
E συρε ἀργά τά
βήματά του
ὥς τή χο-

ντρή ρίζα τοῦ πλάτα-
νου ὁ ἀσπρομάλλης
καπετάν Μῆτρος. Τυλί-
χτηκε καλά στήν κάπα
του κι ἔγειρε τό κεφάλι
πάνω σέ μιά πλατιά πέ-
τρα γιά προσκέφαλο.
Ἔνιωθε τήν ἀνάγκη νʼ ἀποκοιμη-
θεῖ. Τό ἕνα χέρι κρατᾶ τήν κάπα καί
τʼ ἄλλο σφίγγει τό καριοφίλι του. Ζω-
σμένος τʼ ἄρματα πλάγιασε ὁ γερο-κλέφτης
νά δώσει ἀνάπαυση στό ταλαιπωρημέ-
νο σῶμα ὥσπου νά φέξει ἡ αὐγή. Οἱ
δυνάμεις του τόν ἐγκαταλείπουν σι-
γά σιγά, μά δέν τό βάζει κάτω.

Κάθε αὐγή ἐδῶ καί πενήντα
χρόνια ἀπό τότε πού ἀμούστακο
παιδί πῆρε τά βουνά, κάθε αὐγή
ξυπνάει μέ τόν ἴδιο καημό. Κάθε νύχτα τήν
ἴδια προσευχή κάνει, νʼ ἁπλώσει ἡ Λευτεριά
τά πέπλα της σέ τοῦτο τόν ἔρμο τόπο.

— Ἀργεῖ ἀκόμη νά μᾶς χαμογελάσει, μά
δέ μᾶς ξέχασε. Ἔτσι λέει στά παλληκάρια
του ὁ καπετάν Μῆτρος κάθε φορά πού ἀπο-
γοητεύονται σάν βλέπουν ἄκαρπες τίς προ-
σπάθειες, τούς ἀγῶνες τους.

...................................................................
— Ἄιντε, καημένε πλάτανε, ἄρχισε νά μο-

νολογεῖ. Γέρασες κι ἐσύ. Σʼ ἔφαγε τό ξερο-
βόρι καί τό μπαρούτι τοῦ κλεφτοπόλεμου.
Κράτα, κράτα λίγο ἀκόμη, νά δεῖς τή Λευτε-
ριά. Δέ θʼ ἀργήσει. Κάναμε συμβόλαιο οἱ
δυό μας. Πρίν μοῦ χτυπήσει τήν πόρτα ὁ χά-
ρος, θά συναντηθοῦμε. Καί τότε θά πῶ, χα-
λάλι ἡ πείνα καί ἡ δίψα, τό κρύο καί τό λιο-
πύρι πού βασάνισαν τό κορμί μου. Χαλάλι
γιά τή Ρήγισσα τή Λευτεριά!

Κι ἐσεῖς που-
λιά, φίλοι μου καρ-

διακοί, πού ζεῖτε λεύτε-
ρα κι ἀδούλωτα στή σκλάβα γῆ
μας, τραγουδῆστε μου τό πιό με-
λωδικό τραγούδι σας ἀπόψε, νά

ὀνειρευτῶ πώς ἔρχεται, πώς φτάνει.
..................................................................
Αὐτά μονολογοῦσε ὁ καπετάνιος, ὅταν

ἦρθε γλυκός ὁ ὕπνος νά τοῦ κλείσει τά βλέ-
φαρα. Ὁ Τάσης κι ὁ Διαμαντής, πού φύλα-
γαν ὅλη νύχτα, τόν ἄκουγαν νά γελάει στόν
ὕπνο του.

— Σιγά, μήν τόν ξυπνήσουμε.
— Ἄσʼ τον νά χαίρεται στόν ὕπνο του,

ἀφοῦ στόν ξύπνιο του μόνο τήν πίκρα τῆς
σκλαβιᾶς δοκιμάζει. Ἄσʼ τον νά χαμογελάει
κοιμισμένος.

— Ποῦ θά πάει; Δέ θά ἔρθει καί γιά μᾶς ἡ
Ἄνοιξη πού περιμένουμε χρόνια καί χρόνια;

..................................................................
— Ἔλα καί ξύπνησε ὁ καπετάνιος. Πᾶμε

νά τόν ρωτήσουμε γιά τά ὄνειρά του.
Σηκώθηκε ἀργά ἐκεῖνος, κάθησε σταυρο-

πόδι ἀκουμπώντας τήν πλάτη στό δέντρο.
Κύτταξε γύρω του σάν κάποιον νά ᾽ψαχνε.
Ἔτριψε τά μάτια μέ ἀπορία.

— Ποῦ ᾽ναι την;
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— Ποιά, καπετάνιε;
— Ποῦ πῆγε; Νά, δῶ πλάι μου ἦταν.
— Ποιά ἦταν, καπετάνιε;
— Ἡ Ρήγισσα, ἡ Λευτεριά. Δέ γελάστηκα.

Κρατοῦσε στεφάνι δάφνης στό ᾽να της χέρι
καί σπαθί στʼ ἄλλο. Ἦρθε, μέ χάιδεψε. Μοῦ
γιάτρεψε τίς πληγές. Μοῦ μαλάκωσε τόν
πόνο τῆς καρδιᾶς. Ὕστερα μʼ ἔπιασε ἀπό τό
χέρι καί μοῦ ᾽πε.

— Σήκω, καπετάνιε. Τί κάθεσαι; Σήκω καί
χτύπα νʼ ἀνοίξεις δρόμο, νά διαβῶ.

Κι ἀναταράχτηκα. Σηκώθηκα, νά ξεκινή-
σω.

— Ὄνειρο ἦταν, καπετάνιε. Γλυκό ὄνειρο
καί πάει. Κάθε πρωί γιά τό ἴδιο ὄνειρο μι-
λᾶμε.

— Ὄχι, ἀπόψε δέν ἦταν ὅπως ἄλλοτε.
Μοῦ φανερώθηκε ὁλοζώντανη. Πάει νά πεῖ
πώς ἔρχεται, δέν ἀργεῖ.

— Ἀπ΄ τό στόμα σου καί στοῦ Θεοῦ τʼ αὐτί,
καπετάνιε!

— Ἄιντε, πᾶμε τώρα, παλληκάρια. Ἀντάμα
τά νιάτα μέ τά γερατειά νά τῆς ἀνοίξουμε
δρόμο.

...................................................................
Κι ἦρθε ἡ Λευτεριά, γιατί ὑπῆρξαν γέρο-

ντες καί νέοι ἀδούλωτοι στήν ψυχή, πού τήν
ὀνειρεύονταν νύχτα μέρα, τετρακόσια ὁλό-
κληρα χρόνια. Πού ἔθρεψαν γενιές μέ τʼ ὅ-
ραμά της. Πού μάτωσαν, θυσιάστηκαν γιʼ
αὐτήν κι ἔτσι μᾶς τή χάρισαν.

Ἐμεῖς κρατᾶμε στόν τόπο μας αὐτή τήν
ἀκριβοπληρωμένη Λευτεριά; Ἀγωνιζόμα-
στε, γιά νά ἀγκαλιάζει τήν Ἑλλάδα μας ἀπʼ
τή Θράκη ὥς τήν Κρήτη καί τήν Κύπρο μας;
Παρακαλᾶμε κι ἐλπίζουμε, νά σκεπάσει γρή-
γορα τήν ἀλύτρωτη Πόλη καί τή Μικρασία
μας, τή δακρυσμένη Κύπρο μας;

Ἐσύ, ἐγώ τί κάνουμε σήμερα;
Ε.Π.
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Γιά
Ἐκπαιδευτικούς

καί μεγάλα παιδιά

ΑΚΚΡΡΙΙΒΒΟΟΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΕΕΝΝΗΗ ΛΛΕΥΥΤΤΕΡΙΑ
ΤΤόόµµοοςς  ΑΑ΄́  ((11445533--11883300  µµ..ΧΧ))
ΤΤόόµµοοςς  ΒΒ΄́((1188300-11994444  µµ..ΧΧ))

ἈἈρρττ..  ΜΜεεννάάγγιιαα    ((ΧΧλλόόηηςς  ἈἈχχααϊϊκκοοῦῦ))

Οἱ ἱστορικές σελίδες τῆς Συγγραφέως,
πού τόσο διαβάστηκαν

καί ἀγαπήθηκαν  ἀπό µικρούς καί µεγάλους,
µέσα στίς χιλιάδες σελίδες 

τοῦ Χριστιανικοῦ Περιοδικοῦ  «Πρός τήν ΝΙΚΗΝ»,
εἶναι στά χέρια σας.

Ἕνα ἀπόκτηµα γιά τά νιάτα,
µιά κλήση  γιά µεγάλα ἱστορικά πετάγµατα!

Διαβάστε το µέ σεβασµό καί ἀγάπη.

Κάθε τόµος σελίδες 432.

ΑΘΗΝΩΝ: Σόλωνος 100 (106 80 ΑΘΗΝΑΙ)
Τηλ. 210.3624349.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Φίλωνος 34α (185 31 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ)
Τηλ. 210.4179022.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Πλατ. Ἁγ. Σοφίας 6 (546 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
Τηλ. 2310.272739.
ΠΑΤΡΩΝ: Γούναρη 45 (262 21 ΠΑΤΡΑΙ)
Τηλ. 2610.278993.
ΚΥΠΡΟΥ: Ἑλλάδος 115 (3041 ΛΕΜΕΣΟΣ)
Τηλ. 25.355081.
ΒΟΛΟΥ: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
Κοραῆ καί Ἀλεξάνδρας (383 33 ΒΟΛΟΣ)
Τηλ. 24210. 25952.

Ἀπευθυνθεῖτε στά Παραρτήµατα 
Βιβλιοπωλείου «Ο ΣΩΤΗΡ»




