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Τα ιδανικά δυναμώνουν τον χαρακτήρα

Ο Κολοκοτρώνης από μικρός κάπνιζε, ίσως από τους διωγμούς και τις στενο-
χώριες. Το πάθος τον είχε κυριεύσει. Όταν τύχαινε να μην έχει καπνό αρρώ-

σταινε. Στα 1804 αναγκάστηκε να μπαρκάρει και μέρες να πλανιέται στη θάλασσα. 
Εκεί του τελείωσε και ο καπνός. Δεν μπορούσε να αντέξει άλλο απ' το πάθος του. 
Θυμωμένος έκανε βόλτες. Αλλά κάποια στιγμή σταμάτησε ξαφνικά. Κάπως ηρέμησε 
και άρχισε να μονολογεί: 
-Ωρέ Κολοκοτρώνη, συ είσαι αυτός που έβαλες στο νου σου να λευτερώσεις το Γένος 
σου; Συ, που για ένα κακό ελάττωμα κοντεύεις να μουρλαθείς; 
Και, αρπάζοντας τα τσιμπούκια του, τα πέταξε στη θάλασσα. Έκανε το σταυρό του και 
είπε: «Δόξα σοι ο Θεός, γλίτωσα από το πάθος». 
Από τότε, σ΄ όλη του τη ζωή ο Γέρος του Μοριά δεν ξανακάπνισε ποτέ.
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Κάθε μήνα
«ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ 

φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας 

ἀπέθανον…»

            (Ἑβρ. ια΄, 36-37)

Μετάφραση: Ἄλλοι δοκίμασαν ἐμπαιγμοὺς καὶ μαστιγώσεις, ἀκόμη καί 

δεσμὰ καὶ φυλακή. Λιθοβολήθηκαν, πριονίσθηκαν, δοκίμασαν πολ-

λοὺς πειρασμούς, θανατώθηκαν μὲ σφαγή ἀπό μαχαίρι...

Με τους μαθητές μας

Φίλες και φίλοι, 

Η 25η Μαρτίου είναι γιορτή της 
πίστης και της λευτεριάς. Θυ-

μίζει τόσο το λυτρωτικό μήνυμα του 
αρχαγγέλου στην Παναγία, όσο και 
την ανάσταση του Γένους μας από 
δουλεία αιώνων.

Πώς οι πρόγονοί μας κατάφεραν να 
αντέξουν τέσσερις αιώνες σκληρού 
ζυγού; Τι ήταν εκείνο που συντήρησε 
τόσα χρόνια την αντίστασή τους κατά 
των τυράννων;

Οι πρόγονοί μας τρέφονταν με δύο 
βασικά ζωογόνα στοιχεία, κληρονομη-
μένα από τους βυζαντινούς μας προ-
γόνους: τη θρησκεία και την παιδεία.

Η ορθόδοξη χριστιανική πίστη, 
που την στήριζε η Εκκλησία 

μας, ήταν τρόπος ζωής. Πρώτα - πρώ-
τα ξεχώριζε τον υπόδουλο χριστιανό 
από τον μουσουλμάνο αφέντη. Αυτή η 
βασική διαφορά ποτέ δε γεφυρώθηκε. 
Οι βίαιοι εξισλαμισμοί των Τούρκων, 
αντί να πτοήσουν τους Χριστιανούς, 
τόνωναν το θρησκευτικό τους συναί-
σθημα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να ανα-

βιώσει ένα πλήθος μαρτύρων – νεο-
μαρτύρων, που αποτέλεσαν την ιερή 
φάλαγγα των γενναίων αντιστασια-
κών της εποχής τους. Και πίσω από 
αυτούς ακολουθούσε και ένα άλλο 
πλήθος πιστών "κρυπτοχριστιανών". 
Η πίστη βοηθούσε ακόμη τον υπόδου-
λο ραγιά να αντέχει την δουλεία, που 
του φαινόταν πως δεν επρόκειτο να 
διαρκέσει για πάντα.

Η παιδεία ήταν το δεύτερο εφαλ-
τήριο που δυνάμωνε και φώτιζε 

λιγότερο ή περισσότερο το μυαλό και 
την συνείδηση των σκλάβων. Όσα ελ-
ληνόπουλα μπόρεσαν να πάνε σε κά-
ποιο σχολείο, έτρεφαν και πλούτιζαν 
την ψυχή τους με γράμματα χριστια-
νικά και ελληνικά. Μάθαιναν να δια-
βάζουν σιγά - σιγά τους αρχαίους, τον 
Όμηρο, τον Ισοκράτη, τον Πλούταρχο, 
αλλά και τους Αγίους Πατέρες της 
Εκκλησίας. Στα Γιάννενα, στην Πά-
τμο, τη Χίο, τη Σμύρνη, τη Δημητσάνα 
κ.α. υπήρχαν σχολεία γεμάτα από ελ-
ληνορθόδοξα νιάτα.

Ηπαιδεία που έπαιρναν τα σκλα-
βόπουλα κάτω από το ζυγό 

Η αντίσταση του Έθνους

(συνέχεια στη σελ. 53)
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Ο ΑΝΥΠΟΦΟΡΟΣ ΖΥΓΟΣ τῆς ὀθωμανικῆς τυραννίας εἰς 
τὸ διάστημα ἑνὸς καὶ ἐπέκεινα αἰῶνος κατήντησεν εἰς μίαν 

ἀκμήν, ὥστε νὰ μὴ μείνῃ ἄλλο εἰς τοὺς δυστυχεῖς Πελοποννησί-
ους Γραικοὺς εἰμὴ μόνον φωνὴ καὶ αὐτὴ διὰ νὰ ὠθῇ κυρίως τοὺς 
κρυφίους ἀναστεναγμοὺς των. Εἰς τοιαύτην ὄντες ἀθλίαν κατά-
στασιν, στερημένοι ἀπὸ ὅλα τὰ δίκαιά μας, μὲ μίαν γνώμην ὁμο-
φώνως ἀπεφασίσαμεν νὰ λάβωμεν τὰ ὃπλα καὶ νὰ ὁρμήσωμεν 
κατὰ τῶν τυράννων. 

Πᾶσα πρὸς ἀλλήλους φατρία καὶ διχόνοια, ὡς καρποὶ τῆς τυ-
ραννίας, ἀπερρίφθησαν εἰς τὸν βυθὸν τῆς λήθης, καὶ ἅπαντες 
πνέομεν πνοὴν ἐλευθερίας. Αἱ χεῖρες μας, αἱ ὁποῖαι ἦσαν δεδε-
μέναι μέχρι τοῦ νῦν ἀπὸ τάς σιδηράς ἁλύσους τῆς βαρβαρικῆς 
τυραννίας, ἐλύθησαν ἤδη καὶ ἔλαβον τὰ ὃπλα κατὰ τῶν τυράν-
νων. Οἱ πόδες μας, οἱ περιπατοῦντες ἐν νυκτὶ καὶ ἡμέρᾳ εἰς τάς 
ἐναγγαρεύσεις τῆς ἀσπλαγχνίας, τρέχουν εἰς ἀπόκτησιν τῶν 
δικαιωμάτων μας. Ἡ κεφαλή μας, ἡ κλίνουσα τὸν αὐχένα ὑπὸ 
τὸν σκληρὸν ζυγόν, τὸν ἀπετίναξεν ἤδη καὶ ἄλλο δὲν φρονεῖ εἰμὴ 
τὴν ἐλευθερίαν της. Ἡ γλῶσσα μας, ἡ ἀδυνατοῦσα νὰ προφέρῃ 
λόγον ἐκτὸς τῶν ἀνωφελῶν παρακλήσεων πρὸς ἐξιλέωσιν τῶν 
τυράννων, κράζει τώρα μεγαλοφώνως, καὶ κάμνει νὰ ἀντηχῇ ὁ 
ἀὴρ τὸ γκυκύτατον ὄνομα τῆς ἐλευθερίας. Ἐν ἑνὶ λόγῳ, ἀπεφα-
σίσαμεν ἢ νὰ ἐλευθερωθῶμεν ἢ νὰ ἀποθάνωμεν. 

Διὸ παρακαλοῦμεν τὴν συνδρομὴν ὅλων τῶν ἐξευγενισμένων 
εὐρωπαϊκῶν γενεῶν, ὥστε νὰ δυνηθῶμεν νὰ φθάσωμεν ταχύ-
τερον εἰς τὸν ἱερὸν καὶ δίκαιον σκοπόν μας, καὶ νὰ λάβωμεν τὰ 
δίκαιά μας καὶ νὰ ἀναστήσωμεν τὸ ταλαιπωρημένον ἑλληνικὸν 
γένος μας.

Δικαίῳ τῷ λόγῳ ἡ μητέρα μας Ἑλλάς, ἐκ τῆς ὁποίας καὶ σεῖς 

Προκήρυξις πρὸς τάς            Εὐρωπαϊκάς Αὐλάς

ἐκ μέρους τοῦ φιλογενοῦς Ἀρχιστρατήγου
τῶν Σπαρτιατικῶν στρατευμάτων 

Πέτρου Μαυρομιχάλη
καὶ τῆς «Μεσσηνιακῆς Γερουσίας 

τῆς ἐν Καλαμάτᾳ»Ὁ Ρήγας ψάλλοντας τόν 
Θούριο (Π. Φόν Ἓς)



 

 

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς,
Χ.Γ.Κ.

της δουλείας υπήρξε πολύ σημαντι-
κή, επειδή διατήρησε τη γλώσσα του 
Έθνους και δεν άφησε τον Έλληνα να 
αποξενωθεί από τις παραδόσεις του 
και από το λαμπρό παρελθόν του. Και 
το πιο σπουδαίο: χάρη στα Ελληνικά 
Γράμματα ξυπνούσε η εθνική συνεί-
δηση. Τα σχολεία, παρ΄ όλες τις δυ-
σκολίες της λειτουργίας τους, υπήρ-
ξαν εστίες αντίστασης. Το Έθνος μας 
οφείλει ευγνωμοσύνη στους δασκά-
λους της εποχής της δουλείας που με 
το ζήλο τους δεν άφησαν τον σκλαβω-
μένο λαό να σβήσει από μέσα του τη 
φλόγα της πίστης και της λευτεριάς. 

Όση τιμή αξίζει στους κλέφτες 
και τους αρματολούς που ανα-

μετρήθηκαν διά των  όπλων κατά των 
Τούρκων κατακτητών άλλη τόση αξί-
ζει σ΄ όλους εκείνους τους δασκάλους 
και τους ιερωμένους κ.ά. μάρτυρες 
της πίστεως, που με το παράδειγμά 
τους βοήθησαν να αποτιναχτεί τελικά 
ο ζυγός της Τουρκικής δουλείας. Είναι 
ιστορικά βεβαιωμένο ότι η πολύμορφη 
αντίσταση κατά των ποικιλωνύμων 
εχθρών σώζει τον Έλληνα και περι-
φρουρεί και την πατρίδα του.

Προκήρυξις πρὸς τάς            Εὐρωπαϊκάς Αὐλάς

ἐκ μέρους τοῦ φιλογενοῦς Ἀρχιστρατήγου
τῶν Σπαρτιατικῶν στρατευμάτων 

Πέτρου Μαυρομιχάλη
καὶ τῆς «Μεσσηνιακῆς Γερουσίας 

τῆς ἐν Καλαμάτᾳ»

ἐφωτίσθητε, ἀπαιτεῖ ὅσον τάχιστα τὴν φιλάνθρωπον συνδρο-
μήν σας καὶ διὰ χρημάτων, καὶ διὰ ὅπλων, καὶ διὰ συμβουλῶν, 
τῶν ὁποίων εἴμεθα εὐέλπιδες ὅτι θέλει ἀξιωθῶμεν, καὶ ἡμεῖς 
θέλομεν σᾶς ὁμολογεῖ ἄκραν ὑποχρέωσιν καὶ ἐν καιρῷ θέ-
λομεν δείξει καὶ πραγματικῶς τὴν ὑπὲρ τῆς συνδρομῆς σας 
εὐγνωμοσύνην μας. 

Ἐν τῷ Σπαρτιατικῷ στρατοπέδῳ 
τῆς Καλαμάτας τῇ 25 Μαρτίου 1821

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ, ,Ἡγεμὼν καὶ Ἀρχιστράτηγος
ΚΑΙ Η ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΕΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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Ὁ Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Καλαμάτας, ὅπου ἔλαβε 
χώρα ἡ δοξολογία (23 Μαρτίου 1821) γιὰ τὴν ἔναρ-

ξη τῆς Μεγ. Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως.

(συνέχεια από τη σελ. 51) Η αντίσταση του Έθνους
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Νυχτερινὸ λεωφορεῖο, λιγοστοὶ ἐπι-
βάτες, ἀνάμεσά τους κι ἕνας ψη-

λός, νεαρὸς νέγρος μὲ περήφανο κεφάλι 
καὶ πικραμένο βλέμμα. Ὁ νέγρος συζητᾶ 
ἔντονα μ΄ ἕνα Ἕλληνα. Κάποια παρεξήγη-
ση ἔχει γίνει ποὺ τὴν αἰτία της δὲ μπορῶ νὰ 
τὴν ἀποσαφηνίσω. Γιὰ μία στιγμὴ ὁ νέγρος 
μιλᾶ γιὰ θάνατο, γιὰ τὸν θάνατο ὅλων μας, 
γι΄ αὐτὴ τὴν ἀναπότρεπτη ἰσότητα ποὺ καλύ-
πτουμε μ΄ ἀτελεύτητες γήινες μέριμνες. Μιλᾶ 
ταραγμένος κι ἐνοχλημένος ἀπὸ τὸ ὑπο-
τιμητικό, περιγελαστικὸ ὕφος μὲ τὸ ὁποῖο 
τὸν ἀντιμετωπίζει ὁ συμπατριώτης μου. Καὶ 
μιλώντας γιὰ θάνατο, μισοσηκώνει τὸ χέρι 
πρὸς τὸν οὐρανὸ καὶ λέγει μὲ τὰ σπασμένα, 
ἀλλὰ πεισμωμένα του ἑλληνικά: «Ἀπὸ κεῖ 
ψηλὰ βλέπει ὁ Θεός, ὑπάρχει Θεός!». Κι ὁ 
ἄλλος, μὲ τὸ ἴδιο καταφρονετικὸ ὕφος, τοῦ 
ἀποκρίνεται: «Δὲν ὑπάρχει Θεός. Ὁ Θεὸς 
ἔχει πεθάνει!».

Τὰ μάτια τοῦ νέγρου ἀνοίγουν διάπλα-
τα ἀπὸ τ΄ ἄκουσμα τῆς βλάσφημης 

διακήρυξης. Μισοσηκώνεται ταραγμένος, 
ἀγανακτισμένος, στὸ κάθισμά του καὶ τοῦ 
φωνάζει μ΄ ἀλησμόνητο γιὰ μένα πόνο: 
«Εἶσαι τρελός, εἶσαι ἀνόητος!». Καὶ ἡ λογο-
μαχία προχωρεῖ ὣς τὴν ὥρα ποὺ ὁ φτωχός, 
περήφανος, ἀξιαγάπητος νέγρος κατεβαί-
νει ἀπ΄ τὸ λεωφορεῖο καὶ χάνεται μέσα στὴ 
νύχτα. Ὁ πυρετὸς πέφτει στὸ μισοαδειανὸ 
λεωφορεῖο, ἀλλὰ ἡ δική μου καρδιὰ ἔχει 
καρφωθεῖ στὴ στιχομυθία ποὺ ἀποτύπωσα, 
μία στιχομυθία ποὺ μ΄ ἔχει συνταράξει. Θὰ 
προσπαθήσω νὰ ἐξηγήσω γιατί.

Ἴσως νὰ ἔχουν πολλοὶ πεῖ τοὺς ἀρχαί-
ους Ἕλληνες φίλους τῆς λογικῆς καὶ τῆς 

γνώσης - μὲ τὴν ἔννοια τὴ διαλεκτική, 
τὴν καρτεσιανή. Ἐγὼ ὅμως γνωρί-
ζω πὼς τὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ σύμπαν 
ἦταν γεμάτο ἀπὸ τὴν αἴσθηση καὶ τὸ 

πάθος τοῦ θείου, γεμάτο ἀπὸ θεούς, ἀκόμα 
κι ἄγνωστους, ἐνδεχομένους. Αὐτὴ ἡ πείνα 
τοῦ θείου ποὺ κατάτρωγε τὰ ἑλληνικὰ σπλά-
χνα, ὁδήγησε ὣς τὰ περίφημα, ἀπόκρυφα 
ἀρχαῖα μυστήρια.

Ὅταν πάλι ἦρθε ἡ μεγάλη αὐγὴ τῆς 
χριστιανικῆς ἀποκάλυψης, πάλι 

οἱ Ἕλληνες πρῶτοι στοὺς πρώτους, ἐκπρό-
σωποι ὄχι μονάχα τῆς Εὐρώπης ἀλλὰ τῆς 
οἰκουμένης, τὴ δέχτηκαν καὶ τὴ μετάγγισαν 
στὸ κορμὶ τοῦ κόσμου. Εἴμαστε ἕνα Ἔθνος 
ποὺ διαμορφώθηκε μὲ τὴ σταθερὴ ἐπιθυ-
μία νὰ συνεργασθεῖ, νὰ συνεργάζεται μὲ 
τὸ θεῖο. Πάνω σὲ τέτοιο ἀνθεκτικὸ θεμέλιο 
ὕψωσε τὴ ζωή του καὶ μεγαλούργησε. Κι 
ὅταν ἡ Ἱστορία ἔριξε πάνω του καταδρομὲς 
καὶ φοβερὲς περιπέτειες, ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα 
νὰ ταπεινωθεῖ χάνοντας τὴν ἐλευθερία του, 
πάλι μέσα στὸν κόρφο τοῦ Θεοῦ του, τῆς 
Ἐκκλησίας του, βρῆκε παρηγοριά, δύναμη, 
λύτρον λύπης, ἐλπίδα.

Καὶ σήμερα, σ΄ ἕναν τόπο ποὺ ὁ 
οὐρανὸς του ἔχει γίνει ὄχι πέρασμα 

ἀλλὰ ἐνδιαίτημα τοῦ Θεοῦ, τόπο ἀσκητικὸ 
ἀλλὰ πολλαπλὰ εὐλογημένο, ὑπάρχουν 
ἄνθρωποι ποὺ διακηρύττουν περιφρονη-
τικὰ πὼς «δὲν ὑπάρχει Θεός, πὼς ὁ Θεὸς 
ἔχει πεθάνει».

Θὰ ἔμενε κατάπληκτος κανεὶς ἂν δὲ 
ζοῦσε καὶ δὲν ἤξερε τὸ διαλυτικὸ κλίμα τῆς 
ἀφροσύνης ποὺ σκεπάζει σήμερα τὸ πρό-
σωπο τῆς Ἑλλάδας. Ἀλλὰ οἱ συγκρίσεις, οἱ 
στοχασμοὶ δὲν ἐμποδίζονται, νομίζω, ἀπὸ 
τὴ θλιβερὴ πραγματικότητα ποὺ ζοῦμε.

Ὁ Ἕλληνας ἀρνεῖται τὸν Θεό, πιστεύει 
στὸ θάνατο κι ἔρχεται ἕνας νέγρος, μ΄ ὅλο 
τὸν πόνο τῆς ἀνέχειάς του νὰ τὸν ὑπερασπί-
σει, νὰ φωνάξει πὼς ὁ Θεὸς ζεῖ. Τὴν ὥρα 
ποὺ οἱ ἄλλοι ἔχουν στρέψει τὰ νῶτα τους 
πρὸς τὰ πνευματικὰ ὕψη, αὐτὸς ὁ ταπεινὸς 

Ὅταν μιλοῦν τὰ γεγονότα
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νέγρος μᾶς λέει πὼς κρατιέται ἀπὸ τὸν 
οὐρανό, πὼς ἐκεῖ ἐναποθέτει τὴν ἐλπί-
δα του, πὼς γιὰ τὸν οὐρανὸ ζεῖ, πὼς δὲ 
φοβᾶται τὸ θάνατο. Ποῦ ἦταν ὁ πρόγονος 
τοῦ νέγρου αὐτοῦ ὅταν οἱ Ἕλληνες μετά-
διναν τὸ Εὐαγγέλιο; Σκαλωμένος ἴσως σὲ 
κάποιο δέντρο, χωρὶς γλώσσα συγκρο-
τημένη, χωρὶς λεπτεπίλεπτο στοχασμό, 
χωρὶς ὑπαρξιακὲς ἀγωνίες συνειδητές. 
Τώρα ὅμως ποὺ οἱ Ἕλληνες ἔχουν χάσει 
τὶς βασικὲς βεβαιότητες τῆς ζωῆς, ἔρχεται 
αὐτὸς νὰ μᾶς τὶς ὑπενθυμίσει, νὰ τὶς ξανα-
βεβαιώσει. 

Μ΄ ἐντυπωσιάζει καὶ θερμαίνει μ΄ 
ἕνα ρεῦμα αἰσιοδοξίας τὰ στή-

θη μου ἡ σκέψη πὼς, ἐνῶ ἡ Εὐρώπη κι 
ὁ ἄλλος «πολιτισμένος» κόσμος βρίσκεται 
σὲ διαλυτικὴ κατάπτωση καὶ κατατρύχεται 
ἀπὸ θανατηφόρα ἀπελπισία, ἀνεβαίνουν 
στὸ φῶς νέοι λαοί, ποὺ τώρα  - μαζὶ μὲ 
πολλά, τρομακτικὰ σφάλματα τακτικῆς καὶ 
ἀδιαφορίας τῶν διαφόρων χριστιανικῶν 
Ἐκκλησιῶν - συνειδητοποιοῦν τὴ χάρη 
τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ χαρὰ τῆς σωτηρίας τῆς 
ψυχῆς. Ἐμεῖς ἀφήσαμε νὰ χαθοῦν πάρα 
πολλά, ἔχουμε φτιάξει ἕνα τρόπο ζωῆς 
εἰδικά, θαρρεῖς, γιὰ νὰ σκοτώνει τὸ Θεὸ 
καὶ νὰ βουβαίνει τὴν ψυχὴ μέσα μας. Ἀλλὰ 
κάποιοι ἄλλοι λαοὶ ζοῦν τὰ πρῶτα, τὰ ἐφη-
βικά, τὰ ἐνθουσιώδη χριστιανικὰ τους χρό-
νια νεότητας κι ἀνθοφορίας θαυμαστής. 
Ἀπ΄ ἐδῶ, ὁ κόσμος γερνάει καὶ σαπίζει, 
ἀπὸ κεῖ, ἀνανεώνεται καὶ πλουτίζεται. Τὸ 
γεγονὸς αὐτὸ μὲ καταπλήσσει εὐχάριστα, 
μοῦ γεννᾶ ἐλπίδες. Γιατί κάποιοι λαοί, 
μέσα σ΄ ἐτούτη τὴν ἐκτεταμένη μωρία, θὰ 
πρέπει νὰ ξαναφέρουν τὸ φῶς στὰ σωθικά 
μας ξανασυμφιλιώνοντάς μας μὲ τὸν οὐρα-
νό. Καὶ οἱ λαοὶ αὐτοί μοῦ φαίνεται πὼς θὰ 
εἶναι ἐτοῦτοι οἱ ἄγνωστοι, καταφρονεμένοι 

λαοὶ τῆς Ἀφρικῆς, τῆς Ἀσίας. Πλησιάζουν 
νὰ γνωρίσουν τὴ φημισμένη Εὐρώπη. Καὶ 
βρίσκουν τοὺς ἀνθρώπους της ξεπνοημέ-
νους, ἀρνητικούς, χλωμοὺς καὶ ἀδιάκοπα 
ἀμφιβάλλοντες, μὲ σπασμένους τοὺς ἐσω-
τερικούς τους ἄξονες. 

Νὰ θεωρήσουμε μοιραῖο κι ἀναπό-
τρεπτο τὸ γεγονὸς πώς ὅσα τίμια κι 

ἀναντικατάστατα χάνουμε μεῖς στὴν Εὐρώ-
πη, τὰ κερδίζουν κατὰ μία σοφὴ κίνηση 
στὴ σκηνὴ τοῦ κόσμου;

Αὐτὴ τὴν συγκλονίζουσα πραγματικότη-
τα ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, οἱ ἄλλοτε συναισθη-
ματικοί, ἄλλοτε πεισματάρηδες στ΄ ἀπόλυ-
τα ὄνειρά μας, ἀλλὰ τώρα θρυμματισμένοι 
ἀπὸ τὸν μηδενισμὸ καὶ τὴ φιληδονία, δὲν 
κατορθώσαμε νὰ τὴ συνειδητοποιήσουμε. 
Καὶ ζοῦμε κουβεντιάζοντας στὴν ἀγορὰ γιὰ 
γεγονότα, γιὰ διεκδικήσεις, γιὰ δικαιώμα-
τα, γιὰ ὑποχρεώσεις, ζοῦμε χωρὶς πνευμα-
τικὸ ρίγος καὶ ὅταν ἔρχεται ἡ περίσταση, 
μὲ παράφρονη οἴηση καὶ σπουδαιοφά-
νεια, διακηρύττουμε πὼς ὁ Θεὸς πέθανε.

Ζήλεψα τὸν νέγρο ἐκεῖνο ποὺ εἶδε 
τὸν κόσμο μὲ παρθενικὴ ματιά, ξέ-

νος πρὸς τὰ μιάσματα καὶ τὶς ἀποφάνσεις 
τῶν «σοφῶν» τῆς ἐποχῆς μας. Τὸν ζήλεψα 
ἀκόμη γιατί τὸν ἔνιωσα νὰ κρατᾶ στοὺς λι-
γνούς του ὤμους τὴν τιμὴ τοῦ Θεοῦ, ἀντί-
κρυ σ΄ αὐτὴ τὴν ἀγωνιώδη ἢ χαυνωμένη 
Εὐρώπη, ἀντίκρυ σ΄ αὐτοὺς τοὺς πεθαμέ-
νους πιὰ ἀνθρώπους ποὺ κυκλοφοροῦν 
στοὺς δρόμους μας. Ἡ νύχτα του εἶναι γε-
μάτη πτερυγισμούς. Ἀλλὰ ἡ δική μας νύ-
χτα, τῶν πολιτισμένων, εἶναι κατάφορτη, 
ἀσφυκτιᾶ ἀπὸ ἐφιάλτες.  

Μηνύτωρ
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Ἡ Φιλοθέη ἐνῶ στὴν ἀρχὴ σὰν πρῶτες 
της συνεργάτριες πῆρε τὶς ὑπηρέτριες 

τοῦ πατρικοῦ της σπιτιοῦ, πού, ὅπως φαίνεται, 
εἶχαν τὰ ἴδια εὐγενικὰ αἰσθήματα καὶ τοὺς ἴδιους 
πόθους, γρήγορα περικυκλώθηκε ἀπὸ πλῆθος 
ξακουστὲς νέες. Μία πνευματικὴ ἐπανάσταση 
γίνεται τότε στὴ ναρκωμένη Ἀθήνα. Διακόσια 
κορίτσια, ἀνάμεσα στὰ ὁποῖα πρωτοστατοῦν 
κόρες τῶν καλυτέρων οἰκογενειῶν, τρέχουν νὰ 
ταχθοῦν κάτω ἀπὸ τὴ σημαία τῆς Φιλοθέης. Ἡ 
μορφὴ της τὶς ἐμπνέει. Θέλουν κι αὐτὲς νὰ μορ-
φωθοῦν, νὰ φωτιστοῦν, νὰ δουλέψουν γιὰ τὸ 
καλὸ τοῦ τόπου. Ἡ Μονὴ τῆς Φιλοθέης σύντομα 
ἐξελίσσεται σ΄ ἐργαστήρι ποὺ μοιάζει μὲ ζωηρὴ 
κυψέλη, πειθαρχημένη στὸ γενικὸ σύνθημα: 
ἐργασία. Κι ἐνῶ ὁ παρθενώνας της πρωταρχικὸ 
σκοπὸ εἶχε τὴν προστασία καὶ περίθαλψη ὅσων 
εἶχαν ἀνάγκη, ἔγινε συγχρόνως καὶ κέντρο 
ἐγχώριας βιομηχανίας, ὅπου τόσο οἱ μοναχὲς 
ὅσο κι ἄλλες ἀθηναῖες μάθαιναν πλεκτική, ὑφα-
ντικὴ κι ἄλλες τέχνες. Ἔτσι, τὴ στιγμὴ ποὺ στὴν 
πόλη ὅλα ἀδρανοῦσαν, σ΄ ἐκείνη τὴ γωνιὰ τῆς 
Ἀθήνας συναντοῦσες ἕνα ὑποτυπῶδες ἀλλὰ 
ζηλευτὸ βιοτεχνικὸ κέντρο, εὕρισκες γυναῖκες 
μὲ νόημα στὴ ζωή τους, ποὺ τὸ ἐρώτημα πῶς 
νὰ σκοτώσουν τὴν ὥρα τους δὲν εἶχε θέση  σ΄ 
αὐτές.

Μὰ ἡ Μονὴ τῆς Φιλοθέης δὲν ἦταν μόνο 
μία σχολὴ ποὺ ἔδινε τεχνικὲς γνώσεις 

καὶ ἀπασχολοῦσε τὰ κορίτσια στὴ χειροτεχνία. 
Ἦταν καὶ σχολεῖο γραμμάτων. Ἡ ἵδρυση παρ-
θεναγωγείου μέσα στὴ Μονὴ γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκεί-
νη - γιατί ὄχι καὶ γιὰ τὴ δική μας - ἦταν γιὰ τὴν 
ὀρθόδοξη ἐκκλησία κάτι πρωτότυπο. Μὲ ποιὸ 
σύγχρονο ἀντίστοιχο καθίδρυμα θὰ μποροῦσε 
νὰ παρομοιώσει κανεὶς τὴ Μονὴ τῆς Φιλοθέης; 
Ἡ δουλειὰ λοιπὸν κι ἡ μόρφωση, κατὰ τὴν πα-

ρατήρηση τοῦ Δ. Γ. Καμπούρογλου, «εἶναι τὸ 
κυρίως χαρακτηριστικό τοῦ παρθενῶνος τῆς Φι-
λοθέης Μπενιζέλου, τὸ ὁποῖο ὕμνησαν καὶ θὰ 
ὑμνήσουν οἱ αἰῶνες».

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φιλανθρωπικὴ δράση τῆς 
Μονῆς, ποὺ ἔφτασε στὸ σημεῖο νὰ μοι-

ράζει «ὅλο τὸ λάδι της σὲ χρόνια ἀκαρπίας τῶν 
ἀττικῶν ἐλαιώνων, κάτι ἄλλο ποὺ θυμίζει τὴν πε-
ρίφημη Βασιλειάδα δὲν πρέπει νὰ παραλειφθεῖ. 
Ἡ Μονὴ περιελάμβανε γηροκομεῖο καὶ ὀρφα-
νοτροφεῖο, κατ΄ ἄλλους δὲ ἡ Φιλοθέη, κοντὰ στὸ 
κεντρικὸ ἵδρυμα, εἶχε κτίσει νοσοκομεῖα καὶ ξε-
νοδοχεῖα, μὲ τὴν εἰδικὴ ἔννοια ποὺ εἶχε ἡ λέξη 
στὴ βυζαντινὴ ἐποχή, δηλαδὴ τοῦ ἱδρύματος 
γιὰ τὴν περιποίηση τῶν ξένων. Ἔτσι ἀπαρτιζό-
ταν ἕνα ὁλόκληρο συγκρότημα φιλανθρωπικῶν 
ἱδρυμάτων, στὰ ὁποῖα ἡ Φιλοθέη μὲ τὶς συχνές 
της ἐπισκέψεις σκόρπιζε τρόφιμα, σωματικὴ θε-
ραπεία, ψυχικὴ τόνωση.

Ὅπως εἶναι φανερό, τέτοια ἔργα, σὲ πε-
ρίοδο μάλιστα ποὺ ἡ Ἀττικὴ βρισκόταν 

σὲ θλιβερὸ σημεῖο καταπτώσεως, ἀπαιτοῦσαν 
θυσίες γιὰ νὰ γίνουν, καὶ ἀκόμη περισσότερες 
γιὰ νὰ συνεχιστοῦν. Καὶ τέτοιες θυσίες ἔχει νὰ 
παρουσιάσει ὄχι λίγες ἡ ἀκούραστη γυναίκα 
ποὺ βρισκόταν ἀντιμέτωπη στὴν ἀφάνταστη μι-
ζέρια καὶ τὴν κατάπτωση τῆς ἐποχῆς4.

Μία μέρα κατέφυγαν στὴ Μονὴ μερικὲς 
γυναῖκες αἰχμάλωτες. Εἶχαν δραπε-

τεύσει ἀπὸ τοὺς Τούρκους κυρίους τους γιατί 
ἐκεῖνοι τὶς διάταζαν ν΄ ἀλλαξοπιστήσουν. Ἡ Φι-
λοθέη τὶς δέχτηκε μὲ καλωσύνη καὶ φρόντισε 
ἀμέσως νὰ τὶς στείλει στὶς πατρίδες τους. Στὸ 
μεταξὺ οἱ σκληροὶ ἀφέντες πληροφοροῦνται τὸ 
γεγονὸς καὶ σέρνουν τὴ Φιλοθέη στὴ φυλακή. 
Πλῆθος Τούρκων μαζεύονται ἐκεῖ καὶ φωνά-
ζουν ὅτι εἶναι «ἔνοχος θανάτου». Ὁ ἄρχοντας 
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τῆς προτείνει ἢ ν΄ ἀρνηθεῖ τὴν πίστη της ἢ νὰ 
πεθάνει τὸν διὰ ξίφους θάνατο. Κι ἐπαναλαμ-
βάνεται ἡ ἡρωϊκὴ σκηνὴ τῶν δικαστηρίων τῶν 
πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων μὲ τὴν ἄκαμπτη 
σταθερότητα τῆς νεαρῆς ἡγουμένης ποὺ ἀτενίζει 
τὸ θάνατο μὲ γαλήνη ζηλευτή.

Μὰ δὲν ἦταν ἀκόμη καιρὸς 
ἡ Φιλοθέη νὰ φύγει, ἀφή-

νοντας πίσω ἕνα ἔργο ἀτελείωτο. 
Κι ἔζησε χάρις στὴν ἐπέμβαση χρι-
στιανῶν συμπολιτῶν της, ποὺ κα-
ταπράϋναν τὴ μανία τοῦ κριτοῦ καὶ 
τὴν ἐλευθέρωσαν. Ἔζησε, γιὰ νὰ 
συνεχίσει τοὺς ἀγῶνες της κι ἔξω 
ἀπὸ τὴν Ἀττική, γιατί, ὅπως μᾶς 
ἀναφέρει ἀργότερα ἡ «ἀπαντα-
χοῦσα» τοῦ ἡγουμένου Παϊσίου 
Βλαστοῦ, ἡ ἀκούραστη Φιλοθέη 
ἔκανε καὶ ἱεραποστολικὲς περιοδεῖες σὲ διάφο-
ρα μέρη, γιὰ νὰ καλέσει κι ἄλλους στὴν πίστη 
καὶ νὰ στηρίξει τοὺς χριστιανούς. Ἔτσι, μετὰ τὴν 
ἀπελευθέρωσή της, ταξίδεψε στὴν Κέα, ὅπου 
εἶχε κτίσει μετόχι γιὰ νὰ στείλει στὴν Ἀθήνα τὶς 
μοναχὲς ποὺ κινδύνευαν ἐκεῖ. Πρέπει δὲ νὰ ση-
μειωθεῖ ἀκόμη ὅτι εἶχε μετόχια στὰ Πατήσια καὶ 
στὴν Καλογρέζα, ὅπου ἀποσυρόταν ὁρισμένα 
διαστήματα καὶ «συνεφιλοσόφει καὶ συνησκεῖτο» 
μὲ ἄλλες συνεργάτιδές της. 

Εἶν' ἀλήθεια ὅτι ἡ Φιλοθέη πολλὰ ὑπέ-
φερε ἀπὸ τοὺς ἄξεστους χωρικούς τῆς 

Ἀττικῆς ποὺ τῆς δημιουργοῦσαν διαρκῶς ζητή-
ματα σχετικὰ μὲ τὰ κτήματα κ.τ.τ. Ἐξ ἀφορμῆς 
ἄλλωστε τῶν συγκρούσεων αὐτῶν ἔγραψε καὶ 
τὸ γλαφυρὸ γράμμα της πρὸς τὸν Ἱέρακα, τὸν 
μέγαν λογοθέτην, ποὺ δείχνει πόσο μορφωμέ-
νη ἦταν καὶ πόσο εἶχε μελετήσει τὴν ἀττικὴ παι-

δεία. Παρ΄ ὅλα ὅμως τὰ πικρὰ ποτήρια ποὺ τῆς 
εἶχαν προσφερθεῖ ἀπὸ τοὺς χωρικούς, ἡ Φιλο-
θέη ἄνοιξε πρὸς χάριν τους στὴν ὁδὸ Κηφισίας 
ἕνα θαυμάσιο πηγάδι ποὺ πῆρε τὴν χαρακτηρι-
στικὴ ὀνομασία «Ψυχικόν». Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ 

φανέρωνε τὴν ἀνεξικακία μίας με-
γαλόψυχης γυναίκας, ξένης πρὸς 
τὶς μικρότητες τοῦ κόσμου, ποὺ ξέ-
ρει μόνο νὰ σκορπίζει ἀγάπη καὶ 
ἔμπρακτη καλωσύνη. 

Μὰ εἶν΄ ἀναπόφευκτο 
τέτοιες φυσιογνωμί-

ες νὰ κάνουν ἐχθροὺς ἐκείνους 
ἀκριβῶς ποὺ ἔρχονται σὲ μία 
χώρα μὲ σκοπὸ «νὰ θύσουν καὶ 
ἀπολέσουν». Ἔτσι, μία νύχτα 
ποὺ οἱ μοναχὲς εἶχαν ὁλονυκτία, 
χωρὶς καμιὰ προειδοποίηση, μία 

ὀρδὴ ἀπὸ ἀγριεμένους Τούρκους ὅρμησε μέσα 
στὸ ἐκκλησάκι τῶν Πατησίων - κατ΄ ἄλλους τῆς 
Καλογρέζας - καὶ ξέχυσαν πάνω στὴ Φιλοθέη 
ὅλη τὴν ἐκδικητική τους μανία. Ὕστερα ἀπὸ 
ἀπάνθρωπη μαστίγωση ποὺ τῆς καταπλήγωσε 
τὸ σῶμα τὴν ἄφησαν  μισοπεθαμένη κι ἔφυ-
γαν. Ὁ ὀργανισμὸς της ὑπέκυψε στὰ τραύματα. 
Εὐχαριστώντας τὸ Θεό, πέθανε ἡ Φιλοθέη στὶς 
19 Φεβρουαρίου τοῦ 1589. Κοντὰ στοὺς ἄλλους 
τίτλους ἀποκτοῦσε τώρα καὶ τὸ ἔνδοξο ὄνομα 
τῆς νεομάρτυρος5.

τῆς Φοίβης Στεφανᾶ  

σ κ λ α β ω μ έ ν η   Ἑ λ λ ά δ α

4 Κ. Σάθα. Νεοελληνική φιλολογία, σελ. 193 κ.ἑξ.

 5 Στόν τάφο της εἶχαν βάλει τό ἑξῆς  ἐπίγραμμα: «Φι-
λοθέης ὑπό σῆμα τόδ΄ ἁγνῆς κεύθει σῶμα, ψυχήν δ΄ 
ἐν μακάρων θήκετο ὑψιμέδων». Βλ. «Μνημεῖα ἱστο-
ρίας Ἀθηνῶν» Δ. Καμπούρογλου, τόμος Α΄.
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 για σας τους εφήβους

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑρΕΛΑΣη 100.000 δΕΛΦΙΝΙΩΝ! Τα 
προσφιλή στον άνθρωπο δελφίνια είναι 
κοινωνικά θηλαστικά και ταξιδεύουν σε 
αγέλες, οι οποίες έχουν από 15 έως 200 

μέλη. Στα τέλη του 
περασμένου μήνα 
όμως συντελέστηκε 
ένα γεγονός πραγ-
ματικά θαυμαστό: 
Στις ακτές μιας 
αμερικανικής πολι-
τείας εμφανίστηκαν 

περίπου 100.000 δελφίνια, σχηματίζοντας 
παράταξη με μήκος εφτά μίλια και πλάτος 
πέντε! 
Αυτόπτης μάρτυρας ο καπετάνιος Τζο 
Ντούτρα, ο οποίος βρισκόταν εν ώρα ερ-
γασίας στο καράβι του. Δεν ήταν η πρώτη 
φορά που έβλεπε κοπάδι δελφινιών, αλλά 
αυτό δεν είχε προηγούμενο! «Έρχονταν 
απ’ όλες τις κατευθύνσεις, μπορούσες να 
τα δεις μέχρι εκεί που έφτανε το ανθρώ-
πινο βλέμμα», είπε συνεπαρμένος από το 
θέαμα.
Οι ειδικοί δεν έχουν καταφέρει ακόμα να 
δώσουν κάποια λογική εξήγηση. Πραγμα-
τικά, 100.000 δελφίνια δεν αποτελούν μία 
αγέλη, αλλά μια θαλάσσια επανάσταση! 
(Εφ. «Δημοκρατία», 19.2.13)

ΚΑτΑΖητΟΥΜΕΝΟΣ ΓΙΑ 23 ΧρΟΝΙΑ… 
Για περισσότερο από 
δύο δεκαετίες ανα-
ζητούσαν οι αρχές 
τον δράστη που είχε 
δολοφονήσει δύο αν-
θρώπους με κυνηγε-
τική καραμπίνα έξω 

από μπαρ της Θεσ-
σαλονίκης. Ο 51χρονος, πια, εγκληματίας 
ζούσε επί 23 χρόνια μέσα στην παρανομία. 
Ωστόσο, στην απόπειρά του να φύγει από 
την Ελλάδα για να πάει στο Μόναχο, συ-

νελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» 
από τους αστυνομικούς για κατοχή πλα-
στής ταυτότητας και πλαστής άδειας οδή-
γησης. Έπειτα από λίγο διαπιστώθηκε ότι 
σε βάρος του εκκρεμούσε δικαστική από-
φαση, με την οποία του είχε επιβληθεί ποι-
νή δις ισόβιας κάθειρξης. 
Ο 28χρονος, τότε, εγκληματίας πίστεψε 
πως θα μπορούσε να ζήσει την υπόλοιπη 
ζωή του ελεύθερος, αποφεύγοντας τις 
κυρώσεις της δικαιοσύνης. Άραγε, πόσο 
ελεύθερος από τη συνείδησή του μπορεί 
να ζήσει ο άνθρωπος; Και, αν προσωρινά 
νομίζει πως ζει ελεύθερος από κάθε ενοχή 
ή τιμωρία, όταν επέλθει η θεία δικαιοσύνη, 
δεν θα είναι η τιμωρία σίγουρη και… αιώ-
νια; (Εφ. «Δημοκρατία», 19.2.2013) 

ΠΛΟΙΟ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ρΙΧΝΕΙ «ΑΓΚΥ-
ρΑ» ΣτΟ ΑΙΓΑΙΟ. Ο δρόμος επιστροφής 
των Τούρκων – ως 
νέων Οθωμανών 
– ανοίγει μέσω 
θαλασσινής «κερ-
κόπορτας». Την 
αποσάρθρωση 
του ελληνικού 
κράτους, μέσω 
Μνημονίων – ειδικά στο Αιγαίο – ακόμα και 
σε τομείς κρίσιμους, όπως η υγεία, εκμε-
ταλλεύτηκαν και πάλι οι Τούρκοι. Η Άγκυρα 
ήδη πριμοδοτεί 100% ιατρικά κέντρα, όπως 
αυτό που χτίζει τουρκική εταιρεία στη Μυ-
τιλήνη, και έχει δρομολογήσει ειδικό πλοίο 
– Νοσοκομείο για την περίθαλψη έκτακτων 
περιστατικών. 
Απεναντίας, η ελληνική Κυβέρνηση κλείνει 
Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Σχολεία 
στα νησιά. Και δείχνει πλήρη υποταγή στης 
Τρόικας τις κατευθυντήριες γραμμές για 
αύξηση του Φ.Π.Α. στις συγκεκριμένες πε-
ριοχές. 
Τη συμμαχία Γερμανίας – Τουρκίας τη θυ-



μόμαστε από τη σφαγή της Σμύρνης το 
1922. Δεν χρειάζονται επαναλήψεις. (Εφ. 
«Δημοκρατία», 21.2.13)

ΓΕρΜΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΠΙΣτρΕΦΕΙ ΕΛ-
ΛηΝΙΚΑ ΑρΧΑΙΑ. Το γερμανικό μουσείο 
Phahlbaumuseum προτίθεται να επιστρέψει 
στην Ελλάδα 10.000 τόνους θραύσματα ελ-

ληνικής προέλευσης 
και μεγάλης ιστο-
ρικής αξίας. Όπως 
τα σπασμένα τε-
μάχια της πήλινης 
γούρνας, που χρο-
νολογούνται από 
το 6000 π.Χ. Στη 

φωτογραφία απεικονίζονται πάνω σε μια 
επιστολή με την υπογραφή του Αδόλφου 
Χίτλερ.
Το 1941, Γερμανοί αρχαιολόγοι ξέθαψαν 
ευρήματα από τη Νεολιθική περίοδο στην 
Ελλάδα. Με την άδεια (;) των Ελληνικών 
Αρχών τα μετέφεραν στη Γερμανία.
Αχ, Ελλάδα μου! «Όπου κι αν πάω με πλη-
γώνεις»! Πάντα διωκόμενη και μεγαλόψυχη, 
ευωδιάζεις μέσα από τα μνήματα των αρ-
χαίων, τα αιματοβαμμένα χώματα των ηρώ-
ων σου και τα ιερά λείψανα των αγίων μαρ-
τύρων σου. (Εφ. «Δημοκρατία», 21.2.13)

ΕΝΑΣ ΣτΟΥΣ τρΕΙΣ ΜΑθητΕΣ ΧΩ-
ρΙΣ ΦΑΓητΟ. Σύμφωνα με αποκαλυπτική 
έρευνα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 
σε 88 σχολεία της χώρας μας, το 29,32% 
των μαθητών δήλωσαν 
ότι αισθάνονται επισι-
τιστική ανασφάλεια και 
πείνα. Η συγκλονιστική 
αυτή εικόνα αποτυπώ-
νεται από μια πρώτη 
συλλογή στοιχείων από 
9.500 ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους 
μαθητές. 
Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο μεγάλου προ-
γράμματος που έχει ξεκινήσει εδώ και ενά-
μιση χρόνο το Ίδρυμα Νιάρχου, το οποίο 
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Προληπτι-
κής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ια-

τρικής “Prolepsis” προσφέρει μικρογεύμα-
τα σε σχολεία της χώρας μας, όπου έχουν 
διαπιστωθεί κρούσματα ασιτίας. Ήδη τα αι-
τήματα από Δημοτικά Σχολεία της Αθήνας 
προς το Δημοτικό Βρεφοκομείο της πόλης 
για μερίδες φαγητού ξεπέρασαν τα 1.000. 
Οι δωρεές αυτές των Ιδρυμάτων και των 
ιδιωτών είναι μια εκδήλωση αγάπης και φι-
λανθρωπίας αλλά ταυτόχρονα και ένας κα-
ταδικαστικός έλεγχος προς όλους αυτούς 
που οδήγησαν τη χώρα μας σε αυτή την 
κατάσταση. (Εφ. «Το Βήμα», 17.2.13)

21 ΜΕτΑΛΛΙΑ ΓΙΑ τηΝ ΕΛΛΑδΑ. Το δικό 
τους μήνυμα ελπίδας και χαράς πρόσφεραν 
τον περασμένο μήνα οι απεσταλμένοι μας 
αθλητές – αθλήτριες των Special Olympics, 
στους αγώνες που διεξήχθησαν στην Πιο-
ντσάνγκ της Νότιας Κορέας. 
Η απόσταση των 
9.500 χιλιομέτρων 
από την Αθήνα, 
οι -19ο C της Πιο-
ντσάνγκ, δεν εμπό-
δισε τους γενναίους 
αθλητές μας να με-
ταβούν εκεί, προκειμένου να τιμήσουν την 
χώρα τους. Νέοι και νέες, που καθημερι-
νά ξεπερνούν τις δυσκολίες της νοητικής 
υστέρησης, που ρίχνονται στον αγώνα για 
την άμιλλα και τη νίκη έκαναν περήφανους 
τους γονείς τους, τους προπονητές τους 
και την Ελλάδα προσφέροντάς της 21 με-
τάλλια!
Θριαμβευτική ήταν η υποδοχή της ελληνι-
κής αποστολής στο Διεθνές Αεροδρόμιο 
«Ελευθέριος Βενιζέλος». Η γενική γραμμα-
τέας Αθλητισμού κ. Κυριακή Γιαννακίδου, 
που τους υποδέχτηκε μέσα στην κοσμο-
συρροή των συγγενών, φίλων και εθελο-
ντών, είπε ενθουσιασμένη: «Θερμά συγχα-
ρητήρια, μας κάνατε περήφανους. Τιμήσα-
τε την ελληνική σημαία».
Θερμά συγχαρητήρια και από εμάς και 
στους 55 αθλητές της Ελληνικής Αποστο-
λής, διότι μέσα από τον προσωπικό τους 
καθημερινό αγώνα είναι οι πραγματικοί 
νικητές της ζωής. (Εφ. «Η Καθημερινή», 
10.2.13)
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Δόξα σὲ Σένα, τοῦ Χριστοῦ Μητέρα εὐλογημένη,
ποὺ σ΄ ἀνυμνοῦν τὰ σύμπαντα καὶ σὲ δοξάζει ἡ γῆ!
Δόξα σὲ Σέ, ποὺ χάρισες τὸ φῶς στὴν οἰκουμένη,
παρηγοριᾶς κρυστάλλινη ἀστείρευτη πηγή!

Δόξα σὲ Σένα, λαμπερή τοῦ Παραδείσου Πύλη,
τῶν Ὀρθοδόξων καύχημα μεγάλο καὶ λαμπρό!
Δόξα σὲ Σέ, τοῦ Γένους μας ἀκοίμητο κανδήλι,
τῶν πόθων, τῶν ἐλπίδων του τὸ φῶς τὸ ἱλαρό!

Δόξα σὲ Σένα Δέσποινα, Παντάνασσα, Παρθένα, 
πού ἄκουσες πρωτάκουστο, γλυκὺν χαιρετισμό,
ὅταν τὸ κρίνο ἔστειλαν οἱ οὐρανοὶ σὲ Σένα
καὶ τὸ μεγάλο μήνυμα, τὸν Εὐαγγελισμό!

Χαῖρε τοῦ κόσμου χρυσαυγή, γλυκιὰ παρηγοριά μας.
Σὲ χαιρετᾶ ὁ Οὐρανός, σὲ χαιρετᾶ ἡ γῆ!
Χαῖρε τοῦ Γένους στήριγμα σὲ ὅλα τὰ δεινά μας, 
ἀσπίδα μας μονάκριβη, θερμὴ καταφυγή!

Σήμερα ποὺ γιορτάζουμε τὸν Εὐαγγελισμό σου 
δὲν τὸ ξεχνοῦμε, Δέσποινα! Στὰ χρόνια τῆς σκλαβιᾶς,
ἐσὺ κουράγιο ἔδωσες στὸν ἄμοιρο λαό σου!
Κι ἐστάθηκες στὸ πλάι του ἄστρο τῆς Λευτεριᾶς!

Ὅταν πυκνὰ τὸν τύλιγαν τὰ σύννεφα τὰ μαῦρα 
κι ἦταν βαρύς, ἀβάσταγος ὁ ἀναστεναγμός,
θυμόταν τὴν Ἁγιά-Σοφιά, παρηγορήτρα αὔρα
κι Ἐσένα ποὺ παράστεκες, στὸ πλάι του Στρατηγός!

Μὲ τὴ δική σου δύναμη, στοῦ Βυζαντίου τὰ χρόνια 
ἐνίκησε τὸ βάρβαρο τοῦ Νότου, τοῦ Βοριᾶ! 
Ἐκέρδισε παλεύοντας τὴ Δόξα τὴν αἰώνια 
καὶ τοῦ σταυροῦ τὸ φλάμπουρο τὸ σήκωσε ψηλά!

Μὲ τὴ δική σου δύναμη, Ἡράκλειοι, Πωγωνάτοι,
Βουλγαροκτόνοι ἀνίκητοι, ἀκρίτες τρομεροί,
τοῦ Μαραθώνα ἀνάστησαν τὴ δόξα τὴ χιονάτη
κι ἐσένα σοῦ τὴ χάρισαν, χλαμύδα λαμπερή! 

Δ ό ξ α  σ ὲ  σ έ ν α ,  τ ο ῦ  Χ ρ ι σ τ ο ῦ         Μ η τ έ ρ α  ε ὐ λ ο γ η μ έ ν η !
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Μὲ τὸ δικό σου ὅραμα στοῦ Ρωμανοῦ τὴν πύλη 
ὁ Ἀρχηγὸς του ἔπεσε, παλεύοντας, ὀρθός!
Κι ὅταν ἐσὺ ταράχτηκες, τῆς Σωτηρίας πύλη,
«Σώπασε Κυρὰ Δέσποινα», σοῦ εἶπε ὁ Λαός!

«Σώπασε Κυρὰ Δέσποινα!» καὶ τετρακόσια χρόνια 
ἐκράτησε τὸν ὅρκο του, τὴν πίστη, τὸ σπαθί!
Στὴ σπίθα τοῦ κρυφοῦ σχολειοῦ, στ΄ ἀπάτητα κοτρώνια 
βρῆκε λημέρι ἡ Λευτεριὰ καὶ τόπο νὰ σταθεῖ.

Τὴν νανουρίσαν κλέφτικα τραγούδια, τὴν ποτίσαν 
τὸ μαῦρο δάκρυ τοῦ ραγιά, τὸ αἷμα, ὁ στεναγμός!
Τὴ ΄βλόγησε ὁ Πατροκοσμᾶς, τὴν ἔψαλλεν ὁ Ρήγας 
κι ὁ πόθος τῆς Ἁγιά-Σοφιᾶς τὴν ἒντυσε μὲ φῶς.

Κι ὅταν ἡ ὥρα ἔφτασε, φτερὰ στὰ παλικάρια 
τοῦ Εἰκοσιένα χάρισες, κι ἐγίνηκε σεισμός!
Ἐπάλαιψαν σὰν γίγαντες, παλαῖψαν σὰν λιοντάρια 
κι ἀνέβηκε μεσούρανα ὁ ἅγιος Σταυρός!

Γιγάντων ἴσκιοι! Σκόρπισαν τὰ σύννεφα τὰ μαῦρα!
Τὴ λευτεριὰ τοὺς χάρισες μυριάκριβη ἀμοιβή!
Καὶ μὲ τὸ φῶς ποὺ ἄστραψε ἀπὸ τὴν Ἅγια Λαύρα,
τὸ Εἰκοσιένα φώτισε ὁλόκληρη τή γῆ!

Δόξα σὲ Σένα, τοῦ Χριστοῦ Μητέρα πονεμένη,
τῶν Ὀρθοδόξων καύχημα μεγάλο καὶ λαμπρό!
Χαῖρε! γλυκιὰ Παντάνασσα, Δέσποινα εὐλογημένη,
Ἑλλήνων κάστρο ἅγιο καὶ στήριγμα ἱερό!

Αἰώνια τὸ Γένος μας τραγούδια θὰ σοῦ ψάλλει,
ὑμνητικά, δοξαστικά, γεμάτα σεβασμό!
Δόξα σὲ Σέ! Μᾶς χάρισες τὴ νίκη τὴ μεγάλη!
Τὸν ὕμνο μας σοῦ στέλνουμε ψηλὰ στὸν οὐρανό!

Σοῦ στέλνουμε τὸν Ὕμνο μας καὶ σὲ παρακαλοῦμε,
τοῦ Εἰκοσιένα ἀθάνατος νὰ μείνει ὁ βωμός!
Κι ἂν βάρβαροι ξαναφανοῦν, κι ἂν θύελλες μᾶς βροῦνε,
στάσου κοντά μας, Δέσποινα, ἄγγελος ὁδηγός!

    Δημ. κ. Βακάλης

61
O Π υ ρ σ ό ς 

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 1 3



O Π υ ρ σ ό ς 

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 1 362

Ιδιαίτερη χαρά νιώσαμε, καθώς ένα 
πρωί αντιικρίσαμε μπροστά μας τον φι-
λόλογο κ. Βακάλη. Οι ιστορικές γνώσεις 
του κ. Βακάλη μάς είχαν χαρίσει παλιό-
τερα μια αξέχαστη ξενάγηση στην Ακρό-
πολη. Μας μίλησε αυτή τη φορά για τους 
επικούς Βαλκανικούς Πολέμους. Μέσα 
από κείμενα και μαρτυρίες μάς μετέφε-
ρε το μεγαλείο των πολέμων με τους 
οποίους η έκταση της πατρίδας μας 

διπλασιάστηκε. Στο τέλος όλοι τον χειροκροτή-
σαμε για το ζωντανό, επίκαιρο θέμα ιστορίας που μας ανέπτυξε.

Τη γυναίκα που χάρισε τα πλούτη της για να σκορπίσει γύρω της την 
αγάπη^ τη γυναίκα που διατήρησε αναμμένη τη φλόγα της πίστης μέσα 
στον καταναγκασμό της αλλαξοπιστίας και που περίθαλψε και μόρφωσε 
πλήθος απροστάτευτες κοπέλες του καιρού της στην τουρκοκρατούμενη 
Αθήνα^ την αγία Φιλοθέη εννοούμε, που έλαμψε με την αγιότητά της, τη 
γνωρίσαμε και τη θαυμάσαμε μέσα από την παρουσίαση – αφιέρωμα που 
έκανε το σχολείο μας. Την ημέρα της μνήμης της τιμήσαμε και με τον 
σχολικό εκκλησιασμό που είχαμε στον Ι. Ν. Αγίων Αναργύρων στο Καλα-
μάκι. Είναι χρέος να προβάλλονται τέτοιες λαμπρές γυναικείες μορφές! 
Η ζωή και οι θυσίες τους διδάσκουν. 

Ένα απόγευμα 
Παρασκευής το 
μεγάλο τραπέζι 
του σχολικού μας 
κήπου γέμισε 
με κατσαρόλες, 
σ ο υ ρ ω τ ή ρ ι α , 
γκαζάκια και 
σίτες. Τα μέλη 
της Περιβαλλοντικής Ομάδας το πε-

ρικύκλωσαν με ευχάριστη ανυπομονησία: Έκοβαν, ανακάτευαν, σούρωναν, 
έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Τελικά έφτιαξαν ερασιτεχνικό ανακυκλωμένο χαρτί. 
Παιδιά, και εις ανώτερα!
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Αργότερα, φτάνοντας στο ορεινό κατα-
φύγιο στις Βρύζες, αντικρίσαμε γύρω μας 
ένα τοπίο εξαιρετικό, γεμάτο από χιονισμένα 
έλατα! Φυσικά, αρχίσαμε αμέσως το χιονο-
πόλεμο. Στη συνέχεια χωριστήκαμε σε δύο 
ομάδες και επιδοθήκαμε σε δύο ελκυστικές 

δραστηρ ιότητες : 
ορειβασία και πο-
δηλασία, που έγι-
ναν σε μαγευτικές 
διαδρομές και 
μας διασκέδασαν 
πολύ. Ήταν μια 
εμπειρία πραγματικά ξεχωριστή! Η διαδρομή μάς επιφύλαξε 
κι άλλες εκπλήξεις: Βρεθήκαμε στις Θερμοπύλες αλλά και 
στα Καμένα Βούρλα, όπου κάναμε τον απογευματινό μας 
περίπατο. 

Οι Παρατηρητές: Αλέξ. Μέγγουλης, Γ΄ Γυμνασίου και Χρ. Σωτηριάδης, Γ΄ Γυμνασίου

Μέσα στην καρδιά του χειμώνα η εκδρομή 
που οργάνωσε το Σχολείο μας στο Όρος Οίτη 
ήταν μια πολύ πετυχημένη επιλογή. Ξεκινή-
σαμε την 
περιήγηση 
από το Χάνι 

της Γραβιάς, αφού 
στη διαδρομή ξαναθυμηθήκαμε τους ηρωικούς αγώ-
νες που δόθηκαν στα μέρη εκείνα. 
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Στο νέο βιβλίο των εκδόσεων «Εν πλω», 
με τον τίτλο «ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ», ο 

ΝΙΚ  ΒΟΥΙΣΙΤΣ, που γεννήθηκε χωρίς άκρα, 
αφηγείται την προσωπική του ιστορία και τον 
αγώνα του να ζήσει μια αληθινά χαρούμενη 
ζωή.

Ο ίδιος ο συγγραφέας αναφέρει στον 
πρόλογο του βιβλίου: « Νιώθουμε 

συχνά πως η ζωή είναι άδικη. Οι δύσκολες 
στιγμές και οι σκληρές συνθήκες πυροδο-
τούν συχνά μέσα μας την αυτοαμφισβήτηση 
και την απελπισία. Ο άγιος Ιάκωβος στην 
επιστολή του αναφέρει: «Πάσαν χα-
ράν ηγήσασθε, αδελφοί μου, όταν 
πειρασμοίς περιπέσητε ποικίλοις». 
Αυτό είναι ένα μάθημα που πάσχι-
ζα  πολλά χρόνια για να μάθω. Εν 
τέλει τα κατάφερα και, μέσα από 
τις εμπειρίες μου, μπορώ να σε 
βοηθήσω να καταλάβεις ότι οι πε-
ρισσότερες από τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουμε μας παρέχουν 
ευκαιρίες να ανακαλύψουμε ποιο 
είναι το νόημα της ύπαρξης. Μπορεί να πε-
ράσεις δύσκολες στιγμές. Μπορεί να πέσεις 
και να νιώσεις ότι δεν έχεις τη δύναμη να ση-
κωθείς ξανά. Το ξέρω το συναίσθημα. Όλοι 
το ξέρουμε. Η ζωή δεν είναι πάντοτε εύκολη, 
αλλά, όταν υπερπηδούμε προκλήσεις, γινό-
μαστε δυνατότεροι και πιο ευγνώμονες για 
τις ευκαιρίες μας.

Βρίσκω χαρά συνειδητοποιώντας ότι, 
όσο ατελής κι αν είμαι, είμαι πλάσμα 

του Θεού, σχεδιασμένο σύμφωνα με το σχέ-
διο Του για μένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Παλεύω 

διαρκώς να γίνομαι καλύτερος, έτσι ώστε 
να υπηρετώ καλύτερα και Εκείνον και τον 
κόσμο!  Προσεύχομαι και υπενθυμίζω στον 
εαυτόν μου τον λόγο του Θεού, που με βο-
ηθά να γνωρίζω ότι είναι Εκείνος στο πλάι 
μου. Δεν με αφήνει ποτέ. Δεν με έχει ξεχά-
σει. Μπορεί να γίνει ο ίδιος η αιτία ώστε να 
βγουν σε καλό ακόμα και τα χειρότερα πράγ-
ματα».

Ο 30χρονος Νικ. Βούισιτς, που γεννή-
θηκε χωρίς άκρα (δεν έχει πόδια και 

χέρια) έχει γίνει γνωστός σε όλο τον κόσμο 
ως ένας χαρισματικός ομιλητής. 
Εμπνέει εκατομμύρια ακροατές 
σε θέατρα, στάδια, σχολεία, ορ-
φανοτροφεία και φυλακές σε 
όλη την υφήλιο. Ιδρυτής της μη 
κερδοσκοπικής οργάνωσης «Life 
without Limbs» που έχει βάση της 
την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, βοηθά-
ει με τη δράση του περισσότερες 
από 10 φιλανθρωπικές οργανώ-
σεις. Κάποτε μίλησε σε περισσότε-

ρους από 100.000 ανθρώπους στην Ινδία, σε 
18.000 σε αρένα ταυρομαχιών στην Κολομ-
βία και σε 8.000 κατά τη διάρκεια καταιγίδας 
στην Ουκρανία.

«Δεν είμαι ένας υπερφυσικός τύπος», λέει 
ο Βούισιτς, ο οποίος έχει συναντήσει αρ-
χηγούς κρατών. «Γυρίζω τον κόσμο ενθαρ-
ρύνοντας τους ανθρώπους να υπερβούν τις 
αντιξοότητες της ζωής τους με πίστη και ελ-
πίδα, ώστε να μπορέσουν να κυνηγήσουν τα 
όνειρά τους.»

(Ιανουάριος 2013 Romfea.gr)
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του κωνστ. αμοιρίδη

Ήταν Μάιος μήνας στα 1867. Το ότι 
οι κάτοικοι της Κρώμνης φανερώθη-

καν ως Ορθόδοξοι Έλληνες και στην ψυχή 
και στην καρδιά, αυτό έδωσε μεγάλο θάρρος 
στους Σταυριώτες κι έλεγαν αναμεταξύ τους: 
«Αφού ο εκατοχρονίτης Μολλά-Μπεχρέμ'ς 
πέταξε το σαρίκι κι έβγαλε τον κίτρινο τσου-
μπέ, γιατί κι εμείς να μην πετάξουμε από 
πάνω μας τη ντροπή του αρνησίθρησκου;»

Γι' αυτό οι χωρικοί συγκεντρώθηκαν στο 
σπίτι του πρωτόπαπα του χωριού, και αφήνο-
ντας κατά μέρος και τα ψέματα, έκαναν την 
εξής συμφωνία: «Δεν έχει σημασία το ότι οι 
παππούδες μας αρνήθηκαν το Χριστό μπρο-
στά στους ανθρώπους. Εμείς, κι αν ακόμα 
μας σφάξουν, είμαστε αποφασισμένοι να κά-
νουμε όπως έκαναν οι Κρωμέτες. Θα φανε-
ρώσουμε την πίστη μας και θα χάσουμε όλα 
μας τα υπάρχοντα, αρκεί να βγούμε από αυτή 
την κόλαση». Και αμέσως υπόγραψαν τη συμ-
φωνία και πήραν απόφαση να πάνε στο Κάνι 
και να ομολογήσουν την πίστη των πατέρων 
τους μπροστά στο Μουτεσαρίφη και όλο το 
Συμβούλιο.

Και τότε έβλεπες στο Σταυρί ένα θέαμα που 
να σπαράζει την ανθρώπινη καρδιά. Όλοι 
αγκάλιαζαν τις γυναίκες και τα παιδιά τους, 
έκλαιγαν και τα αποχαιρετούσαν, όχι γιατί 
φοβούνταν για την απόφαση που έπαιρναν, 
αλλά για τα βάσανα που θα τους επέβαλε η 
βάρβαρη κυβέρνηση του τόπου, η οποία ούτε 
νόμο είχε ούτε πίστη, και η οποία ήταν εξοργι-
σμένη γιατί οι Σταυριώτες πήραν θάρρος από 
τους Κρωμέτες και από τους Γιαγλί-ντερέδες.

Αφού πολύ το σκέφτηκαν και το συζήτησαν, 
πήγαν και λειτουργήθηκαν στην εκκλησία και 
μετάλαβαν, έκαναν το σταυρό τους και πήραν 
του Κανί το δρόμο κι ήρθαν μπροστά στο Μου-

τεσαρίφη, τον Χάμαλην Γιουσούφ πασά, και 
άφοβα του είπαν την απόφασή τους. Ο Μου-
τεσαρίφης, έξυπνος άνθρωπος, όταν βρέθηκε 
μπροστά σε ογδόντα ανθρώπους έτοιμους να 
πεθάνουν, επροσκάλεσε τον Ινταρέ-Μεζλισίν 
και το Μουφτή της πολιτείας και μπροστά τους 
προσπάθησε με καλό τρόπο να τους κάνει ν' 
αλλάξουν γνώμη. Όταν όμως είδε πως είναι 
αμετάπειστοι, τους φυλάκισε.

Δυο μέρες έμειναν στη φυλακή πεινασμέ-
νοι, διψασμένοι, άυπνοι, και κατόπι τους 
έβγαλε και τους έστειλε σε καταναγκαστικά 
έργα. Και έβλεπες τους νέους μάρτυρες του 
χριστιανισμού να κουβαλούν με τη ράχη τους 
από μέσα από την πολιτεία μεγάλες πέτρες, 
κάτω από το μαστίγιο των ζαπτιέδων, και να 
χτίζουν ντουβάρια στη Ρωμαίισσα, στο τούρκι-
κο νεκροταφείο, άλλους να καθαρίζουν απο-
χωρητήρια σε δημόσια γραφεία, άλλους να 
κουβαλούν στα λουτρά τα σκεύη των χανου-
μισσών, άλλους να καθαρίζουν τα χάνια της 
πολιτείας από τις ακαθαρσίες των υποζυγίων, 
άλλους να κάνουν κατώτερες δουλειές, ενώ 
τους έφτυναν, τους ύβριζαν, τους έσπρωχναν 
και τους ράβδιζαν.

Τι έκαναν οι πρόκριτοι και οι δημογέ-
ροντες του Κανί; Η αλήθεια είναι πως 

δεν κάθισαν με σταυρωμένα χέρια. Ο δε-
σπότης ο Γερβάσιος Καρνέτης προσκάλεσε 
σε συνεδρίαση τη Δημογεροντία, 
που αποτελούνταν από το Χατζή 
Αναστάση Τσαμουρλή, τον 
αδελφό του Χατζή Κωνστα-
ντίνο, το Χατζή Κωνσταντίνο 
Τσαμκιόζη, τον Αναστάση 
Βαφειάδη, το Γιάννη Του-
λούμη, το Χατζή Δημήτρη 
Μουμτζή, τον Αγαθάγγελο 

(συνεχίζεται στη σελ. 70)

Η συναρπαστ ι κή ζωή 
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Στις διδαχές του Αγίου Κοσμά 
υπάρχουν διάσπαρτες προτρο-

πές για τη δημιουργία σχολείων. Μέσω 
της μόρφωσης οι σκλαβωμένοι Έλλη-
νες θα μπορούσαν να μάθουν και να 
διατηρήσουν τη γλώσσα, τη θρησκεία 
και την ιστορία τους. Έτσι, συνειδητο-
ποιώντας τον χαρακτήρα του έθνους 
τους και τη διάκρισή τους από τους 
Τούρκους, θα αναζητούσαν κάποτε 
να ελευθερωθούν. Ο Άγιος υποστή-
ριζε ότι ακόμα και για τη διατήρηση 
της πίστης πιο πολύ θα βοηθούσαν τα 
σχολεία παρά οι εκκλησίες και διακή-
ρυττε πως η αμάθεια έφερνε και την 
απιστία. 

Στα χρόνια του Αγίου Κοσμά οι Έλ-
ληνες ήμασταν σκλάβοι των Τούρκων. 
Στις μέρες μας είμαστε σκλάβοι των 
ίδιων μας των εαυτών. Τα πάθη μας 
δεν μας αφήνουν να ελευθερώσου-
με ό,τι καλό έχουμε σαν έθνος και να 
προκόψουμε. Αυτή η μορφή σκλαβιάς 
είναι, κατά τη γνώμη μου, πολύ χειρό-
τερη, γιατί είναι πιο δύσκολο να την 
σαυνειδητοποιήσουμε και να την κα-
ταπολεμήσουμε. 

Ο Πατροκοσμάς αγωνίστηκε και 
έφτιαξε σχολεία κάτω από το ζυγό της 

σκλαβιάς. Σήμερα έχουμε σχολεία, 
αλλά και πάλι στη χώρα μας βασιλεύει 
η αμάθεια, η απαιδευσία. Κι αυτό γιατί 
τα σχολεία μας δεν μεταδίδουν πια στη 
νέα γενιά τις ελληνορθόδοξες αξίες, 
που μας οδήγησαν στο να υπερνική-
σουμε τους πολλούς εχθρούς που μας 
απείλησαν και να μεγαλουργήσουμε 
ως έθνος. 

Μαρία Μαρκαντώνη, 
Β΄ Λυκείου

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός πί-
στευε πως οι ταπεινωμένοι 

ραγιάδες δεν θα μπορούσαν να ανακό-
ψουν με ηρωισμό το σαρωτικό κύμα 
του εξισλαμισμού, αν δεν μάθαιναν τη 
γλώσσα, τη θρησκεία και την ιστορία 
τους. Κατ΄ επέκταση, ο ξεσηκωμός 
για τη λευτεριά του έθνους θα μπο-
ρούσε να γίνει πραγματικότητα μόνο 
αν ο λαός μορφωνόταν. Η συμβολή 
του Αγίου Κοσμά στο να μην χαθούν 
τα στοιχεία ταυτότητας του λαού μας 
κι έτσι να έρθει το «ποθούμενο» ήταν 
καθοριστική. 

Το περιεχόμενο των διδαχών του εί-
ναι πολύ διδακτικό και όχι μόνο επίκαι-

Ποια είναι η προσφορά των διδαχών του Αγίου Κοσμά 
του Αιτωλού στο έθνος;  Είναι το περιεχόμενό τους επίκαιρο; 
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ρο αλλά διαχρονικό. Αυτά που χαρα-
κτηρίζουν και ξεχωρίζουν ένα λαό από 
τους άλλους είναι ακριβώς η γλώσσα, 
η θρησκεία και η ιστορία του. Αν αυτά 
κάθε λαός τα χάσει, τότε χάνεται κι ο 
ίδιος. Κάτι τέτοιο επιδιώκει σήμερα η 
παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με την 
οποία οι λαοί πρέπει πια να γίνουν και 
να νιώθουν όλοι ίδιοι. Στις μέρες μας 
δηλαδή, μέσω της παγκοσμιοποίησης, 
δεν προωθείται η ειρήνη μεταξύ των 
λαών αλλά η ισοπέδωση. Κι αυτός 
είναι ένας εχθρός που δεν επιτίθεται 
ανοιχτά αλλά συγκεκαλυμμένα και 
ύπουλα. 

Ειδικά όσον αφορά την παιδεία 
που προσφέρεται σήμερα στη χώρα 
μας είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι έχουν 
θέσει ως σκοπό τους να αποκρύψουν 
την αλήθεια από μας τους νέους και 
να μας μάθουν να ζούμε σε μια εικο-
νική πραγματικότητα, σε μια ουτοπία. 
Προσπαθούν να μας κάνουν υποχείρια 
των ιδεών και των διαθέσεών τους, 
ώστε να μην μπορούμε να αντιδρά-
σουμε όταν αυτό χρειαστεί. Η γνήσια 
παιδεία, η γνώση της αλήθειας, όπως 
διακήρυττε και ο Πατροκοσμάς, είναι 
το μόνο μέσο για την απελευθέρωση 
του ανθρώπου. 

Μαρία Αντζουλάτου, Α΄ Λυκείου 
-  Μυρτώ Κακούρη, Β΄ Λυκείου

Φιλιας …ςτιχοι!

• Φιλία χαρά σημαίνει

και ζωή χωρίς μοναξιά.

Χρόνο το χρόνο βαθαίνει

και ζει για χρόνια πολλά. 

• Στη λέξη φιλία μέσα θα βρεις

κι ένα σωρό άλλες λέξεις γραμμένες.

Μα μόνο με την καρδιά σου θα δεις

ποιες είναι μαζί ταιριασμένες…

• Είσαι, φιλία, παρηγοριά 

μέσα σ' αυτόν τον κόσμο,

γι' αυτό και έχεις γι' άρωμα 

τον πράσινο τον δυόσμο!

• Η φιλία θέλει υπομονή, 

θέλει και αγάπη.

Σαν δεν υπάρχουνε αυτά τα δυο, 

πάει… ανετράπη!

ςτ. Πανταζή, 
Β' Γυμνασίου
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Some people sacrifice themselves
for others,
for freedom, for faith,
for their brothers. 

Could we stay unaffected 
in front of what they have done?
Could we forget their efforts
up to death and the welldone?

Who is so loathsome 
not to be thankful
for their gifts to us,
the most wonderful.

This is our beautiful country,
Greece,
with everything we love or hate in it,
my Greece.

α γ γ λ ι κ ά
Ξ Ε Ν Ο Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ :

To Them...
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Μαρία Μαρκαντώνη, Β΄ Λυκείου
Επιμέλεια: Ελίζα Αναστασοπούλου, Εκπ/κός



69
O Π υ ρ σ ό ς 

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 1 3

ι τ α λ ι κ ά

Ξ Ε Ν Ο Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ : Ξ Ε Ν Ο Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ :

Descrivi 
la tua casa
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Περίληψη στα ελληνικά

Περιγράψτε το σπίτι σας

Μένω με την οικογένειά μου. Έχουμε ένα μικρό ισόγειο σπίτι. Έχει δυο 
υπνοδωμάτια και ένα μπάνιο. Στο σπίτι μου υπάρχει μια μεγάλη κουζίνα κι 
ένα μεγάλο σαλόνι με ένα τραπέζι, δυο τραπεζάκια, έξι πολυθρόνες κι έναν 
πολυέλαιο. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες και κάδρα τοίχου. Περνώ πολύ 
χρόνο μέσα στο σπίτι μου. 

Ciao. Sono Caterina e questa è la mia casa. Abito in una casa 
in Examilia, in campagna, con la mia famiglia. Abbiamo una 
piccola casa a un piano. Ci sono tre camere da letto e due bagni. 
L’ arredamento è moderno. Al pianterreno c’è la cucina, il salotto 
e uno studio. Abbiamo anche una soffitta. Purtroppo passo molto 
tempo a casa perchè studio.

Αικ. Μαλαμαδάκη, Γ΄ Λυκείου

Ciao! Io sono Elena e questa è la mia casa. Abito con la mia 
famiglia. Abbiamo una piccola casa a un piano. Ci sono due 
camere da letto e un bagno. Nella mia casa c’è una grande cucina 
e un grande salotto. Il mio salotto ha un tavolo e due tavolini, sei 
poltrone e un lampadario. Nel mio salotto ci sono molte fotografie 
e quadri alle pareti. Nella mia casa ci sono scale e un grande 
balcone. Passo molto tempo a casa mia. 

Ελ. Παπαδημητρίου, Γ΄ Γυμνασίου

Επιμέλεια: Ελίζα Αναστασοπούλου, Εκπ/κός
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Στις 25 
Μαρτίου 

του 1838 έγινε 
στην Αθήνα ο 

πρώτος γιορτασμός για την Εθνική Επέτειο 
του Εικοσιένα. Όλα τα χωριά της Αττικής 
συναχτήκαν στην πρωτεύουσα για να 
γιορτάσουν μαζί τη μεγάλη κείνη μέρα. Τότε 
ακόμα ζούσαν κι αρκετοί αγωνιστές. Αυτοί 
είχαν περσσότερα δικαιώματα από κάθε άλλον 
στην πρώτη εθνική γιορτή. Θελήσανε λοιπόν 
να τη χαρούν με ξεφάντωμα.

Ύστερα απ΄ την επίσημη δοξολογία, με 
νταούλια και πίπιζες, στήσανε γλέντι μπροστά 
στην πλατεία του παλατιού. Κι ο Όθωνας 
με την Αμαλία, ντυμένοι με τις ελληνικές 
φορεσιές τους, απ΄ τον εξώστη του παλατιού 

παρακολουθούσανε το ξεφάντωμα.
Τη στιγμή που το γλέντι βρισκόταν σ΄ όλη 

του την ένταση κι οι αγωνιστές στήσαν το χορό, 
παρουσιάζεται μια μαυροφορεμένη γερόντισσα 
και, σταματώντας τους χορευτές, λέει δυνατά 
για ν΄ακουστή απ΄ όλους:

-Σταματήστε, παιδιά μου, σε μένα πρέπει ν΄ 
αρχίσω το χορό, γιατί γι΄ αυτά τα χώματα έδωσα 
δυο αδέρφια και το μοναχοπαίδι μου.

Και, μπαίνοντας μπροστά η γερόντισσα, 
άρχισε γλυκά να τραγουδάει άσμα 

ελευθερίας σέρνοντας το χορό. Δεν έμεινε 
οφθαλμός αδάκρυτος. Η γριά εκείνη ήταν η 
Αθηναία Λέκκα, αδελφή των Λεκκαίων που 
είχαν σκοτωθή στην Επανάσταση.

(Βλ. Ε. Κυριακίδου «Σύγχρονος ιστορία του 
Ελληνισμού», τόμ. Α΄, Αθήναι 1892)

η ΧαρόκαΜΕνη σΤό Χόρό

Δημητριάδη. Η Δημογεροντία αποφάσισε 
και έκρινε καλό να στείλουν πεζοδρόμους 
στην Τραπεζούντα - γιατί τότε τηλεγραφεία 
δεν υπήρχαν και στο ταχυδρομείο τα ελλη-
νικά γράμματα πάντα ανοίγονταν από τους 
ταχυδρομικούς υπαλλήλους - να δώσουν εί-
δηση στην Αδελφότητα των Αργυροπολιτών 
και τον εκεί σχολάρχη Γεώργιον Παπαδό-
πουλον τον Κυριακίδην για τα όσα έγιναν 
στο Κανί, και εκείνοι να ειδοποιήσουν τις 
Πρεσβείες και το Πατριαρχείο και να προ-
λάβουν το κακό.

Βρήκαν και έστειλαν τέτοια παλληκά-
ρια, και γρήγορους σαΐδες, το Γιάννη 

του Λουκά και τον Παντελή Ζαμανόπουλο, 
που σε 15 ώρες έφτασαν από το Γουλάτι 
στην Τραπεζούντα. Απ' εκεί ο Κυριακίδης 
έγραψε αμέσως στο Πατριαρχείο και στις 
Πρεσβείες και έστειλε αναφορά στην Υψη-
λή Πύλη και πέτυχαν να σταλούν γρήγορα 
κυβερνητικές διαταγές, να σταματήσουν οι 
βασανισμοί των Σταυριωτών και να τους 
αφήσουν να παν στα σπίτια τους.

Και ύστερα από κάμποσες μέρες, στις 29 
Ιουνίου, ελεύθεροι, και χωρίς σαρίκι και 
τσουμπέ, με χαρούμενο το πρόσωπο και γα-
ληνεμένη την καρδιά, γύρισαν τρεχάτοι στα 
χωριά τους, πήγαν στις εκκλησίες, άναψαν 
μεγάλες λαμπάδες, χτύπησαν τις καμπάνες, 
δόξασαν την Αγία Τριάδα, που οι γονείς 
τους μπροστά τους την αρνούνταν, και άρχι-
σαν τις χαρές και τις διασκεδάσεις.

Μονάχα οι Κασίμ-ζαντέδες, επειδή είχαν 
την πόστα της Τραπεζούντας ως το Ερζε-
ρούμ, δεν πήραν μέρος ως τον καιρό της 
Ανταλλαγής, οπότε κρυφά-κρυφά ένα-δυο 
ήρθαν κι εκείνοι στο Ωραι-
όκαστρο της Θεσσαλο-
νίκης και φανερώθη-
καν και δόξασαν το 
Θεό. 

        (Από την Εφημ. 

       «Ποντιακή Φωνή» 

        της  24ης-5-1964)
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Οι κρυμμένές λέξέις

έλλιπΟςυμφωνΟ
Συμπληρώστε τα σύμφωνα που λείπουν, για να διαβάσετε τη φράση. 

Ο    _ εό _    υ_ έ _ _ α _ ε     _η _    ε _ε _ _ε_ ία    _η _    Ε _ _ ά _ α _    _αι   _ε_  

 _ αί _ _ ει     _η _    υ _ ο _ _α _ή     _ου     _ί _ω.  (Θ. Κολοκοτρώνης) 

μπέρδέμένές ςυλλαβές απΟ τα ανέκδΟτα 

τΟυ αγωναΑν βάλετε τις παρακάτω συλλαβές σε 
σωστή σειρά, θα βρείτε φράσεις της 25ης 
Μαρτίου. 

Α. λευ  α  θε   η   τος   να   ρι   ε   θα 
Β. κος   να  θα   Γραι  νω  θε  πε
Γ. πι   περ   στε  υ  και   τρι  ως  πα  δος
Δ. χε   η  κο  ε  κα  γεια  με  σμε  νε

Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 

κρύβεται το όνομα ενός ήρωα της 

Επανάστασης. Μπορείτε να το βρείτε;

1. Νίκη, ταράζεις τους εχθρούς!

2. Τι να ΄κανα; Ρίσκαρα τα πάντα για τον 

αγώνα. 

3. Το βόλι μια ουλή στο στήθος άνοιξε. 

4. Πρόβατα και γίδια κοστίζουν ακριβά για 

μπαχτσίσι. 

λυςέις πρΟηγΟυμένΟυ τέυχΟυς

παρΟιμιές
1. Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα.

2. Ο καλός καραβοκύρης στη φουρτούνα φαίνεται.

3. Το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι.

4. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. 

βρέιτέ τΟυς γριφΟυς
1. Γιατί έπεσε από το τελευταίο σκαλί.

2. Το ηλεκτρικό τρένο δεν βγάζει καπνό. 

3. Είναι καραφλός!

η ςκαλα τΟυ κ
1.ΚΩΣ 2.ΚΡΙΣ 3.ΚΑΛΟΣ 4.ΚΟΔΡΟΣ 5.ΚΑΡΑΚΑΣ 6.ΚΕΡΑΥ-
ΝΟΣ 7.ΚΩΠΗΛΑΤΗΣ 8.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 9.ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 10. 
ΚΟΣΜΟΣΕΙΣΤΗΣ
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Ο Καραϊσκάκης ήξερε όσο 

κανένας άλλος να δίνει θάρρος 

στους άντρες του σε κάθε 

δύσκολη στιγμή. Μια μέρα, ένα 

παλικάρι που είχε έρθει για 

πρώτη φορά να πολεμήσει μαζί 

του, του είπε: «Τα πράματα 

είναι άσχημα. Οι Τούρκοι 

είναι πολύ κοντά μας». Και 

ο Καραϊσκάκης με χαμόγελο 

παρατήρησε: «Μα κι εμείς δεν 

είμαστε πολύ κοντά τους;».



τηλ.:  27410 - 29663 ,  Κιν: 6932 659820

fax: 27410 - 75727, e-mail: grammateia@apostolospavlos.gr

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι εγγραφές των μαθητών στα Εκπαιδευτήριά μας 

για το Σχολικό Έτος 2013-14 άρχισαν.

Στις εγγραφές μαθητών 

που θα γίνουν μέχρι τέλους Μαρτίου 

θα παρέχεται μεγάλη οικονομική έκπτωση.

Οι ενδιαφερόμενοι ας σπεύσουν.

www.apostolospavlos.gr


