ βρεθῆ ὁ  Ἕλληνας ποὺ 

θὰ τραγουδήση τοὺς ἄθλους των –ὄχι μυθικοὺς 
μὰ πραγματικούς;– Ποιὸς θὰ συνθέση τὶς ραψωδίες 
ποὺ θὰ ὑμνοῦν τὰ λαμπρὰ κατορθώματα, ὅσα μὲ 
τὸ αἷμα τῆς καρδιᾶς τῶν ἔγραψαν οἱ σεπτὲς χορεῖες 
τῶν ἡρωϊκῶν  Ἑλλήνων Νεομαρτύρων; 

Γ. ΒΕΡΙΤΗΣ

K

K
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Πλησιάζει ἡ ὥρα γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν 200 
χρόνων ἀπὸ τὴν  Ἑλληνικὴ  Ἐπανάσταση.  
Ἐπιτέλους, μετὰ ἀπὸ δεκαετίες σιωπῆς, ἀνα-

μένεται μιὰ πολυσυζητημένη ἐπέτειος συνδεδεμένη 
μὲ ἐθνικὴ ἑορτή. Θὰ μποροῦσαν βέβαια νὰ εἶχαν 
προηγηθεῖ καὶ ἄλλες ἐπέτειοι σχετικές. Γιὰ παρά-
δειγμα, τὰ 160 ἢ τὰ 170 χρόνια ἀπὸ τὴν  Ἐπανάστα-
ση.  Ἀλλά... συγγνώμη, ξέχασα! Κάτι τέτοιο θὰ ἦταν 
ἀταίριαστο μὲ τὴν ὑλιστικὴ κουλτούρα τῆς ἐποχῆς.  
Ἡ πλειοψηφία θὰ τὸ θεωροῦσε παρῳχημένο ἤ 
«κίτς» σὲ σύγκριση μὲ τὰ κοσμικά της ἐνδιαφέρο-
ντα.  Ἔστω καὶ καθυστερημένα λοιπόν, ἀναμένεται 
νὰ παρακολουθήσουμε κάτι ὀργανωμένο.

Μὲ τρομάζει ὅμως ἀρκετὰ ἡ φράση «διαφορε-
τικὲς μνῆμες»1.  Ἡ ἱστορία εἶναι μία, καὶ ἡ ἱστορικὴ 
μνήμη τοῦ ἔθνους ἐπίσης μία. Πληθώρα γεγονό-
των;  Ἀναμφισβήτητα.  Ἕνα ἔθνος ὅμως καὶ μίας 
ἱστορία!

Ἐπίσης, ἂς ἔχουμε κατὰ νοῦν ὅτι μὲ τὴν  Ἐπανά-
σταση τοῦ 1821 δὲν δημιουργήθηκε τὸ ἔθνος, ἀλλὰ 
ἱδρύθηκε τὸ νέο ἑλληνικὸ κράτος!  Ἔχει τεράστια 
διαφορά. Τὸ ἔθνος παρέμεινε ἀναλλοίωτο τὰ 400 
χρόνια τῆς σκλαβιᾶς. Καὶ αὐτό, γιατὶ διατήρησε 
τοὺς βασικοὺς συνεκτικοὺς δεσμούς. Δηλαδὴ τὴ 
θρησκεία, τὴ γλῶσσα καὶ τὴν κοινὴ καταγωγή. 
Καὶ μάλιστα γιὰ τὴ θρησκεία βασανίστηκαν μέχρι 
θανάτου οἱ περισσότεροι ἀγωνιστές. Μὲ περίτρανο 
παράδειγμα τὸν  Ἀθανάσιο Διάκο. Δὲν τὸν σού-
βλισαν, γιατὶ ἡττήθηκε στὴν  Ἀλαμάνα, ἀλλὰ γιατὶ 
δὲν ἀλλαξοπίστησε! Καὶ φυσικά, αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ 
μοναδικὴ περίπτωση.

Τὸ ἑλληνικὸ κράτος λοιπὸν ἦταν ἐκεῖνο ποὺ 
εἶχε διαλυθεῖ καὶ ἱδρύθηκε ἐκ νέου μετὰ ἀπὸ πολ-
λοὺς ἀγῶνες, καὶ ὄχι τὸ ἔθνος.   Ἂς εἴμαστε λοιπὸν 
προσεκτικοὶ σὲ τυχὸν ἐθνομηδενιστικὲς ἀπόψεις.

Ἐπιπλέον, δὲν μπορεῖ νὰ περάσει ἀπαρατήρητη 
ἡ ἐντυπωσιακή μας μετάλλαξη πρὸς τὸ καλύτερο! 
Γιατὶ ποιὸς τολμοῦσε μέχρι πρόσφατα νὰ πεῖ ὅτι 
παρακολούθησε ἕνα ἐνδιαφέρον ἱστορικὸ ἀφιέρω-
μα;  Ἀμέσως θὰ τὸν θεωροῦσαν γραφικό.

Γιὰ νὰ μὴ μιλήσω γιὰ τὶς τραυματικὲς ἐμπειρίες 
στὶς παρελάσεις, καὶ κυρίως στὴν ἀνάκρουση τοῦ 
ἐθνικοῦ μας ὕμνου καὶ στὴν ἑνὸς λεπτοῦ σιγή. 
Μὲ τὴν κάθε κυρία νὰ μασάει τὴν τσίχλα στὴ δι-

1 Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς παρουσίασης τοῦ σήματος τῆς  Ἐπι-
τροπῆς «Ἑλλάδα 2021», ἡ Πρόεδρος τῆς  Ἐπιτροπῆς κ. Γιάν-
να  Ἀγγελοπούλου δήλωσε: «Μπορεῖ νὰ ἔχουμε μνῆμες 
χωριστές, ζωὲς διαφορετικὲς καὶ ὄνειρα ἀλλιώτικα.  Ὅμως, 
ἐμεῖς ὅλοι εἴμαστε ἡ  Ἑλλάδα».

απασῶν! Καὶ νὰ μὴν τολμᾷ νὰ τὴν κοιτάξεις ἐπι-
πληκτικά, γιατὶ ἀκριβῶς δίπλα ἀπὸ τήν «κυρία» μὲ 
τὴ θορυβώδη σιαγόνα στεκόταν καὶ ὁ ἀνάλογος 
συνοδός.  Ὁ κύριος μὲ τὰ ἀκριβὰ γυαλιὰ ἡλίου 
καὶ τὸ βαρὺ καὶ ἀσήκωτο ὕφος τοῦ πετυχημένου. 
Οὐδεὶς γνωρίζει τί κρυβόταν πίσω ἀπὸ μιὰ τέτοια 
κωμικοτραγικὴ εἰκόνα. Μόνη ἔννοια του νὰ ἀπα-
θανατίσει μὲ τὸ ἀκριβὸ κινητό του τὸν τρομερὸ 
ἀπόγονό του. Καὶ μετὰ τὴν παρέλαση νὰ ἀκολουθεῖ 
ἡ φοβερὴ δήλωση: «Οὔφ, πάει καὶ αὐτό! Ποῦ θὰ 
πᾶμε τώρα γιὰ καφέ;».

Ποιὸς τολμοῦσε τότε νὰ γυρίσει καὶ νὰ πεῖ 
«Ντροπή!»; Τὸ ὑπεροπτικὸ βλέμμα τοῦ ἑκάστοτε 
«μοδάτου» τύπου (ἢ ἀλλιῶς “trendy” γιὰ τοὺς 
εὐρωραγιάδες) προμήνυε μπλεξίματα καὶ λειτουρ-
γοῦσε ἀμέσως ἀποτρεπτικά.  Ἀντιθέτως, νιώθαμε 
ὅλοι τὴν ἀνάγκη νὰ δείξουμε ἕνα μειδίαμα συγκα-
τάβασης, γιὰ νὰ μὴ φαντάζουμε οἱ διαφορετικοί!  
Ἐκεῖ νὰ δεῖς ρατσισμὸ σὲ βάρος ὅσων σέβονταν τὰ 
ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια! Καὶ μάλιστα κατ’ ἐπανάληψη καὶ 
κατ’ ἐξακολούθηση. Αὐτὸ πρὸς ἐνημέρωση ὅσων 
ἀνακάλυψαν τὸν ρατσισμὸ λίαν προσφάτως! Δυ-
στυχῶς ὑπῆρχε ἀπὸ χρόνια, καὶ μάλιστα σὲ βάρος 
τῆς ἑλληνορθόδοξης παράδοσης. Διότι δὲν ἦταν 
ἐξαίρεση ἡ ὡς ἄνω ἀνάγωγη συμπεριφορά, ἀλλὰ 
συχνὰ ὁ κανόνας.

Καὶ ὅμως, νὰ εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ ὑποκρίνε-
σαι τὸν ἀφελῆ. Καὶ μετὰ τὸ πέρας τῆς παρέλασης μὲ 
τὰ θλιβερὰ εὐτράπελα νὰ εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ 
εὐχηθεῖς στὸν ἀγενῆ διπλανό σου: «Νὰ σοῦ ζήσει 
ὁ γιός!». Ναί, αὐτὸς ὁ νεαρὸς μὲ τὰ ἀταίριαστα γιὰ 
τὴν περίσταση χοντροκομμένα ἀθλητικὰ παπούτσια 
καὶ τὸ χαμένο βλέμμα πρὸς ἄγνωστη κατεύθυνση...

Εὐτυχῶς ὅμως ὑπῆρχαν καὶ οἱ φωτεινὲς ἐξαι-
ρέσεις. Σοβαροὶ ἄνθρωποι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, 
οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐπίγνωση ποὺ βρίσκονταν καὶ τί 
γιόρταζαν. Καὶ αὐτὴ ἡ «μικρὰ ζύμη» ἔσωζε πάντα 
τὴν κατάσταση. Γιὰ κάποιον ὅμως ἄγνωστο λόγο, 
ἦταν ἀδύνατον νὰ διαμαρτυρηθεῖ κάποιος γιὰ τὰ 
κακῶς κείμενα.

Φαίνεται πάντως πώς, λίγο οἱ προκλήσεις τῶν 
Τούρκων, λίγο ἡ οἰκονομικὴ κρίση καὶ ἡ θολὴ 
συμπεριφορὰ ἁρμοδίων παραγόντων ἀφύπνισαν 
τελικὰ μέσα μας τὴν ἐθνικὴ συνείδηση. Αὐτὴ ποὺ 
γιὰ πολλοὺς βρισκόταν σὲ νάρκη, γιὰ σαράντα καὶ 
πλέον χρόνια.  Ἔστω καὶ ἔτσι... ἀντίο λήθη!

ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

Διακόσια χρόνια μνήνης καὶ σαράντα λήθης
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Ρήγας Βελεστινλής.  Ὁ φλογερὸς πατριώτης, 
ὁ ἐμψυχωτὴς καὶ Διδάσκαλος τοῦ Γένους, ὁ 
πρωτομάρτυρας τῆς νεοελληνικῆς ἀναγεννή-

σεως. «Ρήγας» τὸ βαπτιστικό του.  Ἀνεξακρίβωτο 
τὸ οἰκογενειακό του ὄνομα.  Ἀλλὰ ὁ ἴδιος στὰ βι-
βλία του καὶ στὰ ἐπίσημα ἔγγραφα ὑπογράφει ὡς 
«Ρήγας Βελεσντινλής»: Ρήγας ἀπὸ τὸ Βελεστίνο τῆς 
Θεσσαλίας.  Ἐκεῖ εἶδε τὸ πρῶτο φῶς τοῦ ἥλιου τὸ 
1757, ἔνιωσε τὰ ἀθῶα παιδικὰ σκιρτήματα καὶ τὶς 
ἐφηβικὲς ἀνησυχίες. Σ’ ἐκεῖνο τὸν τόπο ρίζωσε στὰ 
σπλάχνα του ὁ πόθος του γιὰ λευτεριά, κι ἔκλεισε 
μέσα του, μαθαίνοντας γράμματα στὴ Ζαγορὰ ἢ στὰ  
Ἀμπελάκια, κάθε δόξα καὶ μεγαλεῖο τοῦ ἑλληνικοῦ 
παρελθόντος. Κι ἂν ὀνομάστηκε ἀργότερα «Ρή-
γας Φερραῖος» ἀπὸ τοὺς κλασικίζοντες  Ἕλληνες 
λογίους, εἶναι γιατὶ «Φερραί» ἦταν τὸ ὄνομα τοῦ 
Βελεστίνου στὴν  Ἀρχαιότητα.

Νεαρὸς δάσκαλος στὸ χωριὸ Κισσός, ἀποτύπωνε 
μὲ πάθος στὶς παιδικὲς ψυχὲς ὅ,τι πιὸ ὄμορφο φτε-
ρούγιζε στὰ ὁράματά του.  Ἀσφυκτιοῦσε ὅμως στὴ 
Θεσσαλία, καθὼς καὶ τὰ βουνά, κατὰ τὸ δημοτικὸ 
τραγούδι, «ἦταν βουρκωμένα» ἀπ’ τὸ πλάκωμα τοῦ 
τουρκικοῦ ζυγοῦ. Καὶ μὴν ἀντέχοντας, σκότωσε 
Τοῦρκο ἀγᾶ ποὺ βασάνιζε τὴν οἰκογένειά του καὶ 
τοὺς συμπολῖτές του. Διέφυγε στὸν ἀέρα τῆς λευτε-
ριᾶς, στὰ λημέρια τῶν Κλεφτῶν. Πέρασε στὸ Ἅγιο  
Ὄρος, κοντὰ στὸν μοναχὸ Νικόδημο, τὸν μετέπειτα 
Ἅγιο Νικόδημο  Ἁγιορείτη, ἐπωφελήθηκε μελετώ-
ντας στὴ βιβλιοθήκη τῆς  Ἀθωνιάδας Σχολῆς καί, 
πρὶν κλείσει τὰ εἴκοσι χρόνια του, βρίσκεται στὴν 
Κωνσταντινούπολη.  Ὑπηρετεῖ στὴν ἀρχή, χάριν 
βιοπορισμοῦ, σὲ ἐμπορικὸ γραφεῖο Θεσσαλοῦ καὶ 
μελετᾷ.  Ἡ ἀρχαιομάθειά του ἔχει φτάσει σὲ ἐκπλη-
κτικὸ βαθμό.  Σχολιάζει ἀρχαῖα κείμενα, μεταφράζει 
μὲ εὐχέρεια, συνθέτει ἐπιγράμματα, ἐνημερώνεται 
στὰ θέματα τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς κατάστασης, καὶ 
ἰδιαιτέρως ἐντρυφᾷ στὰ ἔργα τοῦ Βολταίρου, τοῦ 
Ρουσσὼ καὶ τῶν  Ἐγκυκλοπαιδιστῶν.

Καταπληκτικὴ ἡ γλωσσομάθειά του, ἡ πολυ-
γνωσία, ἡ εὐφυΐα του. Γνωρίζει ἄριστα τὴ γαλλική, 
τὴ γερμανική καὶ τὴν ἰταλική, ἴσως καὶ τὴν ἀγγλικὴ 
γλῶσσα, κατέχει δὲ στοιχεῖα τῆς τουρκικῆς καὶ τῆς 
ρουμανικῆς. Μὲ τόσο πλούσιο πνευματικὸ ἐξοπλι-
σμό, κινεῖ τὴν προσοχὴ τῶν φαναριωτικῶν κύκλων 
καὶ προσλαμβάνεται γραμματέας τοῦ πρίγκηπα  

Ἀλεξάνδρου  Ὑψηλάντη, Μεγάλου Διερμηνέα.  
Ἔχει πιὰ τὴ δυνατότητα νὰ ἀποκτήσει γνώσει περὶ 
τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς καὶ νὰ μυηθεῖ στὴν τέ-
χνη τῆς διπλωματίας. Τὸ φαναριωτικὸ περιβάλλον 
συντελεῖ καὶ στὴν κοινωνική του ἐξέλιξη. Παίζει 
αὐλό, πνευστὸ ὄργανο, προσὸν τότε τῶν νέων τῆς 
ἀνώτερης κοινωνίας, καὶ ἀργότερα μὲ τὸν αὐλὸ θὰ 
συνοδεύει τὰ ἐπαναστατικά του ᾄσματα, ἐνθουσι-
άζοντας τοὺς συντρόφους του.

Τὸ 1780, στὰ 23 του χρόνια, βρίσκεται στὸ Βου-
κουρέστι, γραμματέας τοῦ ἡγεμόνα τότε  Ἀλεξάν-
δρου  Ὑψηλάντη, καὶ ἱδρύει τὴν ἐπαναστατική « 
Ἑταιρεία τῶν Φίλων», μετὰ δὲ τὴν πτώση τοῦ ἡγε-
μόνα τὸν ἀνευρίσκουμε γραμματέα τοῦ πανίσχυρου 
Νικολάου Μαυρογένη, ἡγεμόνα τῆς Βλαχίας καὶ 
Μολδαβίας, καὶ τὴν ἴδια ἐποχὴ διοικητῆ τὴς Κραϊό-
βας. Τότε ἔσωσε τὴ ζωὴ τοῦ Πασβάνογλου, ἄσημου 
ἀκόμα βέη καὶ ἀργότερα περίφημου ἐπαναστάτη 
κατὰ τοῦ Σουλτάνου, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ Τοῦρκος νὰ 
γίνει πιστὸς καὶ ἀφοσιωμένος φίλος του στὰ ἐπα-
ναστατικά του σχέδια. Μετὰ δὲ τὸν ἀποκεφαλισμὸ 
τοῦ Μαυρογένη, ὁ Ρήγας, παραμένοντας στὴ Μολ-
δοβλαχία, ὡς γραμματέας ἰσχυρῶν προσώπων, 
μνημονεύεται συχνὰ σὲ ἐπιστολὲς καὶ ἔγγραφα τῆς 
ἐποχῆς ἐκείνης ὡς «Γραμματικὸς Ρήγας».

Ρήγας Βελεστινλής 
Ὁ ἐθνεγέρτης καὶ πρωτομάρτυρας  

τῆς ἑλληνικῆς ἐλευθερίας
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Ἡ Μολδοβλαχία ἦταν τότε κέντρο ἑλληνικῆς 
παιδείας, καὶ ὁ Ρήγας ἀναβαπτίζεται μελετώντας καὶ 
γράφοντας. Συναναστρέφεται μὲ  Ἕλληνες λογίους 
καὶ διδασκάλους εὐρύτερης μόρφωσης, ταξιδεύει 
στὴ Βιέννη καὶ σχετίζεται μὲ ἐπιφανεῖς ἐκεῖ  Ἕλληνες 
καὶ ξένους διανοουμένους.  Ἀλλὰ στὸ Βουκουρέστι, 
στὸ ὑψηλὸ ἐκεῖνο ἑλληνικὸ περιβάλλον, μετου-

σιώνεται σὲ μυσταγωγὸ καὶ φορέα τῆς ἑλληνικῆς 
παιδείας σὲ ὅλες τὶς τάξεις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.  Ἐκεῖ 
στρεφόταν καὶ ἡ προσπάθεια τῶν Διδασκάλων τοῦ 
Γένους, καὶ ὁ Ρήγας, ἀπὸ πολύπειρος γραμματέας 
ἡγεμόνων καὶ ὑψηλῶν προσώπων, πρὶν ἀνακύψει 
ἐπαναστάτης καὶ ἐλευθερωτὴς τοῦ  Ἔθνους, γίνεται 
Διδάσκαλος καὶ ἀναμορφωτής του. Νὰ ξεμουδιάσει 
ὁ λαὸς ἀπὸ τὸν ραγιαδισμὸ καὶ τὴν ἀμάθεια.

Τὸ 1790 ἐκδίδει στὴ Βιέννη, σὲ γλῶσσα ἁπλῆ 
ἑλληνική, δύο βιβλία. Τὸ πρῶτο μὲ τίτλο Σχολεῖον 
ντελικάτων ἐραστῶν, παράφραση μᾶλλον ἀπὸ γαλ-
λικὰ ἐρωτικὰ διηγήματα. Αὐτὸ βέβαια δὲν ἀνήκει 
στὴν ἐθνεγερτικὴ προσπάθειά του, ἀλλὰ ἀπευθύ-
νεταθι στὰ ἀνήσυχα νιάτα τῆς ἐποχῆς του. Μὲ τὸ 
δεύτερο βιβλίο, μὲ τὸν τίτλο Φυσικῆς ἀπάνθισμα, 
θέλει νὰ δώσει στοὺς συμπατριῶτές του τὶς γνώ-
σεις τῆς ἐποχῆς του γιὰ τὰ φυσικὰ φαινόμενα «πρὸς 
παῦσιν τῆς δεισιδαιμονίας». Πράγματι, ἡ ἐπιστήμη 
τῆς Φυσικῆς εἶχε γίνει ὄργανο πνευματικῆς ἀπελευ-
θέρωσης. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ Ρήγας, δημοσιεύο-
ντάς το, σημειώνει σὰν “moto”: « Ὅποιος ἐλεύθερα 
συλλογγᾶται, συλλογᾶται καλά». Στὸν πρόλογο τῆς 
ἔκδοσης τοῦ βιβλίου το γράφει: «...  δὲν εὐχαριστή-
θην [δηλ. δὲν ἀρκέστηκα] μόνον ἁπλῶς νὰ θρηνήσω 
τὴν κατάστασιν τοῦ Γένους μου, ἀλλὰ καὶ συνδρομὴν 
νὰ ἐπιφέρω ἐπάσχισα, ὅσον τὸ ἐπ’ ἐμοί, ἀπανθίζο-
ντας ἀπό τε τῆς γερμανικῆς καὶ γαλλικῆς γλώσσης τὰ 
οὐσιωδέστερα τῆς Φυσικῆς ἱστορίας, τὰ ὁποῖα, γιὰ νὰ 
γίνουν εὔληπτα, συνέπονται κατ’ ἐρωταπόκρισιν διδα-
σκάλου καὶ μαθητοῦ... ὁποὺ βοηθούμενον πανταχό-
θεν, νὰ ἀναλάβῃ τὸ πεπτωκὸς  Ἑλληνικὸν  Ἔθνος...».  

Ἔτσι μαρτυρεῖ τὴν πρόθεσή του νὰ συντελέσει στὴν 
πνευματικὴ ἀναγέννηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ κατὰ 
τὴν περίοδο τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ.

Τρομερὸς ὅμως σεισμὸς σημειώθηκε στὴν Εὐρώ-
πη μὲ τὴν ἔκρηξη τῆς Γαλλικῆς  Ἐπανάστασης.  Ὁ 
ἀναγεννώμενος  Ἑλληνισμὸς τῆς ἐποχῆς ἠλεκτρίζεται 
ἀπὸ τὰ συνθήματα τῶν Γάλλων.  Ὁ Ρήγας, γνώ-

στης τῶν δραματικῶν ἐξελίξεων καὶ ἀναστατώσεων, 
ζεῖ ἔντονα, ὑπηρετεῖ ὑψηλὰ πρόσωπα, ταξιδεύει 
στὴν Αὐστρία, παρακολουθεῖ ἐφημερίδες σὲ ξένες 
γλῶσσες καὶ ἐπικοινωνεῖ μὲ ξένους.  Ἐπιρρεπὴς ἀπὸ 
τὴν ἐφηβική του ἡλικία στὶς φιλελεύθερες ἰδέες, 
ἐνστερνίζεται τὶς δημοκρατικὲς ἀρχὲς τῆς  Ἐπανά-
στασης καὶ ὁραματίζεται τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ  
Ἑλληνικοῦ  Ἔθνους μέσῳ τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας.  
Ἐξάλλου, ἐκείνη τὴν ἐποχὴ Γάλλοι πράκτορες ἀλω-
νίζουν τὴ Μολδοβλαχία, συλλέγουν πληροφορίες 
καὶ ἀπὸ ἐκεῖ δροῦν στὴν  Ἑλλάδα, διασπείροντας τὴν 
ἐλπίδα τῆς ἀπολύτωσης στὶς ψυχὲς τῶν σκλαβωμέ-
νων μὲ τὴ συνδρομὴ τῶν γαλλικῶν στρατιῶν.  Ὁ 
Ρήγας συνεργάζεται μὲ τοὺς πράκτορες καὶ ἐπιδίδε-
ται πιὰ σὲ συγγραφὲς ἐθνοπλαστικοῦ περιεχομένου. 
Νὰ λαχταρήσει ὁ λαὸς ἀγῶνες γιὰ τὴ λευτεριά του.

Εἶναι ἐκπληκτικὴ ἡ ἐκδοτικὴ δραστηριότητα τοῦ 
Ρήγα κατὰ τὸ ἔτος 1797. Μόλις ἐγκαταστάθηκε στὴ 
Βιέννη, ἐκδίδει στὰ τυπογραφεῖα τῶν ἀδελφῶν ἀπὸ 
τὴ Σιάτιστα Μαρκίου Πούλιου ἔργα : τὸν  Ἠθικὸ Τρί-
ποδα, τρεῖς μεταφράσεις ποιητικῶν ἔργων συγγρα-
φέων διάφορης ἐθνικότητας καὶ γλώσσας.  Ἐπιθυμεῖ 
νὰ προσελκύσει τοὺς ἀναγνῶστες στὸν ἱερὸ ἔρωτα 
τῆς πατρίδας, «ὁ ὁποῖος ἐμφωλεύει εἰς τὴν καρδίαν, 
καὶ ἡ καρδία δὲν γηράσκει ποτέ», φροντίζοντας πά-
ντα, ὅπου ὑπάρχει ἡ λέξη «ἐλευθερία» στὸ κείμενο, 
αὐτὴ νὰ ἐμφανίζεται μὲ μεγαλύτερα τυπογραφικὰ 
στοιχεῖα.  Ἀλλὰ καὶ πάλι, γιὰ νὰ γεμίσει τὴν ψυχὴ 
τῆς νέας γενιᾶς ἀπὸ ἐθνικὴ ὑπερφηφάνεια, πόνο γιὰ 
τὸ ἐλεεινὸ παρὸν καὶ πόθο γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση, 
μεταφράζει ἀπὸ τὴ γαλλικὴ γλῶσσα καὶ ἐκδίδει τὸ 

K

K

Ὁ Ρήγας γράφει ἐπαναστατικοὺς θουρίους, προτρεπτικὰ γιὰ ἐπανάσταση 
κείμενα, ἐπαναστατικὲς προκηρύξεις, συντάσσει καὶ ἐκδίδει  δημοκρατικὸ 
πολίτευμα, δημοκρατικὴ κατήχηση, στρατιωτικοὺς κανονισμούς, ἐνθου-
σιαστικοὺς ὕμνους «οἵτινες ἐπὶ τριακονταετίαν ᾀδόμενοι ὑπὸ τῶν πατέρων 
καὶ μητέρων ἡμῶν ἔμελλον νὰ χρησιμεύσωσιν ὡς ἡ πυρφόρος θρυαλλὶς 

τῆς μεγάλης ἐκρήξεως τοῦ 1821» (Κ. Παπαρρηγόπουλος).
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ἔργο τοῦ  Ἀββᾶ Βαρθελεμὺ  Ὁ νέος  Ἀνάχαρσις.  Ἕνας 
νέος Σκύθης περιηγεῖται στὴν  Ἑλλάδα τὸν 4ο αἰῶνα 
π.Χ. καὶ δείχνει τὴν ἀρχαία κληρονομιά, ἑλληνικὲς 
ἀποικίες, ἀρχαιολογικὲς τοποθεσίες καὶ ἔνδοξα ἱστο-
ρικὰ μνημεῖα. Μὰ ὁ Ρήγας προσθέτει καὶ δικές του 
σημειώσεις, ὅπως νοσταλγικὲς ἀναπολήσεις καὶ 
παιδικὲς ἀναμνήσεις ἀπὸ τὸ Βελεστίνο.

Ἀλλὰ τὸ πιὸ πρωτότυπο ἀπὸ ὅλα τὰ ἀναμορφω-
τικὰ ἔργα του εἶναι ἡ μεγάλη Χάρτα τῆς  Ἑλλάδος. 
Μνημεῖο τῆς ἐποχῆς, ἔργο ἀνυπολόγιστης ἐθνικῆς 
καὶ ἐπιστημονικῆς σημασίας γιὰ τὴν πολιτικὴ ἀνα-
γέννηση τῶν  Ἑλλήνων. Δώδεκα μεγάλα φύλλα 
ἀριθμημένα, ποὺ μποροῦν νὰ συγκολληθοῦν κατὰ 
σειρά, σχηματίζουν ἕνα τεράστιο ὀρθογώνιο χάρ-
τη, πλευρᾶς μήκους 2,07 μέτρων.  Ὁλόκληρος ὁ  
Ἑλληνισμὸς καταγράφεται, ἡ ἱστορία, τὸ ἔνδοξο 
παρελθόν, ἀναπαραστάσεις μνημείων, ἀρχαίων καὶ 
σύγχρονων πόλεων, τόποι μαχῶν (Θερμοπύλες. 
Σαλαμίνα), περίφημοι ἀρχαιολογικοὶ χῶροι ( Ὀλυ-
μπία, Δελφοί), ἀλλὰ καὶ ἡ Κωνσταντινούπολη, ἡ 
Πόλη-σύμβολο τῶν ὀνείρων τοῦ  Ἔθνους, μὲ κατό-
ψεις τῶν ἐρειπωμένων βυζαντινῶν παλατιῶν, εἰκό-
νες αὐτοκρατόρων, νομίσματα, ἐπιγράμματα, ἕνας 
πλοῦτος ἐθνικός, ἕνα ὁρμητικὸ ξύπνημα τῆς ἐθνικῆς 
συνειδήσεως τοῦ λαοῦ, γιὰ νὰ θυμηθεῖ τί ἔχασε, τί 
ἔχει, ἀλλὰ καὶ τί μπορεῖ νὰ διεκδικήσει μὲ ἀγῶνες καὶ 
θυσίες.  Ὁ τίτλος τὰ λέει ὅλα:  Ἡ Χάρτα τῆς  Ἑλλάδος, 
ἐν ᾗ περιέχονται αἱ νῆσοι αὐτῆς καὶ μέρος τῶν εἰς τὴν 
Εὐρώπην καὶ Μικρὰν  Ἀσίαν πολυαρίθμων ἀποικιῶν 

αὐτῆς.... Μιὰ  Ἑλλάδα ἀπέραντη, ἀπὸ τὴν  Ἁδρια-
τικὴ μέχρι τὸν Εὔξεινο καὶ ἀπὸ τὸν Δούναβη μέχρι 
τὸν Εὐφράτη. Στὰ μάτια τῶν  Ἑλλήνων ἁπλώνεται 
ὅλο τὸ μεγαλεῖο τῆς «Μεγάλης  Ἰδέας». Σάλπισμα 
μεγάλης ἐθνικῆς πνοῆς, ποὺ κανένας Διδάσκαλος 
τοῦ Γένους δὲν εἶχε ἀποτολμήσει ὣς τότε.
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Ἀλλὰ τὸ πιὸ πρωτότυπο ἀπὸ ὅλα τὰ ἀναμορφωτικὰ ἔργα του εἶναι ἡ 
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γκολληθοῦν κατὰ σειρά, σχηματίζουν ἕνα τεράστιο ὀρθογώνιο χάρτη, 
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ἐπιγράμματα, ἕνας πλοῦτος ἐθνικός, ἕνα ὁρμητικὸ ξύπνημα τῆς ἐθνικῆς 
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ρεῖ νὰ διεκδικήσει μὲ ἀγῶνες καὶ θυσίες. 
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Ἡ Χάρτα τῆς  Ἑλλάδος, πρὶν κατασχεθεῖ στὴ Βι-
έννη, εἶχε προλάβει εὐτυχῶς νὰ κυκλοφορήσει σὲ 
ἀρκετὰ ἀντίτυπα στὴν  Ἑλλάδα καὶ φυλασσόταν 
σὰν θησαυρὸς σὲ μοναστήρια καὶ βιβλιοθῆκες τῆς 
ἐποχῆς ἐκείνης. Σήμερα ὁ προσκυνητὴς τῆς Μεγα-
λόχαρης στὴν Τῆνο ἔχει τὴν εὐκαιρία νὰ θαυμάσει τὸ 
ἀνεκτίμητο ἐθνικὸ κειμήλιο, ἀντίτυπο τῆς αὐθεντικῆς 
Χάρτας τοῦ Ρήγα, σὲ αἴθουσα κειμηλίων τοῦ  Ἱεροῦ  
Ἱδρύματος. Σὲ καταλαμβάνει δέος, καθὼς νιώθεις 
ἐκεῖνα τὰ τρικυμιώδη αἰσθήματα τοῦ Ρήγα, ὅταν ἔδι-
νε τὴν ψυχή του γιὰ τὴν ἀφύπνιση τοῦ  Ἑλληνισμοῦ!

Τὴν ἴδια ἐποχὴ ὁ ἐθναπόστολος Ρήγας ἐκδίδει 
καὶ κυκλοφορεῖ στὴ Βιέννη σὲ χιλιάδες ἀντίτυπα, 
«χάριν τῶν  Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων», χαλκογρα-
φία μὲ τὴν προσωπογραφία τοῦ Μεγάλου  Ἀλεξάν-

δρου, ποὺ ἡ μνήμη του, ὡς σύμβολο τῆς ἑνότητας 
καὶ τῆς δόξας τοῦ  Ἑλληνισμοῦ, ἐπιβίωνε στὶς λαϊκὲς 
μᾶζες.  Ἕναν ἐλευθερωτὴ τῆς ἀνθρωπότητας ἀπὸ 
τοὺς τυράννους ζητοῦσαν οἱ σκλαβωμένοι  Ἕλληνες 
καὶ φώναζαν στὸν Κύριο: « Ἀνάστησε, Θεέ μου, 
ἕναν  Ἀλέξανδρο. Νὰ μᾶς ἐλευθερώσει ἀπ’ τοὺς 
τυράννους». Τὴν εἰκόνα λοιπὸν τοῦ Μεγάλου  
Ἀλεξάνδρου δημοσίευσε ὁ Ρήγας, κι ὁλόγυρα τὴ 
διακόσμησε μὲ μορφὲς τῶν στρατηγῶν του καὶ ἀνα-
παραστάσεις τῶν θριάμβων του κατὰ τῶν Περσῶν. 
Προσέφερε, ἔτσι, ἄλλο ἕνα ἐθνικὸ ἀναβάπτισμα 
στοὺς συμπατριῶτές του!

Ἀλλὰ οἱ ἐξελίξεις εἶναι ραγδαῖες.  Ἡ στρατιὰ 
τοῦ Βοναπάρτη προελαύνει στὴν  Ἰταλία καὶ ἐγκα-
θιδρύει δημοκρατικὰ πολιτεύματα.  Ἡ αὐτοκρα-
τορία τῶν  Ἁψβούργων ταπεινώνεται, οἱ Γάλλοι 
ἐλευθερώνουν τὴν  Ἑπτάνησο, καὶ οἱ ὑπόδουλοι 
λαοὶ καταλαμβάνονται ἀπὸ ἐπαναστατικὴ ἔξαψη.  
Ὁ Ρήγας θέλει νὰ ἁρπάξει τὴν ἱστορικὴ στιγμὴ καὶ 
ὀνειρεύεται τὴ σύγχρονη ἐξέγερση τῶν λαῶν τῆς 

Βαλκανικῆς. Προσελκύει  Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ, 
ἐμπόρους, νεαροὺς δεαοκτάχρονους σπουδαστὲς 
μὲ ψυχὲς φλογισμένες ἀπ’ τὸν πόθο γιὰ λευτεριά.  
Ἕνας ἐπαναστατικὸς πυρετὸς τὸν συνέχει.  Ἔχει μυ-
στικὲς ἐπαφὲς καὶ ἀλληλογραφεῖ μὲ ἀρματολούς, 
καπεταναίους, προύχοντες, κληρικούς, ἀλλὰ καὶ 
ἐπίσημους Τούρκους καὶ  Ἀλβανούς.  Ἀγωνίζεται 
μέσῳ Γάλλων πρακτόρων νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τοὺς 
ἡγέτες τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας, πρὶν κατεβεῖ καὶ 
κηρύξει ἐπανάσταση στὴ Μάνη, κι ἀπ’ ἐκεῖ σὲ ὅλη 
τὴν Πελοπόννησο κι ὣς τὴν  Ἤπειρο, τὴ Μακεδονία, 
τὴν  Ἀλβανία...

Στρέφει ὅλη τὴ δραστηριότητά του στὴ διε-
ξαγωγὴ ἐπαναστατικῆς προπαγάνδας. Καὶ τί δὲν 
μηχανεύεται. Δυναμικὴ προσωπικότητα, μὲ ὑπε-

ράνθρωπο ζῆλο!  Ἡφαίστειο ἡ ψυχή του.  Ἐπὶ ἕνα 
ἔτος διεξάγει ἀλληλογραφία, προσηλυτίζει πλῆθος 
ὀπαδῶν, κατηχεῖ νέους ἑταίρους, προβαίνει σὲ 
μυστικὲς συνεννοήσεις, καταρτίζει ἐπαναστατικὰ 
σχέδια.  Ἀλλὰ συγχρόνως ὁ Ρήγας γράφει ἐπανα-
στατικοὺς θουρίους, προτρεπτικὰ γιὰ ἐπανάσταση 
κείμενα, ἐπαναστατικὲς προκηρύξεις, συντάσσει καὶ 
ἐκδίδει  δημοκρατικὸ πολίτευμα, δημοκρατικὴ κατή-
χηση, στρατιωτικοὺς κανονισμούς, ἐνθουσιαστικοὺς 
ὕμνους «οἵτινες ἐπὶ τριακονταετίαν ᾀδόμενοι ὑπὸ τῶν 
πατέρων καὶ μητέρων ἡμῶν ἔμελλον νὰ χρησιμεύσω-
σιν ὡς ἡ πυρφόρος θρυαλλὶς τῆς μεγάλης ἐκρήξεως 
τοῦ 1821» (Κ. Παπαρρηγόπουλος).

Τὸ πιὸ περίφημο ὅμως ἀπὸ τὰ ἐπαναστατικά του 
ἔργα, ποὺ τὸν ἀνέδειξε μέγα ἐθνεγέρτη, εἶναι ὁ Θού-
ριος.  Ἤτοι  Ὁρμητικὸς Πατριωτικὸς  Ὕμνος πρῶτος εἰς 
τὸν ἦχον. Εἶναι «τοῦ Ρήγα ἡ πολεμόκραχτη κραυγή», 
κατὰ τὸν Διονύσιο Σολωμό. Παιάνας ἐπαναστατι-
κός.  Ὁ Θούριος, ἕνα ποίημα ἀπὸ 126 ρωμαλέους 
δεκαπεντασύλλαβους στίχους, σὲ γλῶσσα λαϊκὴ μὲ 
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Ἡ Χάρτα τῆς  Ἑλλάδος, πρὶν κατασχεθεῖ στὴ Βιέννη, εἶχε προλάβει 
εὐτυχῶς νὰ κυκλοφορήσει σὲ ἀρκετὰ ἀντίτυπα στὴν  Ἑλλάδα καὶ φυλασ-
σόταν σὰν θησαυρὸς σὲ μοναστήρια καὶ βιβλιοθῆκες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. 
Σήμερα ὁ προσκυνητὴς τῆς Μεγαλόχαρης στὴν Τῆνο ἔχει τὴν εὐκαιρία 
νὰ θαυμάσει τὸ ἀνεκτίμητο ἐθνικὸ κειμήλιο, ἀντίτυπο τῆς αὐθεντικῆς 

Χάρτας τοῦ Ρήγα, σὲ αἴθουσα κειμηλίων τοῦ  Ἱεροῦ  Ἱδρύματος. Σὲ κατα-
λαμβάνει δέος, καθὼς νιώθεις ἐκεῖνα τὰ τρικυμιώδη αἰσθήματα τοῦ Ρή-

γα, ὅταν ἔδινε τὴν ψυχή του γιὰ τὴν ἀφύπνιση τοῦ  Ἑλληνισμοῦ!
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παρορμητικὴ διάθεση, προορισμένο νὰ συγκλονίσει 
τὶς καρδιές, νὰ ἐνθουσιάσει, νὰ ἐξεγείρει σὲ ἔνοπλους 
ἀγῶνες, ἀλλὰ συγχρόνως νὰ διδάξει καὶ νὰ φρονη-
ματίσει. Τέτοια ἀπήχηση, τόση δύναμη στὶς λαϊκὲς 
μᾶζες! Ξεσήκωνε τὶς συνειδήσεις τῶν ραγιάδων, ἀπὸ 
ἐκεῖνον τὸν πρῶτο πυρακτωμένο στίχο:

« Ὣς πότε παλληκάρια νὰ ζῶμεν στὰ στενά».
Ὣς πότε νὰ ἀντέχουμε τὸν στυγνὸ καὶ ἀδυσώπητο 

ζυγὸ τῆς δουλείας;
«Κάλλιο ’ναι μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωὴ
παρὰ σαράντα χρόνια σκλαβιὰ καὶ φυλακή».
Κι εἶναι καὶ τὰ ἐρωτήματά του τόσο προκλητικά, 

ποὺ ξερριζώνουν ἀπ’ τὰ σπλάγχνα κάθε ἀντίθετη 
σκέψη:

«Τί σ’ ὠφελεῖ ἂν ζήσῃς καὶ εἶσαι στὴ σκλαβιά;
Στχάσου πὼς σὲ ψένουν κάθ’ ὥραν στὴ φωτιά...
... Δουλεύεις ὅλ’ ἡμέρα σὲ ὅ,τι κι ἂν σοὶ πῇ,
κι αὐτὸς πασχίζει πάλιν τὸ αἷμά σου νὰ πιῇ».
Καὶ ὑποδαυλίζει τὴν ἐθνικὴ φιλοτιμία, φέρνοντας 

γιὰ παράδειγμα στοὺς συγχρόνους του τὸ ἡρωικὸ 
ἐθνικὸ παρελθόν:

«Πῶς οἱ προπάτορές μας ὡρμοῦσαν σὰ θεριά,
γιὰ τὴν ἐλευθερία πηδοῦσαν στὴ φωτιά».
«Μιὰ προσταγὴ μεγάλη»!  Ἀγώνας μέχρις ἐσχά-

των γιὰ τὴ λευτεριά.  Ἐπαναστατικὸ προσκλητήριο 
στοὺς πάντες: Φαναριῶτες, ἀνώτατους ἀξιωματικοὺς 
τῆς  Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, Σουλιῶτες καὶ Μα-
νιᾶτες, ἀρματολοὺς καὶ κλέφτες,  τῆς Κρήτης καὶ τῆς 
Νύδρας θαλασσινὰ πουλιά», « Ἀγράφων τὰ ξεφτέρια», 

Μαυροθαλασσινούς,  Ἕλληνες τῆς ξενιτιᾶς.  Ὅλους 
τοὺς ὑπόδουλους λαοὺς τῆς  Ὀθωμανικῆς αὐτο-
κρατορίας, ἀκόμα καὶ τοὺς ἀνυπότακτους πασᾶδες 
καλεῖ ν’ ἁρπάξουν τ’ ἄρματα κατὰ τῆς τυραννίας 
τοῦ Σουλτάνου.

Ἕνα ἡφαίστειο σὲ δράση, ὁ ἐπαναστατικὸς Θού-

ριος ἁπλώνει τὶς φλόγες του παντοῦ:
«Μὲ μιὰ καρδίαν ὅλοι, μιὰ γνώμην, μιὰ ψυχή,
κτυπᾶτε τοῦ Τυράννου τὴν ρίζαν νὰ χαθῇ!
Ν’ ἀνάψωμεν μιὰ φλόγα σὲ ὅλην τὴν Τουρκιά,
νὰ τρέξ’ ἀπὸ τὴν Μπόσνα καὶ ὣς τὴν  Ἀραπιά!»
Ἀστραπιαῖα διαδίδεται ὁ Θούριος μὲ χειρόγρα-

φα ἀντίγραφα στὰ Βαλκάνια καὶ στὸν ὑπόδουλο  
Ἑλληνισμό. Τὸν ἀποστηθίζουν, τὸν τραγουδοῦν, 
τὸν χορεύουν. Σημειώνεται στὰ ἀνακριτικὰ ἔγγραφα: 
«Κατὰ τὸν Σεπτέμβριον τοῦ ἔτους τούτου [1797] ὁ 
Ρήγας Βελεστινλὴς ἔψαλεν ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ  Ἀργέντη 
ὕμνον ἐλευθερίας... καὶ δὴ χορεύων περὶ τὴν τρά-

K

K

 Ὁ Θούριος, ἕνα ποίημα ἀπὸ 126 ρωμαλέους δεκαπεντασύλλαβους στί-
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νίσει τὶς καρδιές, νὰ ἐνθουσιάσει, νὰ ἐξεγείρει σὲ ἔνοπλους ἀγῶνες, ἀλλὰ 

συγχρόνως νὰ διδάξει καὶ νὰ φρονηματίσει. Τέτοια ἀπήχηση, τόση δύναμη 
στὶς λαϊκὲς μᾶζες! Ξεσήκωνε τὶς συνειδήσεις τῶν ραγιάδων, ἀπὸ ἐκεῖνον 

τὸν πρῶτο πυρακτωμένο στίχο:
«Κάλλιο ’ναι μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωὴ
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πεζαν». Καὶ ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα τῆς  Ἐπανάστασης, 
«οἱ  Ἕλληνες πολεμοῦσαν, ἔχοντες στὰ χείλη τους 
τὶς τρομερὲς στροφὲς τοῦ Ρήγα», γράφει ὁ Γάλλος 
ἱστορικὸς Πουκεβίλ.  Ὁ Δημ. Φωτιάδης ἀναφέρει: 
« Ὅσοι ἀπὸ τοὺς  Ἱερολοχίτες στὸ Δραγατσάνι δὲν 
βρῆκαν τὸν θάνατο στὴ μάχη, παρὰ πέσανε στὰ χέρια 
τῶν τυράννων, τραγουδάγανε τὸν Θούριο, ὅταν τοὺς 
ὁδηγοῦσαν νὰ τοὺς σφάξουν».  Ὁ δὲ Τερτσέτης: «Τὸ 
ἱερώτερο ἆσμα τῆς φυλῆς μας.  Ὡς σάλπιγγες εἰς τὴν  
Ἰεριχὼ ἐγκρέμιζαν τὰ τείχη τῆς Τριπολιτσᾶς, ἐτίναξαν 
στὸν ἀέρα τὰ κάστρα τῆς Μονεμβασιᾶς, τοῦ Ναυπλίου, 

τῶν  Ἀθηνῶν καὶ τὰ τρικάταρτα τοῦ ἐχθροῦ».
Καὶ πῶς νὰ μὴ συναρπάζει τὰ παλληκάρια ὁ Θού-

ριος, μοναδικὸ ποίημα στὴν ἱστορία τῶν ἑλληνικῶν 
γραμμάτων, ἀφοῦ ὁ Ρήγας στηρίζει τὴν κοινὴ πίστη 
τῶν σκλαβωμένων στὸν Σταυρό;

« Ἐλᾶτε μ’ ἕναν ζῆλον σὲ τοῦτον τὸν καιρόν,
νὰ κάμωμεν τὸν ὅρκον ἐπάνω στὸν Σταυρόν».
« Ὦ Βασιλεῦ τοῦ Κόσμου, ὁρκίζομαι σ’  Ἐσέ,
στὴν γνώμην τῶν Τυράννων νὰ μὴν ἐλθῶ ποτέ!»
ἤ
«Ψηλὰ στὰ μπαϊράκια σηκῶστε τὸν Σταυρόν,
καὶ σὰν ἀστροπελέκια κτυπᾶτε τὸν ἐχθρόν!»
Συγχρόνως ὁ Ρήγας συντάσσεις τὴν  Ἐπαναστα-

τικὴ Προκήρυξη». Μιὰ τρομερὴ κατακεραύνωση τοῦ 
Σουλτάνου, ἀλλὰ καὶ συγκλονιστικὴ περιγραφὴ τῶν 
μαρτυρίων τοῦ ὑπόδουλου ἔθνους.  Ἔχουν τὸ δικαί-
ωμα οἱ  Ἕλληνες νὰ ἐξεγερθοῦν, νὰ ἀποτινάξουν τὸν 
ζυγὸ τῆς τυραννίας καὶ μὲ θεσμοθετημένο Σύνταγμα 
νὰ διασφαλίσουν τὶς ἐλευθερίες τους.  Ἆθλο ὅμως 
ἀποτελεῖ τὸ Πολίτευμα ἢ  Ἡ Νέα Πολιτικὴ Διοίκησις 
τοῦ Ρήγα, ποὺ ὁ Ρήγας συνέταξε, σύμφωνα μὲ τὶ 
ἀποκαλύψεις τῆς αὐστριακῆς ἀνάκρισης, κλεισμέ-
νος ἐπὶ ἕνα μῆνα στὸ σπίτι του. « Ὁ λαὸς ἀπόγονος 
τῶν  Ἑλλήνων», γράφει στὸν πρόλογο, «... ἀπεφά-
σισεν ἐνανδριζόμενος μίαν φοράν, νὰ ἀτενίσῃ εἰς τὸν 
οὐρανόν... νὰ ἐκβοήσῃ μεγαλοφώνως ἐνώπιον πάσης 
τῆς οἰκουμένης, μὲ βροντώδη κραυγήν, τὰ ἱερὰ καὶ 
ἄμωμα δίκαια, ὁποὺ θεόθεν τῷ ἐχαρίσθησαν, διὰ νὰ 
ζήσῃ ἡσύχως ἐπάνω εἰς τὴν γῆν [...]  Ὅθεν κηρύττεται 

λαμπροφανῶς ἡ ἀκόλουθος φανέρωσις τῶν πολυτί-
μων δικαίων τοῦ ἀνθρώπου». «Τὰ Δικαιώματα τοῦ  
Ἀνθρώπου ἀκολουθοῦν σὲ 35 ἄρθρα, καὶ τὰ ὑπό-
λοιπα 124 ἄρθρα ἀποτελοῦν τὸ κυρίως Πολίτευμα.

Ὀνειρεύεται ὁ ἀπαράμιλλος δημοκρατικὸς καθο-
δηγητὴς τὴν ἀνασύσταση τῆς ἑλληνικῆς αὐτοκρατο-
ρίας μὲ δημοκρατικὴ μορφή. Μέσα στοὺς κόλπους 
της, ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς  Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, 
ἀνεξαρτήτως ἐθνικότητας καὶ θρησκείας, θὰ εἶχαν τὰ 
ἴδια ἀνθρώπινα καὶ πολιτικὰ δικαιώματα, μὲ πλήρη 
ἰσότητα καὶ ἐλευθερία, διακηρύσσοντας ὅτι «ὅλοι 

οἱ ἄνθρωποι, Χριστιανοὶ καὶ Τοῦρκοι, κατὰ φυσικὸν 
λόγον, εἶναι ἴσοι».

Τὰ τρία ἐπαναστατικὰ ἔργα (Θούριο, Προκήρυξη 
καὶ Πολίτευμα) ἤθελε ὁ Ρήγας νὰ τὰ χρησιμοποιήσει 
ὡς ἐπαναστατικὴ φλόγα. Γι’ αὐτὸ τὰ τύπωσε σὲ ἕνα 
φυλλάδιο μὲ ἀπόλυτη μυστικότητα –γιὰ νὰ μὴ λάβει 
γνώση ἡ αὐστριακὴ λογοκρισία– στὰ τυπογραφεῖα 
τῆς ἑλληνικῆς ἐφημερίδας μὲ τὸν τίτλο  Ἐφημερὶς 
τῶν ἀδελφῶν Μαρκίδες Πούλιου στὴ Βιέννη. Μέρα 
καὶ νύχτα ἐπόπτευε ὁ ἴδιος τὴν ἐκτύπωση. Κατὰ τὶς 
πρῶτες ἡμέρες τοῦ Δεκεμβρίου 1797, συσκευάζει σὲ 
τρία κιβώτια τὰ ἐπαναστατικὰ φυλλάδια, καλύπτει 
τὴν ἐπιφάνεια –γιὰ νὰ παραπλανήσει– μὲ ἀντίτυπα 
ἀπὸ τὸν Νέο  Ἀνάχαρση, καὶ τὰ παραδίδει ὡς ἐμπό-
ρευμα στὸν ἔμπιστο φίλο του, ἔμπορο  Ἀργέντη, 
μυημένο στὰ συνωμοτικὰ σχέδια, νὰ τὰ ἀποστείλει 
στὴν Τεργέστη στὸν ἐμπορικὸ ἀνταποκριτὴ  Ἀντώ-
νη Νιώτη. Συγχρόνως στέλνει δύο ἐπιστολὲς στὸν 
ἐπίσης ἀφοσιωμένο φίλο του  Ἀντώνιο Κορωνιό, 
νὰ παραλάβει τὰ κιβώτια καὶ νὰ τὰ φυλάξει μὲ κάθε 
ἐπιμέλεια, μέχρι νὰ φθάσει ὁ ἴδιος στὴν Τεργέστη. 

Αὐτὲς οἱ ἐπιστολὲς ἦταν ἡ αἰτία τῆς καταστροφῆς 
τοῦ ἐπαναστατικοῦ σχεδίου καὶ τῶν δραματικῶν 
ἐξελίξεων.  Ὁ Κορωνιὸς ἀπουσιάζει, ὁ συνεταῖρός 
του, Δημήτριος Οἰκονόμου, ἀμύητος καὶ ἀντίθετος 
σὲ κάθε ἐπαναστατικὴ κίνηση, ἀνοίγει τὶς ἐπιστολές, 
νομίζοντας ὅτι ἀπευθύνονται στὴν ἑταιρεία, καὶ τρο-
μοκρατημένος ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὁ Ρήγας κατεβαίνει 
στὴν  Ἑλλάδα γιὰ ἐπανάσταση. Γιὰ νὰ ἀπεκδυθεῖ 
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Πῶς νὰ μὴ συναρπάζει τὰ παλληκάρια ὁ Θούριος, μοναδικὸ ποίημα στὴν 
ἱστορία τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων, ἀφοῦ ὁ Ρήγας στηρίζει τὴν κοινὴ 

πίστη τῶν σκλαβωμένων στὸν Σταυρό;
«Ψηλὰ στὰ μπαϊράκια σηκῶστε τὸν Σταυρόν,
καὶ σὰν ἀστροπελέκια κτυπᾶτε τὸν ἐχθρόν!»
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ἀπὸ κάθε εὐθύνη, καταφεύγει καὶ παραδίδει τὶς 
ἐπιστολὲς στὴν  Ἀστυνομία τῆς Τεργέστης...

Ἀνύποπτος ὁ Ρήγας, μόλις φτάνει στὴν Τεργέ-
στη μετὰ ἀπὸ ἐπίπονο ταξίδι, καταλύει σὲ παραθα-
λάσσιο ξενοδοχεῖο μὲ τὸν νεαρὸ συμπατριώτη του 
Χριστόφορο Χατζηβασίλη, τὸν μετέπειτα ἀπόστολο 
τῆς Φιλικῆς  Ἑταιρείας Χριστόφορο Περραιβό.  Ἐνῷ 
ἑτοιμάζεται νὰ μεταβεῖ στὸ γαλλικὸ προξενεῖο, γιὰ 
νὰ ζητήσει γαλλικὴ προστασία, περικυκλώνεται 
ἀπὸ τὴν  Ἀστυνομία. Πεπειραμένος ὅμως συνωμό-
της, ἀντιλαμβάνεται τὸ συμβὰν καὶ τὴν τελευταία 
στιγμὴ ρίχνει ἀπὸ τὸ παράθυρο τοῦ ξενοδοχείου 
στὴ θάλασσα τὴν ἀλληλογραφία του, διευθύν-
σεις καὶ κάθε ἄλλο ἐπαναστατικὸ πειστήριο.  Ἔτσι ἡ  
Ἱστορία ἔχασε πολλὰ διαφωτιστικὰ στοιχεῖα, ἀλλὰ 
ὁ Ρήγας μὲ τὴν πράξη του αὐτὴ ἔσωσε πολλοὺς 
πατριῶτες  Ἕλληνες στὴν Αὐστριακὴ ἢ τὴν  Ὀθω-
μανικὴ αὐτοκρατορία, τῶν ὁποίων ἡ ἐνοχὴ οὐδέ-
ποτε ἀποκαλύφθηκε.  Ἐν συνεχείᾳ συλλαμβάνεται, 
παρόντος τοῦ διοικητῆ τῆς Τεργέστης, ἀπαλλάσσει 
ἀπὸ κάθε εὐθύνη τὸν δῆθεν τυχαῖο συνταξιδιώτη 
του Χριστόφορο Περραιβό, ὑποστηρίζοντας ὅτι 
αὐτὸς μεταβαίνει στὴν  Ἰταλία γιὰ σπουδές, καὶ ἀπο-
μονωμένος ὑποβάλλεται ἐπὶ πολλὰ μερόνυχτα σὲ 
ἐξαντλητικὲς προανακρίσεις.  Ἀκολουθοῦν τακτικὲς 
ἀνακρίσεις ἀπὸ τὴ Δικαιοσύνη, καὶ μιὰ νύχτα, φο-
βούμενος μήπως βασανιζόμενος λυγίσει καὶ ἀπο-

καλύψει στοιχεῖα ἐνοχοποιητικὰ γιὰ τὸν ἑαυτό του 
καὶ τοὺς ἄλλους, ἀποπειρᾶται νὰ αὐτοκτονήσει, 
κτυπώντας τὸ στῆθός του μὲ μικρὸ μαχαίρι.  Ἔντρο-
μη ἡ  Ἀστυνομία, μήπως χάσει τὸν ἀρχισυνωμότη 
καὶ δὲν διαλευκανθεῖ τὸ εὖρος τῆς συνωμοσίας, 
φροντίζει γιὰ τὴν πλήρη ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας 
του καὶ μετὰ δίμηνη καθυστέρηση τὸν ἀποστέλλει 
σιδηροδέσμιο μὲ ἔνοπλη φρουρά, τὸν Φεβρουάριο 

τοῦ 1798, στὶς φρικτὲς φυλακὲς τῆς Βιέννης.
Μολονότι ὁ Ρήγας ἀρνεῖται μέχρι τέλους νὰ 

κατονομάσει τοὺς συνεταίρους του, ἡ αὐστριακὴ  

Ἀστυνομία, ἀποσπώντας πληροφορίες ἀπὸ ἐμπο-
ρικοὺς ὑπαλλήλους τοῦ οἴκου  Ἀργέντη, κέντρου 
συναντήσεως τῶν συνωμοτῶν, κατορθώνει νὰ 
συλλάβει στὴν Τεργέστη καὶ τὴ Βιέννη 18 πρόσω-
πα ὡς συμμετέχοντα στὴν ἐπαναστατικὴ κίνηση.  
Ἦταν ἐνθουσιώδεις νέοι, μερικοὶ ἡλικίας ἀπὸ 17 
ὣς 22 ἐτῶν, ὁ δὲ ἀρχηγός του, ὁ Ρήγας, ἦταν ὁ 
μεγαλύτερος, μόλις 40 ἐτῶν. Τὸ ἔγκλημά τους 
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 Καὶ ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα τῆς  Ἐπανάστασης, «οἱ  Ἕλληνες πολεμοῦσαν, ἔχο-
ντες στὰ χείλη τους τὶς τρομερὲς στροφὲς τοῦ Ρήγα», γράφει ὁ Γάλλος 

ἱστορικὸς Πουκεβίλ.  Ὁ Δημ. Φωτιάδης ἀναφέρει: « Ὅσοι ἀπὸ τοὺς  Ἱε-
ρολοχίτες στὸ Δραγατσάνι δὲν βρῆκαν τὸν θάνατο στὴ μάχη, παρὰ πέσανε 
στὰ χέρια τῶν τυράννων, τραγουδάγανε τὸν Θούριο, ὅταν τοὺς ὁδηγοῦσαν 

νὰ τοὺς σφάξουν».  Ὁ δὲ Τερτσέτης: «Τὸ ἱερώτερο ἆσμα τῆς φυλῆς μας.  
Ὡς σάλπιγγες εἰς τὴν  Ἰεριχὼ ἐγκρέμιζαν τὰ τείχη τῆς Τριπολιτσᾶς, ἐτίναξαν 

στὸν ἀέρα τὰ κάστρα τῆς Μονεμβασιᾶς, τοῦ Ναυπλίου, τῶν  Ἀθηνῶν καὶ τὰ 
τρικάταρτα τοῦ ἐχθροῦ».
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ἦταν ὅτι πόθησαν τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδας τους 
καὶ ἐνθουσιάστηκαν μὲ τὴν ἰδέα τῆς ἐπικείμενης 
ἐθνεγερσίας γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή της.   Ἂν καὶ 
βασανίστηκαν, γιὰ νὰ ἀποκαλύψουν τὸ δίκτυο τῆς 
ἐπαναστατικῆς συνωμοσίας, κράτησαν ἑρμητικὰ 
κλειστὰ τὰ στόματά τους. Καὶ ὁ Ρήγας δὲν ὑποκύπτει 

στὶς ἐπίμονες πιέσεις τοῦ πιὸ δεσποτικοῦ κράτους 
τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ μὲ γενναιότητα διακηρύσσει 
τὸ μῖσός του κατὰ τῶν τυράννων τῆς πατρίδας του.  
Ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμολογία του στὸ πόρισμα 
τῆς αὐστριακῆς ἀνάκρισης ἀρκεῖ, γιὰ νὰ λαμπρύνει 
αἰωνίως τὴ μνήμη τοῦ ἐθνομάρτυρα: « Ὁμολογεῖ 
ὁ Ρήγας ὅτι ἀνέκαθεν μοναδικός του πόθος ἦτο νὰ 
ἐλευθερωθεῖ ἡ  Ἑλλὰς ἐκ τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ καὶ 
ὅτι μετὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς του δὲν ἔχει παρὰ 
μίαν μόνην ἐπιθυμίαν: νὰ ἴδῃ τοὺς Τούρκους ἐκδιω-
κομένους ἀπὸ τὴν  Ἑλλάδα...».

Ἐν τῷ μεταξύ, μετὰ ἀπὸ διαπραγματεύσεις τῶν 
δύο δεσποτικῶν αὐτοκρατοριῶν τῆς Αὐστριακῆς 
καὶ τῆς  Ὀθωμανικῆς, ἡ αὐστριακὴ κυβέρνηση, γιὰ 
νὰ ἐπιτύχει ἀνταλλάγματα, ἀποφάσισε νὰ ἐκδώσει 
στοὺς Τούρκους τοὺς ὀκτὼ  Ἕλληνες συνωμότες ποὺ 
ἦταν Τοῦρκοι ὑπήκοοι, οἱ δὲ λοιποί, μὴ Τοῦρκοι 
ὑπήκοοι, ἐξορίστηκαν καὶ οἱ περιουσίες τους δημεύ-
θηκαν. Τὰ τυπογραφεῖα Πούλιου κατεσχέθησαν, ἡ  
Ἐφημερὶς ἔπαυσε νὰ ἐκδίδεται, καὶ ὁ Ρήγας μὲ ἑπτὰ 
συντρόφους του στὶς 27  Ἀπριλίου 1798 παίρνουν 
τὸν δρόμο τοῦ μαρτυρίου σιδηροδέσμιοι ἀνὰ δύο 
καὶ μὲ ἰσχυρὴ ἔνοπλη συνοδεία.  Ἐξαντλημένοι ἀπὸ 
κακουχίες καὶ βασανιστικὴ πορεία νύχτα-μέρα, πα-
ραδίδονται ἐπὶ τέλους στὶς 10 Μαΐου «ἐν τάξει ὁ εἷς 
μετὰ τὸν ἄλλον καὶ ἐπὶ ἀποδείξει εἰς τὸν [Τοῦρκο] 
στρατιωτικὸν διοικητήν (Καϊμακάμη) τοῦ Βελιγραδί-
ου», ὁ ὁποῖος τοὺς ἐγκλείει στὸν πύργο Ντεμπόιζα, 
ἀναμένοντας διαταγὲς γιὰ τὴν τύχη τους.  Ἐπειδὴ 
ὅμως ἡ ἀποστολή τους στὴν Κωνσταντινούπολη 
ἐνέχει πολλοὺς κινδύνους, καὶ πολλοὶ πασᾶδες, 
γνῶστες τῶν ἐπαναστατικῶν σχεδίων τοῦ Ρήγα, 

καὶ ἰδίως ὁ φίλος του ἐν ἀνταρσίᾳ Πασβάνογλου, 
κινοῦνται στοὺς δρόμους νὰ ἀποσπάσουν καὶ νὰ 
σώσουν τοὺς συνωμότες, ὁ Σουλτᾶνος στέλνει 
κρυφὰ διαταγὴ στὸν Καϊμακάμη νὰ θανατώσει μὲ 
κάθε μυστικότητα τοὺς κρατουμένους καὶ νὰ δια-
δώσει ὅτι ἀπέδρασαν. Πράγματι, κατὰ τὴ νύχτα τῆς 

24ης  Ἰουνίου 1798, ὁ Ρήγας καὶ οἱ ἑπτὰ σύντροφοί 
του ἐξετελέσθησαν ἀπάνθρωπα στὸν Πύργο Ντε-
μπόιζα τοῦ Βελιγραδίου ἀπὸ Τούρκους δημίους 
μὲ τὸν μαρτυρικὸ θάνατο τοῦ στραγγαλισμοῦ, καὶ 
τὰ πτώματά τους ρίχθηκαν στὸν Δούναβη, γιὰ νὰ 
ἐξαφανιστεῖ κάθε ἴχνος τους. «Αὐτὸ τὸ δραματικὸν 
τέλος εἶχεν ἡ πρώτη μεγάλη καὶ ἀληθῶς πανελλήνιος 
ἀπόπειρα ἀπελευθερώσεως τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους», 
γράφει ὁ Καθηγητὴς  Ἀπόστ. Δασκαλάκης.

Πεθαίνοντας ὁ Ρήγας εἶπε: « Ἔτσι πεθαίνουν τὰ 
παλληκάρια.  Ἐγὼ ἀρκετὸν σπόρον ἔσπειρα, καὶ τὸ 
ἔθνος μου θὰ θερίσει τὸν γλυκὺν καρπόν». Λόγια 
προφητικά! Τὰ τελευταῖα λόγια ἑνὸς μεγάλου  Ἕλλη-
να πατριώτη καὶ ἁγνοῦ ὁραματιστῆ τῶν ἰδεῶν τῆς 
ἰσότητας καὶ ἐλευθερίας ὅλων τῶν λαῶν. Τὸν τι-
μοῦν τὰ Βαλκάνια. Σύμβολο τοῦ Γένους γίνεται μὲ 
τὴ θυσία του γιὰ τοὺς  Ἕλληνες. Εἶναι ὁ πρωτομάρ-
τυρας τῆς ἑλληνικῆς ἐλευθερίας, «πρωτόθρονος στὸ 
εἰκονοστάσι τοῦ Γένους»!  Ὡς ὁρμητικὸς ἐθνεγέρτης 
ὁμολογεῖ ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: « Ἐστάθη ὁ 
μέγας εὐεργέτης τῆ φυλῆς μας, τὸ μελάνι του θὰ εἶναι 
πολύτιμο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅσο τὸ αἷμά του τὸ ἅγιο 
ἔγραψε τροπάρια ἄλλο σόι». Σήμερα, στὰ Προπύλαια 
τοῦ Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν, μαρμαρωμένος στὸν 
ἀνδριάντα του, ὁ ἐθναπόστολος καὶ ἐθνομάρτυρας 
Ρήγας καλεῖ σὲ ἐθνικὴ ὁμοψυχία τοὺς Νεοέλληνες, 
καὶ ἀθάνατος ἀπευθύνει ἔκκληση στὶς καρδιές μας 
μὲ τοὺς στίχους τοῦ Θουρίου του:

«Σᾶς κράζει ἡ  Ἑλλάδα, σᾶς θέλει, σᾶς πονεῖ,
ζητᾷ τὴν συνδρομήν σας μὲ μητρικὴν φωνή».

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ
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Ὀνειρεύεται ὁ ἀπαράμιλλος δημοκρατικὸς καθοδηγητὴς τὴν ἀνασύστα-
ση τῆς ἑλληνικῆς αὐτοκρατορίας μὲ δημοκρατικὴ μορφή. Μέσα στοὺς 

κόλπους της, ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς  Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἀνεξαρτήτως 
ἐθνικότητας καὶ θρησκείας, θὰ εἶχαν τὰ ἴδια ἀνθρώπινα καὶ πολιτικὰ δι-

καιώματα, μὲ πλήρη ἰσότητα καὶ ἐλευθερία, διακηρύσσοντας ὅτι «ὅλοι οἱ 
ἄνθρωποι, Χριστιανοὶ καὶ Τοῦρκοι, κατὰ φυσικὸν λόγον, εἶναι ἴσοι».
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Γνωστὸς σὲ ὅλους μας ὁ λόγος αὐτῶν ποὺ ἐπαγ-
γέλλονται ὅτι «γκρεμίζουν μύθους»: Στὴν  Ἁγία 
Λαύρα, λένε, δὲν ἔγινε ἀπολύτως τίποτα.  Ὁ 

Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς δὲν βρισκόταν κἂν στὸ 
μοναστήρι στὶς 25 Μαρτίου. Χώρια ποὺ ἡ ἐπανάστα-
ση εἶχε ἤδη ξεκινήσει κάποιες μέρες νωρίτερα.  Ἰδού, 

λένε, ἕνας ἀκόμα ἐθνικὸς μῦθος, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἡ 
ἱστορικὸς καὶ διατελέσασα ὑπουργὸς κ. Μαρία Ρε-
πούση εἶχε ἀποκαλέσει ἀπαξιωτικά «Κρυφὰ Σχολειὰ 
καὶ δαίμονες». Καὶ ὁ πόλεμος ἐνάντια σὲ αὐτοὺς τούς 
«μύθους» ξέσπασε λυσσαλέος, καὶ μαίνεται ἀκόμα. 
Καὶ νά, γιὰ μία ἀκόμα φορά, ἡ ἱστορία ἀντικείμενο 

Ἡ ἔναρξη τῆς  Ἐπανάστασης 
Ἡ μεγάλη ἀλήθεια πίσω ἀπὸ τὸν θρῦλο
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Γνωστὸς σὲ ὅλους μας ὁ λόγος αὐτῶν ποὺ ἐπαγγέλλονται ὅτι «γκρεμί-
ζουν μύθους»: Στὴν  Ἁγία Λαύρα, λένε, δὲν ἔγινε ἀπολύτως τίποτα.  Ὁ 
Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς δὲν βρισκόταν κἂν στὸ μοναστήρι στὶς 25 
Μαρτίου. Χώρια ποὺ ἡ ἐπανάσταση εἶχε ἤδη ξεκινήσει κάποιες μέρες 
νωρίτερα.  Ἰδού, λένε, ἕνας ἀκόμα ἐθνικὸς μῦθος, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἡ 

ἱστορικὸς καὶ διατελέσασα ὑπουργὸς κ. Μαρία Ρεπούση εἶχε ἀποκαλέσει 
ἀπαξιωτικά «Κρυφὰ Σχολειὰ καὶ δαίμονες».
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ἰδεολογικῆς ἢ καὶ πολιτικῆς ἀντιπαράθεσης.
Τί θὰ ἀπαντήσουμε ἐμεῖς σὲ αὐτά;
Μὲ συγχωρεῖτε ποὺ θὰ τὸ πῶ, ἀλλὰ ὅσοι τὰ λέ-

νε αὐτά «κομίζουν γλαῦκα εἰς τὰς  Ἀθήνας», ἤ, ἂν 
θέλετε, παραβιάζουν ἀνοικτὲς θύρες.  Ἐξάλλου, διε-
ρωτῶμαι εἰλικρινὰ τί θὰ κερδίσουμε, ἂν ἐμπλακοῦμε 
σὲ τέτοιες συζητήσεις, μέσα στὶς ὁποῖες κινδυνεύουμε 
νὰ χαθοῦμε στὶς λεπτομέρειες καὶ νὰ χάσουμε τὴν 
οὐσία.  Ἀξίζει νὰ ἐπισκοπήσουμε, μὲ κάθε συντομία, 
τὰ δεδομένα ποὺ ἔχουμε:

Πράγματι, ὅπως συνάγεται ἀπὸ τὶς πηγές, ὁ Πα-
λαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς ΔΕΝ βρισκόταν στὴν  Ἁγία 
Λαύρα στὶς 25 Μαρτίου, καὶ εὐλόγησε μὲν αὐτὴ τὴ 
μέρα τὰ ὅπλα τοῦ  Ἀγῶνα, ἀλλὰ τὰ εὐλόγησε στὴν 
πλατεῖα τοῦ  Ἁγίου Γεωργίου στὴν Πάτρα. Πόση 
ἆραγε διαφορὰ κάνει αὐτό;  Ἄλλωστε, εἶναι γνωστὸ 
ὅτι ὁ Δεσπότης βρισκόταν πράγματι στὴν  Ἁγία Λαύ-
ρα ἀρκετὲς μέρες νωρίτερα, στὶς 17 Μαρτίου, σὲ 
ἐπίσημη δοξολογία μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ  
Ἁγίου  Ἀλεξίου, πολιούχου τῶν Καλαβρύτων, καὶ 
εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ ἔγινε τότε ἐκεῖ κάτι σημα-
ντικό.  Ἀμφίβολο παραμένει πόση ἱστορικὴ βάση 
ἔχει ὁ λόγος τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ ποὺ 
δημοσιεύθηκε σὲ εὐρωπαϊκὲς ἐφημερίδες, μὲ πρώτη 
τὴν ἐφημερίδα Le Constitunionnel τοῦ Παρισιοῦ στὸ 
φύλλο της τῆς 6ης  Ἰουνίου 1821 (μὲ τὸ νέο ἡμερο-
λόγιο). Μὲ αὐτὸν τὸν λόγο, τὸν ὁποῖο σύμφωνα μὲ 
τὸ δημοσίευμα ἐκφώνησε ὁ Δεσπότης στὴν  Ἁγία 
Λαύρα στὶς 8 Μαρτίου (δηλαδὴ στὶς 20 Μαρτίου 
μὲ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο ποὺ ἦταν ἐν ἰσχύϊ στὴν  
Ἑλλάδα), καλοῦνταν ὁ κλῆρος καὶ οἱ πιστοὶ τῆς Πε-
λοποννήσου σὲ ἐξέγερση.   Ἂν ὑπῆρξε τέτοιος λόγος 
στὴν  Ἁγία Λαύρα, θὰ ἐκφωνήθηκε στὶς 17 Μαρτίου, 
ὁπότε ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς βρισκόταν ἐκεῖ.

Τὴν ἴδια ἐξάλλου ἡμέρα, στὶς 17 Μαρτίου, μετὰ 

ἀπὸ μεγάλη δοξολογία στὸν ναὸ τῶν 
Ταξιαρχῶν, ξεκίνησαν ἀπὸ τὴν Τσίμο-
βα, τὴ σημερινὴ  Ἀρεόπολη, οἱ Μα-
νιᾶτες τοῦ Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, 
οἱ ὁποῖοι στὶς 23 Μαρτίου ἀπελευθέρω-
σαν τὴν Καλαμάτα.  Ἡ Καλαμάτα ἦταν 
ἡ πρώτη πόλη ποὺ ἀπελευθερώθηκε 
ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό. Τὰ γεγονότα 
αὐτὰ τιμῶνται μὲ λαμπρὲς ἐκδηλώσεις, 
στὴ μὲν  Ἀρεόπολη στὶς 17 Μαρτίου, 
στὴ δὲ Καλαμάτα στὶς 23 Μαρτίου. Οἱ 
δὲ πρῶτες συγκρούσεις εἶχαν γίνει νω-
ρίτερα. 

Δὲν ἔχει νόημα νὰ μποῦμε σὲ λε-
πτομέρειες, οἱ ὁποῖες ἄλλωστε ἔχουν 
συζητηθεῖ ἐκτενῶς.  Ἀλλὰ ἀξίζει νὰ 
διερωτηθοῦμε, γιὰ μία ἀκόμη φορά, 
τί κερδίζουμε μέσα ἀπὸ ὅλη αὐτὴ τὴ 
συζήτηση.  Ἔστω:  Ἡ 25η Μαρτίου φαί-

νεται ὅτι προγραμματιζόταν ἀπὸ τὸν  Ἀλέξανδρο  
Ὑψηλάντη νὰ εἶναι ἡ ἡμερομηνία ἔναρξης τῆς  Ἐπα-
νάστασης στὴν Πελοπόννησο «ὡς εὐαγγελιζομένη 
τὴν πολιτικὴν λύτρωσιν τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους», 
ὅπως τὸ γράφει ὁ Σπυρίδων Τρικούπης1, ἀλλὰ 
ἡ  Ἐπανάσταση τελικὰ ξεκίνησε νωρίτερα. Θέλετε 
νά... «παραδεχθοῦμε» ὅτι εἶχε ξεκινήσει μερικὲς 
μέρες νωρίτερα;  Ἔ, δὲν ἔχουμε κανένα πρόβλημα 
νὰ ποῦμε ὅτι εἶχε ξεκινήσει ἕναν ὁλόκληρο μῆνα 
νωρίτερα, στὶς 24 Φεβρουαρίου, ὅταν μία ἀπὸ τὶς 
εὐγενέστερες μορφὲς τοῦ  Ἀγῶνα, ὁ  Ἀλέξανδρος  
Ὑψηλάντης, κήρυξε τὴν ἔναρξή της μὲ τὴν προκή-
ρυξή του «Μάχου ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος», ποὺ 
σημαίνει: «Πολέμησε γιὰ τὴν Πίστη καὶ τὴν Πατρίδα» 
– καὶ δὲν εἶναι ἀσφαλῶς τυχαῖο ὅτι πίστη καὶ πατρίδα 
μπαίνουν ἐδῶ δίπλα δίπλα. 

Ὅλα τὰ παραπάνω, ἂν πετυχαίνουν κάτι, αὐτὸ 
εἶναι νὰ θέσουν μὲ ἀκόμα μεγαλύτερη ἔμφαση τὸ 
πολὺ ἁπλὸ ἐρώτημα: Γιατί ἡ 25η Μαρτίου καθιερώ-
θηκε ὡς ἡμέρα ἑορτασμοῦ τῆς ἐπετείου τῆς  Ἐπα-
νάστασης;

Φταίει ὁ Πουκεβίλ, ἀποφαίνονται μὲ περισσὴ 
εὐκολία οἱ αὐτόκλητοι γκρεμιστὲς τῶν «ἐθνικῶν μύ-
θων». Σύμφωνα μὲ τὰ ὅσα γράφει ἡ  Ἔφη  Ἀλλαμανῆ 
ἀπὸ τὸ 1975 στὴν  Ἱστορία τοῦ  Ἑλληνικοῦ  Ἔθνους2, 
στὸ ἔργο τοῦ Πουκεβὶλ καὶ μόνο ἐρείδεται ὁ μῦθος 
τῆς  Ἁγίας Λαύρας.

Ἂς μᾶς ἐπιτραπεῖ ὅμως νὰ ποῦμε ὅτι εἶναι ἐπι-

1 Σπυρίδωνος Τρικούπη,  Ἱστορία  Ἑλληνικῆς  Ἐπαναστάσε-
ως, Λονδῖνο 18602, τόμος Α΄, κεφ. Β΄, σελ. 23: «ἐμελέτα ν’ 
ἀρχίσῃ τὰ ἔνοπλα κινήματά του τὴν 25 Μαρτίου, ἡμέραν τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ, ὡς εὐαγγελιζομένην τὴν πολιτικὴν λύτρωσιν 
τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους».

2  Ἔφης  Ἀλλαμανῆ, «Ἔναρξη τῆς  Ἐπαναστάσεως στὴν  Ἑλλάδα»,  
Ἱστορία τοῦ  Ἑλληνικοῦ  Ἔθνους, τόμ. ΙΒ΄, σελ. 84.58
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πόλαιο νὰ ὑποστηρίξει κανεὶς κάτι τέτοιο. Καὶ αὐτὸ 
γιὰ δύο λόγους: 

Πρῶτον, ὅπως ἐπισημαίνει εὐστοχώτατα ὁ  Ἀπό-
στολος Δασκαλάκης, Καθηγητὴς τῆς Μεσαιωνικῆς 
καὶ Νεωτέρας  Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο  Ἀθηνῶν, 
τοῦ ὁποίου διετέλεσε καὶ Πρύτανις, ὁ Πουκεβὶλ 
κάνει μὲν λόγο γιὰ Δοξολογία στὴν  Ἁγία Λαύρα 
παρουσίᾳ τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, δὲν 
προσδιορίζει ὅμως τὴν ἡμερομηνία κατὰ τὴν ὁποία 
αὐτὴ ἔλαβε χώρα3, καὶ ἄρα θὰ ἦταν πέρα γιὰ πέρα 
ἀστήρικτο νὰ θεωρήσει κανεὶς ὅτι στὸν Πουκεβὶλ 
ἔχει τὴν ἀρχή της ἡ σύνδεση τῆς ἔναρξης τῆς  Ἐπα-
νάστασης μὲ τὴν 25η Μαρτίου.

Δεύτερον καὶ ἐξίσου σημαντικὸ εἶναι αὐτὸ ποὺ 
σημειώνει ὁ ἐρευνητὴς τῆς ἔναρξης τῆς  Ἐπανάστα-
σης Διονύσης Μιτάκης4: ὅτι τὸ ἔργο τοῦ Πουκεβὶλ 
μεταφράσθηκε στὰ ἑλληνικὰ καὶ ἔγινε γνωστὸ στὸ 
ἑλληνικὸ κοινὸ τὸ 1890-91, ἐνῷ ἡ 25η Μαρτίου 
εἶχε θεσπισθεῖ ἐπισήμως ὡς ἡμέρα ἑορτασμοῦ τῆς  
Ἐπανάστασης «εἰς τὸ διηνεκές» πάνω ἀπὸ πενῆντα 
χρόνια νωρίτερα, μὲ βασιλικὸ διάταγμα τοῦ  Ὄθωνα 
τὸ 18385.

Ἄρα;  Ἄρα, πολὺ ἁπλᾶ, δέν... φταίει ὁ Πουκεβίλ, 
ποὺ ἑορτάζουμε τὴν ἐπέτειο τῆς  Ἐπανάστασης τὴν 
25η Μαρτίου.

Μ’ ὅλα αὐτά, τὸ ἐρώτημα γίνεται ἀκόμα πιὸ ἔντο-
νο, πιὸ πιεστικό: Γιατί ἡ 25η Μαρτίου ἀγκαλιάστηκε 
ὡς ἡμέρα ἑορτασμοῦ τῆς  Ἐπανάστασης, τὴ στιγμὴ 
ποὺ ἦταν κοινὸ μυστικὸ ὅτι ἡ  Ἐπανάσταση εἶχε τε-
λικὰ ξεκινήσει νωρίτερα; 

Εἶναι καιρὸς νὰ δοῦμε τὴν ἁπλῆ ἀπάντηση: Προ-

3  Ἀποστόλου Β. Δασκαλάκη,  Ἡ ἔναρξις τοῦ  Ἀγῶνος τῆς  
Ἐλευθερίας,  Ἀθῆναι 1961, σελ. 25.

4 Διονύση Μιτάκη, Τὰ ἐναρκτήρια τοῦ Εἰκοσιένα,  Ἀθήνα 1983, 
σελ. 68-70.

5 Βασιλικὸ Διάταγμα 980 / 15(27)-3-1838.

φανῶς, ἀπαντᾶμε, ὁ ἑλληνισμὸς ἤθελε νὰ ἑορτάζει, 
μαζὶ μὲ τὴν  Ἐπανάσταση, τὴν πίστη πάνω στὴν ὁποία 
θεμελιώθηκε ἡ  Ἐπανάσταση. Προφανέστατα, στὴ 
συνείδηση τοῦ λαοῦ ἡ ἐπέτειος τῆς ἐθνεγερσίας 
ὤφειλε νὰ εἶναι διπλῆ ἑορτή: ἑορτὴ τοῦ ἔθνους ποὺ 
ξεσηκώθηκε, καὶ ἑορτὴ τῆς πίστης ποὺ κράτησε τὸ 
ἔθνος ζωντανὸ καὶ τὸ ὁδήγησε στὸν ξεσηκωμό. 

Ἡ σύνδεση τοῦ ξεσηκωμοῦ μὲ τὴν πίστη ἦταν 
αὐτονόητη ἤδη στοὺς σχεδιασμοὺς γιὰ τὴν ἔναρξη 

K

K

 Γιατί ἡ 25η Μαρτίου ἀγκαλιάστηκε ὡς ἡμέρα ἑορτασμοῦ τῆς  Ἐπανά-
στασης, τὴ στιγμὴ ποὺ ἦταν κοινὸ μυστικὸ ὅτι ἡ  Ἐπανάσταση  

εἶχε τελικὰ ξεκινήσει νωρίτερα; 
Εἶναι καιρὸς νὰ δοῦμε τὴν ἁπλῆ ἀπάντηση: Προφανῶς, ἀπαντᾶμε, ὁ 
ἑλληνισμὸς ἤθελε νὰ ἑορτάζει, μαζὶ μὲ τὴν  Ἐπανάσταση, τὴν πίστη 
πάνω στὴν ὁποία θεμελιώθηκε ἡ  Ἐπανάσταση. Προφανέστατα, στὴ 

συνείδηση τοῦ λαοῦ ἡ ἐπέτειος τῆς ἐθνεγερσίας ὤφειλε νὰ εἶναι διπλῆ 
ἑορτή: ἑορτὴ τοῦ ἔθνους ποὺ ξεσηκώθηκε, καὶ ἑορτὴ τῆς πίστης ποὺ 

κράτησε τὸ ἔθνος ζωντανὸ καὶ τὸ ὁδήγησε στὸν ξεσηκωμό. 
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τῆς  Ἐπανάστασης. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι στὴν 
περίφημη Σύσκεψη τῆς Βοστίτσας, ἡ ὁποία συνῆλθε 
στὰ τέλη  Ἰανουαρίου 1821 μὲ ἀποκλειστικὸ ἀντι-
κείμενο τὴν ὀργάνωση καὶ τὸν προσδιορισμὸ τοῦ 
χρόνου ἔναρξης τῆς  Ἐπανάστασης στὴν Πελοπόν-
νησο, «ἔπεσαν στὸ τραπέζι» τρεῖς ἡμερομηνίες: ἡ 

25η Μαρτίου, ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτό-
κου, ἡ 23η  Ἀπριλίου, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ  Ἁγίου 
Γεωργίου, καὶ ἡ 21η Μαΐου, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν  
Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ  Ἑλένης. Τρεῖς οἱ ἐπιλογές 
ποὺ συζητήθηκαν, ἕνας ὁ κοινὸς παρονομαστής: 
ὅτι ὁ ξεσηκωμὸς τοῦ Γένους ἔπρεπε νὰ συνδέεται 
μὲ μιὰ μεγάλη ἑορτὴ τῆς  Ὀρθοδοξίας, τῆς πίστης 
ποὺ εἶχε κρατήσει ζωντανὸ τὸ Γένος στὰ τετρακόσια 
χρόνια τῆς σκλαβιᾶς.

Ἰδοὺ καὶ μιὰ πρόσθετη ἀπόδειξη:  Ἡ πρώτη ἐπέ-
τειος τῆς ἐθνεγερσίας ἑορτάσθηκε, βεβαίως, τὸ 1822. 
Τότε ἡ προσωρινὴ κυβέρνηση, ποὺ εἶχε ἕδρα της τὴν 
Κόρινθο, ἀποφάσισε νὰ ἑορτασθεῖ ἡ πρώτη αὐτὴ 
ἐπέτειος τῆς  Ἐπανάστασης μὲ κάθε ἐπισημότητα.  
Ὁ Γερμανὸς φιλέλληνας ἐθελοντὴς C. T. Striebeck, 
ποὺ παρακολούθησε τις λαμπρὲς ἑορταστικὲς ἐκδη-
λώσεις, μᾶς τὶς περιγράφει μὲ λεπτομέρειες6. Πότε 

6  Ὁ Κυριάκος Σιμόπουλος (Πῶς εἶδαν οἱ ξένοι τὴν  Ἑλλάδα 
τοῦ ’21,  Ἀθήνα 2004, τόμ. 2, σελ. 53) παραθέτει τὴν περι-
γραφὴ αὐτοῦ τοῦ πρώτου ἑορτασμοῦ ἀπὸ C. T. Striebeck.  
Ἡ περιγραφὴ εἶναι ἀντλημένη ἀπὸ τὸ βιβλίο: C. T. Striebeck, 
Mitteilungen aus dem Tagebuche des Philhellenen, E. A. 
Telgener, 1834 (1η έκδοση 1828), σελ. 187-189.

ἔγινε ὁ πρῶτος αὐτὸς ἐπίσημος ἐπετειακὸς ἑορ-
τασμὸς τῆς  Ἐπανάστασης; Στὶς 2  Ἀπριλίου 1822... 
ἀνήμερα τὸ Πάσχα. Δὲν ἦταν ἡ ἡμερομηνία αὐτὸ 
ποὺ εἶχε σημασία· σημασία εἶχε ἡ σύμπτωση μὲ μιὰ 
μεγάλη –ἐν προκειμένῳ τὴ μεγαλύτερη– ἑορτὴ τῆς  
Ὀρθοδοξίας.

Ἰδοὺ λοιπὸν ἡ μεγάλη ἀλήθεια, ποὺ εἶναι τόσο 
μεγάλη, ὥστε, ὅσο περισσότερο τὴν πολεμοῦν, 
τόσο περισσότερο λάμπει:  Ἀγκαλιάζοντας τὴν 25η 
Μαρτίου ὡς ἐπέτειο τῆς ἐθνεγερσίας, ὁ ἑλληνισμὸς 
θέλησε νὰ διατρανώσει ὅτι ἡ  Ἐπανάσταση ἦταν 
ἀδιάσπαστα καὶ ἀκατάλυτα συνδεδεμένη μὲ τὴν 
πίστη τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία εἶχε κρατήσει ζωντανὸ τὸ 
Γένος τετρακόσια χρόνια καὶ τὸ εἶχε ὁδηγήσει στὸν 
ξεσηκωμό.  Ἡ  Ἐπανάσταση ἦταν ἕνας ξεσηκωμός 
«γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς πατρί-
δος τὴν ἐλευθερία», κατὰ τὸν λόγο τοῦ μεγάλου 
ἀρχηγοῦ της, τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.   Ἂν ὁ 
ἑλληνισμὸς ἀγκάλιασε τὴν 25η Μαρτίου ὡς ἡμέρα 
ἑορτασμοῦ τῆς ἐπετείου τῆς  Ἐπανάστασης, αὐτὸ τὸ 
ἔκανε, γιατὶ τὸ ζητούμενο δὲν ἦταν ἡ ἡμερολογιακὴ 
ἀκρίβεια σὲ σχέση μὲ τὴν ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία 
ἔπεσαν οἱ πρῶτες τουφεκιὲς τοῦ  Ἀγῶνα, ἀλλὰ νὰ 
τονισθεῖ αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ μεγάλη ἀλήθεια.

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ
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δωρου Κολοκοτρώνη.   Ἂν ὁ ἑλληνισμὸς ἀγκάλιασε τὴν 25η Μαρτίου 

ὡς ἡμέρα ἑορτασμοῦ τῆς ἐπετείου τῆς  Ἐπανάστασης, αὐτὸ τὸ ἔκανε, γιατὶ 
τὸ ζητούμενο δὲν ἦταν ἡ ἡμερολογιακὴ ἀκρίβεια σὲ σχέση μὲ τὴν ἡμέρα 
κατὰ τὴν ὁποία ἔπεσαν οἱ πρῶτες τουφεκιὲς τοῦ  Ἀγῶνα, ἀλλὰ νὰ τονι-

σθεῖ αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ μεγάλη ἀλήθεια.
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Ἐπιφανὴς ἱστορικὴ φυσιογνωμία
τῆς  Ἠπείρου,
γνωστὴ μὲ τὸ ψευδώνυμο
Λένω·
μὰ τὸ πραγματικό της
Ἡρωίδα,
ἀπὸ τῶν Μποτσαραίων
τὴν ἀσυμβίβαστη φάρα.

Γεννήθηκε στὰ 17... τόσο
στ’ ἀδούλωτο Σούλι,
πού ’βγαζε τὸ φέσι στὴν παλικαριὰ
καὶ τὴ μυαλοσύνη·
κι ἀπόθανε –συγγνώμη– χάθηκε,
ἤθελα νὰ πῶ,
στὰ 1803 μέσ’ στὸ χειμῶνα...

Ἴσως ... κανεὶς δὲν ξέρει ἀκριβῶς ...
τὴν κάψαν ἀστραπόβροντα ἢ
τὴν ἁρπάξανε δικέφαλοι ἀετοὶ
ποὺ πέταγαν
ἀπάνω ἀπὸ τὸ Ζάλογγο ...

Ὑποστηρίζουν μερικοὶ
πὼς σὲ ξεφάντωμα πολεμικὸ
μαζὶ μὲ τὰ παιδιά της πρωτοστάτησε
καὶ ξάφνου –πῶς νά τῆς ἦρθε, τάχα;–
ἔστησε ξέφρενο χορὸ
ἀπάνω ἀπ’ τὸν  Ἀχέροντα
μ’ ἕνα τραγούδι μουγκρητὸ
καὶ βούισμα πρωτάκουστο...

Λένε ... κι ἐμεῖς βιογραφοῦμε...

Ἐσπούδασε στὸν τόπο της
Ἡμίθεους,  Ἀμαζόνες, Φιλοπατρία,
Μαρτυρολόγιο καὶ τὸ 
Βυζαντινὸ μεγαλεῖο.

Συμπλήρωσε σπουδές,
κάτ’ ἀπὸ τὶς ὁρμήνειες
τῶν γριῶν Σουλιωτισσῶν
καὶ τὴν πρώιμη πεῖρα.

Σταδιοδρόμησε γράφοντας
ἔργα ἐπικά.
Κάποια ἀπ’ αὐτά :
“Πίσ’ ἀπ’ τὴν πολεμίστρα”
“  Ἡ μάνα τοῦ πολεμιστῆ”
“Πῶς νὰ ’τοιμάζετε τὰ βόλια” κ.ἄ.

Θά ’τανε μὲ τοὺς ἄμαχους
ἂν δὲ γεννιότανε στὸ Σούλι.
Ἀσκήθηκε στὴν τέχνη τὴν πολεμικὴ
κι ἀκολούθησε
ἐπάγγελμα στρατιωτικὸ
φτάνοντας στὸ βαθμὸ
τῆς Λιονταρόψυχης!...

Ἔργο της –μνημειῶδες
στὴν παγκόσμια ἱστορία–
τό: “Τιμιώτερον τῆς ζωῆς, ἡ ἐλευθερία”.
Τὸ ὑπόγραψε, ἐλλείψει μελάνης,
μὲ τὸ αἷμα της.

Ἀνδριάντας της:
Τὸ δέος τῶν αἰώνων.
Εὔσημο:
Τοῦ μαρτυρίου ἡ δάφνη.
Τίτλοι τιμῆς:
Ὑψηλότατη
Γενναιότατη
Αἰωνία Σουλιώτισσα!...

  *Μνήμη ἡρωΐδων 1821

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Βιογραφικὸ Σημείωμα*
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Ἡ Δόμνα Βισβίζη γεννήθηκε τὸ 1874 ἀπὸ εὔπορη 
οἰκογένεια στὴν Αἶνο τῆς  Ἀνατολικῆς Θρά-
κης, ἀξιόλογη ναυτικὴ πολιτεία, γνωστὴ ἀπὸ 

τὰ χρόνια τοῦ  Ὁμήρου, ποὺ ἐξελίχθηκε στὸ πέρασμα 
τῶν αἰώνων καὶ ἀναπτύχθηκε, καθὼς οἱ κάτοικοί της 
διακρίθηκαν γιὰ τὸ γνήσιο ἑλληνικό τους φρόνημα.

Δὲν γνωρίζουμε τὸ πατρικό της ὄνομα, οὔτε γιὰ τὰ 
παιδικά της χρόνια, παρὰ μόνο ὅτι ὁ πατέρας της ἦταν 
μεγαλοκτηματίας τῆς περιοχῆς καὶ ὅτι παντρεύτηκε τὸ 
1808 τὸν πλούσιο πλοίαρχο καὶ ἐφοπλιστὴ  Ἀντώνιο 
Βισβίζη, μὲ τὸν ὁποῖο ἀπέκτησε πέντε παιδιά: τρία ἀγό-
ρια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὸ ἕνα πέθανε μικρὸ ἀπὸ ἐπιδημία, 
καὶ δύο κορίτσια, τὸ ἕνα κωφάλαλο. Βλέπουμε ἔτσι ὅτι 
κοντὰ στὰ πλούτη καὶ τὰ καλὰ συμπορευόταν ὁ πόνος.

Ὁ καπετὰν Βισβίζης ἦταν γενναῖος ἄνδρας, δραστή-
ριος, φιλόπατρις καὶ γεμᾶτος ἐνθουσιασμὸ καὶ ὅραμα.  
Ἀπὸ τοὺς πρώτους μέλος τῆς Φιλικῆς  Ἑταιρείας, εἶχε 
προσφέρει στὸν ὑπὲρ ἐλευθερίας ἀγῶνα ὅλη του τὴν 
καρδιὰ καὶ πάρα πολλὰ χρήματα.  Ἔλεγε ὅτι: «Δὲν 
λυπᾶμαι νὰ ξοδεύω χρήματα, ἀφοῦ μ’ αὐτὰ θὰ κτισθεῖ 
τὸ χρυσὸ παλάτι τῆς ἐλευθερίας».

Ἡ Δόμνα ἀκολουθεῖ τὸν ἄνδρα της στὰ ταξίδια 
του καὶ γνωρίζει ἔτσι ὅλο καὶ περισσότερα μέρη τῆς 
σκλαβωμένης πατρίδας. Μέσα της φουντώνει ὁ πόθος 
γιὰ τὴν  Ἀνάσταση τοῦ Γένους, καὶ γίνεται σύντομα ἕνα 
ἀπὸ τὰ πιὸ δραστήρια μέλη τῆς Φιλικῆς  Ἑταιρείας. 
Μὲ τὴν ἔκρηξη τῆς  Ἐπαναστάσεως, οἱ πρῶτοι στοὺς 
ὁποίους οἱ Τοῦρκοι ξέσπασαν τὴ μανία τους ἦταν οἱ 
πιὸ κοντινοὶ χριστιανικοί-ἑλληνικοὶ πληθυσμοὶ τῆς  

Ἀνατολικῆς Θράκης. Βύθισαν τὴν Αἶνο στὸ πένθος. 
Σύντομα, ὅμως, τὸν Μάιο, κατέπλευσαν στὸ λιμά-
νι τέσσερα ψαριανὰ πλοῖα, μὲ ἀρχηγὸ τὸν Καπετὰν 
Γιαννίτση. Τὸ τουρκικὸ κάστρο δέχθηκε τὶς πρῶτες 
κανονιές, καὶ ἡ μάχη συνεχίσθηκε ὣς τὴ νύχτα, ὁπότε 
τὰ ἑλληνικὰ πληρώματα, προστατευμένα ἀπὸ τὸ σκο-
τάδι, ἔκαναν ἀπόβαση στὴ στεριὰ καὶ κυρίευσαν 24 
κανόνια, τὰ φόρτωσαν στὰ πλοῖά τους καὶ ἀπέπλευσαν 
γιὰ τὰ Ψαρά. Αὐτὸ ἦταν ποὺ περίμενε καὶ ὁ καπετὰν  
Ἀντώνης Βισβίζης. Ζωρὶς ἄλλη σκέψη, φορτώνει στὸ 
καράβι του γυναῖκα καὶ παιδιά, τὰ εἰκονίσματα, χρή-
ματα, χρυσαφικὰ καὶ ὅ,τι ἄλλο μποροῦσαν νὰ κου-
βαλήσουν καὶ ἀνοίχτηκε στὸ πέλαγο νὰ προφθάσει 
τοὺς Ψαριανούς.  Ἄφησε πίσω του, χωρὶς δεύτερο 
συλλογισμό, τὸ ἀρχοντικό του, τὰ εὔφορα κτήματά 
του, τὸν τόπο του, ποὺ δὲν θὰ τὸν ξαναέβλεπε ποτέ, 
οὔτε ὁ ἴδιος οὔτε ἡ Δόμνα. Καὶ μπῆκε στὸν χορὸ τῆς  
Ἐπαναστάσεως, τοῦ πολέμου καὶ τῆς θυσίας. Σπίτι του 
ἔγινε ἡ «Καλομοίρα», τὸ μπρίκι τοῦ Βισβίζη.

Τὸ βάπτισμα τοῦ πυρὸς τὸ πῆραν στὰ νερὰ τῆς  
Ἴμβρου, καὶ ἀπὸ κεῖ στὴ συνέχεια στὸν Θερμαϊκό, 
στὴ Χαλκιδική, τὴν  Ὕδρα, τὴ Στυλίδα, τὸν Βόλο, τὴν 
Εὔβοια κι ὅπου ἀλλοῦ τοὺς καλοῦσε ἡ πατρίδα, ὁ 
ἀγώνας. Συμπολεμίστρα τοῦ καπετάνιου ἡ καπετά-
νισσα Δόμνα!

Στὶς 21  Ἰουλίου 1822, ὁ καπετὰν Βισβίζης, ἐπικε-
φαλῆς ἑνὸς στόλους ἀπὸ 30 πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, 
βρίσκεται στὸν Μαλιακὸ κόλπο. Μὲ τὸν  Ἀνδροῦτσο, 
τὸν Δυοβουνιώτη καὶ ἄλλους ὁπλαρχηγούς, δίνουν 

Δόμνα Βισβίζη 
Ἡ Θρακιώτισσα ἡρωΐδα τοῦ 1821
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Μπροστά της στέκουν μὲ σεβασμὸ καὶ θαυμασμὸ ὅλοι οἱ ἄνδρες τοῦ 
πληρώματος, σκληροτράχηλοι, ψημένοι θαλασσινοί!  Ὁ καπετὰν Βισβί-

ζης ἐτάφη πίσω ἀπὸ τὸ ἱερὸ τῶν  Ἁγίων  Ἀναργύρων στὴ Λιχάδα τῆς 
Εὔβοιας, καὶ ἡ Δόμνα γίνεται μάννα καὶ πατέρας γιὰ τὰ πέντε παιδιά της, 
κυβερνήτης καὶ καπετάνιος γιὰ τὸ πλήρωμά της, καὶ συνεχίζει τὸν ἱερὸ 

ὑπὲρ τῆς  Ἐλευθερίας ἀγῶνα.

μεγάλη μάχη, στὴ διάρκεια τῆς ὁποίας, μπροστὰ 
στὰ μάτια τῆς Δόμνας, σωριάζεται νεκρὸς ὁ γενναῖος 
ἄνδρας της.  Ἡ Δόμνα διατάζει νὰ τὸν μεταφέρουν 
στὸ ἀμπάρι καὶ ἀναλαμβάνει τὴν ἀρχηγία τοῦ ἀγῶνα. 
Πρέπει νὰ δικαιώσει τὸν θάνατο καὶ τὸν ἀγῶνα τοῦ 
καπετάνιου της! Καταπιέζοντας τὰ συναισθήματά της, 
τὶς τραγικὲς αὐτὲς ὧρες, βάζει πάνω ἀπ’ ὅλα τὴν πατρί-
δα. Μπροστά της στέκουν μὲ σεβασμὸ καὶ θαυμασμὸ 
ὅλοι οἱ ἄνδρες τοῦ πληρώματος, σκληροτράχηλοι, 
ψημένοι θαλασσινοί!  Ὁ καπετὰν Βισβίζης ἐτάφη πί-
σω ἀπὸ τὸ ἱερὸ τῶν  Ἁγίων  Ἀναργύρων στὴ Λιχάδα 
τῆς Εὔβοιας, καὶ ἡ Δόμνα γίνεται μάννα καὶ πατέρας 
γιὰ τὰ πέντε παιδιά της, κυβερνήτης καὶ καπετάνιος 
γιὰ τὸ πλήρωμά της, καὶ συνεχίζει τὸν ἱερὸ ὑπὲρ τῆς  
Ἐλευθερίας ἀγῶνα.

Μετὰ ἀπὸ διαταγὴ τῆς κυβέρνησης, τὸ πλοῖό της 
φέρει πλέον τὸ ὄνομά της. Περιπολεῖ τὶς θάλασσες, 
μάχεται, μεταφέρει στρατεύματα καὶ πολεμοφόδια... 
Τρία ὁλόκληρα χρόνια συντήρησε τὸν ἐξοπλισμὸ τοῦ 
πλοίου της καὶ τὸ πλήρωμά της μὲ δικά της ἔξοδα 
καὶ πάλεψε μὲ τὴ θάλασσα. Κι ἦρθε ἡ ὥρα ποὺ καὶ 
ὁ τελευταῖος ὀβολὸς ἐξαντλήθηκε. Τὸ πλοῖο, σακα-
τεμένο ἀπὸ τὶς μάχες καὶ τὴν ἁλμύρα τῆς θάλασσας, 
δὲν μποροῦσε πλέον νὰ ἀποδώσει.  Ἡ Καπετάνισσα 
τὸ χάρισε στὴν Κυβέρνηση, καὶ τὸ παλιὸ μπρίκι, ὣς 
τὰ στερνά του χρήσιμο, ἔγινε πυρπολικό, καὶ τὸ 1824, 
ὁδηγούμενο ἀπὸ τὸν πυρπολητὴ Πιπῖνο, ἀνατίναξε 

καὶ ἔκαψε τὴν τουρκικὴ φρεγάδα «Χασνὰ Γκεμισί», 
δηλαδή, «Καράβι-Ταμεῖο», στὸν Τσεσμέ, στὰ μικρα-
σιατικὰ παράλια.

Οἱ πρόκριτοι καὶ οἱ ὁπλαρχηγοὶ τῆς Εὔβοιας καὶ 
τῆς Ρούμελης τὴν τιμοῦν μὲ ἐπίσημο ἔγγραφο, καὶ 
ὁ Δημήτριος  Ὑψηλάντης τὴν ὀνομάζει «εὐγενεστά-
την καὶ γενναιοτάτην δέσποινα καὶ καπετάνισσα», ὁ 
δὲ  Ὀδυσσέας  Ἀνδροῦτσος μὲ βαθιὰ εὐγνωμοσύνη 
«εὐεργέτιδα».

Τώρα πιά, χωρὶς πλοῖο, χωρὶς πόρους, μαζὶ μὲ 
τὰ πέντε παιδιά της, περνοῦν δύσκολες μέρες, ποὺ 
τὶς κάνει δυσκολώτερες ὁ θάνατος τοῦ μικρότερου 

ἀγοριοῦ της ἀπὸ ἐπιδημία, τὸ 1825.  Ἡ Δόμνα Βισβίζη, 
μετὰ ἀπὸ τόσους ἀγῶνες καὶ τόσες θυσίες, πτωχὴ μὰ 
εὐχαριστημένη, ποὺ ἀξιώθηκε νὰ δεῖ ἕνα κομμάτι  
Ἑλληνικῆς Πατρίδας ἐλεύθερο, ἀποτραβιέται μὲ τὰ 
τέσσερα παιδιά της στὴ Μύκονο, νὰ ζήσει ἥσυχα καὶ 
ταπεινά.

Τὸν μεγαλύτερό της γιό, τὸν Θεμιστοκλῆ, ὅταν 
ἦταν 14 ἐτῶν, μαζὶ μὲ ἄλλα παιδιὰ ἀγωνιστῶν, πῆρε 
στὸ Παρίσι, γιὰ νὰ σπουδάσουν ἐκεῖ μὲ ἔξοδα τῶν 
φιλελληνικῶν σωματείων, ὁ Γάλλος φιλέλλην Roche. 
Γνωστὰ ἔγιναν ἀπὸ τοὺς Φιλέλληνες στὴν Εὐρώπη, κι 
ἔτσι μαθεύτηκαν τὸ ὄνομά της καὶ τὸ ἔργο της παντοῦ, 
τὰ λόγια τοῦ ἀποχωρισμοῦ πρὸς τὸν γιό της, ὅταν 
ἔφευγε γιὰ τὸ Παρίσι: «Παιδί μου! Πρόκειται νὰ υἱοθε-
τηθεῖς καὶ νὰ ἀνατραφεῖς ἀπὸ τὴ γαλλικὴ γενναιοδωρία.  
Ὅταν θὰ μεγαλώσεις, ἴσως νὰ μὴ ζῶ πιά. Στοχάσου 
τότε ὅτι ὅτι ἔχεις νὰ ἐκδικηθεῖς τὸν πατέρα σου».  Ὁ 
Θεμιστοκλῆς φύλαξε τὰ λόγια τῆς μητέρας του σὰν 
πολύτιμο θησαυρό. Φοροῦσε πάντα τὴν ἑλληνικὴ 
φουστανέλλα του, μορφώθηκε, διέπρεψε κι ἀνέβηκε 
μέχρι τὶς ἀνώτατες διοικητικὲς θέσεις στὸ νεοσύστατο  
Ἑλληνικὸ κράτος, κάνοντάς την ὑπερήφανη.

Ἡ Θρακιώτισσα λεβεντομάννα ἔμεινε πάντα τα-
πεινὴ καὶ μετὰ ἀπὸ πολὺ δύσκολες μέρες, ἀπὸ τὴν  
Ὕδρα στὸ Ναύπλιο καὶ μετὰ πάλι στὴ Μύκονο, προ-
σπαθοῦσε νὰ τὰ βγάλει πέρα μὲ μιὰ μικρὴ σύνταξη 30 
δραχμῶν. Ποτὲ δὲν ζήτησε πλούτη, τιμὲς καὶ δόξες.  

Ἡ  Ἐλευθερία τῆς Πατρίδος της, ἡ φτώχεια της καὶ ὁ 
τιμημένος θάνατος τοῦ συζύγου της ἦταν γι’ αὐτὴν 
τὸ μεγαλύτερο παράσημο τοῦ  Ἀγῶνα. Γιατὶ ἤεξρε 
ὅτι τὰ ἔδωσε κυριολεκτικὰ ὅλα γιὰ τὴν Πατρίδα καὶ 
τὴν  Ἐλευθερία της!

Ἡλικιωμένη πιά, ἄφησε τὸν κόσμο αὐτὸ σ’ ἕνα 
φτωχικὸ σπιτάκι στὸν Πειραιᾶ, τὸν Νοέμβριο τοῦ 
1852, μὲ τὴν ἱκανοποίηση τῆς προσφορᾶς καὶ τῆς 
ἐκπλήρωσης τοῦ ὁράματος καὶ τοῦ πόθου τῆς  Ἐλευ-
θερίας.

Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη της!
ΕΛΙΝΑ ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ-ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑ
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Τὸ παλούκωμα1

Ὁ ρασοφόρος γέροντας κάθεται στὸ κελί του,
ἀφήνει ἀπὸ τὰ χέρια του τὸ ἱερὸ ὀχταήχι
κι ὅπως ὁ νοῦς του φτερουγᾷ στὴν πατρικὴ τὴ γῆ του,
κάποια γλυκὰ λογιάσματα καὶ κάποια καρδιοχτύπια
τοῦ νότισαν τὰ βλέφαρα, τοῦ μούσκεψαν τὰ μάτια.

– Σὲ κλαίω, σκλάβα πατρίδα μου καὶ τουρκοπατημένη.
Κάτι κρύβει στὸν κόρφο του καὶ τὸ συχνομαλάζει
καὶ χαίρεται τὸ μάλαγμα καὶ κλέφτικα σφυρίζει, 
μέσα σφυρίζει αὐτός, γρικᾷ ἕν’ ἄλλο σφύριγμα ὄξω,
ποὺ σέρνει ὁ πετροκότσυφας στὸ ξάγναντο λιθάρι,
σὰ νὰ τοῦ λέει νὰ σηκωθεῖ, ν’ ἀδράξει τὸ τουφέκι.
Κάπου τουφέκια πέφτουνε, κάπου ἀρμούτια βροντᾶνε,
κάπου ἀγέρας φυσᾷ βαρὺς καὶ κουβαλᾷ ἡ πνοή του
ἀπὸ μπαρούτι μυρωδιὰ καὶ ντούχνα καὶ καπνούρα.

– Ἐσύ, πουλί, πουλάκι μου καὶ πετροχελιδόνι,
ποὺ γκιζερᾷς ἐδῶ κι ἐκεῖ στὰ πέτρινα τὰ κάστρα,
ἐσύ, πουλί, πουλάκι μου καὶ πολυαγαπημένο,
ποὺ κουβαλᾷς τὶς μολογές, ποὺ φέρνεις τὰ χαμπέρια,
πές μου, ποῦ καίει ὁ τζεπχανές, ποῦ πέφτουν τὰ τουφέκια;

– Τὰ καρακόλια ἀνάψανε καὶ τὰ μεντένια καῖνε,
ἡ κούλια τῆς Μονεμβασιᾶς, τοῦ Ζητουνιοῦ ἡ ντάπια
κι αὐτὸ τὸ Κάστρο τὸ τρανὸ κι αὐτὸ τὸ Μεσολόγγι,
καπνολογᾶν νυχτόημερα, δαυλιὰ εἶναι ἀναμμένα.

– Γιὰ ρώτησέ τους, βρὲ πουλί, πὲς στοὺς Μεσολογγίτες.
Μὲ θέλουνε κι ἐμένανε, μὲ παίρνουν στὸν ταϊφά τους;
Μέσα ἡ καρδιά μου καίγεται, τὸ αἷμά μου κοχλάζει,
νὰ πάω κι ἐγὼ στὸ πλάγι τους, νὰ ρίξω ἕνα τουφέκι,
τουφέκι γιὰ τὸν τόπο μου, γιὰ τὴν ξελευτεριά του.

– Παπά μ’, σιμά, παπά μ’, κοντὰ στ’ Ἅγιο Σινᾶ ἐσύ ’σαι,
ἄνοιξε τὶς φτεροῦγές σου καὶ πέτα σὰν πουλάκι,
δὲ θ’ ἀργήσεις πάρα πολύ, δυό, τρεῖς μέρες θὰ κάνεις,
τὴ μιά, πολλὰ μίλια θὰ πᾷς, τὴν ἄλλην, ἄλλα τόσα,
τὴν τρίτη, τὴ στερνότερη, θὰ μπεῖς στὸ Μεσολόγγι.

– Ἀφήνω πιὰ τὸ θυμιατό, στὴν ἄκρη τὸ κρεμάω,
θὰ πάρω ἄλλο στὰ στήθια μου, κάτι ἀκριβὸ θὰ πάρω,
μὲ τὸ Βαγγέλιο τὸ μικρὸ τὸ κεροσταλαγμένο.

– Σὰν τ’ εἶναι αὐτὸ ποὺ σκέφτεσαι, σὰν τί θὰ κουβαλήσεις;
– Εἶναι κρυφὸ κι ἀπόκρυφο καὶ δὲν ξομολογιέται,

ἐσὺ πουλί ’σαι φτερωτό, ποὺ λὲς καὶ δὲ σωπαίνεις,
θὰ πάρεις μου τὸ μυστικὸ καὶ θὰ τὸ μαρτυρήσεις
κι αὐτό ’ναι ὀνείρατο χρυσὸ καὶ οὐρανοσταλμένο
κι ἐγὼ μ’ ἐτοῦτο τ’ ὄνειρο κοιμᾶμαι καὶ ξυπνάω,

1 Ὑπομνηματισμός
 Ὁ καλόγερος τοῦ ποιήματος ἦταν ἱερομόναχος, πρωτοσύγκελλος στὸ ὄρος Σινᾶ, καὶ ἀπὸ πατριωτισμὸ ἦρθε στὸ Μεσολόγγι.  

Ἐπιδιώκοντας νὰ μπεῖ σ’ αὐτό, πιάσθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους, οἱ ὁποῖοι, βρίσκοντας στοὺς κόρφους του φυλλάδες μὲ τραγούδια 
ἑλληνικὰ κατ’ αὐτῶν, τὸν παλούκωσαν!

 Σχετικά, γράφει στὰ  Ἑλληνικὰ Χρονικά, στὶς 8-12-1825, ὁ φιλέλληνας  Ἑλβετὸς  Ἰωάννης-Ἰάκωβος Μάγερ ἢ Σβίτσερ γιὰ τὴν ὠμὴ 
θηριωδία τοῦ Κιουταχῆ. «Ἐνώπιον τῶν ἐχθρικῶν κανονιοστασίων, εἴδομεν σήμερον ἕναν ἱερέα, δύο γυναῖκας καί τινας ἄνδρας καὶ 
παῖδας σουβλισμένους, τοὺς ὁποίους, αἰχμαλωτίσαντες οἱ ὠμότατοι καὶ ἀπηνεῖς βάρβαροι, κατεδίκασαν εἰς τοιοῦτον σκληρότατον 
θάνατον καὶ ἔστησαν ἐνώπιον τῶν κανονιοστασίων των, ὡς τρόπαια τῆς ἀπανθρωπίας των.  Ἀσεβέστατον γένος!»64
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μὲ τὰ πουλιὰ τὸ τραγουδῶ, μὲ τὰ πουλιὰ τὸ λέω,
τὸ λέγω μὲ τὶς πέρδικες μαζὶ καὶ μὲ τοὺς κούκους,
σὰν ἔρχεται ἡ ἄνοιξη, κι ἐγὼ μιὰν ἄνοιξη ἄλλη
ὀνείρομαι τοῦ τόπου μου, πού ’χει σκλαβιᾶς χειμῶνα.
Τὸ μυστικό μου τραγουδῶ καὶ τό ’χω αὐτοῦ κρυμμένο.
Ταχιὰ θὰ πάω στὸν τόπο μου, θὰ πάω στὸ Μεσολόγγι.

– Παπά μου, ὥρα σου καλή, χρυσὸ τὸ κίνημά σου,
τραγούδι νά ’ναι ὁ δρόμος σου, τραγούδι τὸ στρατί σου,
σὰν τὸ τραγούδι ποὺ κρατᾷς στὸν κόρφο σου κρυμμένο.
Σφυρίζοντας ξεκίνησε καὶ τραγουδώντας φτάνει,
τὸν βλέπουν τὰ πετούμενα, τοῦ Κάστρου τὰ πουλάκια,
γλυκὸ τοῦ στέλνουν λάλημα καὶ τὸν καλωσορίζουν.

– Καλῶς τὸν ἅγιο γέροντα, π’ ἄφησε τὸ θυμιάμα
κι ἦρθε στοὺς μπαρουτοκαπνούς, στὰ κλέφτικα κρουσούμια.

– Μαῦρο Καστρὶ τῆς Ρούμελης καὶ δόλιο Μεσολόγγι,
ζωσμένο σ’ ἔχουνε στενὰ μὲ τόπια καὶ κανόνια.
Πῶς ζεῖς καὶ πῶς πορεύεσαι καὶ πῶς ὁλόρθο στέκεις,
ποὺ δυὸ πασᾶδες σὲ βαροῦν, ἕνας πίσω ἀπ’ τὸν ἄλλον;

– Ἔχω λεβέντες διαλεχτούς, ἀντρείους καπεταναίους.
– Τοῦ καλογήρου ἔβγαλα ἐγὼ τὴ ζώση ἀπὸ τὴ μέση

καὶ τὸ σελάχι φόρεσα τοῦ κλεφταρματωμένου.
Πῶς νά ’ταν, Κάστρο, βολετὸ κι ἐγὼ μέσα σου νά ’μπω,
νὰ πάρω ἀρμούτι ἀπ’ τὸ σωρό, ν’ ἀδράξω ἕνα τουφέκι,
φωτιὰ νὰ ρίχνω στὴν Τουρκιά, νὰ καίγω τοὺς ἀπίστους.
Τοῦρκος ἀκούει τὰ λόγια του κι ἀγριεύει καὶ πεισμώνει.

– Μὴν κουνηθεῖς, καλόγερε, στὸν τόπο σὲ ξαπλώνω,
μοῦ κάνει διάνεμα ὁ πασᾶς, ὁ Κιουταχὴς σὲ θέλει.

– Ἔλα δώθενε, βρὲ παπά, σίμωσε ἀκόμα λίγο,
τηρᾷς τὴ μάντρα τὴ φτωχή, τὸ ἔρμο Μεσολόγγι,
τὸ μέτωπό σου ἵδρωσε, θέλεις γιὰ νά ’μπεις μέσα.
Τί κρύβεις μές στὰ στήθια σου κι εἶν’ ἔτσι φουσκωμένα,
μήνα ταΐνια κουβαλᾷς, μήνα μολύβια φέρνεις;
Γιὰ ζύγωσε ἀκόμα, νὰ ἰδῶ τί φόρτωμα ἔχεις μέσα.

– Μὴν κρούσεις τὸ σωκόρφι μου, τὰ στήθια μὴ μαλάξεις,
φωτιὰ αὐτοῦ καίει στὸ στέρνο μου καὶ θὰ σὲ κατακάψει,
τραγούδια ἔχω τοῦ τόπου μου, ποὺ τραγουδᾶνε οἱ κλέφτες,
ποὺ τραγουδᾶν κι οἱ ἀρματωλοί, καιροὺς τὰ τραγουδᾶνε,
μαύρους καιροὺς κι ἀτέλειωτους καὶ τετρακόσια χρόνια.

– Ξεθηλυκώσου, γέροντα, κι ὅσο νὰ τὰ ξεβγάνεις,
θὰ κράξω τὸ γραμματικὸ νὰ ’ρθεῖ νὰ τὰ διαβάσει.

– Ἐγῶ τ’ ἀνοιῶ, ἐγὼ τὰ κλειῶ, ἐγὼ νὰ τὰ διαβάσω.
– Γιὰ σίμωσε, ὠρὲ μπίρο μου, πάρε αὐτά, διάβασέ τα

κι ἄσ’ τὸν παπὰ νὰ τσαμπουνᾷ πὼς ἔχεις ἀνημπόρια.
– Δὲ θὰ μπορέσει ὁ ἄμοιρος νὰ τὰ καλοδιαβάσει,

τὰ δάκρυά μου, ἐδῶ κι ἐκεῖ, σταλάξαν στὶς φυλλάδες
καὶ οἱ φυλλάδες μούσκεψαν, τὰ γράμματα ἔχουν σβήσει,
ἔκλαιγα, σὰν τὰ διάβαζα καὶ σὰν τὰ τραγουδοῦσα!

– Πάρ’ τα, ἀναγνώστη, διάβασ’ τα.
     –  Μονάχα τὰ τραγούδια;
Ἐδῶ βλέπω στὸν κόρφο του πὼς ἔχει καὶ Βαγγέλιο.

– Γιὰ πές του. Τὸ Βαγγέλιο αὐτὸ γιατί τὸ κουβαλάει;
– Τ’ ἀκούρμασα, γραμματικέ.

     –  Μὴ στέκεις, βιάσου, κρίνε.

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

M
Α

Ρ
Τ

ΙΟ
Σ

 -
 Α

Π
Ρ

ΙΛ
ΙΟ

Σ
  

2
0

2
1

 -
 6

4
4

65



– Γιὰ νὰ πρααίνει μου ἡ ψυχή, διαβάζω τὸ Βαγγέλιο,
ἀφοῦ κλαίω μὲ τὰ κλέφτικα ποὺ τραγουδῶ τραγούδια.

– Πασᾶ μου, τὰ τραγούδια αὐτὰ ὅλα νὰ τὰ διαβάσω;
– Ἀπ’ τὴν ἀρχὴ ξεκίνα τα, ὅσο ποὺ νὰ μπιτίσουν.
«– Βασίλη μ’, κάτσε φρόνιμα νὰ γένεις νοικοκύρης,

νά ’χεις κοπάδι πρόβατα, νά ’χεις κοπάδι γίδια,
νά ’χεις βουβαλοζεύγαρα καὶ νὰ σὲ λένε ἀφέντη.

– Μάνα μου, ἐγὼ δὲν κάθομαι νὰ γένω νοικοκύρης,
νά ’χω κοπάδι πρόβατα, νά ’χω κοπάδι γίδια,
νά ’χω βουβαλοζεύγαρα καὶ νὰ μὲ λένε ἀφέντη
καὶ νά ’μαι σκλάβος τῶν Τουρκῶν, κοπέλι τῶν γερόντων,
δὲν ἠμπορῶ, δὲ δύναμαι, ἐμάλλιασε ἡ καρδιά μου,
θὰ πάρω τὸ τουφέκι μου, θὰ πάω νὰ γένω κλέφτης,
κλέφτης ἀπάνω στὰ βουνὰ κι ἀρματωλὸς στοὺς κάμπους.
Πουρνὸ φιλεῖ τὴ μάνα του, πουρνὸ ξεπροβοδιέται.

– Γειά σας, βουνά, μὲ τὶς δροσιές, καὶ κάμποι, μὲ τὶς πάχνες.
– Καλῶς το τ’ ἄξιο τὸ παιδὶ καὶ τ’ ἄξιο παλικάρι!»
– Τί εἶναι αὐτὰ ποὺ κουβαλᾷς ἀπάνω σου, Γκιαούρη, 

ἔχεις κι ἄλλα στὰ στήθια σου, στὰ τουρλωμένα στήθια;
– Χιλιάδες ἔχω ἀπ’ αὐτὰ κι ἐδῶ καὶ στὸ κελί μου!
– Κι ἄλλος παπὰς ἐκότησε, ὁ Διάκος ὁ Θανάσης,

κι ἔκανε σὰν κι ἐσένανε, ἐκείνονε στὴ σούφλα
τὸν ψήσαμε, σὰν τὸ σφαχτό, φριχτὰ βγῆκε ἡ ψυχή του.

– Ὡραῖος τοῦ Διάκου ὁ θάνατος, ὁ πιὸ ὡραῖος ἀπ’ ὅλους,
πέθανε γιὰ τὸν τόπο του, γιὰ τὴ γλυκιά του πίστη.

– Μ’ αὐτὰ ποὺ λές, βάνεις φωτιὰ σ’ ὅλο μας τὸ ντοβλέτι.
– Δική σου λὲς τούτη τὴ γῆ, τὴ γῆ τὴν πατρική μου,

δική σου τὴν  Ἁγια-Σοφιά, τὶς ἐκκλησιὲς δικές σου;
Κομμάτι ἕνα τοῦ τόπου μου θωρῶ κι ἀναγαλλιάζω!
Θωρῶ ἀντίκρυ τὸ Κάρλελι, βλέπω τὸ Μεσολόγγι
καὶ δὲ χορταίνω κοίταγμα, μοῦ φαίνεται ἀπ’ τ’ ἀρμούτια,
σὰν μοσχολίβανο, ὁ καπνὸς στὸν οὐρανὸ ἀνεβαίνει,
ποὺ στέλνουν τοῦ Χριστοῦ οἱ πιστοί, τὰ πλάσματα τοῦ Πλάστη.

– Σε λίγο, στὸ παλούκι ἐκεῖ, βαθιὰ παλουκωμένος,
τὸ φράχτη αὐτόν, ὅπου μοῦ λές, τὸν περιφρονημένο,
κατάγναντα θὰ τὸν τηρᾷς, ὅσο νὰ ξεψυχήσεις,
μ’ ἐκείνους τοὺς Γκιαούρηδες, ποὺ σέρνουμε δεμένους,
καὶ τὶς Γκιαούρισσες μαζὶ μὲ τὰ παιδόπουλά τους.

– Ἐμὲ κι ἂν μὲ χαλάσετε, μιὰ στάλα δὲ μὲ νοιάζει,
μὲ νοιάζει μὴν πετάξετε τὰ λατρευτὰ τραγούδια,
δῶσ’τε τα σὲ κἄναν ραγιά, γιὰ νὰ τὰ μελετάει,
νὰ κλαίει κι ὅλο νὰ ὀνείρεται, νὰ ὀνείρεται, νὰ κλαίει,
μὴ φτάσει ὣς τοὺς οὐρανοὺς ὁ ἀναστεναγμός του...

– Μωρ’ δὲν τηρᾷς ποὺ χάνεσαι, ἔγνοια ἔχεις στὰ τραγούδια;
– Σὰν χαϊμαλὶ στὸν κόρφο μου τὰ εἶχα νύχτα-μέρα,

τὰ ὀνείρατα τῆς λευτεριᾶς μοῦ χρύσωναν ἐτοῦτα.
– Σουφλίστε τον τὸν ἄπιστο, χαλάσ’τε τον τὸν σκύλο.
– Σκοῦξε καὶ φώναξε, πασᾶ, καὶ κράξε, σερασκέρη,

ἐδῶ δὲν ἦρθα νὰ σὲ ἰδῶ, ἦρθα γιὰ νὰ πεθάνω
γιὰ τὴ γλυκιὰ πατρίδα μου καὶ γιὰ τὸ Μεσολόγγι,
ξεβγάνω τὴν κουμπούρα μου καὶ ρίχνω μιὰ σπαλιόρα
καί, σὰν θυμιάμα, στὸ Θεὸ ἂς ἀνεβεῖ ὁ καπνός της.
Ἀλλὰ γιὰ πές μου, βρὲ πασᾶ. Σὰν ποιὸ παλούκι θά ’χω;
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– Στὴ μέση ἐσύ, δεξιὰ ζερβὰ τῶν ἄλλων τὰ παλούκια,
νὰ λὲς λόγια παρηγοριᾶς σὲ τέκνα καὶ μεγάλους.

– Ρέζιγος εἶναι ὁ πάσσαλος καὶ δὲ θὰ μὲ βαστάξει,
φέρε ξύλο γερότερο, γλήγορα νὰ πεθάνω,
νὰ πάω στὸ Διάκο διάψηλα, νὰ τὸν σταυροφιλήσω,
ποὺ πρῶτος ἔλαχε ἀπὸ ἐμὲ στὴ σούφλα ν’ ἀργοσβήσει,
θ’ ἀνοίξω δρόμο, οἱ μάρτυρες νὰ ’ρθοῦν πίσω μου κι οἱ ἄλλοι,
μὰ οἱ ἄδολες αὐτὲς ψυχές, οἱ ἀθῶες, οἱ παιδικίσιες
καὶ τ’ ἅγιο ράσο τοῦ παπᾶ, ποὺ καίεται γιὰ τὴν πίστη,
θὰ σὲ καταδικάσουνε μπρὸς στὸν Κριτὴ καὶ Πλάστη,
τὴ μέρα τὴν ὑστερινή, τῆς Κρίσης τὴν ἡμέρα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ
Γλωσσάρι
ἀκουρμαίνω = ἀκούω μὲ προσοχή, ἀφουγκράζομαι, ἀκροῶμαι.
ἀρμούτι, τό = τουφέκι.
γέροντας, ὁ = προεστός, κοινοτικὸς ἄρχοντας, τοπάρχης.
Γκιαούρης, ὁ = ὁ κατὰ τὴν ἀντίληψη τῶν Μωαμεθανῶν ἄπιστος, χαρακτηρισμὸς βλάσφημος τοῦ χριστιανοῦ.
Γκιαούρισσα, ἡ = ἡ ἄπιστη χριστιανή, κατὰ τοὺς Μωαμεθανούς.
γκιζερῶ = γυρίζω ἐδῶ κι ἐκεῖ, περιφέρομαι, σεργιανῶ.
διάνεμα, τό = γνέψιμο, νεῦμα.
ἐμάλλιασε ἡ καρδιά μου = κουράσθηκε ἡ καρδιά μου.
Ζητούνι, τό = ὀνομασία τῆς Λαμίας, ἀπὸ τὸν 8ο αἰῶνα ὣς τὶς 21  Ἰουνίου 1832, ποὺ περιῆλθε στὸ ἑλληνικὸ κράτος καὶ 

ἀποχώρησαν οἱ Τοῦρκοι κατακτητές.
ζώση, ἡ = ζώνη τῆς μέσης τοῦ ἀνθρώπου, σελάχι, σελαχλίκι, κεμέρι.
καρακόλι, τό = ἐξοχικὸ κτίσμα, ποὺ χρησιμεύει γιὰ σκοπιά, στρατιωτικὴ περίπολος.
Κάρλελι, τό = τὸ Μεσολόγγι καὶ γενικὰ ἡ Αἰτωλοακαρνανία, ἐπειδὴ κατεχόταν ἀπὸ τὸν Κάρολο Τόκο τὸν Δ΄, τοπάρχη τῆς 

περιοχῆς, μέχρι τὸ 1430, Κάρελι.
Κάστρο, τό = τὸ Μεσολόγγι.
Κιουταχὴς Μεχμὲτ Ρεσήτ = Τοῦρκος στρατηγὸς τῆς  Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας (1780-1839). Πολιόρκησε τὸ Μεσολόγγι, 

καυχώμενος στὸ Σουλτᾶνο ὅτι, ἂν ἀποτύχει νὰ τὸ καταλάβει, νὰ τὸν ἀποκεφαλίσει.  Ἀναγκάσθηκε ὅμως νὰ συνεργασθεῖ 
μὲ τὸν ἀντίπαλό του  Ἰμπραὴμ πασᾶ τῆς Αἰγύπτου καὶ ὑποχρέωσαν τὴ φρουρὰ τῆς πόλεως τοῦ Μεσολογγίου νὰ 
ἐπιχειρήσει τὴν ἡρωικὴ ἔξοδο στὶς 10  Ἀπριλίου 1826.

κοπέλι, τό = παιδί, ὑπηρέτης, νόθο παιδί, μοῦλος.
κοτῶ = τολμῶ, ἔχω θάρρος.
κούλια, ἡ = φυλάκιο σὲ μορφὴ μικροῦ πύργου, σκοπιά, ὀχυρό, προμαχώνας, κουλές.
κρουσούμι, τό = μπαρουτόβολο, κουρσούμι.
κρούω = ἀγγίζω, ἀκουμπῶ, φθάνω, κτυπῶ.
μάλαγμα, τό = ψηλάφηση, μάλαξη, ἄγγιγμα.
μαλάζω = ἀγγίζω, πιάνω, ψηλαφῶ, κάνω κάτι εὐμάλακτο.
μεντένι, τό = ἔπαλξη φρουρίου, τεῖχος κάστρου.
μήνα, σύνδ. = μήπως, μὴν τυχόν.
μολύβι, τό = τὸ βόλι ἀπὸ τὸν κασσίτερο – μόλυβδο τοῦ τουφεκιοῦ τοῦ κλεφταρματωλοῦ.
μπίρο, προσφ. = ἀγαπητέ, γιέ μου, παλικάρι.
μπιτίζω = φέρνω σὲ τέλος κάτι, τελειώνω, ἐξαντλοῦμαι.
νοτίζω = ὑγραίνω, μουσκεύω.
ντάπια, ἡ = ὀχυρώνας, προμαχώνας, βίγλα.
ντοβλέτι, τό = κράτος.
ντούχνα, ἡ = πολὺς καὶ πυκνὸς καπνός, ντουμάνι, ὁμίχλη, σύννεφο.
ξεθηλυκώνω = ξεκουμπώνω.
πάχνα, ἡ = ἡ δροσιὰ ποὺ ἐπικάθεται στὰ φυτὰ καὶ στὰ δένδρα, ἀσπρόπαχνα, τσάφι.
πετροκότσυφας, ὁ = κότσυφας γκρίζος, μὲ σκοτεινὸ διάστικτο ἀπὸ σημάδια στῆθος, ἔχει στέρνο εὐρὺ καὶ τριγωνικὸ 

κεφάλι, ἡ μύτη του δὲν εἶναι κίτρινη, συχνάζει στὶς πέτρες καὶ στοὺς βράχους, τὸ λάλημά του εἶναι ἠχηρὸ καὶ διαρκές, 
κότσυφας ὁ μαυρόγκριζος.

πορεύομαι = περνῶ τὴ ζωή μου, διάγω, συντηροῦμαι.
ρέζιγος, ὁ = ἐπισφαλής, ἀμφίβολος.
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σελάχι, τό = ζώνη ἀνδρικὴ τῆς μέσης, δερμάτινη ἢ ὑφαντὴ ἢ πλεκτή, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ 3-5 ἢ καὶ περισσότερα φύλλα, 
μὲ κεντημένο τὸ ἐξωτερικὸ φύλλο, ἀνάμεσα δὲ στὰ φύλλα δημιουργεῖται χῶρος γιὰ τὴν τοποθέτηση χρημάτων, 
μαντιλιῶν προσώπου, κουμπουριῶν καὶ ἄλλων μικροαντικειμένων, κεμέρι, σελαχλίκι.

σερασκέρης, ὁ = στρατηγός, διοικητὴς μεγάλης στρατιωτικῆς τουρκικῆς μονάδας.
σπαλιόρα, ἡ = τουφεκιά, ἀλλὰ καὶ τουφέκι, σπαλιοριά.
σωκόρφι, τό = ἡ μέσα ἀπὸ τὸ ἔνδυμα περιοχὴ τοῦ στήθους, κόρφος.
ταΐνι, τό = μερίδα φαγητοῦ.
ταϊφάς, ὁ = τὸ σῶμα ἀνδρῶν ἑνὸς ὁπλαρχηγοῦ, μπουλούκι, ἀκολουθία.
ταχιά, ἐπίρρ. = τὴν ἄλλη μέρα πολὺ πρωΐ, αὔριο.
τζεπχανές, ὁ = μπαρουτόβολο.
τόπι, τό = κανόνι.
φράχτης, ὁ = περιφρονητικὸς χαρακτηρισμὸς ποὺ ἔδωσε ὁ  Ἰμπραὴμ στὸ Μεσολόγγι, ὅταν τὸ πρωτοαντίκρισε, θέλοντας 

νὰ ταπεινώσει τὶς στρατιωτικὲς ἱκανότητες τοῦ Κιουταχῆ, ποὺ 9 μῆνες δὲν μποροῦσε νὰ τὸ καταλάβει, σημειωτέον ὅτι 
αὐτοὶ οἱ 2 στρατηγοὶ εἶχαν ἀντιπαλότητα.

χαϊμαλί, τό = ἀντικείμενο ἱερὸ ποὺ φέρνει κανεὶς ἐπάνω του μὲ σκοπὸ νὰ τὸν προφυλάγει ἀπὸ κινδύνους, φυλακτό, 
γκόλφι, κατασκευάζεται ἀπὸ ὕφασμα πολυτελείας, κεντημένο ἢ χαντρωμένο ἐξωτερικά, ἢ εἶναι μικρὸ σκεῦος, στὸ 
μέγεθος τοῦ μεγάλου καρυδιοῦ, τετράγωνο, χρυσὸ ἢ ἐπίχρυσο ἢ ἀσημένιο, μὲ προσαρτημένη, ἀναλόγου ποιοτικῆς 
κατασκευῆς, ἁλυσίδα.

Κάποιες ὧρες...
Γλυκιά, ἁπαλή, λουσμένη στὸ σεληνόφως τ’  

Ἀπριλιοῦ, ἡ ἀνοιξιάτικη νυχτιὰ ἀπέραντη ἅπλωσε 
ἀγκαλιὰ καὶ σκέπασε τὴ φύση γύρω.  Ὕμνους κρυ-
φούς, μυστικούς, τὸ δροσαγέρι σκόρπισε παντοῦ, 
ποὺ μαζὶ μὲ τοὺς ἀνασασμοὺς τῆς μυρτιᾶς καὶ τοῦ 
θυμαριοῦ ἀνεβαίνουν ψηλά, ἐνῶ ὁ ἀπόηχος τῆς 
πανανθρώπινης ὥρας πάνω ἀπ’ τὶς φορτωμένες 
καρδιές μας πλανᾶται.

«Περίλυπος ἐστὶν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου...».

Μεγάλη Πέμπτη. Γύρω κανείς!
Κι  Ἐσύ, ποὺ τοῦ  Ἰούδα τὸ φίλημα, τὴ δίκη, τὰ 

φτυσίματα, τὰ ραπίσματα ὑπομένεις., Σύ, ποὺ τὸ 

φραγγέλιο καὶ τὸ στεφάνι τὸ ἀγκαθερὸ προσδοκᾷς, 
Σύ, ποὺ τοῦ Πέτρου τὴν ἄρνηση, τὴν ὀχλοβοὴ τῶν  
Ἰουδαίων, τὴ σταύρωση καὶ τὸν Γολγοθὰ ἀτενίζεις, 
μὲ πόνο καὶ μὲ κόπο τὸ φορτίο πάνω στοὺς ὤμους 
Σου τοὺς θεϊκοὺς σηκώνεις.

«Περίλυπος ἐστὶν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου...».

 

Μεγάλη Πέμπτη. Μαυρίλα καὶ σήμερα ἀπ’ ἄκρου 
σ’ ἄκρον, σ’ ὅλη τὴ γῆ, μέσα ἀπὸ σεισμοὺς καὶ 
καπνούς, μέσ’ ἀπὸ μνήματα ἀνοιγμένα, ἐνῷ τὶς καρ-
διὲς τῶν προδοτῶν Σου τρόμος θανάτου σκεπάζει.

«Τετέλεσται...». Κι ἡ γῆ μέσα στοῦ «ἆρον» τὴν 
κραυγὴ χάνεται, σκοτεινιάζει.

Ὅμως, κάποιες Μαρίες δυνατές, μέσ’ ἀπ’ τὰ σκο-
τάδια τῆς ζωῆς, κρυφὰ τὸ δρόμο πῆραν!

Κάποιοι Νικόδημοι, ἀντάμα μὲ τὸν  Ἰωσήφ, στοῦ 
Γολγοθᾶ τραβοῦν τὸ μονοπάτι.

Εἶναι οἱ «ἀτρόμητοι». Εἶναι οἱ «βράχοι». Εἶναι 
οἱ «λίγοι», οἱ «ἐκλεκτοί».

Ὦ καὶ νὰ γέμιζεν ἡ γῆ, νὰ πλήθαιναν οἱ ἐκλεκτοὶ 
στοῦ Γολγοθᾶ τὴ ράχη! Καὶ τὴ στιγμὴ τή «φοβερή», 
ποὺ «ἐξαγοράζει ὁ Οὐρανὸς τὴ γῆ», νὰ ἄνοιγαν τὰ 
στήθη, καὶ στὶς πληγές μας τὶς πολλὲς βάλσαμο 
αἰώνιο, ἀκριβό, τὸ λύτρο τὸ θεϊκὸ νὰ μείνει...!

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

K

K

Ὦ καὶ νὰ γέμιζεν ἡ γῆ, νὰ πλήθαιναν οἱ ἐκλεκτοὶ στοῦ Γολγοθᾶ τὴ ράχη! Καὶ τὴ 
στιγμὴ τή «φοβερή», ποὺ «ἐξαγοράζει ὁ Οὐρανὸς τὴ γῆ», νὰ ἄνοιγαν τὰ στήθη, καὶ 
στὶς πληγές μας τὶς πολλὲς βάλσαμο αἰώνιο, ἀκριβό, τὸ λύτρο τὸ θεϊκὸ νὰ μείνει...!
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Λύτρον λύπης
Στοῦ λόφου ἐπάνω τὴν κορφή, σιμὰ στὸ μέγα πεῦκο,
ποὺ ὁ  Ἁη-Νικόλας στέκεται μ’ ἀπέριττη ὀμορφάδα,
βλέπω τὸ θάμπος τῶν κεριῶν κι εἰσέρχομαι καὶ στέκω,
προσκυνητὴς καὶ λάτρης σου, ὦ Μεγαλοβδομάδα!

Τοῦ τέμπλου τοῦ περίτεχνου οἱ καντῆλες πένθος φέρουν
καὶ διάχυτο κατάνυξης ἀχνοφωτᾶ ἕνας φῶς.
«Τὸ πνεῦμα ὀρθρίζει ἐκ νυκτός», ψυχὴ καὶ νοῦς προφέρουν.
« Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός».

Μέσα στοὺς θόλους τοῦ ναοῦ καὶ στὴν  Ὡραία Πύλη, 
ψηλὰ ὣς τὴν κόγχη τοῦ ἱεροῦ, ποὺ στέκει ἡ Πλατυτέρα,
ὕμνοι, ψαλμοὶ κι ἐγκώμια ξεχύνονται ἀπ’ τὰ χείλη 
καὶ τὴν παράδοση κρατοῦν πιστὲ πέρα ὣς πέρα!

Γιὰ τὸν Νυμφῶνα τοῦ  Ἰησοῦ, τὴν Πόρνη ποὺ ἐμαράθη,
γιὰ τὸν Νιπτῆρα ὅπου ἔδειξε Ταπείνωση κι «ἐχάθη».
Στὸν Δεῖπνό Του τὸν Μυστικό, πῶς δίδαξε; τί ἐστάθη;
Πῶς ἦλθε ἡ ὥρα τοῦ Σταυροῦ καὶ τὰ Ἅγια τὰ Πάθη;

Μεγάλη κι ἡ Παρασκευή, τοῦ  Ἐπιταφίου ἡ μέρα!
Τὰ σήμαντρα πικρὰ σκορποῦν τὸ πένθος στὸν ἀγέρα.
Βιολέτες, μύρα, ἐγκώμια κι ὁ ἀνθὸς τοῦ πιὸ ὡραίου
στολίδια ἀγάπης γίνονται τοῦ Θείου Ναζωραίου.

Σπίτια, καντούνια καὶ πιστοὶ κι εὐλάβειας εὐωδιά,
φωτίζονται καὶ γίνονται τοῦ κόσμου ἀγκαλιά.
Τὸ κῦμα ἔχει βουβαθεῖ στὸ πέρασμα τοῦ  Ὀλβίου!
Εἶναι ἡ μεγάλη ἐαρινὴ βραδιὰ τοῦ  Ἐπιταφίου!

Μὲ μυριόστομες φωνὲς ποὺ ψάλλουν «Αἱ Γενεαὶ πᾶσαι»,
ἐσὺ εἶσαι ἐκεῖ, ὅπως παλιά, καὶ πάντα ἀναγεννᾶσαι!

Καὶ τὴν ἐπαύριον, πρωΐ, ποὺ ὁ Ἅδης ἐπικράνθη,
ραίνουν τὴν πρώτη  Ἀνάσταση τοῦ Λυτρωτοῦ μὲ ἄνθη.
Ὥσπου ν’ ἀστράψει καὶ νὰ βγεῖ ἀπ’ τὶς σκιὲς τῆς λύπης
λόγος ὑπέροχος, λαμπρός! « Ὦ Πάσχα, Λύτρον Λύπης!»

ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΜ. ΧΑΤΖΗ
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Κάθομαι στὸν καναπὲ τοῦ σαλονιοῦ καὶ μετὰ τὴν 
τελευταία χιονόπτωση ἀπολαμβάνω τὸν ἥλιο 
ποὺ διεισδύει παιχνιδιάρικα ἀπὸ τὰ τζάμια. Χαρὰ 

Θεοῦ μέσα στὸ χειμωνιάτικο τοπίο. Φῶς, θαλπωρή, 
ἀναζωογόνηση, θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κανείς.   Ἂν κά-
ποιος εἶχε τὸ ταλέντο τοῦ λόγου ἢ τὸ χέρι τοῦ ζωγρά-
φου, θὰ ἀπεικόνιζε στὸ χαρτὶ ἕνα μικρὸ ἔργο τέχνης, 
ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μένουν ἀνεξίτηλα στὴ μνήμη μας.

Δίπλα, τέσσερις-πέντε γλάστρες σώθηκαν ἀπὸ τὴν 
παγωνιά, ἀφοῦ ἀποσύρθηκαν προνοητικὰ ἐγκαίρως, 
γιὰ νὰ γλιτώσουν ἀπὸ τὸν παγετῶνα. Τὸ μάτι μου χάι-
δεψε τὰ φύλλα καὶ τὰ ὄμορφα ἄνθη τῆς βιγόνιας, ποὺ 
ἐξακολουθοῦν πεισματικὰ νὰ σκορποῦν τὴν ὀμορφιὰ 
γύρω τους. Παραδίπλα, σὲ ἄλλη γλάστρα, προβάλλουν 

μικρὰ μικρὰ φυλλαράκια ὁλοπράσινα, θαρρεῖς καὶ 
εὐχαριστοῦν τὸν Θεό, ποὺ τὰ ἀξίωσε νὰ γλιτώσουν ἀπὸ 
τὴν παγωνιά, ὅταν ἀπὸ ἀπερισκεψία δὲν τὴν μάζεψα 
ἐγκαίρως ἀπὸ τὸ μπαλκόνι.

Καθημερινὰ παρακολουθῶ αὐτὸ τὸ θαῦμα τῆς ζωῆς 
ποὺ ξεπροβάλλει, καὶ ἡ σκέψη μου πετᾷ καὶ ἀναπολεῖ 
καὶ ἐνδόμυχα ἀναφωνεῖ: Νὰ οἱ ρίζες μας! Αὐτές, ὅταν 
εἶναι βαθιὰ ριζωμένες στὸ χῶμα, δὲν πεθαίνουν. Κάποια 
στιγμὴ ἀναπηδοῦν ἀπὸ τὸ τίποτα, ἀνασταίνονται καὶ 
δίνουν ζωή, δύναμη καὶ ὀμορφιά.

Κάπως ἔτσι εἶναι καὶ ἡ κοινωνία μας, σκέφτομαι.  
Ἐκεῖ ποὺ φαίνεται ὅτι πεθαίνει, ὅτι ἐκπέμπει δυσωδία, 
ὅτι ὅλα χάνονται ὑπὸ τὸ βάρος τῆς ἁμαρτίας, ξαφνικὰ 
λίγο λίγο ξεπροβάλλουν νέα βλαστάρια, ποὺ ἀγωνί-
ζονται νὰ δώσουν νέα ζωὴ σ’ αὐτήν, ποὺ οἱ πολλοὶ 
νομίζουν πεθαμένη. Ζωὴ λοιπὸν ἀπὸ τὶς ρίζες μας.  Ὅταν 
αὐτὲς εἶναι γερές, δὲν πρέπει νὰ φοβόμαστε.  Ὅταν 

τὰ νιάτα ἔχουν ρίζες στέρεες, δὲν πεθαίνουν. Δὲν τὰ 
καταβροχθίζει ἡ σάπια κοινωνία. Δίνουν νέα κλωνιά, 
νέα ζωὴ στὸ φῶς, στὴν  Ἀλήθεια.

Ἐμεῖς οἱ μεγάλοι ἂς νουθετοῦμε τὰ παιδιά μας, ἀπὸ 
μικρά, στὸν δρόμο τὸν σωστό, ποὺ εἶναι ὁ Χριστός, 
καὶ ἂς ἀκοῦμε τὴ φωνὴ τοῦ Κυρίου, ποὺ εἶπε: « Ἐγώ 
εἰμι ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή».   Ἂς προσέξουμε 
τὴν τροφὴ ποὺ τοὺς δίνουμε. Νὰ τὰ ποτίσουμε μὲ τὰ 
νάματα τῆς πίστεως, τῆς  Ὀρθοδοξίας μας.   Ἂς τοὺς 
ἐμπνεύσουμε τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν ἔνδοξη πατρίδα μας.   
Ἂς προσευχόμαστε γι’ αὐτὰ τὰ νιάτα, καὶ τότε νἄμαστε 
σίγουροι ὅτι θἄρθουν καλύτερες μέρες, ὅπως μᾶς λέει 
καὶ ὁ ποιητής, ὁ  Ἰωάννης Πολέμης, στὸ ποίημά του 
«Μὴ φοβηθεῖς», ποὺ παραθέτω:

Μὴ φοβηθεῖς τὸ σπίτι ποὺ ἄνοιξε
βαθιὰ στὴ γῆ τὰ θέμελά του, 
κι ἔλθουν χίλιοι ἀνεμοστρόβιλοι
καὶ τὴ σκεπή του ἂς ρίξουν κάτου.

Μὴ φοβηθεῖς τὸ δέντρο ποὺ ἅπλωσε
τὶς ρίζες του βαθιὰ στὸ χῶμα,
κι ἂς σπάσει τὴν κορφή του ὁ ἄνεμος
καὶ τὰ πυκνὰ κλαδιά του ἀκόμα.

Μὴ φοβηθεῖς αὐτὸν ποὺ στήριξε
στὴν Πίστη ἐπάνω τὴν ἐλπίδα.
Τὸν εἶδα στὴ ζωὴ νὰ μάχεται, 
μὰ πάντα ἀνίκητο τὸν εἶδα.

ΑΝΘΟΥΛΑ ΝΑΟΥΜΗ

Οἱ ρίζες μας

K

K

Καθημερινὰ παρακολουθῶ αὐτὸ τὸ θαῦμα τῆς ζωῆς ποὺ ξεπροβάλλει, καὶ ἡ 
σκέψη μου πετᾷ καὶ ἀναπολεῖ καὶ ἐνδόμυχα ἀναφωνεῖ: Νὰ οἱ ρίζες μας! Αὐτές, 
ὅταν εἶναι βαθιὰ ριζωμένες στὸ χῶμα, δὲν πεθαίνουν. Κάποια στιγμὴ ἀναπη-

δοῦν ἀπὸ τὸ τίποτα, ἀνασταίνονται καὶ δίνουν ζωή, δύναμη καὶ ὀμορφιά.
Κάπως ἔτσι εἶναι καὶ ἡ κοινωνία μας, σκέφτομαι.  Ἐκεῖ ποὺ φαίνεται ὅτι πεθαί-
νει, ὅτι ἐκπέμπει δυσωδία, ὅτι ὅλα χάνονται ὑπὸ τὸ βάρος τῆς ἁμαρτίας, ξαφ-
νικὰ λίγο λίγο ξεπροβάλλουν νέα βλαστάρια, ποὺ ἀγωνίζονται νὰ δώσουν 

νέα ζωὴ σ’ αὐτήν, ποὺ οἱ πολλοὶ νομίζουν πεθαμένη. Ζωὴ λοιπὸν ἀπὸ τὶς ρίζες 
μας.  Ὅταν αὐτὲς εἶναι γερές, δὲν πρέπει νὰ φοβόμαστε. 
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Ἡ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ποὺ πε-
ρισσότερο ἀπ’ ὅλες μὲ ἐντυ-
πωσίαζε, σὰν ἤμουν παιδί, 

ἦταν ἡ περικοπὴ τῆς θεραπείας τοῦ 
παραλυτικοῦ, πού, μὲ τὸ γκρέμι-
σμα τῆς στέγης καὶ τὸ κατέβασμα μὲ 
σκοινιὰ τοῦ ξυλοκρέβατου μὲ τὸν 
παράλυτο, ἔδινε στὴν παιδική μου 
φαντασία κίνητρο νὰ ἀφηνιάσει. Πό-
σες φορὲς δὲν νόμιζα πὼς ἤμουν κι 
ἐγὼ ἐκεῖ, πὼς εἶχα παρακολουθήσει 
ὅλη τὴ διαδικασία τοῦ ξηλώματος τῆς 
στέγης, ὅλη τὴ δυσκολία τοῦ ἀνεβά-
σματος πάνω της καὶ μετὰ τὸ κατέβα-
σμα μέσα στὸ σπίτι, ποὺ δίδασκε ὁ 
Χριστός. Νόμιζα λοιπὸν πὼς ἔβλε-
πα τοὺς τέσσερις ἀνθρώπους, τόσο 
κουρασμένους ἀπὸ τὴ δύσκολη αὐτὴ 
δουλειά, ποὺ ἀπὸ τὸ πρόσωπό τους 
ἔσταζαν χονδρὲς σταγόνες ἱδρῶτα. Κι 
ἔλεγα μὲ τὸ παιδικό μου μυαλὸ τότε: 
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἔχουνε μέσα τους 
τρία πράγματα: Πρῶτα πρῶτα, ἀγάπη γι’ αὐτὸν 
τὸν ἀνάπηρο, ἔπειτα, πίστη μεγάλη πὼς ὁ Χριστὸς 
μπορεῖ νὰ τὸν κάνει καλά, ἀλλὰ καὶ ἐλπίδα πὼς ὁ 
κόπος τους δὲν θὰ πάει χαμένος, καὶ ὁ ἄρρωστος 
τελικὰ θὰ γιατρευτεῖ.

Σὰν τελείωνε ὅμως ἡ Λειτουργία, ξέχναγα καὶ 

τὸν παραλυτικὸ καὶ τὸ θαῦμα καὶ τοὺς τέσσερις 
μὲ τὰ σκοινιά, γιὰ νὰ τὸ ξαναθυμηθῶ καὶ νὰ τὸ 
ξαναζήσω τὴν ἄλλη χρονιὰ ποὺ θὰ ἄκουγα πάλι 
τὴν ἴδια περικοπὴ στὴν ἐκκλησία ἢ στὸ Κατηχητικό.

Προχτές, ἀκούγοντας τὴν περικοπὴ μὲ τὸ θαῦμα 
τοῦ παραλυτικοῦ, μιὰ σκέψη-ἀστραπὴ μπῆκε ξαφ-
νικὰ στὸν νοῦ μου.

Ἆραγε, εἶπα μέσα μου, τίνος ἰδέα νὰ ἦταν τὸ 
γκρέμισμα τῆς στέγης; Γιατί, δὲν γίνεται, ἕνας θὰ 
ἦταν αὐτὸς ποὺ τὸ πρωτοσκέφτηκε. Εἶναι σχεδὸν 
ἀπίθανο δύο ἄνθρωποι νὰ κάνουν τὴν ἴδια σκέψη 

ἀκριβῶς τὴν ἴδια στιγμή.
Καὶ τί σημασία, ἔχει, θὰ μοῦ πεῖτε, τὸ ποιὸς 

τὸ πρωτοσκέφτηκε; Σημασία ἔχει πὼς τὸ σχέδιο 
ἐκτελέστηκε.   Ἂν δὲν εἶχε ἐκτελεστεῖ, ἂν δὲν εἶχε 
δηλαδὴ γίνει, δὲν θὰ εἴχαμε τὸ θαῦμα. Δὲν θὰ 
εἴχαμε τὴ συσχέτιση τῆς συγχώρεσης τῶν ἁμαρτιῶν 
μὲ τὴ θεραπεία τοῦ σώματος.

Ναί, ἐγὼ ὅμως ἐπιμένω. Ποιὸς τάχα νὰ τὸ πρω-
τοσκέφτηκε; Ποιὸς εἶχε τὴν ἰδέα νὰ χαλάσει τὴν 
ὀροφή; Κάθε φορὰ ποὺ βλέπω ἕνα ἀξιόλογο ἔργο 
τελειωμένο, προσπαθῶ νὰ σκεφτῶ τὴ στιγμὴ ποὺ 
τὸ ἔργο ἦταν ἀκόμα σκέψη. Πόσο μὲ συγκινεῖ αὐτό! 
Μοῦ φαίνεται ἡ σκέψη τότε σὰ σπόρος ποὺ ἦρθε 
καὶ βλάστησε.

Ποιὸ μεγάλο ἔργο δὲν ξεκίνησε ἀπὸ μιὰ μικρή, 
πολὺ μικρὴ σκέψη; Κάθε φορὰ ποὺ θὰ δῶ, σὰ 
βρεθῶ ταξίδι, μιὰ ἐκκλησία, πάλι τὰ ἴδια. Σὲ ποια-
νοῦ ἀνθρώπου τὴ σκέψη, λέω, ξεκίνησε τὸ χτίσιμό 

Ἡ πρώτη σκέψη

K

K
Ἐπειδὴ κάθε πράξη ξεκινάει ἀπὸ μιὰ μικρὴ σκέψη, καλοτυχίζω τὸ μυαλὸ 

τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ γεννάει σκέψεις.
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της;  Ἀποκλείεται νὰ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ μυαλὸ δυὸ 
ἀνθρώπων μαζί.  Ὅσο καὶ νὰ φαίνεται καμιὰ φορὰ 
πὼς δύο ἦταν αὐτοὶ ποὺ κάτι πρωτοσκέφτηκαν.  
Ἔστω καὶ λίγη ὥρα νωρίτερα, τὸ εἶχε σκεφτεῖ ὁ ἕνας, 
ὁ πρῶτος. Κάθε μεγάλο. Μήπως τὸ ἴδιο δὲν γίνεται 
μὲ τὰ ἔργα τῆς φιλανθρωπίας καὶ τῆς ἱεραποστολῆς; 
Καθὼς φαντάζομαι λοιπὸν τὸ μυαλὸ τοῦ ἀνθρώπου 
ὅπου γεννήθηκε ἡ σκέψη, γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ τὸ 
Μεγάλο  Ἔργο, νιώθω μέσα μου μιὰ ἀφάνταστη 
εὐγνωμοσύνη γιὰ τὸ μυαλὸ τοῦ ἀνθρώπου.

Ἂς ξανάρθω ὅμως στὸν παράλυτο τῆς περι-
κοπῆς.   Ἂν δὲν εἶχε ξαφνικὰ μπεῖ στὴ σκέψη ἑνὸς 
ἀπὸ τοὺς τέσσερις ποὺ ὁδήγησαν τὸν ἀνάπηρο στὸν 
Χριστό – ἢ μπορεῖ καὶ ὁ ἴδιος ὁ παράλυτος νὰ τὸ 
σκέφτηκε, δὲν ξέρουμε, ἴσως νὰ τὸν ἔπαιρναν καὶ 
νὰ ἔφευγαν.  Ὁπότε δὲν θὰ ἔδινε ὁ Χριστὸς ἐκεῖνο 
τὸ μεγάλο δίδαγμα, ὅτι μεταξὺ τοῦ «ἀφέονται αἱ 
ἁμαρτίαι» καὶ τοῦ «σήκω καὶ περπάτα» ὑπάρχει 
σχέση τόσο στενή.  Ὑπάρχει τόσο μεγάλη ἐξάρτηση. 
Καὶ ὅτι τό «σήκω καὶ περπάτα» εἶναι ἀποτέλεσμα 
ἐμφανὲς τοῦ «ἀφέονται αἱ ἁμαρτίαι», δηλαδὴ τῆς 

συγχώρεσης.
Τὰ ἔλεγα τοῦτα χτὲς ἀργὰ σὲ μιὰ φίλη ποὺ μὲ 

πῆρε τηλέφωνο, κι ὅταν τελείωσα, τὴν ἄκουσα νὰ 
μοῦ λέει:

– Στάσου, ἐπειδὴ εἶναι ἀργὰ καὶ εἶμαι φαίνε-
ται καὶ λίγο νυσταγμένη, στάσου νὰ δοῦμε ἂν τὰ 
ἔπιασα ὅλα αὐτὰ ποὺ εἶπες. Λοιπόν, εἶπες πρῶτα 
πρῶτα πώς, ὅταν ἤσουν παιδὶ κι ἄκουγες τὴν πε-
ρικοπὴ τοῦ παραλυτικοῦ, σὲ συγκινοῦσε ἡ ἀγάπη 
τῶν ἀνθρώπων ποὺ χάλασαν τὴ στέγη γι’ αὐτόν, 
ἡ πίστη τους στὸν Χριστὸ καὶ ἡ ἐλπίδα τους πὼς 
ὁ ἄνθρωπός τους θὰ γίνει καλά. Τώρα ποὺ εἶσαι 
μεγάλη, νιώθεις καὶ σχολιάζεις τὴ σχέση τῆς συγ-
χώρεσης μὲ τὴ θεραπεία. Εἶπες καὶ κανένα ἄλλο 
ἐνδιάμεσα;

– Ναί, εἶπα πώς, ἐπειδὴ κάθε πράξη ξεκινάει ἀπὸ 
μιὰ μικρὴ σκέψη, καλοτυχίζω τὸ μυαλὸ τοῦ ἀνθρώ-
που ποὺ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ γεννάει σκέψεις.

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Πόσο Σὲ Πόνεσα, Χριστέ μου
Πόσο Σὲ πόνεσα, Χριστέ μου, ἐγώ,
γέμισα μὲ πληγὲς τὸ  Ἅγιό Σου σῶμα,
ἕνα ἀνθρωπάκι εἶμαι ποταπὸ
κι ἔβαψα τὴν ψυχή μὲ μαῦρο χρῶμα.
Σὲ χλεύασα ἐγὼ ὁ μικρὸς
κι ἔγινα ἄγριο θεριό, ὅλο κακία.
Σ’ ἔντυσα μὲ χλαμύδα πορφυρή,
μ’ ἀκάνθινο στεφάνι πληγωμένος,
πάνω στὴ θεϊκή Σου κεφαλή,
μὲ τὸ αἷμά Σου, Χριστέ, νἆσαι λουσμένος.
Φορτώθηκες βαρὺ Σταυρό,
καὶ Σ’ ἔσυρα στὸ Γολγοθᾶ μὲ τόση βία!
Καὶ γέλαγα ἐγώ, ὁ φθονερός, ὁ πλανεμένος,
ποὺ τὰ δικά μου ἁμαρτήματα βαστᾷς
πάνω στοὺς ὤμους Σου,  Ἐσύ, ὁ Εὐλογημένος.
Κρύβω τὰ μάτια ἀπὸ ντροπή, ἔστω κι ἀργά,
μὴ δῶ τὰ μέλη τοῦ κορμιοῦ Σου λαβωμένα,
τ’  Ἅγια Σου χέρια τρυπημένα μὲ καρφιά,
πάνω στὸ ξύλο τοῦ Σταυροῦ Σου ἁπλωμένα.
Κι ὅμως, Χριστέ μου,  Ἐσὺ ἀκόμα μ’ ἀγαπᾷς
καὶ μιὰ συγνώμη καρτερεῖς μόνο ἀπὸ μένα,
πέφτω στὰ πόδια καὶ ζητάω ταπεινὰ
στὴν ἀγκαλιά Σου νὰ μὲ κλείσεις στοργικά,
στὸ ἔλεός Σου ν’ ἀφεθῶ, νὰ κλάψω καὶ νὰ λυτρωθῶ
κοντὰ σὲ Σένανε, Οὐράνιε Πατέρα.
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Ποιὸς δὲν ἔχει νιώσει πό-
νο στὴ μέση του ἔστω καὶ 
μία φορὰ στὴ ζωή του;

Σὲ ἄνδρες καὶ γυναῖκες μέ-
σης ἡλικίας καὶ ἄνω, τὰ μυο-
σκελετικὰ προβλήματα παρου-
σιάζονται καὶ τοὺς κάνουν νὰ 
ὑποφέρουν ἀπὸ πόνους καὶ 
δυσκαμψίες, κάνοντας τὴν κα-
θημερινότητά τους δύσκολη. 
Δυστυχῶς ὅμως οἱ πόνοι εἶναι 
πλέον διαδεδομένοι καὶ σὲ νε-
ώτερους, ἀκόμη καὶ σὲ μικρὰ 
παιδιά, ἀπὸ τὶς τσάντες τους.

Ἡ σπονδυλικὴ στήλη γνω-
ρίζουμε ὅτι εἶναι τὸ κεντρικὸ 
σύστημα ποὺ στηρίζει ὅλο τὸ 
σῶμα. Σήμερα, λόγῳ κυρίως 
τῆς καθιστικῆς ζωῆς, τοῦ στρὲς 
καὶ τοῦ ὑπερβολικοῦ βάρους 
ποὺ ἔχουν μερικοί, εἴμαστε πιὸ 
εὐπρόσβλητοι.

Οἱ πόνοι στὴ μέση (ὀσφυαλ-
γία) εἶναι ἡ δεύτερη αἰτία ἀπώ-
λειας ἐργάσιμων ἡμερῶν μετὰ 
τὸ κρυολόγημα!

Ἂς δοῦμε ποιὰ εἶναι ἡ ἀνα-
τομικὴ κατασκευὴ τῆς σπονδυ-

λικῆς στήλης.  Ἡ σπονδυλικὴ 
στήλη ἀποτελεῖται ἀπὸ 24 ὀστᾶ, 
τοὺς σπονδύλους, ποὺ μπαίνουν 

τὸ ἕνα πάνω στὸ ἄλλο 
καὶ σχηματίζουν τὴ 
σπονδυλικὴ στήλη.  
Ἀνάμεσά τους ὑπάρ-
χουν χόνδροι (σὰν 
μαξιλαράκια), οἱ με-
σοσπονδύλιοι δίσκοι, 
ποὺ ἀπορροφοῦν 
πιέσεις, δυνάμεις 
τὶς ὁποῖες δέχεται ἡ 
σπονδυλικὴ στήλη, 
σὰν ἀμορτισέρ, καὶ 
ἔτσι αὐτὴ μπορεῖ νὰ 
κινεῖται πρὸς κάθε 
κατεύθυνση. Μεταξύ 
τους οἱ σπόνδυλοι 
συνδέονται μὲ μικρὲς 
ἀρθρώσεις, πρὸς τὰ 
πίσω, σπονδυλικὲς 
ἀρθρώσεις ,  ὥστε 
νὰ εἶναι σταθερὴ ἡ 
σπονδυλικὴ στήλη, 
καὶ συνδέονται μετα-
ξύ τους μὲ τοὺς συν-
δέσμους, ποὺ εἶναι 
ταινίες γερές. Στὸ μέσον σχημα-
τίζεται ἕνας σωλήνας, ὁ νωτιαῖος 
σωλήνας, ἀπ’ ὅπου περνᾷ μιὰ 

δέσμη νεύρων, ποὺ κατεβαίνει 
ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλο, ὁ νωτιαῖος 
μυελός, καὶ ἀπὸ τὰ πλάγια στὸ 

ἴδιο ἐπίπεδο βγαίνουν νεῦρα καὶ 
νευρώνουν ἀντίστοιχα τὰ χέρια, 
τὶς πλευρὲς καὶ τὰ πόδια.

Ἡ σπονδυλικὴ στήλη κάνει 
φυσιολογικὰ τρεῖς καμπύλες, 
τὴν αὐχενικὴ λόρδωση πρὸς τὰ 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τί εἶναι ἡ ὀσφυαλγία

K

K
Ἡ σπονδυλικὴ στήλη γνωρίζουμε ὅτι εἶναι τὸ κεντρικὸ σύστημα ποὺ στη-
ρίζει ὅλο τὸ σῶμα. Σήμερα, λόγῳ κυρίως τῆς καθιστικῆς ζωῆς, τοῦ στρὲς 

καὶ τοῦ ὑπερβολικοῦ βάρους ποὺ ἔχουν μερικοί, εἴμαστε πιὸ εὐπρό-
σβλητοι. Οἱ πόνοι στὴ μέση (ὀσφυαλγία) εἶναι ἡ δεύτερη αἰτία ἀπώλειας 

ἐργάσιμων ἡμερῶν μετὰ τὸ κρυολόγημα!
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ἐμπρός, τὴ θωρακικὴ κύφωση 
πρὸς τὰ πίσω, καὶ τὴν ὀσφυϊκὴ 
λόρδωση πρὸς τὰ ἐμπρὸς στὴ 
μέση, καὶ ἔτσι γίνεται πιὸ ἀνθε-
κτικὴ καὶ πιὸ εὐκίνητη.

Αἴτια
Τὰ αἴτια τῆς ὀσφυαλγίας εἶναι 

συνήθως:
1) Μιὰ μυϊκὴ καταπόνηση, 

δηλαδὴ παρατεταμένη τάση ἢ 
πίεση ἢ μιὰ ἀσυντόνιστη κίνη-
ση ἢ ἕνας λανθασμένος τρόπος 
σηκώματος βάρους ἢ μιὰ κακὴ 
θέση στὸ γραφεῖο.

2)  Ἡ φθορὰ τοῦ μεσοσπον-
δυλίου δίσκου (κήλη).

3) Φθορὰ στὶς ἀρθρώσεις, 
ὀστεοαρθρῖτις, φλεγμονή, ὁπότε 
δημιουργοῦνται οἱ ὀστικὲς προ-
εξοχές, τὰ ὀστεόφυτα ἢ ἅλατα.

4) Σπονδυλολίσθηση.
5) Κάταγμα λόγῳ τραυμα-

τισμοῦ ἢ αὐτόματο κάταγμα 
λόγῳ ὀστεοπωρώσεως, δηλαδὴ 
σπάζει ὁ σπόνδυλος, καθιζάνει 
καὶ ἐλαττώνεται τὸ ὕψος, ἢ με-
τάσταση.

6)  Ὄγκοι τῶν ὀστῶν, ρευ-
ματολογικὰ νοσήματα, ἀγκυλο-
ποιητικὴ σπονδυλοαρθρῖτις κ.ἄ.

7) Αἰτία ἐκτὸς τῆς σπονδυ-
λικῆς στήλης, ὅπως νεφρολιθί-
ασις, χολοκυστίτιδα, ἀνεύρυσμα 
κοιλιακῆς ἀορτῆς κ.ἄ.

Τὰ αἴτια διαφέρουν ἀναλό-
γως τῆς ἡλικίας. Στοὺς νέους 
πάσχει συνήθως ὁ μεσοσπον-
δύλιος δίσκος (κήλη) ἢ ὑπάρχει 
μυϊκὴ καταπόνηση. Στὶς μεγάλες 
ἡλικίες παρουσιάζονται ἡ φθο-
ρά, ὀστεοαρθρῖτις, ὀσφυϊκὴ 
στένωση καὶ τὰ αὐτόματα κα-
τάγματα.

Ἐπίσης παρουσιάζεται πόνος, 
καὶ ἐὰν ὁ ἀσθενὴς ἔχει αὐξημένο 
σωματικὸ βάρος καὶ δὲν γυμνά-
ζεται, ὁπότε δὲν ἔχει «φτιάξει» τὸ 
κατάλληλο μυϊκὸ σύστημα, καὶ 
ἔτσι δὲν προστατεύεται ἡ μέση 
του.

Ὅσο πιὸ πολὺ γυμνάζει κα-

νεὶς τοὺς μῦς ποὺ στηρίζουν τὴ 
σπονδυλικὴ στήλη (ραχιαίους 
καὶ κοιλιακούς), τόσο πιὸ πολὺ 
ἀντέχει ἡ μέση του. Βεβαίως, 
χρειάζεται προσοχή, πῶς νὰ ση-
κώνει ἕνα βάρος, λυγίζοντας τὰ 
γόνατα, ὅπως οἱ ἀρσιβαρίστες.

Γιὰ τὴ διάγνωση ἐπιβάλλεται 
ἡ ἐπίσκεψη στὸν γιατρὸ καὶ ἡ 
διενέργεια ἐξετάσεων: ἀκτινο-
γραφίας, ἀξονικῆς τομογραφίας 
(διαρκεῖ λίγο χρόνο, ὁ ἀσθενὴς 
ὅμως παίρνει πολλὴ ἀκτινοβο-
λία), ἐπίσης μαγνητικῆς τομο-
γραφίας (εἶναι πιὸ λεπτομερής, 
δὲν ἐκπέμπει ἀκτινοβολία, ἀλλὰ 
διαρκεῖ περισσότερο).

Θεραπεία
Στὴν ἀρχὴ συνιστᾶται ξεκού-

ραση στὸ σπίτι γιὰ δύο-τρεῖς 
ἡμέρες καὶ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ 
ἀναλόγως τῆς καταστάσεως, συ-
νήθως παρακεταμόλη. Σὲ πιὸ 
βαρεῖς καὶ ἐπιμένουσες περιπτώ-
σεις δίδονται ἀντιφλεγμονώδη 
μὴ στεροειδῆ, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ 
παρουσιασθοῦν παρενέργειες 
σὲ χρόνια χρήση, ὅπως γαστρίτι-
δα, γαστρορραγία κ.ἄ. Σὲ ἰσχυρὸ 
πόνο δίδεται ἡ κορτιζόνη, ἀλλὰ 
παρουσιάζονται πολλὲς παρε-
νέργειες ἐπίσης.

Σὲ μεγάλο πόνο χρησιμο-

ποιοῦνται ὀπιοειδῆ, τύπου 
μορφίνης, ποὺ δίδονται ὅμως 
στὸ Νοσοκομεῖο. Τέλος, γίνονται 
ἐνέσεις κατόπιν ἀναισθησίας στὴ 
σπονδυλικὴ στήλη.

Πότε χειρουργεῖται ἡ μέση;
Ἕνα χειρουργεῖο φοβίζει 

πάντα, πολὺ περισσότερο στὴ 
μέση. Οἱ εἰδικοὶ ὅμως ἐνθαρ-
ρύνουν καὶ ἐξηγοῦν ὅτι αὐτὲς 
οἱ ἐγχειρήσεις στὰ ἔμπειρα καὶ 
κατάλληλα χέρια εἶναι ἀσφα-
λεῖς, σύντομες καὶ ἁπλές.   Ἂς 
μὴ φοβόμαστε.  Ἀπόλυτη ἔνδει-
ξη, γιὰ νὰ γίνει μιὰ τέτοια ἐγχεί-
ρησις, εἶναι ἡ ἡλικία. Γίνεται σὲ 

K

K
Γενικῶς, βοηθάει νὰ σηκωθεῖ ὁ ἀσθενής, καὶ νὰ μὴν εἶναι κατακεκλιμένος στὸ 

κρεβάτι. Πολὺ ὠφελεῖ τὸ κολύμπι καὶ τὸ περπάτημα.
Ὁ καθένας μαθαίνει τὸν σωστὸ τρόπο νὰ κάθεται στὴν καρέκλα ἢ νὰ στέκεται 
ὄρθιος.  Ἡ καρέκλα πρέπει νὰ πιάνει καὶ νὰ στηρίζει τὸ κάτω μέρος τῆς μέσης.  
Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ κάθεται ἐντελῶς πίσω! Γιὰ νὰ στηρίζεται καλὰ ἡ μέση 
στὴν ὀσφυϊκὴ καμπύλη, πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖ ἕνα μαξιλαράκι.  Ἐπίσης, νὰ 

ρυθμίζει τὸ κάθισμα τοῦ αὐτοκινήτου στὰ μέτρα του.
Στὸν ὕπνο χρειάζεται σκληρὸ στρῶμα καὶ χαμηλὸ μαξιλάρι. Ποτὲ μπρούμυτα, 

διότι πιέζεται ὁ αὐχένας καὶ τὸ κάτω μέρος τῆς μέσης. 
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νέους ἀσθενεῖς, ποὺ ἐμφανίζουν 
δισκοκήλη ξαφνικά, π.χ. ὕστε-
ρα ἀπὸ δυνατὸ φτάρνισμα ἢ ἂν 
σηκώσουν ἕνα βάρος.

Ἡ φυσιοθεραπεία βοηθᾷ;
Στὴν ὀξεῖα φάση ἡ φυσιο-

θεραπεία ἀντενδείκνυται. Κατό-
πιν ὅμως εἶναι ἀπαραίτητη, μὲ 
εἰδικὸ πρόγραμμα ἐκγύμνασης 
(γιὰ ἐνδυνάμωση τῶν ραχιαίων 
καὶ τῶν κοιλιακῶν). 

Γενικῶς, βοηθάει νὰ σηκω-
θεῖ ὁ ἀσθενής, καὶ νὰ μὴν εἶναι 
κατακεκλιμένος στὸ κρεβάτι. 
Πολὺ ὠφελεῖ τὸ κολύμπι καὶ 
τὸ περπάτημα.

Ὁ καθένας μαθαίνει τὸν 
σωστὸ τρόπο νὰ κάθεται στὴν 
καρέκλα ἢ νὰ στέκεται ὄρθιος.  
Ἡ καρέκλα πρέπει νὰ πιάνει καὶ 

νὰ στηρίζει τὸ κάτω μέρος τῆς 
μέσης.  Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ 
κάθεται ἐντελῶς πίσω! Γιὰ νὰ 
στηρίζεται καλὰ ἡ μέση στὴν 
ὀσφυϊκὴ καμπύλη, πρέπει νὰ 
χρησιμοποιεῖ ἕνα μαξιλαράκι.  
Ἐπίσης, νὰ ρυθμίζει τὸ κάθισμα 
τοῦ αὐτοκινήτου στὰ μέτρα του.

Στὸν ὕπνο χρειάζεται σκληρὸ 
στρῶμα καὶ χαμηλὸ μαξιλάρι. 
Ποτὲ μπρούμυτα, διότι πιέζεται 
ὁ αὐχένας καὶ τὸ κάτω μέρος τῆς 

μέσης. 
Παντοῦ, σὲ κάθε δραστηριό-

τητα, κρατᾶτε ἴσια τὴ μέση. Ρυθ-
μίστε τὸ τραπέζι ἐργασίας στὰ 

μέτρα σας. Φροντίζετε σὲ ὅλες 
τὶς ἐργασίες νὰ πιέζετε λιγώτερο 
τὴ μέση.  Ἀποφεύγετε νὰ σκύ-
βετε καὶ νὰ τεντώνεστε.

Καλὸ εἶναι νὰ προσέχει κα-
νεὶς καὶ τὴ διατροφή του.  Ἡ 
σωστὴ καὶ ἰσορροπημένη δι-
ατροφή, ὅπως ἡ μεσογειακή, 
ὠφελεῖ τὶς ἀρθρώσεις. Τὰ λαχα-
νικὰ καὶ τὰ φροῦτα εἶναι πλού-
σια σὲ ἀντιοξειδωτικὲς οὐσίες, 

ποὺ ἐπιβραδύνουν τὸν χρόνο 
καὶ βοηθοῦν τοὺς ἱστοὺς νὰ 
ἀνανεώνονται.  Ἐπιστημονικὲς 
μελέτες δείχνουν ὅτι ἡ ὑπερκα-

τανάλωση ζωικῶν λιπῶν ἐπιδει-
νώνει τὶς παθήσεις τῶν ἀρθρώ-
σεων.  Ἑπομένως, δύο μερίδες 
λαχανικῶν καὶ τρεῖς μερίδες 
φρούτων καθημερινὰ ὠφελοῦν 
τὸν σκελετὸ καὶ ἐπιβραδύνουν 
τὴ φθορά του.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

K

K
Καλὸ εἶναι νὰ προσέχει κανεὶς καὶ τὴ διατροφή του.  Ἡ σωστὴ καὶ ἰσορ-

ροπημένη διατροφή, ὅπως ἡ μεσογειακή, ὠφελεῖ τὶς ἀρθρώσεις. Τὰ 
λαχανικὰ καὶ τὰ φροῦτα εἶναι πλούσια σὲ ἀντιοξειδωτικὲς οὐσίες, ποὺ 
ἐπιβραδύνουν τὸν χρόνο καὶ βοηθοῦν τοὺς ἱστοὺς νὰ ἀνανεώνονται.
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Ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον φωτισμένα μυαλὰ τοῦ 
τόπου μας, ἡ πρώτη  Ἑλληνίδα δημο-
σιογράφος, ἡ ἐκπληκτικὴ πρωτοπόρος 

καὶ τολμηρὴ ἀγωνίστρια γιὰ τὰ δικαιώματα 
τῶν  Ἑλληνίδων, ἡ « μ ε γ ά λ η  μ ο ρ φ ὴ  τοῦ 
ὑγιοῦς φεμινισμοῦ», ὅπως τὴν ἀποκάλεσε ὁ 
Ξενόπουλος.

Ἡ Καλλιρρόη Σιγανοῦ-Παρρὲν πίστευε ὅτι 
«τὸ μεγαλεῖο τῆς πατρίδος μας ἔγκειται στὸ με-
γαλεῖο τῶν θυγατέρων της». Γι’ αὐτὸ ἀνέλαβε 
συστηματικά, μὲ ὅλο τὸ σφρῖγος τῆς νεανικῆς 
της ἡλικίας, μιὰ ἐμπνευσμένη δράση, ἕνα τε-
ράστιο πνευματικὸ ἀγῶνα, νὰ διαφωτίσει τὴν  
Ἑλληνίδα στὴν κατανόηση τῆς ὑψηλῆς ἀπο-
στολῆς της καὶ νὰ τὴν ἐνισχύσει στὸν ἀγῶνα 
γιὰ τὴν ἐπιτυχία μιᾶς ἀνώτερης προσωπικῆς 
καὶ κοινωνικῆς ζωῆς. Πρωτοστάτησε στὴ δημιουρ-
γία τοῦ φεμινιστικοῦ κινήματος καὶ στὴν προώ-
θηση τῶν δικαιωμάτων τῆς γυναίκας. Γεννήθηκε 
στὰ Πλατάνια  Ἀμαρίου τῆς ἐπαρχίας Ρεθύμνου 
στὴν Κρήτη τὸ 1861. Οἱ γονεῖς της ἔκαναν τὸ πᾶν, 
γιὰ νὰ τῆς δώσουν μιὰ ὁλοκληρωμένη μόρφωση. 
Αἰσθανόταν γι’ αὐτοὺς βαθιὰ εὐγνωμοσύνη, ἀγάπη 
καὶ στοργή.

Ἡ Καλλιρρόη φοίτησε ἀρχικὰ στὴ Σχολὴ «Σουρ-

μελῆ» καὶ στὴ Γαλλικὴ Σχολὴ Καλογραιῶν στὸν 
Πειραιᾶ. Τὸ 1878 ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ  Ἀρσάκειο μὲ 
βαθμό « Ἄριστα».  Ὅπως συνέβαινε μὲ τὶς περισ-
σότερες δασκάλες τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, μόλις πῆρε τὸ 
πτυχίο της, πῆγε στὴν  Ὀδησσό, γιὰ νὰ διευθύνει 
τὸ Ροδοκανάκειο Παρθεναγωγεῖο τῆς  Ἑλληνικῆς 

Κοινότητας, καὶ ἀργότερα στὴν  Ἁδριανούπολη, 
ὅπου ἐργάστηκε ὡς διευθύντρια στὸ Ζάππειο Παρ-
θεναγωγεῖο.  Ὁ γάμος της μὲ τὸν Κωνσταντινου-
πολίτη δημοσιογράφο  Ἰωάννη Παρρέν, μετέπειτα 
ἱδρυτὴ τοῦ  Ἀθηναϊκοῦ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων, τὴ 
βοήθησε νὰ γνωρίσει τὸν κόσμο τῆς δημοσιογρα-
φίας καὶ τῆς συγγραφῆς.  Ὁ σύζυγός της εἶχε πολλὴ 
ἐμπιστοσύνη στὴν κρίση της καὶ συζητοῦσε πάντα 
μαζί της ὅλες τὶς ὑποθέσεις του.

Ἡ Καλλιρρόη μπῆκε στὴ δημοσιογραφικὴ 
οἰκογένεια. Συναναστρεφόταν ἀξιόλογους πνευ-
ματικοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐνημερωνόταν γιὰ ὅλα 
τὰ πνευματικά, πολιτικά, κοινωνικὰ ρεύματα τῆς 
ἐποχῆς. Μέσα της ὡρίμασε ἡ ἰδέα νὰ γίνει δημο-
σιογράφος. Καὶ ἀποφάσισε νὰ ἐκδώσει τὴ δική της 
ἐφημερίδα: τὴν  Ἐφημερίδα τῶν κυριῶν. Τὸ πρῶτο 

Καλλιρρόη Σιγανοῦ-Παρρέν 
Ἡ  Ἐφημερὶς τῶν Κυριῶν καὶ τό «Λύκειον τῶν  Ἑλληνίδων»

K

K
Ἡ Καλλιρρόη Σιγανοῦ-Παρρὲν πίστευε ὅτι «τὸ μεγαλεῖο τῆς πατρίδος μας 
ἔγκειται στὸ μεγαλεῖο τῶν θυγατέρων της». Γι’ αὐτὸ ἀνέλαβε συστηματι-
κά, μὲ ὅλο τὸ σφρῖγος τῆς νεανικῆς της ἡλικίας, μιὰ ἐμπνευσμένη δράση, 
ἕνα τεράστιο πνευματικὸ ἀγῶνα, νὰ διαφωτίσει τὴν  Ἑλληνίδα στὴν κα-

τανόηση τῆς ὑψηλῆς ἀποστολῆς της καὶ νὰ τὴν ἐνισχύσει στὸν ἀγῶνα γιὰ 
τὴν ἐπιτυχία μιᾶς ἀνώτερης προσωπικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς. 
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φύλλο της τυπώθηκε στὶς 9 Μαρτίου 1887.  Ἔτσι 
γεννήθηκε ἡ πρώτη  Ἑλληνίδα δημοσιογράφος. Οἱ 
ἀπόψεις της ξεσήκωσαν ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ θυ-
ελλώδεις ἀντιδράσεις. «Θὰ τὴν συντρίψω, διότι μα-
στροπεύει τὰς γυναῖκας.  Ἔχω καὶ μάννα καὶ ἀδελφὴν 
ἄγαμον», δήλωνε ὁ διευθυντὴς τῆς ἐφημερίδας  
Ἐπιθεώρησις. «Αἱ γυναῖκες εἶναι πετεινόμυαλαι καὶ 
ἐλαφραί. Δὲν ἀξίζει νὰ ἀσχοληθῶμεν», ἔγραφε ὁ 
διευθυντὴς τῆς  Ἀκροπόλεως.

Τὰ εἰρωνικὰ σχόλια γρήγορα μεταβλήθηκαν σὲ 
θαυμασμὸ γιὰ τὸ θάρρος μὲ τὸ ὁποῖο ἡ Καλλιρρόη 
Σιγανοῦ-Παρρὲν ὑπερασπίστηκε καὶ ἐπέβαλε τὰ 
δικαιώματα τῶν γυναικῶν.

Ὁ Γρηγόρης Ξενόπουλος ἔγραψε γι’ αὐτήν: « 
Ἡ συντροφιά σου εἶναι πολύτιμη. Τὸ ἦθός σου, ἡ 
τόλμη σου καὶ ἡ γραφή σου θαῦμα. Εὖγέ σου, δέ-

σποινα τῆς φιλαλληλίας καὶ τῆς προόδου. Στηρίζω 
τοὺς ἀγῶνές σου, τῶν γυναικῶν τοὺς ἀγῶνες, μὲ 
ὅλη μου τὴ δύναμη», ἐνῷ ὁ Βλάσσης Γαβριηλίδης 
τὴ θεωροῦσε «κοινωνικὴ δύναμη γιὰ τὴν ἀλλαγὴ 
τοῦ καθεστῶτος σχετικὰ μὲ τὴ θέση τῆς γυναίκας 
στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία». 

Ἀπὸ τὶς στῆλες τῆς ἐφημερίδας ἀγωνίστηκε γιὰ 
τὴ χειραφέτηση τῶν γυναικῶν καὶ γιὰ τὴν πνευμα-
τικὴ καὶ κοινωνική τους ἐξύψωση καὶ τὸ δικαίωμα 
νὰ χρησιμοποιοῦν τὶς γνώσεις τους γιὰ βιοπορι-
στικὸ ἐπάγγελμα. Δὲν ἐπεδίωξε νὰ ἀπομακρύνει 
τὴ γυναῖκα ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ τὰ ἰδιαίτερα καθήκοντά 
της.

Τὸ ἔργο τῆς Καλλιρρόης Παρρὲν ἦταν δύσκολο, 
γιατὶ προσέκρουε σὲ προκαταλήψεις, στὰ ἤθη καὶ 
τὰ ἔθιμα καὶ τὶς ἀντιλήψεις τῆς ἐποχῆς, ποὺ ἦταν 
ἀντίθετες μὲ τὶς δικές της ἀντιλήψεις καὶ πεποιθή-
σεις.  Ἀλλὰ ὅσο αὐξάνονταν τὰ ἐμπόδια, τόσο γι-
γαντωνόταν ἡ πίστη της.

Τὴ βοηθοῦσε στὸ ἔργο της ἡ ἔμφυτη δύναμη 
τοῦ λόγου καὶ τῆς πένας. Μὲ τὴ συναρπαστικὴ 
εὐγλωττία της ἀσκοῦσε μεγάλη γοητεία στὸ ἀκρο-
ατήριο ἢ τὸ ἀναγνωστικό της κοινό. Μὲ σοφὲς δια-

λέξεις καὶ κατάλληλα ἄρθρα διεφώτισε τὴν κοινὴ 
γνώμη καὶ ἑρμηνεύοντας τὶς ἀπόψεις της βοήθησε 
σιγὰ σιγὰ τὴν  Ἑλληνίδα σὲ μιὰ λογικὴ χειραφέτη-
ση, ποὺ ἐμπνεόταν ἀπὸ τὰ ἰδανικὰ τοῦ  Ἔθνους. 
Παρὰ τὶς ἀντιδράσεις, βρῆκε γρήγορα ἀφοσιωμένες 
συνεργάτιδες. Στηρίχθηκε στὶς ἀκλόνητες βάσεις 
τῆς  Ἱστορίας καὶ στὶς παραδόσεις τοῦ  Ἔθνους μας. 
Γνώριζε ὅτι πολλὰ κράτη ὀφείλουν τὸ μεγαλεῖό 
τους σὲ ἄξιες γυναῖκες. Οἱ ἡρωΐδες τοῦ 1821 ἔγιναν 
πρότυπα ἡρωισμοῦ καὶ εὐψυχίας.

Ἡ Καλλιρρόη Παρρὲν ἔθεσε τὴ γόνιμη σταδιο-
δρομία τῶν γυναικῶν σὰν θεμέλιο τοῦ ἔργου της.  
Ἀφοῦ μὲ τὶς διαλέξεις καὶ τὴ δημοσιογραφία προε-
τοίμασε τὸ ἔδαφος, τώρα ἦταν ἕτοιμο γιὰ ἐφαρμογὴ 
τὸ μεγάλο της ὄνειρο.

1.  Ἵδρυσε τὸ  Ἄσυλο  Ἀνιάτων.

2. Τὸ  Ἄσυλο τῆς  Ἁγίας Αἰκατερίνης. Τρόφι-
μες ἦταν μαθήτριες καὶ ἐργάτριες. Σκοπὸ εἶχαν νὰ 
πλουτίσουν τὸ πνεῦμα τῶν κοριτσιῶν μὲ ὠφέλιμες 
γνώσεις, γιὰ νὰ γίνουν αὐτὰ χρήσιμα καὶ ἐκλεκτὰ 
μέλη τῆς κοινωνίας.

3.  Ἡ « Ἕνωσις τῶν  Ἑλληνίδων», ὅπου 
ἀσκοῦντο οἱ νέες στὴν τάξη, στὴν καθαριότητα, 
στὴν οἰκονομία, στὴν καλαισθησία καὶ σὲ ὅλες 
τὶς ἀρετὲς ποὺ συμβάλλουν στὴν ὑγεία καὶ τὴν 
εὐτυχία τοῦ σπιτιοῦ.

4. Τὸ Κυριακάτικο Σχολεῖο. Σὲ αὐτὸ φοιτοῦσαν 
ἀγράμματες γυναῖκες καὶ κορίτσια. Σκοπὸ εἶχε νὰ 
ἐφοδιαστοῦν μὲ γνώσεις καὶ νὰ ἀποκτήσουν συνεί-
δηση τῶν ὑποχρεώσεών τους ἀπέναντι στὸ  Ἔθνος.

Ἡ Καλλιρρόη Παρρὲν εἶχε ἐξέχουσα θέση στὴν  
Ἀθηναϊκὴ κοινωνία. Στὸ σπίτι της συγκεντρώνο-
νταν ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων: Κ. Παλαμᾶς, Γ. 
Ξενόπουλος, Λ. Πορφύρας, Κ. Χρηστομάνος κ.λπ.  
Ἐκεῖ διαβάζονταν γιὰ πρώτη φορὰ λογοτεχνικὰ 
ἔργα.  Ἡ ἴδια ἐδημιούργησε ἀξιόλογο λογοτεχνικὸ 
ἔργο. Εἶναι ἡ πρώτη  Ἑλληνίδα ποὺ ἐκπροσώπησε 
τὴν  Ἑλλάδα σὲ διεθνῆ συνέδρια.  Ἀγωνίσθηκε 
κατὰ τῆς ἀγραμματοσύνης καὶ τῆς ἀμάθειας τῶν 

K

K
Ἡ Καλλιρρόη Παρρὲν ἔδωσε τὴν ψυχή της στὸ ὑγιὲς γυναικεῖο κίνημα 

τῆς  Ἑλλάδος. Τὸ ἀποκορύφωμα τοῦ μεγάλου ἔργου της ἦταν ἡ ἵδρυση 
τοῦ «Λυκείου τῶν  Ἑλληνίδων», ποὺ εἶχε ὡς σκοπὸ νὰ ἐργασθεῖ ὑπὲρ 

τῆς γυναίκας, ὑπὲρ τῆς οἰκογένειας, ὑπὲρ τῆς φυλῆς, ὑπὲρ τοῦ  Ἔθνους. 
Τό «Λύκειο τῶν  Ἑλληνίδων» ἦταν κατ’ ἐξοχὴν φεμινιστικὸς σύλλογος, 

ἀλλὰ καὶ φορέας τῶν ἐθνικῶν παραδόσεων. 
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γυναικῶν.  Ἀγωνίσθηκε νὰ ἐπιτραπεῖ στὶς γυ-
ναῖκες νὰ σπουδάζουν στὶς  Ἀνώτατες Σχολὲς 
καὶ στὰ Πανεπιστήμια καὶ νὰ διορίζονται στὶς 
δημόσιες θέσεις.

Τὸ 1890 μετὰ ἀπὸ δικές της ἐνέργειες ἔγιναν 
προστατευτικοὶ νόμοι γιὰ τὶς ἐργαζόμενες γυ-
ναῖκες. Τὸ 1894 ἄρχισε τὶς προσπάθειές της στὴν 
Κυβέρνηση γιὰ τὴν παραχώρηση δικαιώματος 
ψήφου στὶς γυναῖκες. Μετὰ ἀπὸ πολὺ κόπο, στὸ 
1930 οἱ γυναῖκες ἀπέκτησαν τὸ δικαίωμα τοῦ 
ἐκλέγειν. Τέλος, τὸ 1952 δόθηκε στὴν  Ἑλληνίδα 
τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν καὶ τοῦ ἐκλέγεσθαι 
στὶς δημοτικὲς καὶ βουλευτικὲς ἐκλογές.

Ἡ Καλλιρρόη Παρρὲν ἔδωσε τὴν ψυχή της 
στὸ ὑγιὲς γυναικεῖο κίνημα τῆς  Ἑλλάδος. Τὸ 
ἀποκορύφωμα τοῦ μεγάλου ἔργου της ἦταν ἡ 
ἵδρυση τοῦ «Λυκείου τῶν  Ἑλληνίδων», ποὺ 
εἶχε ὡς σκοπὸ νὰ ἐργασθεῖ ὑπὲρ τῆς γυναίκας, ὑπὲρ 

τῆς οἰκογένειας, ὑπὲρ τῆς φυλῆς, ὑπὲρ τοῦ  Ἔθνους. 
Τό «Λύκειο τῶν  Ἑλληνίδων» ἦταν κατ’ ἐξοχὴν φε-
μινιστικὸς σύλλογος, ἀλλὰ καὶ φορέας τῶν ἐθνικῶν 
παραδόσεων. Περιελάμβανε 16 τμήματα, στὰ ὁποῖα 
οἱ γυναῖκες μποροῦσαν νὰ ἀναδειχθοῦν, νὰ δρά-
σουν, νὰ ὠφελήσουν καὶ νὰ ὠφεληθοῦν. Εἶχε ὡς 
σκοπὸ τὴ συμμετοχὴ τῆς γυναίκας σὲ ὅλους τοὺς 
κλάδους τῆς ἐθνικῆς ζωῆς καὶ προόδου, ὄχι ὡς 
ἐπαναστάτριας καὶ ὡς ἀντιπάλου τοῦ ἄνδρα, ἀλλὰ 
ὡς συνεργάτριας καὶ συμμάχου στὸ δύσκολο ἔργο 
τῆς ἐθνικῆς ἀναγέννησης.

Ἡ δράση τοῦ «Λυκείου τῶν  Ἑλληνίδων» ἦταν 
καρποφόρα καὶ κατὰ τὶς περιπέτειες τοῦ  Ἔθνους. 
Τὸ 1897 μαζὶ μὲ τὸν  Ἐρυθρὸ Σταυρὸ δημιούργησε 
Νοσοκομεῖα καὶ ἐκπαίδευσε ἐθελόντριες νοσοκό-
μες ποὺ ὑπηρέτησαν τὴν ἀγωνιζόμενη Πατρίδα. 
Δημιούργησε ἐργαστήρια, γιὰ νὰ ἐργάζονται οἱ 
γυναῖκες τῶν ἐφέδρων, καὶ σχολεῖα γιὰ τὰ παιδιά 
τους. Κατὰ τὸ διάστημα τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων 
τὸ 1912-1913 τὸ Λύκειο φρόντισε τὶς οἰκογένειες 
τῶν πολεμιστῶν.  Ἐφρόντισε τὴν περίθαλψη τῶν 
προσφύγων μετὰ τὸ 1922, δημιουργώντας προ-
σφυγικὰ ἐργαστήρια, ὅπου ἐργάζονταν οἱ προσφυ-

γοποῦλες καὶ μάθαιναν ραπτική, γιὰ νὰ κερδίζουν 
χρήματα γιὰ τὴ συντήρησή τους.

Ἡ δράση τοῦ «Λυκείου τῶν  Ἑλληνίδων» καθὼς 
καὶ τῶν παραρτημάτων του σὲ διάφορα κέντρα τῆς  
Ἑλλάδος, ὑπῆρξε καρποφόρα καὶ θαυμαστὴ σὲ 
ὅλους τοὺς τομεῖς. Μὲ θαυμασμὸ καὶ κατάπληξη 
ἔγραφαν γιὰ τὸ Λύκειο δημοσιογράφοι καὶ λογοτέ-
χνες.  Ὅταν ἱδρύθηκε τό «Λύκειο τῶν  Ἑλληνίδων», 
ἡ ξενολατρία βρισκόταν στὴν ἀκμή της.  Ὅμως τὸ 
Λύκειο μὲ τὸ πρόγραμμά του ἦλθε νὰ ἀνατρέψει τὸ 
καθεστὼς αὐτό. Σὲ κάποια ὁμιλία της ἡ Καλλιρρόη 
Παρρὲν μεταξὺ ἄλλων εἶπε: « Ἐστερεώσαμε τὴν 
πεποίθησιν ὅτι κάθε πρᾶγμα  Ἑλληνικὸν ἀποτελεῖ 
τὴν ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος κάθε ὡραιότητος καὶ κάθε 
μεγαλείου».

Ἡ Καλλιρρόη Παρρὲν ἦταν ἡ πρώτη φεμινίστρια 
καὶ μεγάλη μορφὴ τοῦ ὑγιοῦς φεμινισμοῦ στὴν  
Ἑλλάδα. Καθοδηγοῦσε καὶ ἐπηρέαζε ἐπὶ πολλὰ 
χρόνια τὶς  Ἑλληνίδες. Εἶχε τὴν εὐτυχία νὰ δεῖ τὸ 
ἔργο της νὰ καρποφορεῖ.  Ἡ Κυβέρνηση τῆς  Ἑλλά-
δος ἔκανε τὸ Λύκειο τῶν  Ἑλληνίδων « Ἐθνικὸν  
Ἵδρυμα». Τὸ ἔργο της ἀνεγνωρίσθη διεθνῶς.

Ἡ Καλλιρρόη Παρρὲν ἐξεδήμησε πρὸς τὸν Κύ-
ριον στὶς 16  Ἰανουαρίου 1940.  Ὁ θάνατός της 
ἐθεωρήθη μεγάλη ἐθνικὴ ἀπώλεια.  Ἐτάφη στὸ Α΄ 
Νεκροταφεῖο  Ἀθηνῶν δημοσίᾳ δαπάνῃ, ὅπως οἱ 
ἥρωες ποὺ διακρίνονται στὰ πεδία τῶν μαχῶν, γιατὶ 
καὶ αὐτὴ ἐπολέμησε κατὰ τῆς ἀμάθειας, τῶν προκα-
ταλήψεων, τῶν ἐσφαλμένων ἰδεῶν.  Ἡ προτομή της 
βρίσκεται ἀριστερὰ στὴν εἴσοδο τοῦ νεκροταφείου.

Δίκαια χαρακτηρίσθηκε «Μάννα τῆς νεώτερης  
Ἑλληνίδος». Ποιὸ ἦταν τὸ μυστικό της; «Εἶχε κλείσει 
στὰ μύχια τῆς καρδιᾶς της τὴν  Ἑλλάδα».

ΜΠΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
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Δίκαια χαρακτηρίσθηκε «Μάννα 
τῆς νεώτερης  Ἑλληνίδος». Ποιὸ 
ἦταν τὸ μυστικό της; «Εἶχε κλεί-

σει στὰ μύχια τῆς καρδιᾶς της τὴν  
Ἑλλάδα».
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Δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω πῶς ἐμπιστεύεται 
ἡ μυγδαλίτσα τὸ Μάρτη. Δὲν βλέπει ὅτι κα-
νένα δέντρο δὲν τοῦ ἔχει ἐμπιστοσύνη; Κι 

ἂς λέγεται « Ἀπὸ Μάρτη καλοκαίρι». Γιατὶ ἐκεῖ ποὺ 
κάνει μιὰ λιακάδα, τὴν ἄλλη στιγμὴ δὲν ἀποκλείε-
ται νὰ χιονίσει! Τώρα, ἂς μὴν ἀρχίσω τὶς παροιμίες 
ποὺ λένε γιὰ τὸν τρομερὸ καιρὸ τοῦ Μάρτη: «Μάρ-
της γδάρτης καὶ κακὸς 
παλουκοκαύτης». Ποῦ 
πᾷς, καημένη μυγδα-
λίτσα, καὶ δειλὰ δειλὰ 
ἀνοίγεις τὰ πανέμορφα 
καὶ μυρωδάτα λουλου-
δάκια; Δὲν ξέρεις ὅτι 
μιὰ στιγμὴ ὁ παγωμέ-
νος ἀέρας ποὺ φυσάει 
τὸν Μάρτη μπορεῖ νὰ 
φέρει τὸ χιόνι καὶ νὰ τὰ 
κάψει; Μερικὲς φορὲς 
ἀναρωτιέμαι πῶς τὰ κα-
ταφέρνεις, μυγδαλίτσα 
μου, καὶ κρατᾷς τὰ λου-
λουδάκια σου καὶ τελικὰ 
μᾶς δίνεις τοὺς πολὺ νό-
στιμους καρπούς σου.

Ἡ οἰκονομία τῆς φύ-
σης κάνει τὰ πικρὰ γλυ-
κά, κι ἔτσι ἀντικαθιστᾷ 
λίγο λίγο τὴ μουνταμάρα τοῦ χειμῶνα μὲ μιὰ λια-
κάδα, καὶ κάνει νὰ ξεφυτρώνει ἕνας καταπράσινος 
τάπητας στὴ γῆ.

Μέσα στὴν πανδημία τοῦ Μάρτη, ποὺ ζοῦμε, 
χωρὶς νὰ μποροῦμε νὰ τὴν ξεπεράσουμε μὲ τοὺς 
συνεχεῖς περιορισμούς, εἴτε γιατὶ ἔχουμε κουρα-
στεῖ εἴτε ἐξαιτίας τῆς ἰδιοσυγκρασίας μας, ἔρχεται 
κάποια βοήθεια, ὅπως ἡ ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτί-
ου. Θὰ μοῦ πεῖτε, βέβαια, ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ 
τὴ ζήσουμε ὅπως παλιότερα. Δηλαδὴ ὅπως τότε 
ποὺ οἱ ἄνθρωποι ζοῦσαν ἀλλιώτικα αὐτὴ τὴ γιορ-
τή, μὲ τὶς παρελάσεις, δίπλα ὁ ἕνας στὸν ἄλλο. Τί 
νὰ κάνουμε ὅμως;  Ὅπως ἔρχονται τὰ πράγματα 
πορευόμαστε, γιατί, ἂν δὲν συμμορφωνόμαστε 

μὲ αὐτὸ ποὺ τώρα συμβαίνει ἀκολουθώντας τοὺς 
περιορισμούς, τί θὰ γίνουμε;

 Ὁ Μάρτης δὲ λείπει ἀπὸ Σαρακοστή, ποὺ 
φέρνει τὸ Πάσχα. Τὸ δύσκολο εἶναι ὅτι δὲν μπο-
ροῦμε νὰ πᾶμε στὴν ἐκκλησία.  Ἐκεῖ σὲ θέλω, 
ἄνθρωπέ μου, νὰ βρεῖς τὸ κουράγιο καὶ τὸν τρόπο 
νὰ ξεπεράσεις τὶς δυσκολίες ποὺ ὑπάρχουν καὶ νὰ 

πορευτεῖς πρὸς τὸ Ἅγιο Πάσχα. Μεγάλα λόγια, θὰ 
μοῦ πεῖτε. Ναί, δίκιο ἔχετε.   Ἂν βροῦμε κάποιο 
τρόπο, ἴσως νὰ μπορέσουμε νὰ ξεπεράσουμε τὴ 
δυσκολία ποὺ περνᾶμε καὶ νὰ τὰ καταφέρουμε, 
ὅπως κάνει κι ἡ ἀμυγδαλίτσα καὶ ξεπερνᾷ τὴ δυ-
σκολία τοῦ ἄσχημου καιροῦ τοῦ Μάρτη καὶ ἐπιζεῖ!

 Ποιὸς ξέρει, μπορεῖ μὲ τὴ δύναμη τῆς πί-
στεως καὶ τὴ βοήθεια τοῦ ἐμβολίου νὰ μπορέσου-
με, τοὐλάχιστον, νὰ πᾶμε στὴν ἐκκλησία καὶ νὰ 
περάσουμε τὶς ἅγιες μέρες τοῦ Πάσχα μὲ ὑγεία καὶ 
χαρά!

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν
Καλῶς τονε τὸν Μάρτη παρέα  

μὲ τὴν ἄνοιξη



ΠΡΟΣΟΧΗ!  Ὅταν κατατίθεται ἕνα ποσὸ στὸν τραπεζικὸ λογαριασμό, χωρὶς νὰ ἀναγράφεται στὴν Αἰτιολογία τὸ ὀνοματεπώ-
νυμο τοῦ συνδρομητῆ / τῆς συνδρομήτριας (ἀκόμη καὶ ἂν ἀναγράφεται: «Κόσμος τῆς Ἑλληνίδος συνδρομὴ 2020» ἢ ὅ,τι ἄλλο), 
δὲν εἴμαστε σὲ θέση νὰ γνωρίζουμε ποιὰ συνδρομὴ ἀφορᾷ τὸ συγκεκριμένο ποσό! Ἂν τυχὸν ἔχετε κάνει κατάθεση, ἀλλὰ ἔχετε 
ἀμελήσει νὰ καταγράψετε τὰ στοιχεῖά σας στὴν Αἰτιολογία, παρακαλοῦμε ἐπικοινωνῆστε μὲ τὰ γραφεῖα τοῦ περιοδικοῦ, γιὰ νὰ 
μᾶς ἐνημερώσετε καὶ νὰ μπορέσουμε νὰ πιστώσουμε σωστὰ τὸ ποσό.

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 (ΙΒΑΝ: GR1102602010000940100366081).
    Νὰ ζητᾶτε νὰ σημειώνεται ρητῶς τὸ ὀνοματεπώνυμό σας στὴν Αἰτιολογία.
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

Πλησίστιοι ἀρμενίζουμε στὸν δύσκολο καιρό,
αὐτὸν ποὺ σίγουρα ἑτοιμάζαμ’ ἀπὸ χρόνια...
Εἴχαμε, ὅμως, κεκτημένα ἕνα σωρό,
κι ὅλοι πιστεύαμε πὼς θὰ κρατούσανε αἰώνια.

Παλιά, πολὺ παλιὰ ἱστορία οἱ δύσκολοι καιροί·
ἁπλῶς, νέα δραματικὰ ἐπεισόδια θὰ παιχτοῦνε,
καὶ ὅπως πάντα οἱ δυνατοὶ θὰ βγοῦν πιὸ δυνατοὶ
καὶ οἱ ἀδύνατοι θὰ καταποντιστοῦνε.

Ἔτσι κι ἀλλιῶς, ὁ δυνατὸς στὶς μπόρες ἔμαθε νὰ ζεῖ,
καὶ κάθε μάχη πιὸ πολὺ τὸν δυναμώνει.
Ὁ ἀδύναμος, στὸ καθημερινὸ συσσίτιο τῶν συμβιβασμῶν
θὰ δίνει κάθε μέρα τὸ παρὼν καὶ τὴ μερίδα του θὰ μεγαλώνει.

Γι’ αὐτὸ ἡ ἧττα ἢ ἡ νίκη στὸ κέντρο θὰ παιχτεῖ,
ἐκεῖ ποὺ ζοῦνε οἱ πολλοί, οἱ ἄνθρωποι τῆς κάθε μέρας.
Ἆραγε κάποιο ἅλμα στὴν ψυχή μας θὰ συμβεῖ
ἢ μέ «δυσὶν κυρίοις» θὰ κοιτάξουμε ξανὰ νὰ βγοῦμε πέρα;

Καὶ ναί, ἡ μπόρα θὰ περάσει, δὲν μπορεῖ,
εὐχήσου μόνο ἡ μετάλλαξη ἡ ποθητὴ στοὺς ἐπιζήσαντες νὰ γίνει.
Χαλάλι, ἂν ἀπ’ τὸ καμίνι βγεῖ δυναμωμένο τὸ «ἐμεῖς»,
κι ἀλλοίμονο, ἂν συνεχίσει ὁ καθένας τὸ ἐγώ, ἐμοῦ, ἐμοί, ἐμὲ νὰ κλίνει.

† Α.Χ.Κ.

Δύσκολος καιρός
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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. 

Ἀξίζει νά διαβάζετε
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Tό Ὁδοιπορικό τῆς Πρόνοιας
Συνεργαζόμενα Χριστιανικά Σωματεῖα «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

Ἐκδόσεις «Δαμασκός»


