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Ὁ ἀληθινὸς πολιτισμὸς δὲν ξε-
κινᾶ ἀπὸ τὸ νοῦ, ἀπὸ τὴ γνώ-

ση ἀλλὰ ἀπὸ τὴν καρδιά, τὸ συναί-
σθημα. Ἡ παιδεία, ἡ τέχνη, ὁ φιλοσο-
φικὸς στοχασμὸς σὲ μία τέτοιαν ἀλλοί-
ωση, στὸν ἐξευγενισμὸ τῆς καρδιᾶς 
ὀφείλουν ν΄ ἀποβλέπουν, ἂν στ΄ ἀλή-
θεια ὀνειρεύονται νὰ πλάσουν μέσα 
στὸν κόσμο τῶν θνητῶν ἀνθρώπους 
κι ὄχι ὄργανα, ἐργαλεῖα μιᾶς τυφλῆς 
καὶ παράλογης ζωῆς. 

Τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου πολι-
ορκεῖ ἡ βαρβαρότητα τοῦ αἰώνα μας, 
γιατί ἡ καρδιὰ ρυθμίζει τὴ συμπεριφο-
ρά του κι ὁ νοῦς τὴν αἰτιολογεῖ καὶ τὴν 
φωτίζει. Ἰδεώδης γιὰ μένα ἄνθρωπος 
εἶναι κεῖνος ποὺ ζεύοντας στὸν ἑαυ-
τόν του καὶ κρατώντας στερεὰ τὰ δυὸ 
πλατωνικὰ ἄλογα, τὸ νοῦ καὶ τὴν καρ-
διά, κατορθώνει νὰ τὰ κάνει νὰ βαδί-
ζουν μαζί, σ΄ ἁρμονικὸ καλπασμό, σὲ 
μίαν ὁμοφωνία ποὺ κάνει τὴν ὕπαρ-
ξη νὰ ὡριμάζει μέσα στὴν ἁρμονία τῶν 
δυνάμεών της. Ἀλλὰ ὁ ἰδεώδης αὐτὸς 

ἄνθρωπος εἶναι σήμερα δυσεύρετος. 
Ἀντίθετα, μετὰ τὸν θρίαμβο τῆς λο-
γικῆς ποὺ ζήσαμε τὸν περασμένο κυ-
ρίως αἰώνα, ὁ δικός μας, μαρτυρικὸς 
αἰώνας, πλημμυρισμένος ἀπὸ νεορο-
μαντικὲς ροπές, ἀπελευθερώνοντας 
τὴν καρδιὰ μὲ τὶς δυνάμεις της ἀπὸ 
τὴν πέδη τῆς λογικῆς, μᾶς ἔφερε σὲ 
μία περίοδο ἐπιτακτικῆς λειτουργίας 
τοῦ ὁρμεμφύτου, κυριαρχικῆς ἐμφά-
νειας τοῦ ὑποσυνείδητου, διασταυ-
ρωτῆς καρδιᾶς. Γιὰ τοῦτο ἡ βαρβα-
ρότητα τῶν καιρῶν μας πολιορκεῖ τὶς 
καρδιές: ἐκεῖ βρίσκεται τὸ νευραλγικὸ 
κέντρο ἀποφάσεων τοῦ σύγχρονου 
ἀνθρώπου. Καὶ ἡ βαρβαρότητα στὰ 
ὁρμέμφυτα ἀποτείνεται περισσότερο,  
λιγότερο στὸ νοῦ. 

Κι ὅμως, ἀπὸ τὴν καρδιὰ πηγά-
ζει ἡ βεβαίωση τῆς εὐτυχίας 

τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπὸ κεῖ, ἀπὸ τὶς βα-
θειές της πηγές, καὶ ἡ εὐγένεια τοῦ 
ἀληθινὰ πολιτισμένου. Μὲ τὴν καρδιὰ 
λειτουργεῖ περισσότερο, σήμερα, ὁ 

Η ΠΑΡΑΛΥΤΗ ΚΑΡΔΙΑ

τοῦ Κ. Ε. Τσιρόπουλου
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ἄνθρωπος στὴν καθημερινὴ ζωή. Τὴν 
λειτουργία τοῦ νοῦ τὴν δέχεται γιὰ λό-
γους «τεχνικούς», χωρὶς νὰ παραθεω-
ρεῖ ὅτι ἀκόμη καὶ ἡ πιὸ ψυχρὴ περιοχὴ 
μιᾶς κοινωνίας, ἡ οἰκονομία της, λει-
τουργεῖ, πέρα καὶ πρὶν ἀπὸ τοὺς σχε-
διασμοὺς, μὲ βάση τὸν ψυχολογικὸ 
παράγοντα. 

Ἡ βαρβαρότητα τοῦ αἰώνα μας 
πολιορκεῖ τὴν καρδιὰ τοῦ 

ἀνθρώπου καὶ πολεμᾶ νὰ τὴν διαστρέ-
ψει. Ἄλλοτε παλεύοντας νὰ τὴν ὑπα-
γάγει στὴν δεσποτεία τῆς λογικῆς καὶ 
νὰ πλάσει ἄνθρωπο καιροσκόπο καὶ 
συμφεροντολόγο. Ἄλλοτε φορτίζο-
ντας αὐτὴ τὴν καρδιὰ μὲ καταστρο-
φικὰ πολιτικὰ πάθη ποὺ κάνουν τὸν 
ἄνθρωπο ἀπάνθρωπη μηχανή, στὴν 
διάκριση κομματικῶν πολιτικῶν δυ-
νάμεων καὶ ἁπλουστευτικῶν ἰδεολο-
γικῶν μηχανισμῶν ποὺ λειτουργοῦν 
ὄχι μὲ συλλογισμοὺς ἀλλὰ μὲ συνθή-
ματα. 

Ἔτσι λειτουργώντας ἡ καρδιά, προ-
τρέπει στὸ κακό, ἐπιτρέπει τὴν ἀδικία, 
ἀνατρέπει τὴν ἠθικὴ τάξη τῆς ζωῆς καὶ 
ἐκτρέπει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν ἀληθι-
νό του προορισμό, ποὺ ἀπὸ τὸν καιρὸ 
τῆς ἀρχαίας Ἀντιγόνης εἶναι ἡ ἀγάπη.

Πόσο αὐτὴ τὴν ἀγάπη τὴν γυρεύ-
ει ὁ ἄνθρωπος τῶν καιρῶν μας, ξεχω-
ριστὰ τὶς γιορτερὲς μέρες τῆς ζωῆς, καὶ 
πόσο ἡ ἔννοια τῆς γιορτῆς εἶναι συνυ-
φασμένη μὲ τὴν ἀγάπη, τὸ νοιώθου-
με ὅλοι βαθειὰ μέσα μας. Καὶ συγχρό-
νως, νιώθουμε πὼς πολιτισμὸς δὲν γί-
νεται μὲ τὸ μίσος, ἀλλὰ πάλι μὲ τὴν 

ἀγάπη. Ἡ πνευματικὴ καλλιέργεια ση-
μαίνει ἀκριβῶς ἀγάπη. Καὶ τὸ δένδρο 
ποὺ φυτεύεις, καὶ τὸ λουλούδι ποὺ 
σπέρνεις, γιὰ νὰ προκόψουν, χρει-
άζονται τὴν ἀγάπη σου. Ὅλος ὁ κό-
σμος ἀνασταίνεται καὶ ζεῖ μὲ τὴν ἀγά-
πη, ἡ ζωὴ ἀπὸ αὐτὴν θερμαίνεται. Ἡ 
ἀγάπη ἡμερεύει τὴν ἀγριεμένη, ἀπὸ 
τὸ συμφέρον καὶ τὴν πολιτική, καρδιὰ 
τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸν ὑψώνει νὰ ἰδεῖ 
πέρα ἀπὸ αὐτά, τὰ ἀθάνατα στοιχεῖα 
τῆς ζωῆς, τὰ μόνιμα χαρακτηριστικά 
της, ποὺ εἶναι τραγικά. Γιατί, ἀφοῦ 
ὅλοι μας εἴμαστε θνητοί, ἀφοῦ ὅλοι 
μας πεθαίνουμε, νὰ μὴν κατορθώνου-
με ν΄ ἀγαπιούμαστε; Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ 
ἀλληλεγγύη μας μπροστὰ στὸν θάνα-
το καὶ ἡ δύναμή μας μπροστὰ στὴ ζωή. 

Ἂν εἴχαμε - ποὺ δὲν ἔχουμε- 
μία Παιδεία ποὺ νὰ μὴν βα-

τολογεῖ, θὰ ξεκινοῦσε ἀπὸ τὸν ἐξευγε-
νισμὸ τῆς καρδιᾶς τῶν νέων μας, μὲ 
τὴν ἀγάπη. Κι ἂν εἴχαμε μία πολιτικὴ 
ἐξουσία ποὺ νὰ μὴν εἶχε διαστραφεῖ, 
μὲ χίλιες φωνὲς κι ἀπὸ ὅλα τὰ στόμα-
τά της τὴν ἀγάπη θὰ κήρυττε. Ἡ ἀγάπη 
ἐξορκίζει τὸν παραλογισμὸ τοῦ ὑπάρ-
χειν. Καὶ ξέρει νὰ κάνει τὴν τραγική 
μας ζωή, μία γιορτή. 

Ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνει αὐτὸ τὸ χαρμόσυ-
νο θαῦμα, χρειάζεται νὰ μὴ καθηλώ-
νεται ἀπὸ τὴ βαρβαρότητα ἡ καρδιά, 
νὰ μὴ παραλύουν οἱ ἀγαθές της δυνά-
μεις, χρειάζεται νὰ μπορεῖ νὰ μαθαίνει 
ν΄ ἀντικρύζει τὴν ζωὴ σὰν μία Γιορτὴ 
τοῦ ὑπάρχειν, Γιορτὴ ἐπειδὴ ὑπάρχου-
με, κι ἐπειδὴ μάθαμε τὴν Ἀγάπη.

Η ΠΑΡΑΛΥΤΗ ΚΑΡΔΙΑ



Πολλοὶ ὅμως μεγάλοι καὶ 
ἀναγνωρισμένοι ἱστορικοὶ 

(παλαιότεροι καὶ νεώτεροι) ἀνα-
γνωρίζουν τὸ σημαντικὸ ρόλο ποὺ 
διεδραμάτισε ἡ Ἐκκλησία τόσο 
κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς τουρκοκρατί-
ας ὅσο καὶ κατὰ τὴν Ἐπανάσταση 
τοῦ 1821. Ἀκόμη καὶ ξένοι ἱστο-
ρικοὶ ἀναγνωρίζουν τὴ συμβολὴ 
τῆς Ἐκκλησίας στὴ διατήρηση τοῦ 
ἑλληνικοῦ ἔθνους. Ἀλλὰ μερικοὶ 
νεωτερίζοντες ἱστορικοί μας, μερι-
κοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἦσαν ἢ εἶναι 
ἀκόμη καθηγητὲς τῆς Νεώτερης 
Ἑλληνικῆς Ἱστορίας στὰ πανεπιστή-
μιά μας, τὰ παραθεωροῦν ὅλα αὐτὰ 
καὶ μὲ διαφόρους τρόπους προ-
σπαθοῦν νὰ ὑποτιμήσουν τὴ συμ-
βολὴ τῆς Ἐκκλησίας στὴν ἐπιτυ-
χία τῶν ἐθνικῶν μας ἀγώνων. Ἀπο-
σιωποῦν σημαντικὰ γεγονότα, στὰ 
ὁποῖα ἔλαβαν μέρος κληρικοὶ ἢ τὰ 

ἐκθέτουν συνοπτικῶς, χωρὶς νὰ τὰ 
τονίζουν ὅσο τοὺς ἀξίζει.

Γιὰ τὴ συμβολὴ τῆς Ἐκκλησί-
ας στὴ διατήρηση τοῦ ἑλληνικοῦ 
ἔθνους ἔχουν γράψει πολλοὶ με-
λέτες καὶ βιβλία. Καὶ ὅμως, οἱ νε-
ωτερίζοντες ἱστορικοὶ δὲν ἀλλάζουν 
γνώμη, δὲν ἐπηρεάζονται. Ἐξακο-
λουθοῦν νὰ ὑποτιμοῦν τὸν ἐθνικὸ 
ρόλο τῆς Ἐκκλησίας. Γι΄ αὐτὸ γρά-
φουμε ἐδῶ μερικὰ στοιχειώδη 
πράγματα, τὰ ὁποῖα ἀποδεικνύουν 
τὸ σημαντικὸ ρόλο τῆς Ὀρθόδοξης 
Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας, στὴν πε-
ρίοδο τῆς τουρκοκρατίας, στὴ δια-
τήρηση τῆς ἑλληνικῆς παιδείας, τῆς 
γλώσσας καὶ τῆς ἐθνικῆς μας ταυ-
τότητας. 

Πρῶτα σημειώνουμε ὅτι εἶναι 
ἀναμφίβολο πὼς ἡ Ἐκκλη-

σία διαφύλαξε τὴν χριστιανικὴ πί-
στη τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων. Μὲ 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

τοῦ  Βασ. Χαραλαμπόπουλου,  
Φιλολόγου
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αὐτὸν τὸν τρόπο ἐμπόδισε τὴν ἀφο-
μοίωσή τους μὲ τοὺς Τούρκους καὶ 
τὸν ἐξισλαμισμό τους, τὸν ὁποῖο 
ἐπιδίωκαν οἱ Ὀθωμανοὶ μὲ πολ-
λοὺς τρόπους. Οἱ Τοῦρκοι συχνὰ 
καταδίωκαν τοὺς χριστιανούς, τοὺς 
ἔβαζαν νὰ πληρώνουν μεγάλους 
φόρους κ.λπ., μὲ σκοπὸ νὰ τοὺς 
ἐξαναγκάσουν νὰ ἀσπασθοῦν τὸν 
μωαμεθανισμό. Ὅσοι χριστιανοὶ 
ἀρνοῦνταν τὴν πίστη τους καὶ ἀπο-
δέχονταν τὸν ἰσλαμισμό, ἔπαιρναν 
ἀξιώματα, ἀπαλλάσσονταν ἀπὸ φό-
ρους, ἐξισώνονταν μὲ τοὺς Τούρ-
κους, γίνονταν Τοῦρκοι, κι ἂς μι-
λοῦσαν ἑλληνικά. Καὶ ὅμως, χάρη 
στὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας (θεία λα-
τρεία, κηρύγματα κ.λπ.) οἱ ὑπό-
δουλοι Ἕλληνες ἔμειναν κατά τό 
πλεῖστον σταθεροὶ στὴν χριστιανικὴ 
πίστη καὶ ἔτσι διατήρησαν τὴν ἐθνι-
κή τους ταυτότητα καὶ παράδοση. 

Ἔπειτα, ἡ Ἐκκλησία φρό-
ντιζε γιὰ τὴν ἵδρυση σχο-

λείων, ἀνωτέρων καὶ κατωτέρων, 
μὲ τὰ ὁποῖα διέδιδε τὴν ἑλληνικὴ 
γλώσσα καὶ τὴν ἑλληνικὴ παιδεία. 
Σὲ ὅλο τὸ διάστημα τῆς τουρκοκρα-
τίας πολλοὶ μοναχοὶ καὶ κληρικοὶ 
συντηροῦσαν κατώτερα σχολεῖα 
στοὺς νάρθηκες τῶν ναῶν, ἀκόμη 
καὶ σὲ σπίτια. Ἔτσι διατήρησαν τὴν 
παιδευτική μας παράδοση. Ἔπει-
τα, μὲ τὴ συνδρομὴ τῆς Ἐκκλησί-
ας καὶ τῶν προκρίτων ἱδρύθηκαν 

ἀνώτερα σχολεῖα σὲ πολλὲς πόλεις 
(Ἰωάννινα καὶ ἀλλοῦ). Στὰ ἀνώτε-
ρα αὐτὰ σχολεῖα δίδασκαν μορφω-
μένοι κληρικοὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον 
καὶ λόγιοι, ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ πε-
ρισσότεροι ἦσαν κληρικοί. Εἶναι 
δὲ γνωστὸ ὅτι τὰ σχολεῖα ἔπαιξαν 
σπουδαῖο ρόλο στὴ διατήρηση τοῦ 
ἑλληνισμοῦ καὶ στὴν ἀπελευθέρω-
ση τῆς Ἑλλάδας μὲ τὴν Ἐπανάστα-
ση τοῦ 1821. Τὰ ἐκκλησιαστικὰ καὶ 
τὰ κοινοτικὰ σχολεῖα ἐξύψωσαν τὸ 
μορφωτικὸ ἐπίπεδο τῶν Ἑλλήνων, 
τοὺς ἔδωσαν μία πνευματικὴ ὑπε-
ροχὴ ἔναντι τῶν κατακτητῶν τους, 
τοὺς γνώρισαν τὴν ἐθνική τους 
ἱστορία καὶ τοὺς ἔκαμαν ὑπερήφα-
νους γι΄ αὐτή. Ἐπίσης τὰ σχολεῖα 
ἀφύπνισαν τὸ ἐθνικὸ φρόνημα τῶν 
ὑποδούλων Ἑλλήνων καὶ ἐξῆψαν 
τὸν πόθο τους γιὰ τὴν ἐλευθερία 
καὶ τὴν ὁρμὴ γιὰ τὴν ἐπανάστα-
ση καὶ τὴν ἀπόκτηση τῆς ἐθνικῆς 
ἐλευθερίας. Γι΄ αὐτὸ ὁ Ἀδ. Κοραὴς 
καὶ ἄλλοι λόγιοι συνιστοῦσαν τὴν 
ἵδρυση σχολείων, μὲ τὴ βοήθεια 
τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ προετοιμά-
σουν τὸ Γένος γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς 
ἐλευθερίας του. Ἡ Παιδεία ἦταν 
ἕνας βασικὸς παράγων ποὺ ἐξώθη-
σε τοὺς Ἕλληνες στὴν Ἐπανάστα-
ση τοῦ 1821 καὶ τοὺς βοήθησε ἔπει-
τα στὴν ὀργάνωση καὶ τὴ διοίκηση 
τοῦ ἐλεύθερου ἑλληνικοῦ κράτους.
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Ἡ Ἐκκλησία συνέβαλε πολὺ 
καὶ στὴ διατήρηση τῆς 

ἑλληνικῆς γλώσσας. Οἱ Τοῦρκοι 
ἤθελαν νὰ ἐπιβάλουν τὴ δική τους 
γλώσσα καὶ αὐτὴν εἶχαν ὡς ἐπί-
σημη γλώσσα τῆς αὐτοκρατορίας 
τους. Παρ΄ ὅλες ὅμως τὶς πιέσεις 
οἱ Ἕλληνες διατήρησαν τὴ γλῶσσα 
τους, τὴν ὁποία ἀνέμειξαν καὶ μὲ 
πολλὲς τουρκικὲς καὶ ἄλλες λέξεις, 
τὶς περισσότερες ἀπὸ τὶς ὁποῖες 
ἀποβάλαμε μετὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς 
ἐθνικῆς μας ἐλευθερίας, χάρη στὴν 
καθαρεύουσα γλῶσσα, ποὺ πρότει-
νε ὁ Κοραής, δηλαδὴ στὸν καθα-
ρισμὸ τῆς γλώσσας μας ἀπὸ τὰ ξένα 
στοιχεῖα. Ἔτσι συνεχίσαμε τὴ γλωσ-
σική μας παράδοση καὶ διατηρήσα-
με τὴ γνήσια ἑλληνικὴ γλῶσσα.

Ἡ Ἐκκλησία συνέβαλε στὴ δια-
τήρηση τῆς γλώσσας μας ὄχι μόνο 
μὲ τὰ σχολεῖα, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ θ. λα-
τρεία. Οἱ διάφορες θρησκευτικὲς 
ἀκολουθίες γίνονταν πάντοτε στὴν 
ἑλληνικὴ γλῶσσα. Ἐκτὸς αὐτοῦ, ἡ 
Ἐκκλησία διατήρησε τὴν ἑλληνικὴ 
γλῶσσα μὲ τὴν παιδεία, μὲ τὰ κη-
ρύγματα, μὲ τὰ βιβλία ποὺ ἐξέδι-
δε, τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ ὁποῖα 
ἦσαν θρησκευτικὰ καὶ θεολογικά. 
Μερικοὶ ὅμως νεωτερίζοντες ἱστο-
ρικοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι τὴ συνέχεια 
τῆς ἱστορίας μας τὴν ὀφείλουμε 
μόνο στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, ποὺ 
εἶναι ἡ ἀρχαιότερη γλῶσσα τοῦ 

κόσμου καί  ἔχει ἱστορία ἄνω τῶν 
τριῶν χιλιάδων ἐτῶν. Ἡ διατήρηση 
τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀποδεικνύ-
ει πασιφανῶς καὶ τὴ συνέχεια τῆς 
ἑλληνικῆς ἱστορίας.

Ἡ γλῶσσα εἶναι βασικὸ στοι-
χεῖο τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας τῶν 
λαῶν. Αὐτὸ τὸ ἀναγνωρίζουν πολ-
λοί. Ἀλλὰ δὲν εἶναι τὸ μόνο. Διό-
τι ὑπάρχουν ἔθνη μὲ πολλὲς δια-
λέκτους καὶ γλῶσσες (π.χ. Κίνα, 
Ἰνδίες, Ἀφρικανικὰ καὶ ἄλλα κρά-
τη). Ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ κράτη ποὺ 
ἔχουν τὴν ἴδια γλῶσσα, ἀλλὰ ἀπο-
τελοῦν διαφορετικὰ ἔθνη (π.χ. 
Ἀγγλία, ΗΠΑ κ.λπ.).

Εἶναι λανθασμένη ἡ γνώ-
μη μερικῶν λογίων, παλαι-

οτέρων καὶ κυρίως νεωτέρων, ὅτι 
ἡ γλῶσσα ὑπῆρξε τὸ κύριο στοι-
χεῖο ποὺ διατήρησε τὴν ἐθνική μας 
ταυτότητα. Ἡ γλῶσσα εἶναι μέσον, 
ὄργανον, καὶ δὲν ἀξιοποιεῖται χωρὶς 
τὴν ἐπένδυσή της μὲ ἀξιόλογες ἰδέ-
ες. Καὶ αὐτὲς τὶς ἰδέες, μαζὶ μὲ τὴ 
γλῶσσα, διέδωσε ἡ χριστιανικὴ 
Ἐκκλησία καὶ ἡ Παιδεία. Σημειω-
τέον ὅτι κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς τουρ-
κοκρατίας καὶ στὴν ἀρχὴ τοῦ ἐλεύ-
θερου βίου τῆς Ἑλλάδας ὑπῆρχαν 
περιοχὲς μὲ διαλεκτικὲς καὶ γλωσ-
σικὲς διαφορές. Στὰ Ἑπτάνησα π.χ. 
χρησιμοποιοῦσαν πολλὲς ἰταλικὲς 
λέξεις, λόγω τῆς μακρόχρονης κα-
τοχῆς τους ἀπὸ τοὺς Ἐνετούς. Σὲ 
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ἄλλες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδας μι-
λοῦσαν βλάχικα, σλαύϊκα, ἀρβανί-
τικα κ.λπ. Τὴν ἀνομοιομορφία αὐτὴ 
τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας σατιρίζει ὁ 
Στέφανος Βυζάντιος στὴν κωμω-
δία «Βαβυλωνία», ὅπου Ἕλληνες 
ἀπὸ διάφορα διαμερίσματα τῆς χώ-
ρας δὲν μποροῦσαν νὰ συνεννοη-
θοῦν, λόγω τῶν διαλεκτικῶν τους 
διαφορῶν. 

Τέλος πρέπει νὰ ἀναφέρου-
με ὅτι στὴν Ὀθωμανικὴ ἐπι-

κράτεια ὑπῆρχαν πληθυσμοὶ ποὺ 
μιλοῦσαν τουρκικά, ἀλλὰ ἦσαν χρι-
στιανικοὶ καὶ εἶχαν ἑλληνικὴ συ-
νείδηση. Ἑπομένως ἡ γλῶσσα δὲν 
εἶναι τὸ κύριο καὶ τὸ μόνο στοιχεῖο 
ποὺ συνέβαλε στὴ διατήρηση τῆς 
ἐθνικῆς μας ταυτότητας. Μεγαλύτε-
ρο ρόλο ἔπαιξε ἡ χριστιανικὴ θρη-
σκεία καὶ ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴν πο-
λύπλευρη δράση της. Ἂς σημειώ-
σουμε καὶ τὸ ἑξῆς σημαντικό: Οἱ 
Ἑβραῖοι ἀπὸ τὸν πρῶτο αἰώνα μ.Χ. 
καὶ τὴν καταστροφὴ τῆς Ἱερου-
σαλὴμ ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους διασκορ-
πίσθηκαν στὰ πέρατα τοῦ κόσμου. 
Ξέχασαν τὴ γλῶσσα τους, δὲν ἔχα-
σαν ὅμως τὸν ἐθνισμό τους, χάρη 
στὴν ἀφοσίωσή τους στὴ θρησκεία 
τους. Ξανάφτιαξαν κράτος τὸ 1947, 
ἀλλὰ δὲν εἶχαν ἑνιαία γλῶσσα, δι-
ότι κάθε ὁμάδα γνώριζε τὴ γλῶσσα 
τῆς χώρας ἀπὸ τὴν ὁποία προερ-

χόταν. Γι΄ αὐτὸ ἀναβίωσαν τὴν πα-
λαιὰ ἑβραϊκὴ γλῶσσα καὶ αὐτὴν 
ἔχουν ὡς ἐπίσημη γλῶσσα σήμερα. 
Ἑπομένως δὲν τοὺς διατήρησε τὴν 
ἐθνικὴ συνείδηση ἡ γλῶσσα, ἀλλὰ 
ἡ θρησκεία.

Κάνουν λάθος λοιπὸν αὐτοὶ ποὺ 
ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ γλῶσσα μόνο δι-
ατήρησε τὴν ἐθνική μας συνέχεια 
καὶ τὸ ἐθνικό μας φρόνημα. Μὲ 
τὴν προκατάληψη αὐτὴ κατὰ τῆς 
Ἐκκλησίας, ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι 
σκόπιμη καὶ νὰ ἀποβλέπει στὴν 
ἀποκοπή μας ἀπὸ τὴν ἐθνική μας 
παράδοση, παραποιοῦν τὴν ἱστο-
ρία, ἐξασθενίζουν τὴν ἐθνική μας 
συνείδηση καὶ τὴ θρησκευτικὴ πί-
στη τῶν νέων. 

Ὁ σεβασμὸς στὴν ἱστορία καὶ 
τὴν ἐθνική μας γλῶσσα 

ἐπιβάλλει καὶ τὴ διατήρησή της καὶ 
τὴν ἀποφυγὴ τῆς παραποίησής της. 
Ζοῦμε σὲ μία κοσμογονικὴ ἐποχὴ 
ἀναμείξεως λαῶν καὶ πολιτισμῶν. 
Κινδυνεύουμε νὰ χάσουμε τὴν 
ἐθνική μας ταυτότητα καὶ νὰ ἀλλοι-
ωθοῦμε ἐθνικά. Γι΄ αὐτὸ πρέπει νὰ 
διατηρήσουμε τὴ γνήσια ἑλληνικὴ 
γλῶσσα καὶ τὴν ἑλληνορθόδοξη 
παράδοσή μας, γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε 
στὴ δύσκολη ἐποχή μας καὶ νὰ δη-
μιουργήσουμε γνήσιο ἑλληνικὸ πο-
λιτισμό.
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Να πώς περιγράφει τον Κο-
λοκοτρώνη ο συνταγματάρ-

χης Βουτιέ, που τον γνώρισε και πο-
λέμησε μαζί του στην πολιορκία της 
Τριπολιτσάς: «Ο Κολοκοτρώνης, ο 
περίφημος αρχηγός των κλεφτών, 
έχει διατηρήσει στην ηλικία των πε-
νήντα έξι του χρόνων όλο το σφρί-
γος και την απαραίτητη ζωτικότητα 
για το είδος της ζωής που ακολού-
θησε. Πρόσωπο ισχνό και ηλιοψη-
μένο, βλέμμα οξύ και σκληρό, μάτια 
βαθουλωμένα, πελώριο μαύρο μου-
στάκι κάτω από τη μεγάλη γερακω-
τή μύτη, μαλλιά κυματιστά, με ένα μι-
κρό κόκκινο φέσι στραβοφορεμένο, 
έδιναν στο κεφάλι του χτυπητό χα-
ρακτήρα, μα μάταια θα τον αναζη-
τούσε κανείς στον τόπο μας».

Και κάποιος άλλος, ο Μέντελ-
σον, γράφει για τον Κολο-

κοτρώνη: «Τα μακριά πυκνά μαλλιά 
του, που έπεφταν γύρω από το κε-
φάλι του και καλύπτονταν από το αρ-
χαίο κράνος, το μελαψό χρώμα του 
δέρματός του, τα μικρά και κάπως 
αλληθωρίζοντα μάτια του, το άτρο-
μο και σκοτεινό βλέμμα του κάτω 
από τα πυκνά φρύδια που εξείχαν, 
το δασύ μουστάκι του κάτω από τη 
γερακωτή μύτη του, το ευρύ στόμα 

του... και μαζί μ΄ αυτά η βροντώδης 
σαν κεραυνός φωνή του, που άλλοτε 
ξεσπούσε σε παταγώδη ευθυμία και 
άλλοτε σε παραφορές, αποτελούσαν 
μορφή που δε θα ήθελε καλύτερη ο 
ζωγράφος, για να παραστήσει τον 
τύπο του αρχηγού των κλεφτών». 

Παρά το ότι ήταν ολιγογράμ-
ματος, ο Κολοκοτρώνης 

έμεινε στην ιστορία και σαν ένας κα-
λός ρήτορας. Η ρητορική του ικανό-
τητα ήταν μια δύναμή του στον αγώ-
να. Είχε το δώρο της δυνατής φωνής 
και κατάφερνε να σαγηνεύει και να 
παρασύρει τα πλήθη. Μνημείο ρητο-
ρικό είναι ο λόγος του στην Πνύκα 
στις 8 Νοεμβρίου 1838 στους μαθη-
τές ενός Γυμνασίου της Αθήνας, που 
τον συνάντησαν εκεί και του ζήτησαν 
να τους μιλήσει για την επανάσταση. 
Ανάμεσα στα άλλα είπε: 

«...Όταν αποφασίσαμε να κάμο-
μεν την Επανάστασιν, δεν εσυλλο-
γιστήκαμε ούτε πόσοι είμεθα, ούτε 
πως δεν έχομεν άρματα, ούτε ότι οι 
Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και 
τας πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος 
μας είπε ...Πού πάτε εδώ να πολε-
μήσετε με σιταροκάραβα;... Αλλ΄ ως 
μια βροχή έπεσεν εις όλους μας η 
επιθυμία της ελευθερίας μας και 
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όλοι, και οι κληρικοί και οι προεστοί 
και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευ-
μένοι και όλοι και οι έμποροι, μικροί 
και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσα-
μεν και εκάμαμεν την επανάστασιν. 
Εις τον πρώτον χρόνον της Επανα-
στάσεως είχαμεν ομόνοιαν και όλοι 
ετρέχαμεν σύμφωνοι. Ο ένας πήγαι-
νε εις τον πόλεμον, ο αδερφός του 
έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμω-
νε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί 
και μπαρουτόβολα εις το στρατόπε-
δον...».

Κοντά στα άλλα ήταν και μια 
σπάνια στρατιωτική φυσιο-

γνωμία ο Κολοκοτρώνης. Στη βρισιά 
του Ιμπραήμ, ότι δεν άξιζε ούτε δυο 
παράδες, ο ίδιος είχε απαντήσει: «Αν 
χάσω σ΄ έναν πόλεμο τέσσερις πέντε 
χιλιάδες Έλληνες, πού θα βρω άλλη 
δύναμη να πολεμήσω τον οχτρό; Ο 
Μπραήμης όμως και δέκα χιλιάδες 
αν χάσει, βρίσκει άλλες... Ο Μπραή-
μης μού παρήγγειλε μια φορά, για-
τί δε στέκομαι να πολεμήσομεν. Εγώ 
του αποκρίθηκα ότι, ας πάρει πεντα-
κόσιους, χίλιους και παίρνω κι εγώ 
άλλους τόσους και πολεμούμε ή, αν 
θέλει, ας έρθει να μονομαχήσομεν 
οι δυο μας. Αυτός δε με αποκρίθηκε 
εις κανένα...».

Για τους άλλους στρατηγούς ήταν 
κορυφή ο Γέρος. Ο Μάρκος Μπό-
τσαρης κοκκίνιζε μπροστά του σαν 
παιδί. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δεν 
αναγνώριζε άλλον στρατηγό παρά 

μόνον αυτόν. Και ο Καραϊσκάκης, 
ύστερα από μια μάχη στην Αθή-
να με τους Τούρκους, λέει στο Γεν-
ναίο Κολοκοτρώνη, που είχε πάει να 
τον βοηθήσει και έδειξε μεγάλη τόλ-
μη στη μάχη εκείνη: «Πρόσεχε, να 
μην εκτίθεσαι στη μάχη τόσο πολύ!» 
«Συ, γιατί εκτίθεσαι;» του αντέτεινε ο 
Γενναίος. «Μην κοιτάς τι κάνω εγώ», 
απάντησε. «Αν πας εσύ, πάει η Ελ-
λάδα, αν πάω εγώ, δεν παθαίνει τί-
ποτα η Ελλάδα!» «Πώς το λες αυτό;» 
είπε με έκπληξη ο Γενναίος. «Έτσι 
το λέω κι έτσι είναι», επέμεινε ο Κα-
ραϊσκάκης. «Αν πας εσύ, πάει ο Γέ-
ρος. Και αν πάει ο Γέρος, πάει η Ελ-
λάδα, ενώ σαν κι εμένα έχει και άλ-
λους το έθνος!..».

Ήταν, επίσης, μεγαλόκαρδος ο 
Κολοκοτρώνης. Στον εμφύλιο πόλε-
μο, στα 1825, σαν αντικυβερνητικό 
τον έπιασαν με άλλους και τον πή-
γαιναν από το Ναύπλιο να τον κλεί-
σουν σε ένα μοναστήρι της Ύδρας. 
Περνώντας από την αγορά της πό-
λης η συνοδεία, κόσμος πολύς μα-
ζευόταν, για να ιδεί τον ξακουστό 
κατάδικο. Τον είχαν εντελώς αφο-
πλίσει. Σε κάποιο μικρομάγαζο είδε 
ο Γέρος απ΄ έξω κρεμασμένους με-
ρικούς σουγιάδες, που ο καθένας 
πουλιόταν δύο ή τρία λεπτά. Σκέφτη-
κε πως του ήταν απαραίτητος ένας 
για τις ανάγκες του, να όμως που 
δεν είχε διόλου χρήματα. Άπλω-
σε, πήρε έναν και παρακάλεσε τον 
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έμπορο να τον χρεώσει. Όλοι χαμο-
γέλασαν με πικρία. Από τότε οι σου-
γιάδες σαν εκείνον, με ξύλινο μανί-
κι, λέγονται «κολοκοτρωναίϊκοι».

Ο Πασάς της Αιγύπτου, όταν έμα-
θε ότι ο Κολοκοτρώνης βρισκόταν 
στη φυλακή, - ήταν τότε που ετοι-
μαζόταν να εκστρατεύσει ο γιος του 
Ιμπραήμ στην Ελλάδα - πέταξε από 
τη χαρά του. Έπινε τον καφέ του 
όταν το ΄μαθε.   «Τώρα, είπε, το Μο-
ριά τον έχω στα χέρια μου, όπως τον 
καφέ στο φλιτζάνι!» Κι όταν έφτασαν 
οι Αραπάδες στο Μοριά, ο λαός ξε-
σηκώθηκε φωνάζοντας: «Ν΄ απολύ-
σετε τον Κολοκοτρώνη και τον Νι-
κηταρά!» Η κυβέρνηση υποχώρησε 
στην ανάγκη και στου λαού το θέ-
λημα. Πήγανε τρεις αντιπρόσωποι 
της Κυβερνήσεως στην Ύδρα να τον 
λευτερώσουν. 

Ο Γέρος δε βάσταξε κακία σε κα-
νένα. Στον Κουντουριώτη έλεγε: 
«Γελάστηκα από τους Κοτσαμπάση-
δες του Μοριά. Έμοιασα με το άγριο 
δέντρο, πούναι φυτρωμένο πλάϊ στη 
δημοσιά. Οι διαβάτες γυρεύουνε σ΄ 
αυτό καταφυγή απ΄ του χειμώνα την 
οργή και στα κλωνάρια του κρεμού-
νε τα σακούλια τους, γεμάτα απ΄ τις 
αδικίες τους και τις κλεψιές τους.». 

Στ΄ Ανάπλι τον υποδέχτηκε πα-
νηγυρικά με ακράτητη χαρά 

και με ζητωκραυγές ο λαός. Δοξο-
λογία έγινε στον Άι-Νικόλα. Επίση-
μη υποδοχή του έγινε στην πλατεία 

του Πλατάνου, όπου μίλησε πατριω-
τικά ο Σπ. Τρικούπης. Πέσανε αμέ-
τρητες κανονιές και τουφεκιές και 
ο Γέρος τούς απάντησε με τούτα τα 
λόγια: «Πριν έβγω στ΄ Ανάπλι, έρι-
ξα στη θάλασσα τα πικρά τα περα-
σμένα... κάνετε και σεις το ίδιο! Στο 
δρόμο που περνούσαμε ναρθούμε 
στην εκκλησιά είδα να σκάβουν κά-
ποιοι άνθρωποι. Ρώτησα και είπανε 
πως σκάβουνε να βρούνε κρυμμένο 
θησαυρό. Εκεί, στο λάκκο μέσα, ρί-
χτε και σεις τα μίση τα δικά σας. Έτσι 
θα βρεθεί και ο χαμένος θησαυρός!»

Έζησε πολλά χρόνια ακό-
μα. Είδε την Ελλάδα λεύτε-

ρη και χάρηκε για πολύ τη λευτεριά 
της. Δοκίμασε βέβαια και αρκετές πί-
κρες. Γέροντα πια τον συνάντησε ο 
χάρος και κονταροχτυπήθηκε ανε-
λέητα μαζί του. Λίγες στιγμές πριν 
αφήσει για πάντα το γήϊνο τούτο κό-
σμο, ξανάρθε στα συλλοϊκά του, από 
το κώμα που είχε πέσει. Άνοιξε τα 
μάτια του και σαν είδε τριγύρω του 
τα παιδιά του κι όλο το συγγενολόϊ 
του και πολλούς συντρόφους του, 
χαμογέλασε και πρόφτασε να πει τις 
τελευταίες λέξεις του στο παιδί του, 
τον Γενναίο: «Γενναίε, σ΄ αφήνω τό-
σους φίλους, όσα και τα φύλλα στα 
κλαδιά και φρόντισε να τους φυλά-
ξεις!». 

Ύστερα άφησε την τελευταία του 
πνοή. Ήταν 4 Φεβρουαρίου 1843, 
ώρα 11...



Πολλὰ ἔχουν γραφῆ. Ὅσα 
ὅμως κι ἂν γραφοῦν γιὰ 

τὸν Βράχο τοῦ Ζαλόγγου, ἡ λευκὴ 
ὀπτασία τῶν νυμφῶν αὐτῶν τοῦ 
Σουλίου θὰ μαγνητίζη πάντοτε 
κάθε εὐαίσθητη ψυχὴ καὶ κάθε κα-
θαρὸ πνεῦμα.

Κάτω ἀπὸ αὐτὸ τὸ τρομερὸ αὐτὸ 
πήδημα τοῦ Σουλιωτισσῶν, σκοτει-
νιάζουν καὶ παγώνουν τὰ βλέμματα 
ὅλων τῶν εὐγενῶν ἀνθρώπων.

Ἡ σκληρότητα καὶ ἡ δολιότη-
τα τοῦ Πασᾶ γίνεται ἄσκοπη μα-
νία καὶ ἄσκοπη ἀνοησία μπροστὰ 
στὸ ξαφνιασμένο, γνήσιο καὶ ἐλεύ-
θερο πνεῦμα τῶν Σουλιωτισσῶν. 
Ἕνα ἀστέρι φωτίζει αἰώνια τὴν κο-
ρυφὴ τοῦ Βράχου αὐτοῦ, ποὺ φα-
νερώνει πόσο μεγαλόπρεπα στέκε-
ται ἡ Ἑλληνικὴ ἱστορία στὸν ἔρη-
μο, ἀπρόσιτο καὶ ἀπότομον αὐτὸν 
Βράχο. Ἀπὸ αὐτὴν τὴν κορυφὴ τοῦ 

Βράχου, ἡ ἐλευθερία ἀναζητᾶ τὸ 
πᾶν, γιατί αὐτὴ εἶναι τὸ πᾶν. Ξαφ-
νιάστηκε ὁ κόσμος ὅλος, ὅταν τὸ 
πρωὶ ἐκεῖνο εἶδαν ὅτι ὁ Βράχος 
ἔγινε μνημεῖο καὶ μιά ὀμορφοστο-
λισμένη μὲ ἄγρια λουλούδια πόλη 
τῶν νεκρῶν. Ὁ ἴδιος ὁ Βράχος δι-
ηγήθη τὰ γεγονότα στὴν Πόλη καὶ 
στὸ Σούλι, τὸ πῶς ἐστήθησαν οἱ 
ἁψίδες καὶ οἱ πυραμίδες ἐκεῖ, γιὰ 
νὰ δοξασθοῦν οἱ Σουλιώτισσες. 

Οἱ Σουλτᾶνοι, οἱ Πασά-
δες καὶ οἱ μεγιστάνες στὴν 

Ἑλληνικὴ Βασιλίδα τῶν πόλεων 
ἔμαθαν τὸ γεγονὸς καὶ σκέφθη-
καν πολὺ τὴν ἀξία, τὸ σκοπὸ καὶ 
τὸ μέγεθός του. Ἔκτοτε ἡ ἱστορία 
τοῦ Βράχου, ὡς νόμος τῆς ἀληθεί-
ας καὶ ὡς νόμος τῆς πίστεως, ἔγινε 
ὁ πολυθόρυβος βράχος, ἡ κλαγγὴ 
τῶν ὅπλων τοῦ ἀγῶνος, οἱ κραυγὲς 
τῶν νεκρῶν γυναικῶν καὶ τῶν ἀθώ-
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ων παιδιῶν, οἱ ὁποῖες τάραζαν τὸν 
ὕπνο τῶν πασάδων καὶ τὸ στερέω-
μα τοῦ θρόνου τους. 

Ὅλο αὐτὸ τὸ φῶς τῆς ἱστορίας, 
ἡ πορφυρένια αὐγὴ πολλὲς φορὲς 
ἀνεπλάσθη ἀπὸ ποιητάς καὶ ζω-
γράφους καὶ ἐχρωματίσθη, ὅπως 
τῆς ἀξίζει. Ὁμοιάζει σὰν ὄνειρο 
μπροστὰ στὰ μάτια μας καὶ ὅμως 
εἶναι μία ἀνατολὴ ἑνὸς κόσμου 
ὁλοκλήρου μεγάλων ἰδεῶν...

Μόνον μὲ μία τέτοια θυσία 
θὰ μποροῦσαν οἱ ὡπλι-

σμένοι τοῦ ἀγῶνος νὰ θέσουν 
σαφὲς τὸ αἴτημα στὴν καρδιά τους 
καὶ νὰ εἰποῦν ζωὴ ἢ θάνατος. Κα-
νένας, λοιπόν, ποιητὴς δὲν θὰ μπο-
ρέση νὰ πλησιάση τὴν εὐαίσθη-
τη καὶ πιστὴ καρδιὰ τῶν γυναικῶν 
ἐκείνων στὸ ἀπόλυτο καὶ κανένας 
δὲν θὰ μπορέσει νὰ φθάση στὴν 
εὐαίσθητη καὶ ἀκονισμένη, σίγου-
ρη καὶ σταθερὴ ἀντίδρασή τους, 
ποὺ εἶχαν γιὰ τὸν ἐχθρό. 

Ἡ ζωὴ μέσα τους ἔβλεπαν ὅτι 
δὲν μπορεῖ ν΄ ἀνθίση κάτω ἀπὸ τὸ 
πέλμα τοῦ Πασᾶ. Καὶ γιὰ ν΄ ἀνθί-
ση ἔπρεπε νὰ σταθοῦν ὀρθὲς καὶ 
ἀκλόνητες στὰ δυό τους πόδια, 
ὀρθὲς καὶ ἀκλόνητες ἔξω στὴν πόρ-
τα τῆς Ἐκκλησιᾶς. Τὸ βλέμμα τους 
ἔπρεπε νὰ εἶναι στυλωμένο στὸν 
οὐρανὸ καὶ στὸ Χριστὸ καὶ ὁ θάνα-
τός τους νὰ σημαίνη θετικὴ κίνηση, 
παράλληλη μὲ τὴν ἱστορία καὶ τὴν 

πίστη τους. 
Σὰν δυναμικὲς ποιμενίδες, ἀδί-

σταχτες γιὰ τὴν τιμή τους καὶ τὴν πί-
στη τους, δὲν διστάζουν μέσα στὸ 
Μοναστήρι ποὺ ἔχουν φθάσει προ-
σωρινά, νὰ σταθεροποιήσουν καὶ 
νὰ καθορίσουν τὴν θέση τους καὶ 
νὰ ἐκδώσουν τὴν ἀπόφασή τους, ἡ 
ὁποία θ΄ ἀποτελέση τὸ αἰώνιο σάλ-
πισμα γιὰ τοὺς ἀγωνιστάς. 

Μὲ τὴν πίστη αὐτὴ προχωροῦν 
στὴν κορυφὴ τοῦ Βράχου, σπάζουν 
τὶς πόρτες τοῦ Ἅδου καί, ἐλεύθερες 
καὶ ἐξαγνισμένες, συνθέτουν τὸ 
τραγούδι τους μὲ τὴν θεϊκὴ μουσι-
κή, τραγούδι τὸ ὁποῖο ἀποτελοῦσε 
τὸν ψαλμὸ καὶ τὸ θεμέλιο τῆς ἐλευ-
θερίας τους. 

Ἡ ψυχὴ τους ἀντίκρυσε τὸ μυ-
στήριο τοῦ θανάτου. Ἀπὸ τὸ ἴδιο 
αὐτὸ μυστήριο τοῦ θανάτου ἐπέμ-
φθη σῆμα στοὺς ὡπλισμένους καὶ 
ἄοπλους ἀγωνιστάς, τὸ ὁποῖον 
ἑρμήνευσαν καὶ κατάλαβαν, δήλ. 
τὸ πῶς τὰ ἰδανικὰ τῶν μεγάλων 
ἐκείνων ψυχῶν ἐκδηλοῦνται σὰν 
πράξεις. 

Ἐὰν ἡ ἱστορία μπορεῖ νὰ 
ἐμφανίση σὲ κάποια σε-

λίδα της τὸ ἀπόλυτο ποὺ ἐπιδιώκει 
ὁ ἄνθρωπος, τὸ μεγαλύτερο πο-
σοστὸ τοῦ ἀπολύτου τὸ βρίσκει κα-
νεὶς στὴν ψυχὴ τῶν Σουλιωτισσῶν. 
Ἄκαμπτες, ἐπίμονες, χωρὶς ἀντιρ-
ρήσεις πραγματοποιοῦν τὸ ὡλο-
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κληρωμένο σχέδιο ποὺ παίρνουν 
στὸ Μοναστήρι. 

Ὁ θάνατος, τὸ διασθάνονται 
αὐτό, θὰ γίνη συνδρομή, πυρο-
μαχικά, τροφή, δύναμη, ἀγωγή, 
πειθαρχία, εὐαισθησία, ἀνδρεία, 
ἡρωισμὸς γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τοῦ 
ἀγῶνος. 

Εἶναι οἱ γυναῖκες ποὺ εἶχαν 
ἀποκτήσει, λόγω τῆς ἁγνῆς τους 
ζωῆς, συνείδηση τῆς ἱστορίας καὶ 
τοῦ ἑαυτοῦ τους. Δὲν ἅπλωσαν ποτὲ 
τὸ χέρι, ὅση δυστυχία καὶ ἂν εἶχαν, 
στὸ σπίτι τοῦ ἐχθροῦ, δὲν ἐζήτησαν 
οἶκτο καὶ ἀγάπη ἀπὸ αὐτόν, δὲν 
ἐζήτησαν καμμιὰ προσφορὰ ποτέ, 
οὔτε συγγνώμη, οὔτε συγχώρηση, 
οὔτε νὰ τοὺς δείξη εὐγενικὴ συμπε-
ριφορά, οὔτε φιλία, οὔτε οἱαδήποτε 
σχέση. Ὁ ἐχθρὸς γιὰ τὶς ποιμενίδες 
αὐτὲς παρέμεινε ἐχθρός, τύραννος 
ἀδυσώπητος. 

Τὴν φιλία καὶ τὴν ἀγάπη τους 
εἶχαν δώσει στὴ λευτεριά, στὸ σπίτι 
τῆς ὁποίας εὕρισκαν θέση νὰ στα-
θοῦν καὶ σκαμνὶ γιὰ νὰ καθήσουν. 
Τὸ πάθος τῆς σκλαβιᾶς τοὺς ἔκαι-
γε τὰ σωθικά, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα δὲν 
εἶχαν ἀπογοητεύσεις καὶ παλιν-
δρομήσεις στὶς σκέψεις τους καὶ 
στὴν πίστη τους. 

Τὸ σχολεῖο τοῦ καλογήρου Σα-
μουὴλ καὶ τῶν πέριξ τῆς μονῆς προ-
σφέρει ὅ,τι πρέπει γιὰ νὰ κρατιέται 
ἡ πίστη, ἡ συνειδητὴ συνδιαλλαγὴ 

μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὴν ἀλήθεια. Μέσα 
σ΄ αὐτὸ τὸ σχολειὸ τῆς Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς προσφέρεται πίστη γιὰ 
τὶς ἀνήσυχες καὶ δειλὲς ψυχές, γιὰ 
τὸ πῶς πρέπει ν΄ ἀφοσιωθοῦν στὴν 
ἀλήθεια. Καὶ ὅταν κανένας αἰσθα-
νόταν ὅτι μικραίνει τὸ αἴσθημά του, 
αὐτὸ τὸ καταλάβαινε ὁ καλόγηρος. 
Ἔτρεχε ἀμέσως κοντά του καὶ τὸν 
ἄγγιζε μὲ τὴ δύναμη τῆς θρησκεί-
ας καὶ τοῦ Σταυροῦ καὶ ἐκεῖνο ξανὰ 
ἐρχόταν στὴ θέση τῆς παραδόσεως 
καὶ τῆς ἱστορίας. 

Σημαντικὸ καὶ πολὺ ἰσχυρὸ 
εἶναι ἡ ὑπηρέτηση τῆς ψυχῆς τῶν 
λαϊκῶν ἀπὸ τὸν κλῆρο. Εἶχαν μό-
νιμη σχέση οἱ δυὸ αὐτοὶ παράγο-
ντες, κλῆρος καὶ λαός. Ὅπου ἐνε-
φανίζετο τὸ πάθος στοὺς πολίτες, 
ὁ πιστὸς παπὰς τὸ ἀντιμετώπιζε μὲ 
εὐγένεια καὶ μὲ ἀξιοπρέπεια καὶ μὲ 
τὴν ἱερότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ 
ἔτσι τὸ πάθος ἔσκυβε καὶ προσκυ-
νοῦσε τὴν ἀλήθεια.

Αὐτὴ ἡ χριστιανικὴ πίστη εἶχε 
ἑδραιωθεῖ στὶς ψυχὲς τῶν 

Σουλιωτισσῶν καὶ διεφυλάσσε-
το μέσα τους σὰν ἐκκλησία καὶ δι-
εμόρφωνε τὸν ἐσωτερικό τους κό-
σμο σὲ μία μεγάλη ἀνεκτίμητη ἠθι-
κή. Μία ἠθικὴ βιωμάτων ἀξίας, μία 
ἠθικὴ ποὺ εἶχε τὴν ἕδρα της στὴ 
ζωὴ τὴ δική τους καὶ τὴ ζωὴ τῆς 
οἰκογενείας τους. Ἔτσι τὸ σχο-
λειὸ τοῦ παπᾶ Σαμουὴλ προσέφε-
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ρε ὡλοκληρωμένη ἀγάπη καὶ ἐλευ-
θερία στὶς ψυχὲς τῶν Σουλιωτῶν. 
Ἡ ἀγάπη ἐκδηλωνόταν σὲ ὅλες τὶς 
σχέσεις τους μὲ μία διάρκεια, διάρ-
κεια ἡ ὁποία γιὰ τὸν ἐχθρὸ μετε-
βάλλετο σὲ θανατηφόρο ξίφος. Ἡ 
ἀγάπη αὐτὴ στὶς μεταξὺ τους σχέ-
σεις, φώτισε καὶ ἀποσαφήνισε τὸν 
ἀγώνα. 

Ἡ ἀγάπη αὐτή, τὴν ἡμέρα τῆς θυ-
σίας, ὣπλισε τὶς καρδιὲς τῶν Σου-
λιωτισσῶν καὶ ἔδωσαν τὸν συμβο-
λισμὸ ὅτι δὲν βρίσκονται στὰ ὅρια 
ἐκεῖνα ποὺ πλουτίζουν τὴν ἠθικὴ 
ζωὴ τῆς γυναίκας καὶ τὴν ὀμορφιά 
της. 

Ὅ,τι προσέφερε ἡ περιοχὴ τοῦ 
Σουλιώτικου Σχολείου, τὸ προσφέ-
ρει τώρα ὡς θεμελιακὸ πνευματικὸ 
γεγονὸς ὁ Βράχος τοῦ Ζαλόγγου. 
Ἡ στέρηση καὶ ἡ κόπωση, ἡ ἀγά-
πη γιὰ τὴν οἰκογένεια καὶ τὸ παιδί, 
ξεψυχᾶνε μπροστὰ στὴν ἀφοσίωση 
τοῦ μεγάλου σκοποῦ γιὰ τὴν ἐλευ-
θερία. Ἀπόφαση σκληρή, ἀλλὰ καὶ 
ὑπέρλογη, στέκεται μπροστὰ στὶς 
σελίδες τῆς ἱστορίας. 

Ὁ ἡρωισμὸς τῶν γυναικῶν 
ἐκείνων δὲν εἶναι ἡρω-

ισμὸς τῶν περιστάσεων, οὔτε 
προῆλθε ἀπὸ ὡρισμένα περιστα-
τικὰ τῆς ζωῆς τους, οὔτε ὑπῆρξε 
ἡρωισμὸς φόβου ἢ ἀπογοητεύσε-
ως. 

Ὁ ἡρωισμὸς τῶν Σουλιωτισσῶν 

στὸ Ζάλογγο εἶχε τὴν ἔξαρση σὲ 
βάθος καὶ πλάτος, τὴ μορφὴ τοῦ 
ἡρωισμοῦ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. 
Στὰ μέτρα τοῦ Ζαλόγγου ὑπῆρχαν 
τὰ μέτρα τῆς ἀσπίδας τοῦ Λεωνίδα. 
Οἱ Σουλιώτισσες δὲν συμφιλιώθη-
καν μὲ τὴν ἀδυναμία καὶ τὴ δει-
λία. Οἱ ρίζες εἶναι Ἑλληνικὲς καὶ ἡ 
βάση εἶναι τὸ ἀγώνισμα τῆς πίστε-
ως. 

Ὁ ἡρωισμὸς δὲν βλέπει ποτὲ 
οὔτε δυσχέρειες οὔτε ἠθικὲς συνέ-
πειες, οὔτε πεῖνα, οὔτε δίψα, εἶναι 
καὶ μένει ἡρωισμός. 

Ἐδῶ ἔχομε ἡρωίδες, ποὺ ση-
μαίνει ὅτι οἱ Σουλιώτισσες ἦσαν γυ-
ναῖκες μὲ πράξεις ποὺ μαρτυροῦν 
ἀρετὲς ἥρωος. Καὶ ἡρωισμὸς ση-
μαίνει ἄτρωτος ἀντιμετώπιση τοῦ 
κινδύνου τοῦ θανάτου, ὑπὲρ σκο-
ποῦ εὐγενοῦς. Κάθε πράξη θυσίας 
μὲ ἀνιδιοτέλεια γινομένη γιὰ ὑπό-
θεση θεμελιώδους ἠθικῆς, εἶναι 
ἡρωισμός. Ἡ πράξη γιὰ τὴν ἰδιότη-
τα τοῦ ἥρωος χαρακτηρίζεται ἀπὸ 
τὴν γενναιότητα, τὴν εὐτολμία, τὴν 
ἀνδρεία, τὸ θάρρος κλπ.

Τὰ προτερήματα αὐτά, συνή-
θως, ἐξαρτῶνται ἐκ τοῦ βαθμοῦ τῆς 
ἀγωγῆς. Ἰδοὺ ἡ ἀγωγὴ τῶν Σου-
λιωτισσῶν, ποὺ ἀπαντοῦν, τόσον 
ὡς ἁπλοϊκοί, ὅσον καὶ μορφωμέ-
νοι ἄνθρωποι. Ἑπομένως ἁπλοϊκοὶ 
καὶ μορφωμένοι εἶναι τὸ ἴδιο στὸ 
στάδιο τοῦ ἡρωισμοῦ. Οἱ ἡρωικὲς 
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πράξεις, ὅπως αὐτὲς τοῦ Ζαλόγγου, 
προκαλοῦν τὸν θαυμασμὸ ὄχι μό-
νον στὸ ἄτομο ἢ στὸ Ἔθνος ποὺ 
ἀνήκουν οἱ ἥρωες, ἀλλὰ σὲ ὁλό-
κληρη τὴν ἀνθρωπότητα. 

Ὁ σκοπὸς τῆς πράξεως τοῦ ἥρω-
ος εἶναι πάντοτε ἠθικὸς καὶ ἀνώτε-
ρος. 

Δὲν ὑπάρχουν ὅρια στὸν 
ἡρωισμό, ὑπάρχει ὅμως 

ἡ ἠθικὴ δύναμη, ποὺ γονιμοποι-
εῖ στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων τὴν 
ἐλευθερία. Ὁ ἡρωισμὸς προκαθο-
ρίζει τὴν ἀθανασία τοῦ πνεύματος 
καὶ συντάσσει τὴν ἱστορία τῆς ζωῆς. 
Διδασκαλία τῆς ζωῆς εἶναι ὁ ἡρω-
ισμὸς προσωπικοτήτων, μεταξὺ τῶν 
ὁποίων εἶναι οἱ ἅγιοι, οἱ μάρτυρες, 
οἱ ὅσιοι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν γιὰ σκοπὸ 
τους τὴ θέωση καὶ τὰ ὑψηλὰ ἰδα-
νικά. Ἥρωες εἶναι καὶ οἱ γενναῖοι 
ὑποστηρικταὶ τοῦ Δικαίου καὶ τῆς 
ἀληθείας. 

Ἡ ἁγιότητα εἶναι τὸ τέρμα τοῦ 
ἡρωισμοῦ, ποὺ βαθαίνει κάθε 
ἐποχὴ καὶ τὴν ἐξευγενίζει. Κάθε 
φορὰ ποὺ ἐμφανίζεται, μεσολα-
βεῖ καὶ μία ἀλλαγή, μία μεταβολὴ 
τῆς ζωῆς. Ἀλλάζει ἡ κλίμακα τῆς 
καθημερινότητας καὶ τοῦ χρέους 
τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν ἄνθρω-
πο. Κατὰ ταῦτα καὶ ὁ ἡρωισμὸς τοῦ 
Ζαλόγγου ὑψώνει τὸ κεφάλι ἑνὸς 
σκλαβωμένου κόσμου γιὰ νὰ βρῆ 

τὴν ἀληθινὴ ζωὴ τῆς ἐλευθερίας 
του. 

Οἱ Σουλιώτισσες ἔγιναν ἡρω-
ίδες μὲ τὴ δύναμη τῆς εἰλι-

κρινείας, τῆς ἐντιμότητος, τῆς ἀξι-
οπρεπείας καὶ τῆς ἁγνότητος ποὺ 
ἠσθάνοντο. Ὁ θάνατός τους κατε-
δάφιζε τὰ τζαμιὰ καὶ τὰ παλάτια τῶν 
πασάδων. Κατεδάφιζε καὶ αὐτὴν 
τὴν πίστη τῶν ἀπίστων καὶ ἐξουθέ-
νωσε τὸ θάρρος τους. 

Δὲν μπορεῖ νὰ σκεφθῆ κανένας 
ἀντίθετα. Ὅταν οἱ ἐχθροὶ ἦλθαν 
στὸν Βράχο καὶ εἶδαν τὰ θύματά 
τους, τὰ ἐθαύμασαν καὶ αἰσθάνθη-
καν τὴν τρομερὴ αἴσθηση τῆς φρί-
κης, τὴν ὁποίαν οἱ ἴδιοι ἐδημιούρ-
γησαν. 

Δὲν μπορεῖ ν΄ ἀμφισβητήση κα-
νένας ὅτι ἡ μαρτυρία αὐτὴ τῶν γυ-
ναικῶν καὶ τῶν παιδιῶν ὑπῆρξε 
ἕνα ἠθικὸ καὶ πνευματικὸ κεφά-
λαιο γιὰ τὴν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος. 
Ὁ Πασὰς τῶν Ἰωαννίνων τὸ ἀντε-
λήφθη αὐτὸ σαφῶς ἀπὸ τὴν πρώτη 
εἴδηση ποὺ πῆρε καὶ ἐξέφρασε τὸν 
θαυμασμὸ του διότι ἐπίστεψε ὅτι ἡ 
ἔντιμος αὐτὴ μαρτυρία θὰ ἐξαφανί-
ση τὸν φόβο ἀπὸ τὶς ψυχὲς ὅλων 
τῶν Ἑλλήνων καὶ ὅτι ὅπου ὑπάρ-
χουν πολεμισταί, τὸ αἷμα αὐτῶν 
τῶν ἀθώων θυμάτων τῆς μαρτυρί-
ας θὰ γίνη μέσα τους οὐσία πίστε-
ως γιὰ τὸν ἀγῶνα τους.

ΤΟ ΑΔΟΥΛΩΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ



ΜΙΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΠΟΝΤΟ

Αρκετά χρόνια πριν, όταν ήμουν 
πενηντάρης, μιλούσα με μια θεία 

μου που ήταν γιαγιά πια. Μου μιλούσε 
με μεγάλο παράπονο για την πατρίδα 
μας, τον Πόντο, και για τους προγόνους 
μας. Πάνω στην κουβέντα της είπα πως 
σύντομα θα έκανα ταξίδι - προσκύνημα 
στον Πόντο. Κρεμάστηκε πάνω μου και 
με παρακάλεσε με λυγμούς, όταν πάω 
να της κάνω ένα χατίρι. Μου διηγήθη-
κε επακριβώς πού βρισκόταν το πατρι-
κό της σε χωριό του Πόντου. Μου εξή-
γησε με λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά 
του χωριού και τους δρόμους και μου 
προσδιόρισε  με ακρίβεια τη θέση του 
σπιτιού. Μου είπε, μόλις το βρω, να ζη-
τήσω από τους Τούρκους που θα έμε-
ναν πια εκεί να βρουν ένα κασελάκι 
που είχε κρύψει σε συγκεκριμένο ση-
μείο του παλιού αρχοντικού. Μου πε-
ριέγραψε πλήρως το κασελάκι και το τι 
περιείχε μέσα: ασημικά παλιά κοσμή-
ματα, λίρες κ.λπ., ένα μικρό θησαυρό 
δηλαδή. Μου είπε να τα αφήσω στους 
Τούρκους για αμοιβή με την προϋπόθε-
ση να μου δώσουν ένα κρεμαστό σταυ-
ρό που είχε μέσα το κασελάκι. Αυτός 
ο σταυρός ήταν... ο βαπτιστικός του μι-
κρού παιδιού της, που το έχασε κατά τη 
γενοκτονία. Αυτή είχε γλυτώσει. Είχε 
γλυτώσει μόνο τη ζωή της, γιατί η χαρο-
καμένη ψυχή της μόνο ο Θεός γνωρίζει 
πώς πέρασε μέσα στις πικρές αναμνή-
σεις εδώ στην Ελλάδα. 

Έσβησε τα παρακαλητά της μέσα σε 
δάκρυα και της υποσχέθηκα να κάνω 
ό,τι θα περνούσε απ΄ το χέρι μου, αλλά 
μέσα μου δεν είχα πολλές ελπίδες. 
Πράγματι, έκανα το ταξίδι, έκανα ό,τι 
επιθυμούσα για τον εαυτό μου και μετά 
κατευθύνθηκα για το χωριό της θείας 
μου. Η περιγραφή του ήταν τόσο λεπτο-
μερής, που βρήκα το σπίτι πολύ εύκο-
λα. Παλιό λιθόκτιστο δίπατο αρχοντι-
κό. Χτύπησα την πόρτα και μου άνοιξε 
ένας Τούρκος λίγο μικρότερος σε ηλι-
κία από εμένα. Ευτυχώς ήξερε άπταιστα 
αγγλικά, γιατί ετύγχανε σεβαστό πρό-
σωπο της δημόσιας διοίκησης της πε-
ριοχής, με μεγάλο αξίωμα, - Γενικός 
Διευθυντής Τελωνείων Τραπεζούντος 
- και μπορούσαμε να συνεννοηθούμε 
πολύ άνετα. Του διηγήθηκα με λεπτο-
μέρεια ό,τι μου είχε πει η θεία μου. Για 
μια στιγμή ταράχθηκε και μετά μου είπε 
αποφασιστικά: «Κοίτα να δεις, τώρα κα-
λύτερα να φύγεις, γιατί υπάρχουν και 
άλλοι ομοεθνείς μου στο σπίτι και δεν 
μπορώ να μιλήσω ελεύθερα. Ξαναέλα 
το απόγευμα την τάδε ώρα που θα είμαι 
μόνος, να τα πούμε καλύτερα.» 

Πράγματι, έκανα όπως μου είπε 
και, όταν ξαναπήγα, με υποδέ-

χθηκε μέσα στο σπίτι πια. Αφού ήπιαμε 
τον καφέ, χωρίς να μιλήσει, έφυγε από 
το δωμάτιο υποδοχής και σε λίγο ξανα-
γύρισε κρατώντας στα χέρια του το κα-
σελάκι της θείας μου. Κυριολεκτικά μου 

του Χάρη Εφραιμίδη,
 Ομότ. Καθηγητή Μετσόβιου Πολυτεχνείου
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έπεσε το φλιτζάνι του καφέ από τα χέ-
ρια. 

-Ώστε το βρήκατε ήδη, ψέλλισα σα-
στισμένος.

-Ναι εδώ και πολλά χρόνια, από τότε 
που είμαι σε αυτό το σπίτι.

-Πάρε το. Πιστεύω  ότι σου ανήκει, 
πρόσθεσε.

-Μα δεν το θέλω, είπα διστακτικά. 
Μόνο το  σταυρουδάκι θέλω. Αυτό μόνο 
ζήτησε η θεία μου. Σας παρακαλώ κρα-
τήστε όλα τα υπόλοιπα.

-Κοίτα να δεις, είπε θυμωμένα. Θα 
κάνεις αυτό που σου λέω. ΑΥΤΑ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΟΥ. Τόσα χρόνια τα φύ-
λαγα, μέχρι που ήρθες εσύ. Στη θεία 
σου ανήκουν. Να της τα πας.

-Μα, το σταυρουδάκι; ψέλλισα φοβι-
σμένα. 

Τότε με μια κίνηση άνοιξε το που-
κάμισό του και φάνηκε κρεμασμένο στο 
λαιμό του το ...σταυρουδάκι.

-Αυτό δεν μπορώ να σου το δώσω. 
Δεν μπορώ, γιατί είναι δικό μου. 

Πραγματικά ζαλίστηκα. Δεν κατα-
λάβαινα τι εννοούσε.

-Είναι δικό μου. Ακούς; είπε δυνατά. 
Είναι δικό μου, γιατί εγώ είμαι το παι-
δί που έχασε η θεία σου πριν  σαρά-
ντα χρόνια.

Έμεινα να τον κοιτώ με ανοιχτό το 
στόμα. Βούρκωσα. Ήταν ο χαμένος ξά-
δελφός μου. Έπεσα στην αγκαλιά του 
και τον έσφιξα. Έκλαιγα με αναφιλητά. 
Το ίδιο κι αυτός. 

Όταν συνήλθαμε, μου είπε: 
-Δεν ήξερα ότι η μητέρα μου έζησε. 

Έμεινα πίσω. Άλλοι Τούρκοι πήρανε το 
σπίτι και με μεγαλώσανε σαν παιδί τους. 
Τώρα είναι πεθαμένοι. Έχω την δικιά 
μου οικογένεια πια. 

Του ζήτησα να με ακολουθήσει στην 
Ελλάδα, να δει τη μάνα του. Αρνήθηκε. 

-Δε μπορώ να γυρίσω πια. Τα παι-
διά μου έχουν μεγαλώσει. Είναι αξιω-
ματικοί στον Τουρκικό στρατό. Και σε 
υψηλές θέσεις. ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙ-
ΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. (Σημ.: Απ΄ τη συνέχεια 

της διήγησης θα φανεί ότι σε αυτό το 
σημείο ψευδόταν, για να προφυλάξει τα 
παιδιά του.)

-Αν φύγω στην Ελλάδα, τα παιδιά 
μου μπορεί να πάθουν κακό εδώ. Δεν 
πρέπει να έχω καμία σχέση με την Ελ-
λάδα. 

Επέμενα και τον παρακάλεσα να 
έρθει τουλάχιστον ένα ταξίδι σαν 

τουρίστας και να επωφεληθεί για να δει 
τη μάνα του και τους άλλους συγγενείς 
του.

-Δε γίνεται, μου απάντησε. Για να 
καταλάβεις, εδώ έχω μεγάλη δημόσια 
θέση. ΣΑΝ ΕΜΕΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛ-
ΛΟΙ ΕΔΩ. ΕΓΩ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΧΩ. ΜΕ 
ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ. Αν πάω στην Ελλά-
δα, θα δώσω στόχο ότι κάτι συμβαίνει 
και θα κινδυνέψουν και άλλοι. (Σημ.: 
Από αυτό το σημείο φαίνεται ότι ταυ-
τόχρονα με το αξίωμα που κατείχε σαν 
Τούρκος ήταν και τοπικός ηγέτης των 
ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ. Το πιθανότερο 
ήταν και τα παιδιά του να το γνωρίζανε, 
αλλά προφυλαγόντουσαν εξαιρετικά).

-Να δώσεις πολλά φιλιά στη μάνα 
μου. Να μη λυγίσει. Να κάνει υπομονή. 
Να της πεις ότι θα συναντηθούμε στην 
άνω Ιερουσαλήμ.

Αγκαλιαστήκαμε και πάλι και χωρί-
σαμε δακρυσμένοι.

 Επέστρεψα στην Ελλάδα και 
έτρεξα αμέσως με το κασελάκι στη θεία 
μου, για να της δείξω και να της πω τα 
φοβερά νέα. Αλλά, τι δυσάρεστη έκπλη-
ξη με περίμενε! Οι συγγενείς μου μου 
διηγηθήκανε πως λίγο μετά την αναχώ-
ρησή μου για την Τουρκία η θεία μου 
άφησε την τελευταία της πνοή... 

Ίσως ο καλός Θεός την πήρε κοντά 
Του, για να μην ακούσει ότι τόσα χρό-
νια ζούσε το παιδάκι της και αυτή δεν 
μπορούσε να το έχει στην αγκαλιά της. 
Με αρκετά δάκρυα είχε ματώσει την 
καρδιά της τόσο καιρό. Δε θα άντεχε να 
ακούσει κάτι τέτοιο...

Πηγή: Διαδίκτυο (Votegreece.gr) 



Κύριε τῶν δυνάμεων, μεθ΄ 

ἡμῶν γενοῦ. Ἄλλον γὰρ 

ἐκτός σου βοηθὸν ἐν θλίψεσιν 

οὐκ ἔχομεν, Κύριε τῶν δυνάμεων, 

ἐλέησον ἡμᾶς!

Πανάγαθε Θεὲ καὶ Πατέρα μας, 

σὲ δοξάζουμε καὶ σὲ ὑμνοῦμε, σὲ 

εὐλογοῦμε καὶ σὲ εὐχαριστοῦμε 

γιὰ τὴν πολλὴ φιλανθρωπία καὶ 

τὸ ἄπειρο ἔλεός Σου, χάρις στὸ 

ὁποῖο ἀπολαμβάνουμε τὸ πλῆθος 

τῶν εὐλογιῶν σου στὴν ζωή μας, 

παρὰ τὴν τόση ἀναξιότητα καὶ 

ἁμαρτωλότητά μας. 

Ἰδιαίτερα σὲ εὐχαριστοῦμε, δι-

ότι σέ μᾶς χάρισες μία πατρίδα 

τόσο γενναιόδωρα εὐλογημένη 

ἀπὸ τὸ ἅγιο χέρι σου. Σύ, Κύριε, 

εὐεργέτησες τὴν Ἑλλάδα μας μὲ 

πολλὰ ἀγαθά, πνευματικὰ καὶ ὑλι-

κά. Τὴν πλούτισες μὲ τόσους ἁγί-

ους, πατέρες, μάρτυρες καὶ νε-

ομάρτυρες. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν φυ-

σικὴ ὀμορφιὰ ποὺ ἔδωσες στοὺς 

τόπους της, προίκισες τὴν γῆ καὶ 

τὸ ὑπέδαφος καὶ τὶς θάλασσές της 

μὲ πλουτοπαραγωγικὲς πηγές, 

ὥστε νὰ εἶναι μία πλούσια χώρα. 

Σὺ τὴν κατέστησες φάρο ὁδηγη-

τικὸ καὶ φωτισμένο δάσκαλο τῆς 

οἰκουμένης μὲ τὴν ὀρθόδοξη πί-

στη, μὲ τὴν ἔνδοξη ἱστορία καὶ 

τὸν λαμπρὸ πολιτισμό, ποὺ μὲ τὴν 

δική σου εὔνοια ἀνέπτυξε. 

Ἐμεῖς ὅμως, Κύριε, ἔναντι 

ὅλων αὐτῶν τῶν ἀναρίθμητων 

εὐεργεσιῶν σου φανήκαμε ἀχά-

ριστοι, ἄρχοντες καὶ λαός. Ἀλλο-

τριωθήκαμε καὶ ἀποξενωθήκαμε 

ἀπὸ Ἐσένα τὸν εὐεργέτη μας^ σὲ 

ἀπομακρύναμε καὶ σὲ ἐξορίσαμε 

ἀπὸ τὴν ζωή μας^ καταπατήσαμε 

τὸ Εὐαγγέλιό σου καὶ θεσπίσαμε 

νόμους ἀντιευαγγελικούς. Μιμη-

θήκαμε τὴν συμπεριφορὰ ἐκείνων 

τῶν ἀγνωμόνων Ἑβραίων, ποὺ 

προτίμησαν τὸν Βαραββᾶ καὶ κα-

ταψήφισαν Ἐσένα, τὸν ἀναμάρ-

τητο Ἰησοῦ. Δολοφονήσαμε ἕναν 

ἄξιο καὶ ἅγιο κυβερνήτη στὴν 

πόρτα τῆς ἐκκλησιᾶς, τὴν ὥρα 

ποὺ ἐκεῖνος πήγαινε νὰ λειτουρ-

Ἱκεσία στὸν Κύριο
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γηθεῖ μὲ τὴν Σύνοψη στὸ χέρι, 

ἕνα πρωινὸ Κυριακῆς. Καὶ ἐξακο-

λουθοῦμε, μὲ τὴν ἴδια ἀπερισκε-

ψία καὶ κακουργία, νὰ ἐξοντώνου-

με ἀνθρώπους ἄρτιους καὶ ἱκα-

νοὺς νὰ ἐργασθοῦν γιὰ τὸ καλὸ 

τῆς πατρίδος, ἐνῶ ἐπιζητοῦμε καὶ 

προβάλλουμε ἄρχοντες «συνεταί-

ρους κλεπτῶν καὶ κακούργων», 

ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ προφήτης Ἠσαΐ-

ας. Ἐμεῖς τοὺς ἐκλέξαμε ἐκείνους 

πού μᾶς ὁδήγησαν στὰ σημερινὰ 

ἀδιέξοδα. Ἐμεῖς, σαγηνευμένοι 

ἀπὸ τὸν εὔκολο πλουτισμό, τοὺς 

ἀνεχθήκαμε νὰ ἐξανεμίζουν τὸ 

δημόσιο χρῆμα...

Μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ οἱ δοσίλο-

γοι ἄρχοντές μας, ποὺ ἂδειασαν 

τὰ ταμεῖα τοῦ κράτους καὶ τὰ ξανα-

γέμισαν μὲ δανεικά, τὰ ὁποῖα ἐπί-

σης κατασπατάλησαν, μᾶς ὁδή-

γησαν στὴν οἰκονομικὴ κρίση, 

μᾶς ἐξευτέλισαν διεθνῶς καὶ μᾶς 

ὑποδούλωσαν οἰκονομικῶς στοὺς 

τραπεζῖτες καὶ τοὺς τοκογλύφους. 

Καὶ φθάνουν σήμερα νὰ συνομι-

λοῦν κρυφὰ μὲ τοὺς ἀδίστακτους 

δανειστές μας καὶ νὰ παζαρεύουν 

ἐδάφη ἑλληνικά, ποὺ τὰ ἔχουν 

ποτίσει μὲ τὸ αἷμα τοὺς οἱ προη-

γούμενες γενιές. Κι ὥσπου νὰ μᾶς 

πουλήσουν, χαρατσώνουν μὲ φό-

ρους ἀβάσταχτους τὸν ταλαίπωρο 

λαό, πετσοκόβουν τοὺς μισθοὺς 

καὶ ψαλιδίζουν τὶς συντάξεις τῶν 

φτωχῶν, ἐνῶ μὲ ἕναν παράδοξο 

τρόπο κρατοῦν σχεδὸν ἀμείωτες 

τὶς δικές τους παχυλὲς ἀποδοχές. 

Κύριε, σῶσε τὴν Ἑλλάδα 

μας, διότι χάνεται, παραδί-

δεται στὸν ὄλεθρο, βρίσκεται ἤδη 

στὸ χεῖλος τοῦ κρημνοῦ. Μόνον 

ἐσὺ μπορεῖς νὰ τὴν σώσεις, ἁπλώ-

νοντας τὸ παντοδύναμο καὶ στορ-

γικό σου χέρι. Καὶ θὰ τὴν σώσεις, 

ἂν μετανοήσουμε! Δός μας, Κύ-

ριε, μετάνοια ἀληθινή, σὰν ἐκείνη 

τῶν Νινευϊτῶν, ποὺ ἀπέτρεψε τὴν 

καταστροφή τους!..

 

Στ. Ν. Σάκκος +

Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 

τοῦ Παν/μίου Θεσ/νίκης

ΙΚΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ



ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ

Κείμενο

Ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, 

οὐ ψεύδομαι, συμμαρτυρού-

σης μοι τῆς συνειδήσεώς μου 

ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, ὅτι λύπη μοὶ 

ἐστι μεγάλη καὶ ἀδιάλειπτος 

ὀδύνη τῇ καρδία μου. ηὐχόμην 

γὰρ αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι 

ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν 

ἀδελφῶν μου, τῶν συγγενῶν 

μου κατὰ σάρκα, οἵτινές εἰσιν 

Ἰσραηλῖται, ὧν ἡ υἱοθεσία καὶ 

ἡ δόξα καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ ἡ 

νομοθεσία καὶ ἡ λατρεία καὶ 

αἱ ἐπαγγελίαι, ὧν οἱ πατέρες, 

καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ 

σάρκα, ὁ ὢν ἐπὶ πάντων Θεὸς 

εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας^ 

ἀμήν. 

Μετάφραση
Λέω τὴν ἀλήθεια - μάρτυράς μου 

ὁ Χριστὸς - δὲ λέω ψέματα. Ἡ συ-
νείδησή μου, ποὺ τὴν κατευθύνει 
τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, μαρτυρεῖ κι αὐτὴ 
πὼς λέω τὴν ἀλήθεια. Λυποῦμαι 
πάρα πολὺ καὶ μία θλίψη βαραίνει 
ἀδιάκοπα τὴν καρδιά μου. Φτάνω 
στὸ σημεῖο νὰ εὔχομαι νὰ χωριζό-
μουν ἐγὼ ἀπὸ τὸ Χριστό, ἀρκεῖ νὰ 
πήγαιναν κοντά του οἱ ὁμοεθνεῖς 
ἀδελφοί μου. Εἶναι οἱ ἀπόγονοι 
τοῦ Ἰσραήλ, ποὺ ὁ Θεὸς τοὺς ἔκα-
νε παιδιά του, τοὺς φανέρωσε τὴ 
δόξα του, ἀνανέωσε ἐπανειλημμέ-
να τὴ διαθήκη του μ΄ αὐτούς, τοὺς 
ἔδωσε τὸ νόμο, τὴ λατρεία καὶ τὶς 
ὑποσχέσεις του. Εἶναι ἀπόγονοι 
τῶν πατριαρχῶν κι ἀπ΄ αὐτοὺς κα-
τάγεται ὡς ἄνθρωπος ὁ Χριστὸς ὁ 
Θεός, ποὺ ἐξουσιάζει τὰ πάντα^ ἂς 
εἶναι εὐλογημένος στοὺς αἰῶνες. 
ἀμήν.

Ἡ θερμὴ ἀγάπη τοῦ Ἀπ. Παύλου 
πρὸς τοὺς ὁμοεθνεῖς ἀδελφούς του.
Ἡ ὀδύνη του γιὰ τὴν ἀπιστία τους.

Ρωμαίους θ΄, 1-5
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Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης

      ροσευχῆς ἡμῖν διδασκαλί-
αν ὁ θεῖος ὑφηγεῖται λόγος, 
δι΄ ἧς τοῖς ἀξίοις αὐτοῦ μα-

θηταῖς, τοῖς ἐν σπουδῇ τὴν γνῶσιν 
τῆς προσευχῆς ἐπιζητοῦσιν, ὅπως 
οἰκειοῦσθαι προσήκει τὴν θείαν 
ἀκοήν, διὰ τῶν ρημάτων τῆς  προ-
σευχῆς ὑποτίθεται. Ἐγὼ δὲ τολμή-
σας μικρὸν ἀντιπροσθείην τοῖς γε-
γραμμένοις ὅτι οὐ τὸ πῶς δεῖ προ-
σεύχεσθαι τὸν παρόντα σύλλογον δι-
δάσκεσθαι χρή, ἀλλ΄ ὅτι δεῖ πάντως 
προσεύχεσθαι^ ὃπερ οὒπω τάχα δέ-
δεκται ἡ τῶν πολλῶν ἀκοή. Ἠμέλη-
ται γὰρ ἐν τῷ βίῳ καὶ παρεῖται τοῖς 
πολλοῖς τὸ ἱερὸν τοῦτο καὶ ἔνθεον 
ἔργον, ἡ προσευχή. Περὶ τούτου τοί-
νυν δοκεῖ μοι καλῶς ἔχειν, πρῶτον, 
ὡς ἔστι δυνατόν, λόγῳ διαμαρτύρα-
σθαι, τὸ δεῖν πάντως τῇ προσευχῇ 
προσκαρτερεῖν, καθὼς φησιν ὁ 
Ἀπόστολος^ εἶθ΄ οὕτως ἀκοῦσαι τῆς 
θείας φωνῆς, τῆς ὑποτιθεμένης ἡμῖν 
τρόπον, ὅπως χρὴ προσάγειν τῷ Κυ-
ρίῳ τήν δέησιν. Ὁρῶ γάρ ὃτι πάντα 
μᾶλλον ἐν τῷ παρόντι σπουδάζεται 
βίῳ, ἄλλου πρὸς ἄλλο τι τῇ ψυχῇ τε-
τραμμένου^ τὸ δὲ τῆς εὐχῆς ἀγαθὸν 
διὰ σπουδῆς τοῖς ἀνθρώποις οὐκ 
ἒστιν. Ἐπορθρίζει ταῖς ἐμπορίαις ὁ 
κάπηλος, πρὸ τῶν ὁμοτέχνων τὸν 
οἰκεῖον ἐπιδεῖξαι τοῖς ὠνουμένοις 
φιλονεικῶν, ὡς ἂν προλάβοι τοῦ δε-

ομένου τὴν χρείαν, ὑποφθάσας τοὺς 
ἄλλους, καὶ τὸ οἰκεῖον ἀπεμπολή-
σειεν. Ὡσαύτως καὶ ὁ ὠνούμενος, τὸ 
μὴ διαμαρτεῖν τοῦ πρὸς τὴν χρείαν 
ἐν τῷ προληφθῆναι παρ΄ ἑτέρου πρὸ 
ὀφθαλμῶν ἔχων, οὐκ ἐπὶ τὸ εὐκτή-
ριον, ἀλλ΄ ἐπὶ τὸ πρατήριον τρέχει. 
Καὶ πάντων τὴν ἴσην πρὸς τὸ κέρ-
δος ἐχόντων ἐπιθυμίαν, καὶ φθάσαι 
τὸν πέλας φιλονεικούντων, ἐξεκλά-
πη διὰ τῶν σπουδαζομένων ἡ τῆς 
προσευχῆς ὣρα εἰς τὴν ἐμπορίαν 
μετατεθεῖσα^ περὶ τὰ ἐν χερσὶν ἕκα-
στος ὅλος τῇ σπουδῇ ῥέπων, ἐκλέ-
λησται τῆς κατὰ τὴν εὐχὴν ἐργασίας, 
ζημίαν κρίνων πρὸς τὸ προκείμε-
νον ἑαυτῶ, τὴν περὶ τὸν Θεὸν ἀσχο-
λίαν. Οἴεται γὰρ ὁ μὲν τὴν τέχνην με-
τιών, ἀργὸν τι χρῆμα καὶ ἄπρακτον 
εἶναι, τὴν θείαν πρὸς τὸ προκείμε-
νον συμμαχίαν^ διὸ καταλιπών τὴν 
εὐχήν, ἐν ταῖς χερσὶ τάς ἐλπίδας τί-
θεται, ἀμνημονῶν τοῦ δεδωκότος 
τάς χεῖρας. Ὡσαύτως καὶ ὁ τὸν λό-
γον δι΄ ἐπιμελείας κατορθῶν ἑαυτῷ 
οὐ λογίζεται τὸν δεδωκότα τὸν λό-
γον^ ἀλλ΄ ὡς ἑαυτὸν εἰς τὴν φύσιν 
ταύτην παραγαγών, οὕτως ἑαυτῷ καὶ 
ταῖς τῶν μαθητῶν προσανέχει σπου-
δαῖς, οὐδὲν αὐτῆς τοῦ Θεοῦ ἐνεργεί-
ας αὐτῷ γενήσεσθαι τῶν ἀγαθῶν νο-
μίζων, προτιμοτέραν ποιεῖται τῆς 
προσευχῆς τὴν σπουδήν^ τὸν αὐτὸν 

Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
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τρόπον καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἐπιτηδευ-
μάτων ἐκκρούει τὴν περὶ τὰ μείζω 
καὶ οὐράνια τῆς ψυχῆς ἀσχολίαν, τῇ 
τῶν σωματικῶν τε καὶ γηίνων φρο-
ντίδι.
 
Μετάφραση

Λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς διδάσκει 
τὸ μάθημα τῆς προσευχῆς, μὲ τὰ 
λόγια τῆς προσευχῆς ποὺ δίδα-

ξε, ὅταν ἐκεῖνοι ποὺ ἀξιώθηκαν νὰ γί-
νουν μαθητές Του ἔδειξαν ζωηρὸ ἐνδι-
αφέρον καὶ ζήτησαν νὰ μάθουν τὸν κα-
τάλληλο τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἡ προσευχὴ 
εἰσακούεται ἀπὸ τὸν Θεό. Ἐγὼ ὅμως 
θὰ τολμήσω νὰ προσθέσω σ΄ αὐτὰ ποὺ 
ἔχουν γραφτεῖ κάτι μικρό. Καὶ θὰ πῶ ὅτι 
ὅσοι ἔχουν συναχθεῖ τούτη τὴν ὥρα ἐδῶ 
πρέπει νὰ διδαχθοῦν ὄχι πῶς θὰ προ-
σεύχονται, ἀλλὰ ὅτι πρέπει ὁπωσδήπο-
τε νὰ προσεύχονται, κάτι δηλ. πού ἴσως 
μέχρι τώρα νὰ μὴν ἔχει φτάσει στ΄ αὐτιὰ 
τῶν πολλῶν. Γιατί ἡ προσευχή, αὐτὸ 
τὸ ἱερὸ καὶ θεάρεστο ἔργο, ἔχει παρα-
μεληθεῖ στὴ ζωὴ κι ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ 
ἀπὸ τοὺς περισσότερους. Γι΄ αὐτό, λοι-
πόν, νομίζω πὼς εἶναι καλὸ πρῶτα νὰ 
ἐπισημάνω μὲ τὸ λόγο, κατὰ τὸ δυνα-
τό, ὅτι πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ἐπιμένου-
με καρτερικὰ στὴν προσευχή, καθὼς λέ-
γει ὁ Ἀπόστολος (Ρωμ. 12, 11). Ἔτσι, 
ἔπειτα ἀπὸ αὐτὸ θὰ ἀκούσουμε τὴ θεϊκὴ 
φωνή, πού μᾶς διδάσκει τὸν τρόπο μὲ 
τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ ἀναφέρουμε στὸν 
Κύριο τή δέηση. Γιατί βλέπω πὼς τὰ πά-
ντα στὴν παρούσα ζωὴ γίνονται ἀντικεί-
μενο ὑπερβολικῆς φροντίδας, ἀφοῦ ὁ 
καθένας κάπου ἔχει στραμμένη τὴν προ-
σοχή του, ἐνῶ τὸ ἀγαθὸ τῆς προσευχῆς 
δὲ συγκινεῖ τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ μικρο-
πωλητὴς π.χ. ξυπνάει πολὺ πρωί, πρὶν 
ἀπὸ τοὺς ἄλλους ὁμοτέχνους του, προ-
σπαθώντας νὰ παρουσιάσει τὴν πρα-

μάτειά του στοὺς ἀγοραστές, μὲ σκοπὸ 
νὰ ἱκανοποιήσει ἐκεῖνον ποὺ τὴ χρειά-
ζεται. Καὶ φθάνει πρὶν ἀπὸ τοὺς ἄλλους 
καὶ πουλάει τὴ δική του πραμάτεια. Τὸ 
ἴδιο κάνει κι ὁ ἀγοραστής. Δὲν πηγαί-
νει στὸ ναὸ νὰ προσευχηθεῖ, ἀλλὰ τρέ-
χει στὴν ἀγορά, ἐπειδὴ φοβᾶται μήπως 
ἀποτύχει στὴν προμήθεια τῶν ἀπαραί-
τητων, ὅταν κάποιος ἄλλος προλάβει κι 
ἀγοράσει αὐτὸ ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε βάλει 
στὸ μάτι. Ἐπειδὴ δὲ ὅλοι δείχνουν τὴν 
ἴδια ἐπιθυμία γιὰ τὸ κέρδος κι ἀγωνίζο-
νται νὰ φθάσουν τὸν ἄλλο, μὲ αὐτὲς τὶς 
φροντίδες κλέβεται ὁ χρόνος τῆς προ-
σευχῆς καὶ μεταβιβάζεται στὴν ἐμπορικὴ 
συναλλαγή. Ὁ καθένας ἔχει δοθεῖ ὁλο-
κληρωτικὰ καὶ μὲ ἐπιμέλεια στὰ ἔργα 
ποὺ κάνει κι ἔχει ξεχάσει τὸ ἔργο τῆς 
προσευχῆς, θεωρώντας ἐπιζήμιο γιὰ τὸ 
ἔργο ποὺ βρίσκεται μπροστὰ του τὸ νὰ 
ἀσχοληθεῖ μὲ τὸν Θεό. Γιατί ὁ μὲν τεχνί-
της νομίζει πὼς εἶναι πράγμα μάταιο καὶ 
ἀνώφελο ἡ θεία βοήθεια στὰ ἔργα του. 
Γι΄ αὐτὸ ἐγκαταλείπει τὴν προσευχὴ καὶ 
στηρίζει τὶς ἐλπίδες του στὰ χέρια του, 
ξεχνώντας Ἐκεῖνον ποὺ τοῦ ἔδωσε τὰ 
χέρια. Κι ἐκεῖνος ἐπίσης ποὺ καλλιεργεῖ 
μὲ ἐπιμέλεια τὸ λόγο γιὰ τὸν ἑαυτό του, 
δὲν ὑπολογίζει τὸν Δωρητή τοῦ λόγου. 
Ἀλλὰ μὲ τὸ νὰ φαντάζεται πὼς ὁ ἴδιος 
ἔφερε τὸν ἑαυτό του στὴ λογικὴ φύση, 
τόσο πολὺ ἀφοσιώνεται στὸν ἑαυτό του 
καὶ στὰ μαθήματα τῶν μαθητῶν, ὥστε νὰ 
νομίζει πὼς κανένα ἀγαθὸ δὲ θὰ προέλ-
θει γι΄ αὐτὸν ἀπὸ τὴν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. 
Γι΄ αὐτὸ καὶ προτιμάει τὰ μαθήματα ἀντὶ 
τῆς προσευχῆς. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ τὰ 
ὑπόλοιπα ἐπαγγέλματα μὲ τὴ φροντίδα 
γιὰ τὰ σωματικὰ καὶ τὰ γήινα ἐμποδίζουν 
τὴν ψυχὴ νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ μεγαλύτε-
ρα καὶ τὰ οὐράνια ἔργα. 

(Λόγοι εἰς τὴν προσευχήν. Λόγος πρῶτος.)

ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ι. ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
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Κείμενο

Ἣ     κομεν γάρ ἐκκλη-
σιάσοντες περί πο-

λέμου καί εἰρήνης, ἃ μεγίστην 
ἒχει δύναμιν ἐν τῷ βίῳ τῷ τῶν 
ἀνθρώπων, καί περί ὧν ἀνά-
γκη τούς ὀρθῶς βουλευομέ-
νους ἂμεινον τῶν ἂλλων πράτ-
τειν. Τό μέν οὖν μέγεθος ὑπέρ 
ὧν συνεληλύθαμεν τηλικοῦτόν 
ἐστιν. Ὁρῶ δ΄ ὑμᾶς οὐκ ἐξ 
ἲσου τῶν λεγόντων τήν ἀκρόα-
σιν ποιουμένους, ἀλλά τοῖς μέν 
προσέχοντας τόν νοῦν, τῶν δ΄ 
οὐδέ τήν φωνήν ἀνεχομένους. 
Καί θαυμαστόν οὐδέν ποι-
εῖτε^ καί γάρ τόν ἂλλον χρόνον 
εἰώθατε πάντας τούς ἂλλους 
ἐκβάλλειν πλήν τούς συναγο-
ρεύοντας ταῖς ὑμετέραις ἐπι-
θυμίαις. Ἃ καί δικαίως ἂν τις 
ὑμῖν ἐπιτιμήσειεν, ὃτι συνει-
δότες πολλούς καί μεγάλους 
οἲκους ὑπό τῶν κολακευόντων 

ἀναστάτους γεγενημένους καί 
μισοῦντες ἐπί τῶν ἰδίων τούς 
ταύτην ἒχοντας τήν τέχνην, ἐπί 
τῶν κοινῶν οὐχ ὁμοίως διά-
κεισθε πρός αὐτούς, ἀλλά κα-
τηγοροῦντες τῶν προσιεμένων 
καί χαιρόντων τοῖς τοιούτοις 
αὐτοί φαίνεσθε μᾶλλον τού-
τοις πιστεύοντες ἢ  τοῖς ἂλλοις 
πολίταις. Καί γάρ τοι πεποι-
ήκατε τούς ῥήτορας μελετᾶν 
καί φιλοσοφεῖν οὐ τά μέλλο-
ντα τῇ πόλει συνοίσειν, ἀλλ΄ 
ὃπως ἀρέσκοντας ὑμῖν λόγους 
ἐροῦσιν. Ἐφ΄ οὓς καί νῦν τό 
πλῆθος αὐτῶν ἐρρύηκεν...
Τούτων δ΄ αἲτιόν ἐστιν ὃτι, 
προσῆκον ὑμᾶς ὁμοίως ὑπέρ 
τῶν κοινῶν ὣσπερ ὑπέρ τῶν 
ἰδίων σπουδάζειν, οὐ τήν αὐτήν 
γνώμην ἒχετε περί αὐτῶν, 
ἀλλ΄ ὃταν μέν ὑπέρ τῶν ἰδί-
ων βουλεύησθε, ζητεῖτε συμ-
βούλους τούς ἂμεινον φρο-

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ  " Π Ε Ρ Ι  Ε Ι Ρ Η Ν Η Σ "

ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ

Στό τεῦχος Ἰανουαρίου 2013 εἲχαμε ἀναφερθεῖ στόν ρήτορα Ἰσο-
κράτη, δημοσιεύοντας ἀπόσπασμα τοῦ λόγου του «Πρός Δημόνικον». 
Ἀξιόλογο χαρακτηριστικό τῆς νοοτροπίας τοῦ Ἰσοκράτη ἦταν ἡ πίστη 
του στήν πανελλήνια ἰδέα. Στό παρόν τεῦχος παραθέτουμε ἀπόσπασμα 
ἀπό τόν περίφημο «Περί Εἰρήνης» λόγο του (2-5 και 13-15).
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νοῦντας ὑμῶν αὐτῶν, ὃταν δ΄ 
ὑπέρ τῆς πόλεως ἐκκλησιάζη-
τε, τοῖς μέν τοιούτοις ἀπιστεῖτε 
καί φθονεῖτε, τούς δέ πονηρο-
τάτους τῶν ἐπί τό βῆμα παριό-
ντων ἀσκεῖτε καί νομίζετε δη-
μοτικωτέρους εἶναι τούς μεθύ-
οντας τῶν νηφόντων καί τούς 
νοῦν οὐκ ἒχοντας τῶν εὖ φρο-
νούντων καί τούς τά τῆς πόλε-
ως διανεμομένους τῶν ἐκ τῆς 
ἰδίας οὐσίας ὑμῖν λειτουργού-
ντων. Ὣστ΄ ἂξιον θαυμάζειν, 
εἲ τις ἐλπίζει τήν πόλιν τοιού-
τοις συμβούλοις χρωμένην ἐπί 
τό βέλτιον ἐπιδώσειν. Ἐγώ δ΄ 
οἶδα μέν διότι πρόσαντές ἐστιν 
ἐναντιοῦσθαι ταῖς ὑμετέραις 
διανοίαις, καί ὃτι δημοκρατί-
ας οὒσης οὐκ ἒστι παρρησία, 
πλήν ἐνθάδε μέν τοῖς ἀφρονε-
στάτοις καί μηδέν ὑμῶν φρο-
ντίζουσιν, ἐν δέ τῷ θεάτρῳ 
τοῖς κωμῳδοδιδασκάλοις^ ὃ 
καί πάντων ἐστίν δεινότατον, 
ὃτι τοῖς μέν ἐκφέρουσιν εἰς 
τούς ἂλλους Ἓλληνας τά τῆς 
πόλεως ἁμαρτήματα τοσαύ-
την ἒχετε χάριν ὃσην οὐδέ τοῖς 
εὖ ποιοῦσιν, πρός δέ τούς ἐπι-
πλήττοντας καί νουθετοῦντας 
ὑμᾶς οὓτω διατίθεσθε δυσκό-
λως ὣσπερ πρός τούς κακόν τι 

τήν πόλιν ἐργαζομένους.

Μετάφραση

Έχουμε συγκεντρωθεί εδώ 
για να συζητήσουμε στη 

γενική συνέλευση του λαού και 
να αποφασίσουμε για πόλεμο ή 
για ειρήνη, θέματα που έχουν τη 
μεγαλύτερη σημασία στη ζωή των 
ανθρώπων^ όσοι πάρουν σωστή 
απόφαση γι΄ αυτά θα ζήσουν πε-
ρισσότερο ευτυχισμένοι από τους 
άλλους. Τόσο μεγάλη λοιπόν εί-
ναι η σπουδαιότητα των θεμάτων 
για τα οποία συγκεντρωθήκαμε 
σήμερα.

Ωστόσο αντιλαμβάνομαι ότι 
εσείς δεν ακούτε με το ίδιο ενδια-
φέρον όλους τους ομιλητές^ αντί-
θετα, άλλους προσέχετε και άλ-
λων τη φωνή δεν ανέχεστε να την 
ακούσετε. Κι αυτό δεν είναι κα-
θόλου παράδοξο. Από παλιά έχε-
τε τη συνήθεια να κατεβάζετε από 
το βήμα όλους τους άλλους, εκτός 
από εκείνους που με τα λόγια τους 
ικανοποιούν τις επιθυμίες σας.

Γι΄ αυτή τη στάση σας θα μπο-
ρούσε κάποιος, με το δίκιο του, να 
σας κατηγορήσει ότι, ενώ γνωρί-
ζετε πολλές και σπουδαίες οικογέ-
νειες να έχουν γίνει άνω κάτω από 
τους κόλακες, και ενώ στις ιδιωτι-

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ "ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ"
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κές σας υποθέσεις μισείτε αυτούς 
που χρησιμοποιούν μια τέτοια μέ-
θοδο, στις υποθέσεις του κράτους 
δεν τρέφετε τα ίδια συναισθήματα  
γι΄ αυτούς^ αντιθέτως, ενώ κατηγο-
ρείτε όσους τους πλησιάζουν και 
απολαμβάνουν την παρέα τους, 
εσείς οι ίδιοι δίνετε την εντύπωση 
ότι έχετε περισσότερο εμπιστοσύ-
νη σ΄ αυτούς παρά στους άλλους 
συμπολίτες σας. Έτσι βέβαια έχε-
τε αναγκάσει τους ρήτορες να με-
λετούν και να ψάχνουν να βρουν 
όχι τι θα είναι συμφέρον στην 
πόλη, αλλά πώς θα εκφωνήσουν 
λόγους αρεστούς. Σε τέτοιους λό-
γους έχει  στραφεί τώρα η πλειο-
ψηφία των ομιλητών...

Αιτία γι΄ αυτή τη στάση σας 
είναι το γεγονός ότι αν και 

ταίριαζε να δείχνετε τον ίδιο ζήλο 
τόσο για τα κοινά όσο και για τις 
δικές σας υποθέσεις, δεν κρίνε-
τε όλα με το ίδιο μέτρο^ αντίθετα, 
όταν σκέφτεστε τα δικά σας, ψά-
χνετε να βρείτε συμβούλους πιο 
συνετούς από τους εαυτούς σας, 
όταν όμως έρχεστε εδώ στην εκ-
κλησία του δήμου, για να αποφα-
σίσετε για τα κοινά, αυτούς δεν 
τους εμπιστεύεστε και τους φθο-

νείτε, ενώ επιδοκιμάζετε τους πλέ-
ον πονηρούς δημαγωγούς και νο-
μίζετε ότι είναι πιο δημοφιλείς οι 
μέθυσοι από τους νηφάλιους, οι 
επιπόλαιοι από τους συνετούς και 
όσοι κατασπαταλούν το δημόσιο 
χρήμα από αυτούς που σας προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους ξο-
δεύοντας από τα δικά τους χρήμα-
τα. Είναι λοιπόν απορίας άξιο που 
κάποιος τρέφει ελπίδες πως με τέ-
τοιους συμβούλους το κράτος θα 
πάει μπροστά.

Εγώ γνωρίζω καλά ότι είναι δύ-
σκολο να πηγαίνω ενάντια στον 
τρόπο που σκέφτεστε, καθώς και 
ότι, ενώ έχουμε Δημοκρατία, δεν 
υπάρχει πουθενά ελευθερία λό-
γου, παρά μόνο εδώ στη συνέ-
λευση για τους άφρονες, που δε 
νοιάζονται διόλου για σας, και στο 
θέατρο για τους κωμικούς ποιη-
τές. Το χειρότερο όμως είναι το 
εξής: γι΄ αυτούς που δημοσιοποι-
ούν τα σφάλματα της πόλης στους 
άλλους Έλληνες αισθάνεστε τόση 
αγνωμοσύνη όση δεν αισθάνε-
στε ούτε για τους ευεργέτες σας^ 
αντίθετα, αυτούς που σας επιπλήτ-
τουν και σας νουθετούν τους απε-
χθάνεστε, σαν να έκαναν κάποιο 
κακό στην πόλη.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ



Φέτος ἒκλεισαν 150 χρόνια ἀπό 
τό θάνατο τοῦ Θεόδωρου Κο-

λοκοτρώνη, τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ 
Μοριᾶ. Πέθανε τό 1843 σέ ἡλικία 73 
χρόνων...

Γιά τόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη τό 
ἰδανικό τῆς ἐλευθερίας πρῶτο ἀπ' ὃλα 
τά ἰδανικά! Μ' αὐτό μεγάλωσε. Γι' αὐτό 
ἒζησε καί γι' αὐτό πολέμησε. Μᾶς τό 
βεβαιώνει ὁ ἲδιος στ' ἀπομνημονεύμα-
τά του: «Μιά φορά ἐβαπτισθήκαμε μέ 
λάδι, βαπτιζόμεθα καί μίαν μέ τό αἷμα 
καί ἂλλην μίαν διά τήν ἐλευθερίαν τῆς 
πατρίδος μας».

Τό πρῶτο βάπτισμα, πού τόν ἒκα-
με Χριστιανό Ὀρθόδοξο, τοῦ τό 'δωσε 
ἡ Ἐκκλησία καί ἡ θέληση τῶν γονιῶν 
του. Τό ἂλλο, γιά τήν ἐλευθερία τῆς πα-
τρίδας, ἡ δική του θέληση! Καί τά δυό 
τοῦτα βαπτίσματα τά τίμησε ὣς τό τέ-
λος τῆς ζωῆς του. Αὐτά ἦταν πού ὁδη-
γοῦσαν τίς βουλές καί τίς πράξεις του.

Γιά τόν Κολοκοτρώνη, ὃπως καί γιά 
ὁλόκληρη τή Ρωμιοσύνη, ἡ πίστη εἶναι 
συνυφασμένη μέ τήν πατρίδα. Γιατί ἡ 
Ὀρθοδοξία εἶναι ἐλευθερία! Εἶναι ἡ 
ἀπόλυτη ἀλήθεια. Καί, ὃποιος κατέχει 
τήν ἀλήθεια, εἶναι λεύτερος. «Γνώσε-
σθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευ-
θερώσει ὑμᾶς», βεβαιώνει ὁ Ἰησοῦς. 
Τό πρῶτο καί μεγάλο σκαλοπάτι ἡ ἀλή-
θεια! Τό πρῶτο καί μεγάλο ἰδανικό ἡ 

ἐλευθερία!
Αὐτό τό γνώριζε πολύ καλά ὁ Κολο-

κοτρώνης. Γι' αὐτό καί στόν λόγο του 
στήν Πνύκα, μιλώντας στούς μαθη-
τές τοῦ Ἑλληνικοῦ Γυμνασίου μπρο-
στά στόν Γυμνασιάρχη τους, τόν Γ. Γεν-
νάδιο, στίς 7 Ὀκτώβρη 1838, βεβαιώ-
νει: «Ὃταν ἐπιάσαμε τά ἃρματα, εἲπα-
με πρῶτα ὑπέρ Πίστεως καί ἒπειτα ὑπέρ 
Πατρίδος»!

Ναί, «πρῶτα ὑπέρ Πίστεως καί 
ἒπειτα ὑπέρ Πατρίδος». Κοντο-

λογίς ὁ ἀγώνας γινόταν γιά μιά πραγ-
ματικά λεύτερη πατρίδα, ὃπου ἡ ἀλη-
θινή Ὀρθοδοξία, ἡ ἀμασκάρευτη, θά 
ἦταν μπροστάρης τοῦ λαοῦ. Μιά Πα-
τρίδα ὃπου οἱ Γραικύλοι δέν θά εἶχαν 
θέση. Οἱ Γραικύλοι στήν ψυχή καί ὂχι 
στά λόγια, στό ντύσιμο ἢ στά φερσίματα. 
Τούς γραικυλόψυχους ἀποστρεφόταν ὁ 
Κολοκοτρώνης. Αὐτούς πού μασκαρεύ-
ουν τήν Ὀρθοδοξία καί τό Ἒθνος γιά 
δικά τους συμφέροντα. Αὐτούς πού φο-
ροῦνε τή μάσκα τῆς Ὀρθοδοξίας γιά νά 
καταπατοῦν τήν ἐλευθερία τοῦ λαοῦ, 
τοῦ ἁπλοῦ ἀνθρώπου! Αὐτούς πού φορ-
τώνουν βαριά φορτία στούς πιστούς, γιά 
νά φαίνονται στούς ἀνθρώπους Ὀρθό-
δοξοι.

Πολλά τράβηξε ἀπ' αὐτή τή μασκα-
ρεμένη Ὀρθοδοξία καί τόν γραικυλι-
σμό ὁ Κολοκοτρώνης. Μέ κορύφω-

ΕΝΑ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
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τοῦ Νίκου Θ. Ἀρβανίτη, 
Λογοτέχνη
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μα τό ἀφοριστικό τοῦ Πατριάρχη Καλ-
λίνικου Ε΄, πού συνόδευε τό φιρμάνι 
τοῦ σουλτάνου Σελίμ. Τότε, στά 1806, 
πού «ἐκινήθηκεν ὃλη ἡ Πελοπόννησος, 
Τοῦρκοι καί Ρωμαῖοι, κατά τῶν Κολο-
κοτρωναίων»! Τότε, πού διαλύθηκε ἡ 
κολοκοτρωναίϊκη κλεφτουριά κι οἱ σύ-
ντροφοι εὐχήθηκαν «Καλή ἀντάμωση 
στόν ἂλλο τόν κόσμο!».

Ἂν τότε εἶχε χαθεῖ ὁ Γέρος τοῦ Μο-
ριᾶ ἀπ' τόν ἀφορισμό τῆς μασκαρεμέ-
νης Ὀρθοδοξίας, ὃπως χάθηκαν τόσοι 
ἂλλοι Κολοκοτρωναῖοι, ἲσως ἡ Ἀνάστα-
ση τοῦ Γένους ν' ἀργοῦσε νά φανεῖ. 
Ποιός ξέρει!...

Ὃμως, τό φιρμάνι τοῦ Σελίμ 
κι ὁ ἀφορισμός τοῦ Καλλίνι-

κου κατάφεραν νά διαλύσουν τήν κλε-
φτουριά. Ἡ Πελοπόννησος ὀρφάνεψε. 
Οἱ γυναῖκες μαυροφορέσανε. Ἀκόμη κι 
αὐτή ἡ Μάνη, ἡ ἀπό πάππου πρός πάπ-
πον κλεφτομάνα κυνήγησε τούς κλέ-
φτες. «Ὁ Ἀντωνόμπεης τῆς Μάνης μᾶς 
ἐκυνήγησε κι ἐκεῖνος», σημειώνει στ' 
ἀπομνημονεύματά του ὁ Γέρος...

Ὡστόσο ἡ ἀληθινή Ὀρθοδοξία ἦταν 
εὐτυχῶς ἀκόμη ζωντανή καί ζοῦσε δυ-
νατή σέ πολλά μοναστήρια καί στίς καρ-
διές τῶν ταπεινῶν καλογέρων. Ὁ ἡγού-
μενος τοῦ μοναστηριοῦ πού κρυβόταν ὁ 
Κολοκοτρώνης ἒμεινε ὂρθιος καί κρά-
τησε τή λευτεριά! Δέν δέχτηκε νά τόν 
κάμουν Δεσπότη, οὒτε τ' «ἂλλα ταξίμα-
τα», γιά νά παραδώσει ζωντανό τόν Κο-
λοκοτρώνη...

Δέν ἦταν μόνο τοῦτα τά βάσα-
να καί οἱ διωγμοί πού τράβηξε ὁ Γέ-
ρος τοῦ Μοριᾶ. Τ' ἀκόμη μεγαλύτερα 
τά τράβηξε μετά τήν ἐπανάσταση τοῦ 
1821. Τότε πού οἱ Γραικῦλοι προδώ-
σανε τήν Ὀρθοδοξία καί οἱ «βαστάζοι» 
τοῦ  Ὂθωνα μασκαρέψανε τήν Ἑλλά-
δα. Τότε πού τόν καταδικάσανε σέ θά-
νατο καί ἡ' «φιλευσπλαχνία» (!) τοῦ 
βασιλιᾶ τόν ἂφησε νά ζήσει κλεισμέ-

νος ὁλόκληρη τήν ὑπόλοιπη ζωή του 
στό κατασκότεινο ὑγρό μπουντρούμι τ' 
Ἀναπλιοῦ. Κι ἂν δέν ἐρχόταν ὁ Μπραή-
μης κι ἂν δέν κινδύνευε πάλι ἡ Ἑλλάδα 
κι ἂν δέν ψυχορραγοῦσε ἡ αἱμόφυρτη 
ἐλευθερία, θά σάπιζε ὁ Γέρος στ' ἀνή-
λιαγα μπουντρούμια. Οἱ Γραικῦλοι θά 
ντρόπιαζαν καί πάλι τήν Ἑλλάδα. Θά 
τήν πλήγωναν ὃπως πάντα. Γιατί ἐμεῖς 
εἲμαστε πού πληγώνουμε τήν Ἑλλάδα 
καί ὂχι ἡ Ἑλλάδα πού μᾶς πληγώνει!...

Κι ὃμως, ὁ Κολοκοτρώνης ζοῦσε 
γιά τήν ἀληθινή ἐλευθερία! Βί-

ωνε πραγματικά τήν Ὀρθοδοξία καί τή 
Ρωμιοσύνη. Μετά τή νίκη στό Βαλτέ-
τσι «ἒβαλε λόγο», ὃπως γράφει, κι εἶπε: 
«πρέπει νά νηστεύσομε ὃλοι διά δοξο-
λογίαν ἐκείνης τῆς ἡμέρας, καί νά δο-
ξάζεται αἰώνας αἰώνων ὁ Θεός ἑωσοῦ 
στέκει τό ἒθνος, διότι ἦτον ἡ ἐλευθερία 
τῆς πατρίδος».

Αὐτός ἦταν ὁ Κολοκοτρώνης. Αὐτό 
ἦταν τό ἦθος του, αὐτά τά ἰδανικά του! 
Γι' αὐτά πολέμησε ὃλη τή ζωή του!...

Καθρέφτης τῆς Ἑλλάδας εἶναι ἡ ζωή 
τοῦ Γέρου. Κάτοπτρο στήν πορεία της!

Ἒτσι πορεύεται αἰῶνες τώρα ἡ 
Ἑλλάδα. Μέσα ἀπό προδοσίες καί θα-
νάτους, ἀπό ἀναστάσεις καί ἀγῶνες. Μέ 
τούς Γραικύλους καί τούς κάθε λογῆς 
«βαστάζους» νά τήν πληγώνουν. Μά 
ἐκείνη ἀντιστέκεται! Στήνει χορό, συρ-
τό καί τσάμικο κι ἀντιπαρέρχεται τό θά-
νατο! Ἀντιστέκεται καί πορεύεται κατα-
ματωμένη στό Γολγοθᾶ καί στήν Ἀνά-
σταση!...

Ἂμποτε ν' ἀκούει πάντα ἀπ' τό στό-
μα τῶν παιδιῶν της τή βροντερή φωνή 
τοῦ Γέρου: «Μιά φορά ἐβαπτισθήκαμεν 
μέ τό λάδι, βαπτιζόμεθα καί μίαν μέ τό 
αἶμα καί ἂλλην μίαν διά τήν ἐλευθερίαν 
τῆς πατρίδος μας».

Ἂμποτε! Τώρα, πού τήν Ἑλλάδα τήν 
πληγώνουμε οἱ Ἓλληνες μέ τίς πράξεις 
καί τίς παραλείψεις μας!...

ΕΝΑ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ



Είχαν έρθει στο χωριό μας ένα 
βράδυ, με καΐκι, από τη Με-

θώνη. Ήταν καμιά δεκαριά άντρες 
οπλισμένοι. Πήδηξαν έξω από τη 
βάρκα κι έπιασαν να ξεφορτώσουν 
τα πράγματά τους. Οι Γερμανοί! εί-
παν μερικοί.

Η είδηση κυκλοφόρησε από στό-
μα σε στόμα σ΄ όλο το χωριό. Τα παι-
διά μαζεύτηκαν και κοίταζαν με τα 
μάτια ορθάνοιχτα από την περιέρ-
γεια και το φόβο. Από τους μεγά-
λους, πλησίασαν δειλά-δειλά τρεις-
τέσσερις.

Οι άλλοι ένας-ένας αποτραβήχτη-
καν. Οι μανάδες που είχαν έξω τα 
παιδιά τους έτρεξαν αλαφιασμένες 
να τα μαζέψουν.

Ο ήλιος είχε πέσει. Στα σπίτια 
άναψαν το καντήλι. 

Εκείνο το βράδυ όλοι κλείστηκαν 
μέσα νωρίς. 

-Τι είναι αυτοί οι Γερμανοί; ρώτη-
σε ένας μικρός τον αδερφό του.

-Κακοί άνθρωποι, απάντησε εκεί-

νος.
-Δηλαδή, είναι σαν τους πειρατές;
-Ναι. Πειρατές και κουρσάροι.
- Α! Κουρσάροι! έκανε ο μικρός.
Άδικα περίμεναν τα παιδιά, το 

άλλο πρωΐ, να χτυπήσει η καμπά-
να για το σχολείο. Χρόνια τώρα ξυ-
πνούσαν με το χτύπημά της. Αυτή τη 
φορά, η καμπάνα δε χτύπησε. 

Με ξύπνησε η μάνα μου.
-Σήκω, μου είπε. Δε θα πας σχο-

λείο;
-Χτύπησε η καμπάνα; ρώτησα.
-Όχι.
-Ε, τότε γιατί με ξυπνάς;
-Σήκω, σου λέω. Είναι ώρα.
-Φύγανε οι Γερμανοί; ξαναρώτη-

σα. 
-Πού να ξέρω.
Πετάχτηκα πάνω κι έτρεξα στο 

παράθυρο. Έξω από το σπίτι μας 
περνούσε ο δρόμος. Δεν είδα κανέ-
να. Πήγα τότε στ΄ άλλο παράθυρο, 
που έβλεπε προς τη θάλασσα. Ούτε 
κει υπήρχαν Γερμανοί.

τοῦ Γ. Δ. Κούβελα,
πρ. Γυμνασιάρχου - Συγγραφέα

«ΕξΩ Ο Ι  ΚΟΥρΣΑρΟ Ι »
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-Πάει, έφυγαν, σκέφτηκα με το 
μικρό μου μυαλό. 

Η μάνα είχε ετοιμάσει μια μεγάλη 
φέτα ψωμί, με λάδι και ρίγανη πάνω, 
κι ένα κομμάτι τυρί. Ήταν το αγαπη-
μένο μου πρωϊνό. Το πήρα, κρέμα-
σα στον ώμο τη σάκα με τα βιβλία και 
κίνησα για το σχολείο.

Βρισκόταν - και βρίσκεται ακό-
μη -  στην άκρη του χωριού, 

πάνω σ΄ ένα μικρό λοφίσκο. Η αυλή 
του ήταν βέβαια ξερότοπος, με λι-
γοστό βουνίσιο χώμα και πολλές 
στουρναρόπετρες. Την ομόρφαι-
ναν όμως τα πεύκα που είχε φυτέψει 
ένας καλός δάσκαλος - Θεός σχω-
ρέσ΄ τον. Εκεί τρέχαμε στα διαλείμ-
ματα, παίζαμε τις αμάδες, το κρυ-
φτό κι άλλα παιχνίδια, μαλώναμε και 
φωνάζαμε.

Μεσημβρινά του σχολειού μας, 
κάτω από τα απότομα βράχια του, 
απλωνόταν η θάλασσα. Μια απέρα-
ντη, πλατιά θάλασσα, που η γαλάζια 
γραμμή της έφτασε πέρα, μακριά, 
ως το Βενέτικο, τη Σχίζα και τη Με-
θώνη.

Στο δρόμο απαντήθηκα και 
με τ΄ άλλα παιδιά. Θυμάμαι 

πως, εκείνη την ημέρα, τα πιο πολ-
λά ήταν κατσούφικα, παραπονεμέ-
να. Είχαν χάσει τη μιλιά τους, λες και 
κάποιος τα μάλωσε. Ένα αόρατο αί-
σθημα φόβου φαινόταν να τα πλα-
κώνει. Πού οι φωνές, τα γέλια και τα 
πειράγματα, που ξεσηκώναμε κάθε 

πρωΐ το χωριό στο πόδι!
Μόλις ανεβήκαμε την ανηφόρα 

και πατήσαμε στο προαύλιο, τα γό-
νατά μας κόπηκαν. Μείναμε μαρμα-
ρωμένοι. Εκείνο που είδαν τα μά-
τια μας, ούτε και να το φανταστούμε 
μπορούσαμε!

Τα θρανία, ο πίνακας, οι χάρτες, 
η έδρα, το γραφείο, όλα τα πράγμα-
τα του σχολείου μας ήταν πεταμένα 
έξω. Ακόμη και η σημαία μας ήταν 
κατεβασμένη από το κοντάρι της^ 
την είχαν πετάξει πάνω στις πέτρες... 
Τώρα ανέμιζε μια αλλιώτικη σημαία, 
που πρώτη φορά βλέπαμε.

Στην πόρτα του σχολείου μας στε-
κόταν ένας Γερμανός με το όπλο στο 
χέρι.

Μαζευτήκαμε όλα τα παιδιά 
κοντά-κοντά, σα να ζητού-

σαμε προστασία το ένα με το άλλο. 
Ήμασταν αμίλητοι, βουβοί. Κοιτάζα-
με μια τα πράγματα και μια τον άν-
θρωπο με το ντουφέκι. Οργή και 
αγανάκτηση φούντωσε μέσα μας. 
Μόλις και κρατιόμασταν, να μην αρ-
χίσουμε το Γερμανό με τις πέτρες.

Φάνηκε τότε να έρχεται η δασκά-
λα, κρατώντας από το χέρι την κο-
ρούλα της. Μας καλημέρισε. Τη χαι-
ρετήσαμε όλα μαζί τα παιδιά, σχεδόν 
μ΄ ένα στόμα και μ΄ όλη μας τη δύνα-
μη, λες και θέλαμε να της δώσουμε 
κουράγιο.

-Παιδιά, κάνετε γρήγορα γραμ-
μές, μας είπε, ενώ στα μάτια της ήταν 

«ΕΞΩ ΟΙ ΚΟΥΡΣΑΡΟΙ»
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έτοιμο να στάξει ένα δάκρυ.
Μπήκαμε σε έξι γραμμές, όσες 

και οι τάξεις.
-Προσοχή, παιδιά. Λέγε, Στράτο, 

προσευχή.
Ένας μαθητής βγήκε μπροστά κι 

άρχισε να λέει το «Πάτερ ημών».
-Και τώρα τον εθνικό μας ύμνο. 

Πού είναι η σημαία;
-Εδώ, Κυρία· εγώ την έχω, είπε η 

επιμελήτρια της Έκτης τάξης.
-Έλα και συ, Φρόσω. Περάστε 

μπροστά και κρατήστε την από τις 
δύο άκρες, να έτσι.

Είπαμε τον εθνικό ύμνο, αλλά 
πώς τον είπαμε, με μάτια 

βουρκωμένα. Δυο-τρεις μαθήτριες 
έκλαιγαν, άλλοι δεν τα κατάφεραν 
να ψάλουν, γιατί τους έπνιγε η συ-
γκίνηση.

-Από σήμερα, παιδιά, το σχολείο 
μας θα μεταφερθεί. Θα πάμε στο 
σπίτι του Βουτιέρου. Κάτω, στο ισό-
γειο. Ξέρετε. 

-Μα γιατί, Κυρία; πετάχτηκε ένας 
από εμάς. 

-Γιατί; Γιατί; φώναξαν κι άλλοι.
-Το γιατί θα σας το εξηγήσω αρ-

γότερα. Τώρα πρέπει να μεταφέρου-
με τα πράγματά μας. 

Δεν ξαναμίλησε κανένας.
Δυο-δυο πιάσαμε τα θρανία και 

φεύγαμε. 
Καθώς κατηφορίζαμε, είδαμε ένα 

συμμαθητή μας να τρέχει στη δασκά-

λα και κάτι να της λέει, ενώ έδειχνε 
προς το σχολείο μας. Εκείνη φάνηκε 
αναστατωμένη και γύρισε πίσω. 

Όταν κατέβηκε από το ύψωμα, 
αφήσαμε κάτω τα θρανία, να ξεκου-
ραστούμε για λίγο. Γυρίσαμε τότε και 
κοιτάζαμε το σχολειό. ΄Ηταν σα να 
του στέλναμε το τελευταίο «αντίο». Η 
συγκίνηση έσφιγγε την ψυχή μας. 

Κανένας δε μιλούσε. Έμοιαζε να 
συνοδεύουμε νεκρό στην τελευταία 
του κατοικία.

Στο μεταξύ, μαθεύτηκε πως 
στον τοίχο του σχολείου ήταν 

γραμμένα τα λόγια: «Έξω οι Κουρ-
σάροι». Γρήγορα οι λέξεις αυτές 
περπάτησαν ανάμεσά μας^ έγιναν 
σύνθημα στο στόμα μας. Και, σαν 
κάποιος να μας είχε ορμηνέψει, αρ-
χίσαμε όλα μαζί τα παιδιά να φωνά-
ζουμε: «Έξω οι Κουρσάροι. Έξω οι 
Κουρσάροι».

Η δασκάλα μας, ανήσυχη, έβαλε 
τις φωνές: 

-Σουτ, σουτ..
Μα, πού εμείς. Κανένας δεν 

άκουγε. Είχαμε πεισματώσει για 
καλά. 

Περάσαμε στο χωριό κρατώ-
ντας τα πράγματα του σχολειού μας, 
ενώ φωνάζαμε ασταμάτητα: «Έξω οι 
Κουρσάροι. Έξω οι Κουρσάροι»...

(Από τη συλλογή του Γ. Δ. Κ. 
«Τ΄ ουρανού και της φωτιάς»)



Στὴν πορτογαλικὴ γλῶσσα δὲν 
ρωτοῦν ποτὲ τί ὥρα εἶναι; 

ἀλλὰ τί ὧρες εἶναι; ἐπειδὴ μόνο ἡ 
ὥρα 1 εἶναι ἑνικοῦ ἀριθμοῦ, ὅλες οἱ 
ἄλλες ἀπὸ 2-12 ἢ 2- 24 εἶναι περισ-
σότερες τῆς μιᾶς. 

Στὴν πορτογαλική, ὅπως στὴν 
ἑλληνική, οἱ ἡμέρες τῆς ἑβδομά-
δος πλὴν τοῦ Σαββάτου καὶ τῆς Κυ-
ριακῆς, ἔχουν ἀριθμητικὸ ὄνομα 
(Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη). 
Στὰ πορτογαλικὰ ἡ Παρασκευὴ λέγε-
ται Ἕκτη, ὅπως καὶ στὰ βουλγαρικά. 
Ἡ Τετάρτη βουλγαρικὰ λέγεται ἡ Με-
σαία, στὰ γερμανικὰ Μεσοβδόμαδο. 
Ὀνομάζονται μὲ τακτικὸ ἀριθμητικὸ 
οἱ ἡμέρες εἰς τὰ ἐσθονικά, τὰ λεττο-
νικὰ καὶ τὰ λιθουανικά. Ἡ ἀρίθμη-
σις ἀρχίζει ἀπὸ τὴν Πρώτη καὶ προ-
χωρεῖ Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στὰ 
ἐσθονικά, ἐνῶ στὶς δυὸ ἄλλες βαλ-
τικὲς γλῶσσες ἀρχίζει ἀπὸ τὴν Πρώ-
τη (τή δική μας Κυριακή) καὶ προχω-
ρεῖ Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Ἕκτη (=Παρασκευή). Στὰ γερμα-
νικὰ καὶ τὰ ἀγγλικὰ ἀντὶ Κυριακὴ καὶ 
Δευτέρα λέγουν ἡ μέρα τοῦ ἥλιου 
καὶ ἡ μέρα τῆς σελήνης. Στὰ ἀγγλικὰ 
τὸ Σάββατο λέγεται ἡ μέρα τοῦ Κρό-

νου.  Στὴν γαλλική, τὴν ἰταλική, τὴν 
ἱσπανικὴ καὶ τὴ ρουμανική, οἱ ἡμέ-
ρες τῆς ἑβδομάδος, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ 
Σάββατο καὶ τὴν Κυριακή, φέρουν τὰ 
ὀνόματα τῶν πλανητῶν τοῦ ἡλιακοῦ 
μας συστήματος ποὺ εἶναι ὀνόματα 
τῶν θεοτήτων τοῦ ἀρχαίου ἑλληνι-
κοῦ Δωδεκαθέου:  ἡμέρα τῆς σελή-
νης (ἡ Δευτέρα), ἡμέρα τοῦ Ἄρη (ἡ 
Τρίτη), ἡμέρα τοῦ Ἑρμῆ (ἡ Τετάρτη), 
ἡμέρα τοῦ Δία (ἡ Πέμπτη), ἡμέρα τῆς 
Ἀφροδίτης (ἡ Παρασκευή). 

Τὸ 1793 εἶχε καθιερωθῆ στὴ 
Γαλλία τὸ λεγόμενο Δη-

μοκρατικὸ Ἡμερολόγιο (γαλλ. 
calendrier républicain). Οἱ μῆνες 
ἄλλαξαν ὄνομα, ἀπέβαλαν τὸ λατινο-
γενὲς καὶ πῆραν τὶς λαϊκὲς γαλλικές 
τους ὀνομασίες, καταργήθηκε ἡ δι-
αίρεσίς τους σὲ ἑβδομάδες καὶ κάθε 
μήνας εἶχε διαιρεθῆ σὲ τρία δεκαή-
μερα. Οἱ ἡμέρες τους ἔφεραν ἀριθ-
μητικὴ ὀνομασία λατινικὴ ἐκτὸς ἀπὸ 
τὴν δεκάτη ποὺ ὀνομάζετο decadi, 
δηλ. μὲ πρῶτο συνθετικό του ἑλλη-
νικὸ ἀριθμὸ (δέκα). Τὸ ἡμερολόγιο 
αὐτὸ ὑπῆρξε βραχύβιο. Ἐπανῆλθε 
αὐτὸ ποὺ ἰσχύει καὶ σήμερα στὴ Γαλ-
λία.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

τοῦ Νικ. Γ. Κοντοσόπουλου, 
δ. Φ., Γλωσσολόγου
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ΔΕΝ ΤΑ ΑΦΗΝΟΥΜΕ 
ΝΑ ΠΡΟΚΟΨΟΥΝ

Μια έρευνα του Economist 
Inteligence Unit κατέταξε την 

Ελλάδα 34η σε ό,τι αφορά τις συν-
θήκες διαβίωσης των παιδιών που θα 
γεννηθούν φέτος και θα είναι έφηβοι 
το 2030. Η χώρα μας μένει στάσιμη, 
καθ΄ ον χρόνον οι άλλες χώρες δια-
μορφώνουν καλύτερες προοπτικές για 
τα παιδιά τους. 

Εμείς στα παιδιά μας, πέρα από τα  
δυσβάστακτα χρέη, τους κληροδοτού-
με μαζί ανασφάλειες και φοβίες. Δεν 
τα αφήνουμε να προκόψουν κάνο-
ντας τη δουλειά που επιθυμούν. Πα-
ντού βρίσκουν «φράκτες», εξ αιτίας των 
μεγάλων κατά την ηλικία και την επαγ-
γελματική ασυλία.

Είναι γεγονός ότι η ιθύνουσα τάξη 
κληροδοτεί στα Ελληνόπουλα μια 
χώρα γεμάτη από γραφειοκρατικές πα-
γίδες για κάθε μορφής ανάπτυξη, οι-
κονομική, πολιτισμική, πολιτική. Σήμε-
ρα, ενώ  η χώρα έχει πάρει την κάτω 
βόλτα, οι ταγοί της εξακολουθούν να 
έχουν ως πρώτο μέλημά τους το πώς 
θα βάλουν περισσότερα εμπόδια στη 
νέα γενιά, με τα κλειστά επαγγέλμα-
τα, τη γραφειοκρατία και άλλα παρό-
μοια. Λες και επιδιώκουν να αναπα-
ράγουν το μοντέλο που μας οδήγησε 
στη χρεοκοπία. Και η χώρα βουλιάζει 
επειδή αυτοί, η γενιά της χρεοκοπίας, 
δεν αφήνουν τίποτε το διαφορετικό να 
αναπτυχθεί.

Οι νέοι Έλληνες προκόβουν σε 
κάθε γωνιά της γης, γιατί έξω έχουν 
περισσότερες επιλογές στο να πραγμα-

τοποιήσουν τα όνειρά τους. Αλλά εδώ 
δεν πρέπει εντελώς να παραβλέπουμε 
και τούτο: Είναι στο χέρι και των νέων 
μας, αν θα ενεργούσαν πιο ανθεκτικά 
και φιλελληνικά, να μην άφηναν τους 
εμποτισμένους από τη φιλαυτία και τον 
ατομισμό να συνεχίζουν αυτό το κατά 
της πατρίδας έγκλημα.

ΟΠΛΟΦΟΡΩ 
ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ

Αντιγράφουμε: «Ο Μιχάλης έχει 
στο σπίτι του τρία όπλα: δύο κυ-

νηγετικές καραμπίνες και ένα πιστόλι... 
Δεν είναι ο Μιχάλης ούτε κυνηγός, ούτε 
ασχολείται με την σκοποβολή. Άρχισε 
να αγοράζει όπλα για την ασφάλεια 
του ιδίου και της οικογένειάς του... Δεν 
πρόκειται για κάποιον περίεργο πολε-
μοχαρή τύπο αλλά για ένα γελαστό άν-
θρωπο με μετριοπαθείς δημοκρατικές 
απόψεις...». Αλλά, χωρίς υπερβολή, 
σαν τον Μιχάλη είναι και πολλοί άλλοι 
συμπολίτες μας, που, κυρίως τους τε-
λευταίους μήνες, φρόντισαν να προμη-
θευτούν όπλο. Συγκεκριμένα, μόνο το 
2012 οι Αστυνομικές Αρχές χορήγη-
σαν 52.622 νέες άδειες οπλοκατοχής, 
δηλαδή αριθμό που αντιστοιχεί σε αύ-
ξηση 15%  σε σχέση με το 2011. Υπεύ-
θυνες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον συνο-
λικό αριθμό των αδειών κυνηγετικών 
όπλων να ξεπερνάει στη χώρα μας το 
ένα εκατομμύριο. Μέχρι σήμερα τα αι-
τήματα οπλοφορίας για ατομική ασφά-
λεια, συγκρινόμενα με το 2008, έχουν 
αυξηθεί κατά 48%. Οι περισσότεροι 
από όσους αγοράζουν σήμερα καρα-
μπίνες το κάνουν για λόγους ασφαλεί-
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ας. Για την έκδοση άδειας κυνηγετι-
κού όπλου χρειάζεται μόνο ένα χαρτί 
από γιατρό, που να πιστοποιεί ότι ο αι-
τούμενος δεν πάσχει από κάποια ψυχι-
κή νόσο. Να λοιπόν σε τι αποτέλεσμα 
έχει οδηγήσει τον λαό μας η έλλειψη 
πνευματικής θωράκισης και η ανεύθυ-
νη εξαχρείωση του ρόλου της κομμα-
τοκρατίας (βλέπε και εφημ. «Η ΚΑΘΗ-
ΜΕΡΙΝΗ» 3/3/13).

ΠΑΛΛΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ

Ένας άξιος δημοσιογράφος με 
εμπειρία ικανή, αλλά ωστό-

σο και γνήσιος πατριώτης, ο κ. Ευάγ-
γελος Κόκκινος, υποδεικνύει και συμ-
βουλεύει:

«Οι καιροί είναι δύσκολοι για την 
εθνική μας υπόσταση και την  ανε-
ξαρτησία της χώρας. Γι΄ αυτό το λόγο 
υπάρχει ανάγκη επαναχάραξης του 
εθνικού σχεδίου «Παλλαϊκή Άμυνα 
της Χώρας». Η Ελλάδα έχει την ατυ-
χή συγκυρία να συνορεύει στην ουσία 
με εχθρικούς λαούς, ακόμη και με αυ-
τούς που ανήκουν στο ίδιο Σύμφωνο 
Συμμαχίας όπως το ΝΑΤΟ. Οι πάντες, 
ειδικά τώρα που βρίσκεται η Ελλάδα 
σε δύσκολη οικονομική θέση, καιρο-
φυλακτούν και ορέγονται να υφαρ-
πάξουν περιοχές από τον κορμό της. 
Εδώ που φτάσαμε, με λαβωμένο στρά-
τευμα λόγω της αλόγιστης  πολιτικής 
των κομμάτων, όλα είναι δυνατόν να 
γίνουν... Το σχέδιο «Παλλαϊκής Άμυ-
νας» ίσως είναι το μόνο που εγγυάται 
την επιστράτευση της φιλοπατρίας των 
Ελλήνων, οι οποίοι μπορούν να μπουν 
ως φραγμός στα οποιαδήποτε σχέδια 
των επιβούλων».

Προσυπογράφουμε ανεπιφύλακτα 
τα πιο πάνω και συνάμα συγχαίρου-

με τον τολμηρό για την διατύπωση των 
απόψεών του ελληνόψυχο κ. Ευάγγε-
λο Κόκκινο.

ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΗΘΙΚΟ 
ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
 

Οι απόστρατοι αξιωματικοί κα-
ταγγέλλουν την κυβέρνηση για 

εμπαιγμό σχετικά με τις νέες περικοπές 
των συντάξεων, ύψους 172.800.000 
ευρώ.

Αλλά και το Συντονιστικό Συμβού-
λιο των τριών κλάδων των Ενόπλων 
Δυνάμεων καταγγέλλει και αυτό την 
Κυβέρνηση ότι οδηγεί σε επιχειρησι-
ακή απαξίωση τις Ένοπλες Δυνάμεις. 
Συγκεκριμένα αναφέρονται στην κα-
ταγγελία και τα εξής: 

«Το βασικότερο συμπέρασμα εί-
ναι ότι η Τρόϊκα έχει στοχοποιήσει τις 
Ένοπλες Δυνάμεις και σκοπεύει στην 
όσο το δυνατόν φτωχοποίησή τους, με 
επακόλουθο τη μείωση του αξιόμαχού 
τους και της ισχύος τους, με την ανο-
χή των κομμάτων που στηρίζουν την 
Κυβέρνηση, καθώς και το ότι τα μέ-
τρα που λαμβάνει το Υπουργείο Οικο-
νομικών σχεδιάζονται «στο πόδι» και 
θίγουν κυρίως αυτούς που, κατά την 
εκτίμησή του, δεν μπορούν να αντι-
δράσουν δυναμικά.»

Η κυβέρνηση δεν πρέπει να 
αγνοεί ότι την αρχική θλίψη 

ακολουθούν η οργή, η αγανάκτηση 
και η απόγνωση, η οποία τελικά οδη-
γεί στην αυτοχειρία ή στην ενεργό αντί-
δραση. Η υπονόμευση του ηθικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων ναρκοθετεί σοβα-
ρά την εθνική υπόσταση και θα αποβεί 
σε καταδίκη των υπαιτίων, εκείνων που 
έχουν απολέσει την εθνική τους συνεί-
δηση.

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ



Πατρίδα, σὰν τὸν ἥλιο σου ἥλιος ἀλλοῦ δὲν λάμπει.

Πῶς εἰς τὸ φῶς του λαχταροῦν ἡ θάλασσα κι οἱ κάμποι!

Ἐλευθεριᾶς ἀγάλλιαση καὶ μίσος τυραννίας.

Μάγεμα ἀσημοΰφαντο, φῶς μαργαριταρένιο.

Λυώνονται σ΄ ἕνα χάραμα ξανθό, μαλαματένιο.

Ἑλλάς, τὸ μεγαλεῖο σου βασίλεμα δὲν ἔχει

καὶ δίχως γνέφια τοὺς καιροὺς ἡ δόξα σου διατρέχει.

Ὅσες φορὲς ὁ ἥλιος σου νὰ σὲ φωτίση ἐρθῆ,

θὲ νὰ σὲ βρῆ πεντάμορφη, στεφανωμένη, ὀρθή. 

     Λορέντζος Μαβίλης

Ε ἰ ς  τ ὴ ν  Π α τ ρ ί δ α



Ο  Π ε τ ρ ό μ π ε η ς  ε π α ν α σ τ α τ ε ί  σ τ η  Μ ε σ σ η ν ί α
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