Tﬁ Î˘·Ú›ÛÛÈ
ÙÔ˘- ª˘ÛÙÚ·Ἡ παράδοση αὐτή δείχνει
τή μεγάλη πίστη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ
στήν ἀνάσταση τοῦ Γένους

Κοντά στό Μυστρά σ’ ἕνα ὀροπέδιο, ὅπου κάτω φαίνεται ὅλη ἡ
Σπάρτη, βρισκόταν πρίν μερικά χρόνια ἕνα ψηλό κυπαρίσσι τοῦ τόπου.
Τώρα δέν ὑπάρχει πιά.
Κάποιος ἄναψε φωτιά ἐκεῖ κοντά,
χωρίς νά σκεφτᾹ τό καημένο τό γέρικο δέντρο, καί οἱ σπίθες ἔπεσαν
ἐπάνω του κι ἔπιασε φωτιά καί κάηκε.
Αὐτό τό κυπαρίσσι φυτεύτηκε πολύ περίεργα.
Ὅταν οἱ Τοῦρκ οι ἦταν ἀκόμη
στόν τόπο μας, ἕνας μεγάλος πασς
ἦρθε μιά μέρα σ’ αὐτό τό μέρος νά
πάρη τόν ἀέρα του. Ἔδωσε διαταγή
στούς δούλους του νά τοῦ ψήσουν
ἕνα ἀρνί στή σούβλα καί κάθισε ἐκεῖ
κι ἄρχισε νά τρώει.
Εἶχε μαζί του ἕνα νέο βοσκό, χριστιανό, πού τόν ὑπηρετοῦσε καί καθώς τό παιδί στεκόταν ἐκεῖ πάνω
καί κοίταζε αὐτό τό ἔκτακτο θέαμα,
τούς κάμπους μέ τά δέντρα, τά τρεχούμενα νερά καί τά βουνά τριγύρω,
ἀναστέναξε βαθιά.
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Ὁ πασς τόν ἄκουσε καί ρώτησε:
— Τί ἔχεις, Ἑλληνόπουλο; γιατί ἀναστενάζεις
ἔτσι;
— Καί πῶς νά μήν ἀναστενάζω ἔτσι, ἀφέντη;
— Τί σοῦ χάλασε τήν καρδιά;
— Καί πῶς νά μήν κλαίει ἡ καρδιά μου, ὅταν ξέρω πώς ὅλος αὐτός ὁ ὡραῖος τόπος καί αὐτά τά
τρεχούμενα νερά καί τά βουνά ἦταν δικά μας μιά
φορά, πῶς ἐσεῖς καί οἱ πατέρες σας μς τά πήρατε;
— Ἔτσι τό ἤθελε ὁ Ἀλλάχ.
— Μά ὄχι γιά πάντα, εἶπε τό Ἑλληνόπουλο,
γιατί οἱ γέροι μς λένε, καί ὅπως μς βλέπει ὁ Θεός, ἐγώ πάντα τρέφω τήν πεποίθηση πώς μέ τόν
καιρό πάλι δικά μας θά εἶναι!
Ὁ πασς ὀργίστηκε.
— Βρέ ἀνόητε, φώναξε, τί κουταμάρες εἶναι
αὐτές, πού λές;
Καί ἁρπάζοντας τή σούβλα πού εἶχε ψηθᾹ τό
ἀρνί καί μαύρη ὅπως ἦταν, τήν ἔμπηξε μέ ὅλη του
τή δύναμη στή γᾹ.
— Νά! φώναξε. Τό βλέπεις αὐτό; λοιπόν ἄν
αὐτό τό καμένο ξερόκλαδο βγάλει κλαδιά καί φύλλα, τότε μπορεῖς νά τρέφεις τήν ἐλπίδα ὅτι οἱ δικοί σου θά ξαναπάρουν αὐτόν τόν τόπο!
Καί νά! Τήν ἄλλη μέρα ἡ σούβλα εἶχε ριζώσει
καί βλάστησε καί μεγάλωσε, ἔγινε τό ψηλό κυπαρίσσι, πού ἦταν ἐκεῖ γιά τόσα χρόνια ἀπό πάνω
ἀπό τόν κάμπο τᾹς Σπάρτης.
Κι αὐτό τό Ἑλληνόπουλο ἦταν ἕνας ἀπό κείνους πού πολέμησαν, γιά νά ξαναπάρουν τόν τόπο μας κι ὅταν ἦταν πάλι ἐλεύθερη ἡ Ἑλλάδα,
ἔφερνε τά παιδιά του καί τά παιδιά τῶν παιδιῶν
του κάτω ἀπό τό κυπαρίσσι καί τούς ἔλεγε πῶς
φύτρωσε».
Ἰουλία Δραγούμη

