
Πατρίδα, ἡ ἡμέρα σου σήμερα:
25 Μαρτίου 1821!

Ζεῖς, Πατρίδα, καί μᾶς κρατᾶς στήν ἀγκαλιά σου –
Μάνα νοητή– ἑκατόν ἐνενήντα χρόνια ἀπό τότε πού
πῆρες τή μεγάλη ἀπόφαση: «Ἐλευθερία ἤ θάνατος».

Καί ὕψωσαν - ὄχι τίς γροθιές - μά τίς καρδιές τά
παιδιά σου καί ρίχτηκαν στό μεγάλο Ἀγώνα, σχεδόν
ἄοπλοι, γιά νά σ᾿ ἀναστήσουν. Ὄχι πώς ἤσουν νεκρή,
μά δέν μποροῦσες νά ζήσεις ὅπως ἤξερες, ἀπό τότε
πού πρωτοφάνηκες γιά νά λάμψεις στό βράχο τοῦτο
πού κατοικοῦμε.

Καί τά παιδιά σου ζοῦσαν, μά δέν ἦταν ἐκείνη ζωή.
Σκυμμένο κεφάλι, σφιγμένη καρδιά, κλεισμένη
Ἐκκλησιά, κρυφά σχολειά, ἁρπαγές καί κρεμάλες...
ὥσπου ἀκούστηκε τοῦ Ρήγα σου ἡ φωνή, ἡ φωνή σου:

«Ὥς πότε παλληκάρια νά ζοῦμε στά στενά,
μονάχοι σά λιοντάρια στίς ράχες στά βουνά;...».
Καί τά παλληκάρια πολέμησαν, μάτωσαν, πέθαναν,

ἐλεύθεροι πολιορκημένοι γιά ἐλεύθεροι μαχητές.
Ἄνδρες, γυναῖκες, παιδιά, ἕνας ὁλόκληρος λαός καί
πίσω του οἱ σκιές τῶν προγόνων καί μαζί του οἱ εὐγε-

νικές καρδιές τῶν Φιλελλήνων. Κι ἔγινε τό
θαῦμα τοῦ Θεοῦ!

Πατρίδα, ἡ ἡμέρα σου σήμερα,
25 Μαρτίου 2011, μά καί ἡ δική

μου μέρα γιά νά στοχαστῶ γιά τό μέλλον
σου καί νά ἐνεργήσω στό παρόν σου.

Ἐγώ, Πατρίδα, γνώρισα τήν ἐλευθερία
νά ἔχω ὅ,τι θέλω καί τή δυνατότητα νά
ἀρνηθῶ τό ἀγωνιστικό ἦθος καί παρελ-
θόν σου, πού μοῦ χάρισε ὅλα ὅσα ἔχω.

Σήμερα, Πατρίδα μου, ἀκούω πώς δέ
σ᾿ ἔχω ἀνάγκη ὡς ἰδέα, ὡς ὅραμα, ὡς
τρόπο ἀνώτερης ζωῆς. Ἄλλαξαν, λένε,
οἱ καιροί. Οἱ λαοί δέν πολεμοῦνε πιά
γιά τήν τιμή τους. Ἄλλοι λαοί ἰσχυροί

κανονίζουν τό «πόσο πουλάει» ὁ κάθε
λαός, γιά νά τόν παίξουν στά ζάρια καί ν᾿

αὐξήσουν αὐτοί τόν πλοῦτο τους, καί τήν
ἰσχύ τους.

Τώρα, οἱ Πατρίδες δέν πρέπει νά ᾿χουν σύνορα, δη-
λαδή δέν πρέπει νά ὑπάρχουν Πατρίδες; Γιά νά μήν
ὑπάρχουν οἱ ἰδέες τους; Ἡ δική σου ἰδέα νά μήν ὑπάρ-
χει. Ποιά; Ἡ ἀγωνιστικότητα: «Νῦν ὑπέρ πάντων
ἀγών».

Ἀγώνας γιά ὅλα τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς φυλῆς μας.
«Ναί, ἀγών ὑπέρ πάντων» ὄχι κατά πάντων. Αὐτό
δέν εἶναι δική σου ἰδεολογία. Δέν ἤσουν ποτέ οὔτε
ἀναρχική, οὔτε ξενόφοβη. Ἤσουν πάντα ἀνοιχτή σέ
ὅλους καί δέ στέρησες τίποτε ἀπό ὅ,τι εἶχες ἀνώτερο,
εὐγενέστερο, ἱερότερο ἀπό τά δικά σου σέ ὅσους τό
ἐκτιμοῦσαν καί τό ζητοῦσαν.

Ὅμως κράτησες πάντα τό δικό σου, τό αἰωνόβιο καί
πάντα νεαρό πρόσωπό σου, ζυμωμένο ἀπό τόν ἀέρα
τῆς θάλασσας καί τόν πηλό τῆς ζωοδότρας γῆς σου.
Καί κεῖνα τά μάτια σου ν᾿ ἀγναντεύουν πάντα τό
ἄπειρο καί νά μή χάσουν συνάμα τή θέα τή δική σου!

25 Μαρτίου 1821
Πατρίδα μου, σήμερα εἶναι ἡ μέρα σου. Ὁ ἀγέρας

σου εὐωδιάζει ἁγιοκέρι τῆς Εὐαγγελίστριας καί τῆς
ἁγίας Λαύρας θυμίαμα. Δάφνη καί μύρτο μυρίζει στή
διπλή ἄνοιξη τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων.

Ἕνα παιδί σου,
πού γιορτάζει τή μέρα σου.

ΠΠααττρίίδδαα,, ἡἡ ἡἡμμέέρραα σσοουυ....
..

ΠΠααττρίίδδαα,, ἡἡ ἡἡμμέέρραα σσοουυ....
..
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Τόν ἔκαναν μέ τά χρόνια τραγούδι τόν κα-
ϋμό, τόν πόνο καί τόν πόθο τους οἱ   Ἕλληνες
ραγιάδες. Μετά τήν τραγική κι ἀλησμόνη-
τη ἐκείνη ἄνοιξη –Μάιος 1453– ὅλο καί
καρτεροῦσαν μιάν ἄλλη ἄνοιξη νά ̓ ρθεῖ, πού
θά ᾿φερνε μαζί της τή Λευθεριά.

Καί τά χρόνια περνοῦσαν. Κι οἱ αἰῶνες
περνοῦ σαν, χωρίς νά ῤχεται τό «ποθού-
μενο».

ΤΤέσσερα μαῦρα
ἀτέλειωτα ἑκατόχρονα 
βουβός κι ἀποκρυμμένος
κλωσσοῦσε τήν ἐκδίκηση
ὁ Δικέφαλος
στό δουλωμένο Γένος. 

(Γ. Δροσίνη, Ὁ Δικέφαλος)

Κι ὅλο σήκωνε τό κεφάλι τό δύστυχο
Γένος. Κι ὅλο ριχνόταν σ᾿ἀγῶνες γιά τή
λευθεριά του, συ χνά στό αἷμα πνιγμένους
καί στήν ἀπελπισιά. Θάρρευε τότε σ᾿
αὐτούς πού ὑπόσχονταν βοήθεια. Γιά νά
μένει ὅμως πάντα ἡ δύστυχη Πατρίδα
προδομένη. Ἀληθινά καί παραστατικά τό
π̓ε ὁ ποιητής της:

«Ἄλλος σοῦ ἔκλαψε εἰς τά στήθια
ἀλλ᾿ ἀνάσασιν καμμιά·
ἄλλος σοῦ ἔταξε βοήθεια
καί σέ γέλασε φρικτά».

(Δ. Σολωμοῦ, Ὕμνος εἰς τήν Ἐλευθερίαν, στρ. 11)

«Ἀκόμη τούτη ἡ ἄνοιξη, ραγιάδες, ρα-
γιάδες...»

Κι ἦρθε ἡ εὐλογημένη ἄνοιξη, ἡ εὐλογη-

Ἐκείνη
τήν ἄνοιξη

Ἐκείνη
τήν ἄνοιξη

««ἈἈκόόμμηη ττοούττηη  ἡἡ  ἄννοοιιξξηη,

ρραγγιιάδεεςς,  ρρααγγιάάδδεςς......»» 
((ΔΔηημμοοττιικκόό))
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μένη μέρα! Κι ἦταν Μάρτιος. Κοντά πού
γιόρταζε ἡ Παναγία μας, τοῦ Γένους μας ἡ
Μάνα. Κοντά πού στάθηκε μπροστά της
ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ, νά τῆς εὐαγγελι-
σθεῖ τό χαρμόσυνο μήνυμα τοῦ λυτρωμοῦ
τ  ̓ἀνθρώπου ἀπ᾿τῆς ἁμαρτίας τά πιό βα-
ριά δεσμά.

Τώρα, ὁ ἄγγελος φθάνει μέ ὁρμή στήν
πονεμένη κόρη, πού «πάντα τήκεται
στήν ἔρμη της τήν κλίνη, λησμονημένη,
ὁλάρφανη, χλωμή, ἀπελπισμένη», ἁλυ-
σωμένη. Τήν Ἑλλάδα. Κι εὐθύς,

««Ὁ ἄγγελος ἐστάθηκε· 
διπλώνει τά φτερά του...
– Ξύπνα, ταράξου, μή φοβοῦ...
Ὁ Κύριός μου εἶναι μέ σέ.
Ἑλλάς, ἀνάστα, χαῖρε.»
(Ἀ. Βαλαωρίτη,
Εἰκοστή πέμπτη Μαρτίου)

25 Μαρτίου 1821. Ἡ Ἑλλάδα, ἡ
τουρκοπατημένη καί σκλαβωμένη αἰῶνες
τώρα, «ξυπνᾶ». Καί τό «ξύπνημά» της
γίνεται φοβερό, καθώς τό φορτίζει τό δί-
κιο καί τό χρέος. Ὀρθώνει τό ἀνάστημά
της. Κερδίζει τή Λευθεριά της σπιθαμή-
σπιθαμή.  Ὁλόγυρά της τά παιδιά της, πού
ἀγωνίζονται τόν «ὑπέρ πάντων» ἀγώνα.
Μέ θαυμασμό καί συγκίνηση τῆς τό ψάλ-
λει ὁ ποιητής:

«Ἀλλά τώρα ἀντιπαλεύει
κάθε τέκνο σου μ᾿ὁρμή
πού ἀκατάπαυστα γυρεύει
ἤ τή νίκη ἤ τή θανή».
(Δ. Σολωμοῦ, Ὕμνος εἰς τήν Ἐλευθερίαν, στρ. 15).

1821-2011. Ἑκατόν ἐνενήντα χρό-
νια πορείας τοῦ νέου Ἑλ ληνισμοῦ. Μιᾶς
πορείας μέ συνεχεῖς σκληρούς ἀγῶνες
γιά τή διατήρηση τοῦ ὕψιστου ἀγαθοῦ
τοῦ ἀνθρώπου, τῆς ἐλευθερίας. Δέν εἶναι
–ὄχι– αὐτονόητο ἀγαθό ἡ ἐλευθερία.
Κερδίζεται καί θά κερδίζεται πάντα μέ
«ἀρετήν καί τόλμην». Ὅ πως μᾶς τό δί-
δαξαν ἐκεῖνοι οἱ Μεγάλοι τοῦ 1821,
ὅταν ἐκείνη τήν εὐλογημένη ἄνοιξη
ὕψωσαν τό λάβαρο μέ τή μεγάλη ἀπό-
φαση «Ἐλευθερία ἤ θάνατος»!

Ι.Κ.
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ἼἼσως μερικοί νομίζουν ὅτι ὁ χριστιανός
εἶναι ἕνας δειλός καί φοβιτσιάρης ἄνθρωπος
πού δέν μπορεῖ νά χαρεῖ τή ζωή του ἀλλά εἶναι
καταδικασμένος νά ζεῖ μέσα στή μιζέρια καί τή
δυστυχία. Πόσο λάθος κάνουν...! Ὁ ἀληθινός
χριστιανός εἶναι ἥρωας! Κι ἄν ζεῖ ὅπως θέλει ὁ
Θεός, τότε εἶναι ὁ πιό χαρούμενος καί εὐτυχι-
σμένος ἄνθρωπος στόν κόσμο. Ἄν θέλετε ἀπό-
δειξη, ἐλᾶτε νά γνωρίσουμε τόν ἅγιο νεομάρτυ-
ρα Λουκᾶ. Ἕνα νεαρό παλληκάρι πού ἀκολού-
θησε τό δρόμο τοῦ Χριστοῦ μέ χαρά καί αὐτο-
θυσία καί ἀξιώθηκε νά γίνει Μάρτυρας!

* * *
Ὁ Λουκᾶς γεννήθηκε στήν Ἀδριανούπολη λί-

 γα χρόνια πρίν τό 1800. Οἱ γονεῖς του ἦταν πι-
στοί χριστιανοί. Δυστυχῶς ὅμως σέ ἡλικία μόλις
6 ἐτῶν ἔμεινε ὀρφανός ἀπό πατέρα καί ἔτσι ἡ
φτωχή μητέρα του ἀναγκάστηκε νά τόν στείλει
σέ ἕναν Ἕλληνα ἔμπορο, γιά νά μένει καί νά ἐρ -
γάζεται κοντά του. 

Κάποια μέρα στήν Κωνσταντινούπο λη ὁ Λου -
κᾶς φιλονίκησε μέ ἕνα τουρκόπουλο καί μάλι-
στα τό κτύπησε ἄσχημα. Οἱ Τοῦρκοι πού περ-
νοῦσαν ἀπό ἐκεῖ καί εἶδαν τόν καβγά ὅρμησαν
πάνω στό Ἑλληνόπουλο ἀπειλώντας νά τό σκο-
τώσουν. Πά νω στό φόβο του ὁ μικρός Λουκᾶς -
τότε ἦταν μόλις 13 χρονῶν- φώναξε: 

— «Ἀφῆστε με ἐλεύθερο καί θά γίνω Μου-
σουλμάνος!». Πράγματι τό παιδί τρομαγμένο
τό  ὁδήγησαν σ’ ἕναν Τοῦρκο ἀφέντη κι ἐκεῖ
ἀρνήθηκε τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. 

Καθώς συνῆλθε ὅμως ἀπό τό φόβο, συνειδη-
τοποίησε τή μεγάλη ἁμαρτία του καί μετάνιωσε
εἰλικρινά. Ἄρχισε λοιπόν νά ἀναζητᾶ τρόπους
γιά νά ξεφύγει ἀπό τά χέρια τῶν Τούρκων. Καί

μιά μέρα, χωρίς νά τόν πάρουν εἴδηση, δραπέ-
τευσε μόνος του. Ἄλλαξε τά τούρκικα μέ χρι-
στιανικά ροῦχα καί ἀνέβηκε σ’ ἕνα πλοῖο πού
ταξίδευε γιά τή Σμύρνη. Βρῆκε ἀμέσως ἱερέα,
ἐξομολογήθηκε κι ἀκολουθώντας τή συμβουλή
του κατέφυγε στό Ἅγιο Ὄρος. Ἐκεῖ θά μπο-
ροῦσε νά συναισθανθεῖ καλύτερα τό βαρύ του
ἁμάρτημα καί νά σταθεροποιηθεῖ στό δρόμο τοῦ
Θεοῦ.

Νέα ἐμπόδια ὅμως παρουσιάστηκαν. Ἐπειδή
ἦταν μικρός στήν ἡλικία τά Μοναστήρια δέν
τόν δέχονταν νά μείνει μόνιμα. «Κάτι ἄλλο θέ-
λει ἀ πό μένα ὁ Θεός» σκέφθηκε ὁ Λουκᾶς. Τό-
τε ἦταν πού ἀκούγοντας τίς ἱστορίες τῶν νεο-
μαρτύρων, ἄ ναψε μέσα του ὁ πόθος νά μαρτυ-
ρήσει κι αὐτός γιά τόν Χριστό. Ἄλλωστε πολλοί
ἀπό τούς νεομάρτυρες εἶχαν παρόμοια περιπέ-
τεια μέ τή δική του. Ἐξαναγκάστηκαν νά γίνουν
μουσουλμάνοι καί, προκειμένου νά ἐξιλεωθοῦν
γιά τήν ἄρνηση τῆς πίστης τους, ἀκολούθησαν
τήν ὁδό τοῦ μαρτυρίου. 

Τόν πόθο του γιά τό μαρτύριο τόν ἀποκάλυ-
ψε σ’ ἕναν ἔμπειρο πνευματικό στή Σκήτη τῆς
Ἁγίας Ἄννας. Ἐκεῖνος τόν θαύμασε, ἀλλά θέλη-
σε νά τόν δοκιμάσει μήπως καί ἦταν πρόσκαι-
ρος ὁ ἐν θουσιασμός του. Ἀφοῦ πέρασε περίπου
ἕνας μήνας μέ σκληρή ἄσκηση, ὁ διακριτικός
γέροντας ἔκρινε τό Λουκᾶ ἄξιο νά γίνει μονα-
χός καί τοῦ ἔδωσε τήν εὐλογία νά ἐπιστρέψει
στόν κό σμο καί νά ὁμολογήσει τήν ἀληθινή πί-
στη. Τόν ἔβαλε σέ ἕνα πλοῖο μέ προορισμό τή
Μυτιλήνη καί ἔστειλε μαζί του ἕναν ἱερομόνα-
χο, τόν πατέρα Βησσαρίωνα, γιά νά τόν συνο-
δεύει καί νά τόν ἐνθαρρύνει στό δύσκολο δρό-
μο του.

ὍὍτταανν  οοἱἱ  ἍἍ
γγιιοοιι

ἦἦτταανν  ππααιιδδιιάά

Ἀ λ η θ ι ν ό  π α ν η γ ύ ρ ιἈ λ η θ ι ν ό  π α ν η γ ύ ρ ι
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Ὡστόσο ὁ Λουκᾶς ἦταν ἀποφασισμένος.
Πρίν φτάσουν ἀκόμα στή Μυτιλήνη ὅταν εἶδε
στήν Τένεδο μιά ὁμάδα Τούρκων, εἶπε αὐθόρ-
μητα στό συνοδό του: 

— Πάτερ, νά, ἐδῶ ἔχει Τούρκους! Τί μέ ἐμπο-
δίζει νά μαρτυρήσω;... Ἔκανε ὅμως ὑπακοή στό
συνετό γέροντα ὁ ὁποῖος τόν συγκράτησε γιά
νά μήν παρεκκλίνουν ἀπό τό ἀρχικό τους σχέ-
διο. Φτάνοντας στή Μυτιλήνη ὁ Λουκᾶς ἄρχισε
νά ἀναλογίζεται τό ἔνδοξο μαρτύριο πού εἶχε
ὑποστεῖ ἐκεῖ μόλις πρίν λίγα χρόνια ὁ ἅγιος 
Θεόδωρος ὁ Βυζά-
ντιος, καί μέσα
του φούντωνε
ὅλο καί πε-
ρισσότερο
ἡ φλόγα τῆς
ἀγάπης γιά
τόν Χριστό
καί ὁ πόθος
τοῦ μαρτυρί-
ου. Πῆγε
στήν ἐκκλησία
ὅ που ζήτησε
συγχώρεση
ἀπό τούς χρι-
στιανούς καί
κοινώνη σε
τῶν ἀχρά-
 ντων Μυ-
 στηρίων. 
Συνάντησε καί τό Μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος ἔδω-
σε ἐντολή σέ ὅλες τίς ἐκκλησίες τῆς Μυτιλήνης
νά γίνονται παρακλήσεις γιά τήν ἐνίσχυ ση τοῦ
νεαροῦ ὁμολογητῆ.

Μέ τίς εὐ χές ὅλων νά τόν συνοδεύ ουν, ὁ
Λουκᾶς παρουσιάστηκε στό δικαστήριο κι ἐκεῖ
ὁμολόγησε μέ παρρησία τήν πίστη του: «Ἐγώ
Χριστιανός εἶμαι καί χριστιανός θέλω νά πεθά-
νω!». Μάταια προσπαθοῦσαν οἱ Τοῦρκοι νά τόν

μεταπείσουν μέ ὑποσχέσεις καί ἀπειλές. Ὁ
εὐλογημένος νέος παρέμενε βράχος ἀκλόνητος.
Μάλιστα τούς ἀπαντοῦσε μέ τόση σοφία καί σύ-
νεση πού ὅλοι ἀποροῦσαν ἀλλά καί τόν θαύμα-
ζαν!

Τόν ἄφησαν τρεῖς μέρες στήν φυλακή μέ τήν
ἐλπίδα ὅτι θά ἀλλάξει γνώμη, μά ὅταν εἶδαν τήν
ἀμετακίνητη στάση του, τόν καταδίκασαν σέ ἀ -
παγχονισμό. Τό πιό ἐντυπωσιακό εἶναι ὅτι ὁ
Λουκᾶς βάδιζε στό δρόμο γιά τήν ἐκτέλεση σάν
νά πήγαινε σέ πανηγύρι! Τόση ἦταν ἡ χαρά καί ἡ

βιασύνη του, ὥστε ἔπεσε πάνω σέ
ἕναν ἀπό τούς φύλακες πού πή-

γαιναν μπροστά του:
— Καλά, σέ γάμο πη-

γαίνεις καί τρέχεις
ἔ τσι;!...τοῦ φώ-
 ναξε ἐκεῖνος.

Τελικά ἔφτα-
σαν στόν τό-
πο τῆς ἐ κτέ-
λεσης ὅπου
ὁ Λουκᾶς, ἀ -
φοῦ προσευ-
χήθηκε θερμά,

ἄφη σε ἀτάρα-
χος νά τοῦ πε-
ράσουν τό σκοινί
στό λαιμό. Χα-
ρούμενος καί εἰ -

ρηνικός παρέδω-
σε τήν ψυχή του στόν ἅγιο Θεό. Ἦταν 23 Μαρτί-
ου 1802. Τό κρεμασμένο σῶμα του γιά τρεῖς μέ-
ρες εὐωδίαζε. Οἱ Τοῦρκοι τό ἔριξαν στή θάλασ-
σα, ὡστόσο μέ θαυμαστό τρόπο τό ἱερό λείψανο
ἔφτασε στά χέρια εὐλαβῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι τό
ἐνταφίασαν μέ τιμή. Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται κά-
θε χρόνο στίς 23 Μαρτίου.

Νικηφόρος
--------------------1. Πόλη τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης.
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1821-2011:190 χρόνια μετά τήν Ἐπανάστα-
ση τοῦ 1821. Οἱ ἥρωές της εἶναι «ἕνας δυνα-
τός φορέας τοῦ ζωντανοῦ Ἑλληνισμοῦ…
πρός τόν ὁποῖο εἶναι φυσικό νά στρεφόμα-
στε, ὅταν νιώθουμε τήν ἀνάγκη νά συνειδη-
τοποιήσουμε καλύτερα καί νά τονώσουμε
τόν ἑαυτό μας, νά ἐπικοινωνήσουμε ξανά μέ
τίς βαθιές πηγές τῆς ἐθνι κῆς μας ζωῆς» .

Ἀπόγονοι αὐτῶν τῶν ἡρώων τοῦ ʼ21 συνε-
χίζουν νά συγκροτοῦν σήμερα τόν «Πατριω-
τικό Ὅμιλο Ἀπογόνων Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821
καί Ἱστορικῶν Γενῶν τῆς Ἑλλάδος». Ἱδρύθη-
κε τό 1938, μέ πρωτοβουλία τοῦ στρατηγοῦ
Ἀμβρόσιου Φραντζῆ, καί ἄλλων φίλων τῶν
ἱστορικῶν αὐτῶν οἰκογενειῶν, καί πρόεδρο
τόν πέμπτης γενιᾶς ἀπόγονο τοῦ στρατηγοῦ
τοῦ ʼ21 Δημητρίου Πλαπού τα, κ. Κωνσταντίνο
Πλαπούτα. Ἀριθμεῖ περίπου 150 ἐπιφανή μέλη,
πού ἔχουν ἀποδειχθεῖ γνήσιοι ἀπόγονοι ἐκεί-
νων.

Ἡ κα Ἐρασμία Μπόταση-Κανά -
ρη σηκώνει λαμπρό ὄνομα καί
μνῆμες. Εἶναι τρισεγγονή τοῦ
ναυάρχου τοῦ ʼ21 –καί μετέπει-
τα πρωθυπουργοῦ– Κωνσταντί-

νου Κανάρη καί σύζυγος τοῦ Γεωργίου Μπό-
ταση, τρισεγγονοῦ ἐπίσης τοῦ Παναγιώτη
Μπόταση, μέλους τῆς πρώτης κυβέρνησης
τῆς Ἑλλάδος ἐπί Γεωργίου Κουντουριώτη, τό
1823. «Μέ τόν Κανάρη στόν ἕναν ὦμο μου
καί τόν Μπόταση στόν ἄλλο, τό βάρος τῆς
Ἱστορίας εἶναι γιά μένα ἀσήκωτο. Ἀπό μικρή,
θυμᾶμαι, στό σχολεῖο κάθε 25η Μαρτίου στίς
γιορτές ντυνόμουν μέ ἑλληνικές παραδοσια-
κές στολές, ἔλεγα ποιήματα καί ἔπαιζα σέ θε-
ατρικά ἔργα. Μές στήν Ἱστορία ἐγώ βουτηγ-
μένη, ἔπαιζα τό ρόλο μου καί ταυτόχρονα δά-
κρυζα! Κι ἀπό κάτω, ὅλοι οἱ γονεῖς ἔκλαιγαν
κι αὐτοί μαζί μου. Τήν ἴδια συγκίνηση ἐξακο-
λουθῶ νά νιώθω καί στίς μέρες μας…». 

«Γιά νά μή χαθεῖ τό ὄνομα
τῆς Μπουμπουλίνας, τῆς
ὁποίας ἡ μητέρα μου ἦταν
τρισεγγονή, μοῦ τό ἔδω-

σαν ὡς δεύτερο. Ἀπό μικρός ἄκουγα
νά μοῦ λένε γιά τό σπουδαῖο ὄνομα
πού φέρουμε καί γιά τούς ἔνδοξους

προγόνους μας. Μέ τέτοια βιώματα μεγάλω-
σα, μʼ αὐτό τό βαρύ φορτίο ἐξακολου θῶ νά
ζῶ…», ὁμολογεῖ ὁ κ. Φίλιππος Δεμερτζής-

Μάρτιος 201182



Μπούμπουλης, ἀπόγονος τῆς θρυλικῆς καπε-
τάνισσας. Ἐδῶ καί δύο δεκαετί ες, ὁ 54χρο-
νος Σπετσιώτης εἶναι ὁ διαχειριστής καί τῆς
πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς πού ἄφησε πίσω της
ἡ θρυλική Λασκαρίνα, ἡ μοναδική στήν παγκό-
σμια ναυτική ἱστορία γυναίκα ναύαρχος. «Γιά
μένα εἶναι πολύ σοβαρό νά διατηρηθεῖ τό
σπίτι τοῦ Μπούμπουλη, ὀκτακοσίων τετραγω-
νικῶν μέτρων, ἐδῶ στίς Σπέτσες. Σʼ αὐτό ἔζη-
σε ἡ Μπουμπουλίνα, ἀπό τό 1801 μέχρι καί τό
1825 πού σκοτώθηκε. Ἦταν σέ πολύ κακή κα-
τάστα ση, ἀλλά τό συντηρήσαμε. Δέ θέλαμε
νά ἀλλάξει χέρια, γιʼ αὐτό καί ποτέ δέ σκε-
φτή καμε νά τό πουλήσουμε, παρά τίς διάφο-
ρες προσφορές. Σήμερα εἶναι μουσεῖο ἐπι-
σκέψιμο γιά τό κοινό», λέει δείχνοντας τά
τριάντα βιβλία, διακοσίων σελίδων τό καθέ-
να, μέ σχόλια τῶν ἐπισκεπτῶν. Καί συμπλη-
ρώνει, «εἶμαι περήφανος πού εἶμαι Ἕλληνας
καί πού στίς φλέβες μου ρέει τό ἴδιο αἷμα μέ
αὐτό τῆς Μπουμπουλίνας».

«Ἐκτός ἀπό τό βαρύ ὄνομα πού
ἔχω κληρονομήσει, μοιάζω μέ τόν
πρόγονό μου καί φυσιογνωμικά,
ἀλλά ἔχω καί κάποια στοιχεῖα ἀπό
τό χαρακτήρα του», λέει ὁ ἀπόγο-

νος τῆς σημαντικότερης στρατιωτικῆς καί
πολιτικῆς φυσιογνωμίας τῆς Ἐπανάστασης
τοῦ 1821, τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, μέ
τό ἴδιο ἀκριβῶς ὀνοματεπώνυμο μέ τό Γέρο
τοῦ Μοριᾶ. «Ὁ πρόγονός μου κατάφερε καί
ἔκανε πολλά, ἐμεῖς δυστυχῶς δέν κάναμε τί-
ποτα. Ὁ πότε, τό μόνο πού μπορῶ νά πῶ εἶναι
ὅτι αἰσθάνομαι περήφανος, ἀλλά καί ἀνάξιος
ἀπόγονος τοῦ ἐνδόξου προγόνου μου».

Ἕνα μικρό μουσεῖο ἔχει μέ-
σα στό σπίτι της στό Χολαρ-
γό ἡ κ. Φάτια Μέξη, ὁ σύζυ-
γος τῆς ὁποίας ἦταν ἀπόγο-

νος τέταρτης γενιᾶς τῆς ἡρωικῆς οἰκογένει-
ας Χατζηγιάννη Μέξη ἀπό τίς Σπέτσες. Ὅπλα
τῆς Ἐπανάστασης, γράμματα ὑπογεγραμμέ-

να ἀπό τόν ἴδιο τό βασιλιά Ὄθωνα, ἐπιστολή
τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ἀλλά καί τό
ἀπειλητικό φιρμάνι πού ἔστειλε ἡ τσαρίνα τῆς
Ρωσίας Αἰ κατερίνη πρός τό σουλτάνο, πού τόν
προειδοποιοῦσε ὅτι σέ περίπτωση πού ἔκανε κά-
ποιο κακό στόν Χατζηγιάννη Μέξη ἦταν σά νά
τά ἔβαζε μέ τήν ἴδια καί τό στρατό της, κο-
σμοῦν τούς τοίχους τοῦ σπιτιοῦ. Ἡ ἴδια μιλᾶ
μέ καμάρι γιά τόν ἔνδοξο πρόγονό της. «Ὁ
Χατζηγιάννης Μέξης καταγόταν ἀπό τή Βό-
ρεια Ἤ πειρο. Ἔφυγε ἀπό τήν πατρίδα του καί
ἦρθε στίς Σπέτσες γιά νά ξεσηκώσει τούς
Ἕλληνες ἐναντίον τῶν Τούρκων. Ἦταν αὐτός
πού ἀγόρασε στή Μπουμπουλίνα τό πρῶτο της
καράβι καί πρόσφερε στόν Κολοκοτρώνη, γιά
νά τόν παροτρύνει νά πάρει τή μεγάλη ἀπόφα-
ση, ἕνα πολύ μεγάλο γιά τήν ἐποχή χρηματικό
ποσό, προκειμένου νά ἀγοραστοῦν ὅπλα καί πυ-
ρομαχικά. Ὅταν ἡ κυβέρνηση ἀντιμετώπιζε προ-
βλήματα, ὁ Μέξης ἔστειλε ἕνα μπα οῦλο γεμά-
το λίρες γιά νά βοηθήσει. Ἔφτιαξε σχολεῖο στίς
Σπέτσες, ἦταν ἕνας πολύ σημαντικός ἄνθρω-
πος καί ἥρωας».

Ὁ 34χρονος Κίτσος Μπότσαρης
εἶναι ἀπόγονος τῆς γνωστῆς
ἡρωικῆς οἰκογένειας ἀπό τό Σού-
λι. «Μακάρι νά μπορούσαμε νά
μεταφέρουμε τά ἰδανικά ἐκείνης
τῆς ἐποχῆς στή σημερινή Ἑλλά-

δα καί στούς σύγχρονους Ἕλληνες» δηλώνει
καί προβάλλει τό ἦθος τοῦ προγόνου του
Μάρκου Μπότσαρη, πού ἔσκισε τό δίπλωμά
του, προκειμένου νά διατηρηθεῖ ἡ ἑνότητα με-
ταξύ τῶν Ἑλλήνων ὁπλαρχηγῶν. 

Μέ ἕνα ὄνομα τόσο βαρύ, μιά ὁλόκληρη ἱ -
στορία, οἱ ἀπόγονοι τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821
κουβαλᾶνε ἀπό γενιά σέ γενιά τό κληροδότη-
μα πού τούς ἄφησαν οἱ πρόγονοί τους. Καί
αἰσθάνονται χρέος καί εὐθύνη νά μεταδώ-
σουν τούτη τήν ἱστορία καί στίς νεότερες γε-
νιές. Γιατί «ἀπό αὐτούς ὑπάρχει ἡ Πατρίδα…»!

Φ.
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ΜΗΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙ
ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ;

ιά σκηνή τόσο ὡραία,
ἥσυχη, εἰδυλλιακή! Ὁ
Κύριος Ἰησοῦς νά πη-

γαίνει μπροστά, καί πίσω νά
Τόν ἀκολουθοῦν οἱ μαθητές
Του. Ὅλοι τους τό Σάββατο
ἐκεῖνο σέ μιά πορεία μέσα
ἀπό τά στάχυα! Στάχυα πυ-
κνά, ὥριμα, μεστωμένα, χρυ-
σαφιά, νά κινοῦνται σάν κύ-
ματα μιᾶς ξανθῆς θάλασσας,
καθώς ἡ ἱερή συνοδεία περνᾶ ἀνάμεσά τους
καί τά παραμερίζει. Περνᾶ καί πάει...

Κάποια στιγμή οἱ μαθητές νιώθουν τό αἴ -
σθημα τῆς πείνας νά τούς καταλαμβάνει.
Καί ἁ πλά, ἤρεμα, φυσικά κόβουν τό στά-
χυ, τό βάζουν μέσα στήν παλάμη τους, καί
μέ τό ἄλλο χέρι τό τρίβουν γιά νά ξεχωρίσει
ὁ καρπός. Βγάζουν τόν καρπό καί τόν φέρ-
νουν στό στόμα τους. Τί πιό ἁπλό!

Ἀμέσως τότε τό σχόλιο. Πικρόχολο, ἀπό
γλώσσα τσουχτερή καί μαζί μέ βλέμμα σκο-
τεινό· τή γλώσσα καί τό βλέμμα τῶν Φαρι-
σαίων...

— Κοίτα τί κάνουν οἱ μαθητές σου, λένε
στό Χριστό. Αὐτό ἀπαγορεύεται νά τό κά-
νουν τό Σάββατο, πού εἶναι μέρα ἀργίας!

— Δέ μοῦ λέτε, τούς ἀπαντᾶ ὁ Κύριος,
δέν ἔ χετε διαβάσει ποτέ τί ἔκανε ὁ Δαβίδ ὁ
βασιλιάς, ὅταν βρέθηκε σέ ἀνάγκη καί πεί-
νασε κι αὐτός καί οἱ συνοδοί του; Πῶς
μπῆκε μέσα στό Ναό τοῦ Θεοῦ καί πῆρε
τούς ἄρτους, τά πρόσφορα, πάνω ἀπό τήν
τράπεζα, καί τά ἔφαγαν, πράγμα πού ἀπα-
γορεύεται νά τό κάνει ὁ ὁποιοσδήποτε, πα-
ρά μόνον οἱ ἱερεῖς; Κι ὅμως, ὁ Θεός δέν τόν
καταδίκασε γι’ αὐτό. Μάθετε λοιπόν ὅτι ἡ
ἐντολή τῆς ἀργίας τοῦ Σαββάτου ἔγινε γιά
τόν ἄνθρωπο, κι ὄχι ὁ ἄν θρωπος γιά τό
Σάββατο, ὥστε νά εἶναι σάν δοῦλος φοβι-
σμένος ἀπέναντι σ’ ἕνα νεκρό καί ξερό τύ-
πο...

Ἀλλά τό περιστατικό εἶχε καί συνέχεια.

MM

«Τό σάββατον διά τόν
ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχ ὁ

ἄνθρωπος διά τό σάββατον»

ttOO  EEYYAAGGGGEELLIIKKOO  AANNAAGGNNVVSSMMAA

ttooYY  ssAABBBBAAttooyy  AA´ NNHHssttEEIIvvnn
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Συνέβη δηλαδή νά μπεῖ ὁ Κύριος στή Συ-
ναγωγή, Σάββατο πάλι. Ἐκεῖ ἦταν ἕνας
ἄνθρωπος μέ τό χέρι του ξερό, ἀκίνητο. Τά
σκοτεινά βλέμματα τῶν Φαρισαίων πάλι
πάνω στό Χριστό. «Νά δοῦμε! Θά τολμή-
σει νά τόν θεραπεύσει σήμερα πού εἶναι
ἀργία;»

— Σήκω πάνω, τοῦ φωνάζει ὁ Χριστός
τοῦ ἀνάπηρου. Ἔλα καί στάσου στή μέση.

Ἦρθε ὁ ταλαίπωρος ἄνθρωπος.
— Λοιπόν, τί λέτε τώρα, τί

πρέπει κανείς νά κάνει τό
Σάββατο, νά εὐεργετήσει
τό συνάνθρωπό του ἤ νά
τόν ἀφήσει ἔτσι νά πάει
χαμένος, γιά νά τηρήσει
δῆθεν τήν ἐντολή τῆς
ἀργίας;

Κανένας δέ μιλοῦσε. Τά
πρόσωπα κάτω ὅλοι τους.

«Καί περιβλεψάμενος αὐ-
τούς μετ’ ὀργῆς», παίρνο-
ντάς τους ἕνα γύρο μέ τό
βλέμμα Του ὁ θεῖος Λυτρω-
τής, βλέμμα γεμάτο ἀγανά-
κτηση ἱερή, βλέμμα ἅγιο,
φοβερό, διεισδυτικό μέχρι τά μύχια τῆς
μαύρης ψυχῆς τους, καί συνάμα μέ λύπη
βαθιά γιά τήν πώρωση τῆς καρδιᾶς τους,
γυρνᾶ τελικά στόν ἄρρωστο καί τοῦ λέει:

— Τέντωσε τό χέρι σου.
Προσπάθησε ἐκεῖνος, τό τέντωσε. Τό χέ-

ρι του ἦταν πιά καλά.
Αὐτό ἦταν. Βγῆκαν ἔξω οἱ Φαρισαῖοι

ἔξαλλοι ἀπό μίσος, φθόνο, κακία καί ἔκα-
ναν συμβούλιο. Αὐτός ὁ νέος ραββί πρέπει
ἐπιτέλους νά βγεῖ ἀπ’ τή μέση...

* * *

Ἕνα ἐρώτημα βασανίζει τή σκέψη μου
καί θέλω νά σᾶς τό πῶ, παιδιά: Μήπως ὁ
λόγος πού πολλοί νέοι μένουν μακριά ἀπό
τήν Ἐκκλησία εἶναι ὅτι ἔχουν σχηματίσει
μέσα τους μιά παρεξηγημένη εἰκόνα γιά
τόν Χριστό καί τίς ἐντολές Του; Πῶς συμ-
βαίνει ἔτσι, ὥστε νά θεωροῦμε τό θεῖο νόμο
φορτίο, βάρος, πίεση; Ἀπό τήν περικοπή
εἴδαμε ὅτι ἔτσι εἶχαν καταστήσει τό νόμο
οἱ Φαρισαῖοι· ὄχι ὁ Χριστός. Ὁ Χριστός τό
ἀντίθετο ἀκριβῶς. Γι’ αὐτό καί ἀντιτάχθη-
κε τόσο σφοδρά στούς ὑποκριτές γραμμα-
τεῖς καί Φαρισαίους.

Ὁ Χριστός μᾶς θέλει
νά νιώθουμε ἄνετα κο-
ντά του. Ὅ,τι μᾶς εἶπε,
μᾶς τό εἶπε γιά νά κάνει
τή ζωή μας χαρούμενη,
εὐτυχισμένη, ὄχι γιά νά
μᾶς πιέσει. Ἅμα νιώθεις
πίεση, μήν τό κάνεις.

Δέν θέλει ὁ Χριστός νά
εἶσαι δυστυχισμένος.
Ἄλλο ἡ βία, ὁ ἀγώνας
πού ζήτησε ὁ Κύριος νά
ἔχουμε πάνω στόν ἑαυτό

μας. Ἡ βία εἶναι κάτι ἐλεύθερο, ὡραῖο, πού
μᾶς κάνει νά γυμναζόμαστε πνευματικά.
Σάν τόν ἀρσιβαρίστα πού σηκώνει καθη-
μερινά πόσα βάρη, καί τό χαίρεται! Καί ἀ-
ποκτᾶ ἔτσι σῶμα δυνατό, ἀθλητικό!

Ἔτσι μᾶς θέλει ὁ Χριστός μας. Δίπλα του
νά νιώθουμε ἄνετα, ἁπλά, ὡραῖα, φυσικά,
χαρούμενα. Τίποτε ἄλλο.

�

«Ὁ Χριστός
μᾶς θέλει νά

νιώθουμε ἄνετα
κοντά του. Ὅ,τι

μᾶς εἶπε, μᾶς τό εἶπε γιά νά
κάνει τή ζωή μας χαρούμε-
νη, εὐτυχισμένη, ὄχι γιά νά

μᾶς πιέσει».



Μιά ἀκόμη ἡρωική θυσία γιά τήν
τιμή καί τή λευτεριά. Βρισκόμα-

στε στά δύσκολα χρόνια τῆς ἐξάπλωσης
τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Τό Βυ-
ζάντιο ἔχει ἤδη ἁλωθεῖ. Πολλές βενετο-
κρατούμενες ἑλληνικές κτήσεις εἶναι πιά
στά χέρια τῶν Τούρκων. Τό 1570 προε-
τοιμάζεται ἡ ἀποβίβαση τῶν Ὀθωμανῶν
καί στή Βενετοκρατούμενη Κύπρο.
Ἡ Μαρία Συγκλητική ὑπῆρξε τότε μιά

ξεχωριστή προσωπικότητα στή Μεγαλό-
νησο. Ἀνῆκε στήν ἀρχοντική οἰκογένεια
τῶν Συγκλητικῶν καί συνάμα εἶχε ἡρωι-
κή καταγωγή καί παράδοση. Ἀξίζει νά
δοῦμε σύντομα τά ἐλάχιστα γνωστά
στοιχεῖα ἀπό τό οἰκογενειακό της περι-
βάλλον.
Ὁ θεῖος της, Εὐγένιος Συγκλητικός, διοι-

κητής στήν πρωτεύουσα, ὑπῆρξε μιά ἀ πό
τίς ἡρωικότερες μορφές τοῦ πολέμου πού
ἄρχιζε κατά τῶν Ὀθωμανῶν. Κατέβαλε ση-
μαντικές προσπάθειες γιά νά ὀργανώσει
ἄμυνα ἀντίστασης, σέ ἕνα νησί παραμελημέ-
νο καί ἀνοχύρωτο σκόπιμα ὥς τότε ἀπό
τούς Βενετούς. Στήν ἀπώθηση τῶν Τούρκων
ἐπίσης συνέβαλε καί ὁ ἄλ λος θεῖος τῆς Συ-
γκλητικῆς, ὁ Ἰωάννης Συγκλητικός.
Ὡς διοικητής τοῦ ἱππικοῦ ὁ Εὐγένιος

ρίχνει στή θάλασσα τούς Τούρκους, στήν
πρώτη ἀποβίβασή τους στό νησί, στή
Λάρνακα. Λίγο ἀργότερα προβάλλει
ἡρωική ἀντίσταση στήν Πάφο. Οἱ δυνά-
μεις καί ἡ ὀργάνωση τῶν Τούρκων βέ-
βαια ὑπερτεροῦν. Δραματικά λοιπόν ἐ ξε-
λίσσονται τά γεγονότα, ὅταν τελικά κα-
τορθώνουν νά προελάσουν φθάνοντας ἔ -
ξω ἀπό τή Λευκωσία. Οἱ δύο ἀδελφοί Συ-

γκλητικοί, ἐξουσιοδοτημένοι
ἀπό τούς Βενετούς κατα-
κτητές, ὀργανώνουν ἡρωική
ἀντεπίθεση. Ἡ βοήθεια πού
περιμένουν ἀπό τή Δύση κα-
θυστερεῖ. Ὅ μως δέν παραδίδουν τήν
πόλη, παρά τίς ἐκκλήσεις τοῦ Λαλᾶ Μου-
σταφᾶ. Ὥσπου στίς 15 Αὐ γούστου ἐπιχει-
ροῦν τήν ἡρωική καί μεγαλειώδη ἔξοδο, σέ
ὥρα πού οἱ ἀντίπαλοι εἶναι ἀμέριμνοι. Τούς
ἀπωθοῦν καί πάλι. Μά σύντομα τό ἀπο-
τέλεσμα ἀνατρέπεται, καθώς οἱ Ὀθωμανοί
ἀνασυντάσσουν τίς δυνάμεις τους καί εἰσορ-
μοῦν πιό δυναμικά.
Ὅλα αὐτά τά ξέρει, τά ζεῖ, τά παρακο-

λουθεῖ ἀπό τήν Ἀμμόχωστο μέ ἀγωνία ἡ
νεαρή ἀρχοντοπούλα τῆς Κύπρου.
Θλίβεται ἡ νεαρή Μαρία μαθαίνοντας

γιά τήν ἀσφυκτική πολιορκία τῆς Λευκω-
σίας, γιά τίς νέες προτάσεις γιά παράδο-
ση, μά γεμίζει μέ καύχηση γιά τήν
ἀπάντηση τῶν Ἑλλήνων κατοίκων τῆς
πόλης ὅτι εἶναι ἕτοιμοι νά πεθάνουν μέ τά
ὅπλα στά χέρια... Ἡ Λευκωσία τελικά θά
πέσει στίς 20 Αὐγούστου. Ραγίζεται ἡ
καρδιά τῆς νεαρῆς κόρης, ὄχι μόνο γιά
τίς λεηλασίες, τίς καταστροφές, τίς
σφαγές, μά καί γιά τήν πληροφορία
ὅτι οἱ δύο εὐγενεῖς θεῖοι της ἔπεσαν
μαχόμενοι ἡρωικά... Πονάει μά καί γε-
μίζει μέ ἀγανάκτηση, ὁπλίζεται μέ γεν-
ναῖο φρόνημα.
Τώρα οἱ εἰσβολεῖς, μετά τήν πτώση τῆς

πρωτεύουσας, ἐξαπλώνονται καί στήν
ὑπόλοιπη Κύπρο μέ ἄγριες διαθέσεις˙
σκοτώνουν, λεηλατοῦν, συλλαμβάνουν
αἰχμαλώτους.

Μαρία Συγκλητική (1570)
Προτιμώντας τό θάνατο ἀπό τήν ἀτίμωση...

Μαρία Συγκλητική (1570)
Προτιμώντας τό θάνατο ἀπό τήν ἀτίμωση...
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ΟΟ  
ΑΑΚΚΑΑΘΘΙΙΣΣΤΤΟΟΣΣ          

ΥΥΜΜΝΝΟΟΣΣ
ΜΕ MΕΤΑΦΡΑΣΗ

Ἕνας ὕμνος στὴν ὡ -
ραιότητα τῆς Πανα-
γίας. Ἕνα τραγούδι στό
παρθενικό μεγαλεῖο της. Ὅ,τι ἀνώτερο,
ὑψηλότερο καί εὐγενέστερο ἔχει νά ἐπι-
δείξει ἡ ποίηση καί ὑμνογραφία προκειμέ-
νου νά ἐγκωμιάσει τή Βασίλισσα τῶν
Ἀγγέλων, τήν Παντάνασσα τοῦ κόσμου,
ἔχει συνοψιστεῖ στόν Ἀκάθιστο Ὕμνο. Τό
ἐγκόλπιο αὐτό μέ τό κείμενο καί τή μετά-
φραση θά σέ βοηθήσει νά ἑνώσεις τή φω-
νή σου πιό δυνατά, πιό καρδιακά, μέ ὅλες
τίς φωνές πού τιμοῦν καί δοξάζουν καί
μεγαλύνουν τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο σέ
ὅλα τά πλάτη καί μήκη τῆς γῆς. 

Σελίδες 93. Τιμᾶται 3€.

Ἀκολουθία
τοῦ  Ἀκαθίστου
Ὕμνου

Ἀπό τότε πού κάτω
ἀπό τούς μεγαλοπρε-
πεῖς θόλους τῶν ναῶν
τῆς Βασιλεύουσας Πό-
λης ἀκούγονταν οἱ Χαι-
ρετισμοί τῆς Ὑπερα γίας
Θεοτόκου μέχρι καί σήμερα, ἡ ἀκολουθία
τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου προσελκύει ἀμέ-
τρητα πλήθη πιστῶν στίς ἐκκλησίες, γιά
νά τιμήσουν καί ἐγκωμιάσουν τήν Ὑπέρ-
μαχο Στρατηγό. Τό ἐγκόλπιο αὐτό βοηθᾶ
στήν πιό συνειδητή συμμετοχή στήν ἀκο-
λουθία αὐτή. 

Σελίδες 64. Τιμᾶται 1,50€.

Στό λιμάνι τῆς Ἀμμοχώστου,
κάποια καράβια μέ αἰχμαλώτους

εἶναι ἤδη ἕτοιμα γιά τήν Κωνσταντι-
νούπολη. Ἀνάμεσά τους ξεχωρίζει ἕνα πλε-
ούμενο, πού τό «φορτίο» του ἀ ποτελεῖται
ἀπό νιάτα. Νέες μέ ξεχωριστή ὀμορφιά,
αἰχμάλωτες, μέ προορισμό τό χαρέμι τοῦ
Σουλτάνου. Ἀνάμεσά τους καί... ἡ εὐγενής
Μαρία Συγκλητική.
Ποιός μπορεῖ νά μαντέψει τούς ὑψηλούς

στοχασμούς τῆς ἡρωικῆς Ἑλληνίδας τῆς
Κύπρου!.. Δέν μπορεῖ βέβαια νά διαφορο-
ποιηθεῖ ἀπό τήν περήφανη ἀντίσταση τῆς
οἰκογένειάς της, τοῦ λαοῦ τῆς πατρίδας
της. Ὄχι. Δέ θά ἀνεχτεῖ αὐτή τή μεγάλη
ἀτίμωση. Στίς κρίσιμες ἐκεῖνες ὧρες δέν ἐπι-
ζητεῖ διάλογο μέ τόν ἐχθρό, οὔτε ρωτᾶ τίς
συναιχμάλωτές της γιά τήν ἐπιλογή τους.
Εἶναι κι αὐτές ἀσυμβίβαστες Ἑλληνίδες. Τό
ξέρει. Γι᾽ αὐτό περιμένει μόνο τήν κατάλλη-
λη ὥρα. Καί τότε... Τότε γράφει σελίδα λα-
μπρή στήν ἑλληνική μας ἱστορία. Προχω-
ράει μέ σταθερό βῆμα, μέ ἀλύγιστη καρδιά
πρός τήν πυριτιδαποθήκη τοῦ πλοίου.
Ἀποφασιστικά ἁπλώνει τό χέρι, βάζει φω-
τιά καί σέ λίγο... κανείς, οὔτε Ἕλληνας,
οὔτε Τοῦρ κος δέ ζεῖ. Νίκη μαζί καί ἐκδίκη-
ση στόν ἐχθρό. Οἱ νεαρές Ἑλληνίδες ἀπο-
τεφρώνονται, μά στά μάτια ὅσων Ἑλληνο-
κυπρίων ἔμειναν στή ζωή λάμπουν οἱ μορ-
φές τους μέσα στό φῶς τῆς δόξας,τῆς τιμῆς,
τῆς ἀθανασίας. 
Ἡ θυσία τῆς Μαρίας Συγκλητικῆς χάρα-

ζε γιά τό λαό τῆς Μεγαλονήσου, πού ἄρχι-
ζε ν ἀνεβαίνει τό νέο καί μακρύ ἀνήφορο
τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, καί γιά ὅλο όν
τουρκοκρατούμενο ἑλληνισμό, τό δρόμο τῆς
περήφανης ἀντίστασης γιά τά ἰδανικά τῆς
πίστης, τῆς λευτεριᾶς, τῆς ἀξιοπρέπειας.
Καί εἶναι αὐτές οἱ δυνάμεις πού τοῦ ἔδω-
σαν τή σπάνια ἀντοχή καί πού πάντα συ-
ντελοῦν στήν ἐπιβίωση τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Κ.Α.
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Ἐγώ φταίω...
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Μοῦ εἶπαν,Μοῦ εἶπαν,
δέν ὑπάρχει ὁ Θεός...δέν ὑπάρχει ὁ Θεός...
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Ὅταν τό 1973 ὁ Dr. Martin Cooper, βαδίζοντας τούς δρόμους τῆς
Ν. Ὑόρκης, κρατοῦσε τό πρῶτο κινητό τηλέφωνο ( ὕψους 25 ἑκα-

τοστῶν καί βάρους 900 γραμμαρίων) κι ἔκανε τήν πρώτη κλήση
στόν ἀνταγωνιστή του γιά νά τοῦ ἀναγγείλει τό μεγάλο νέο, ἀ σφα -
λῶς δέ θά μποροῦσε νά φανταστεῖ ὅτι σύντομα τά κινητά θά μποῦν
τόσο πολύ στή ζωή μας. 

Ἔτσι μέσα σέ λίγα χρόνια τό κινητό, μικρό, ἐλαφρύ, ὄμορφο κυ-
κλοφορεῖ σέ πολλά μοντέλα καί συνοδεύει τούς περισσότερους. Δυ-

στυχῶς ὅμως πολλοί ἀπό τούς χρῆστες
τῶν κινητῶν εἶναι… παιδιά… Ἀρκεῖ μία
σύντομη περιήγηση στό προαύλιο ἑνός
σχολείου ἤ μία σύντομη διαδρομή μέ
τήν ἀστική συγκοινωνία γιά νά τό δια-
πιστώσει κανείς. Μελέτες ἔχουν δείξει
ὅτι τό 80% τῶν μαθητῶν Γυμνασίου-
Λυκείου καί τό 12% τῶν τελευταίων τάξεων τοῦ Δημοτικοῦ
διαθέτει κινητό τηλέφωνο, ἐνῶ τό 65% τῶν παιδιῶν αὐτῶν τό
χρησιμοποιεῖ καί κατά τή διάρκεια τοῦ μαθήματος. Κάποιοι

ἔφηβοι ἀναφέρουν ὅτι χρησιμοποιοῦν κινητό ἀπό τά πέντε τους χρόνια, ἐνῶ διαθέτουν μέ-
χρι καί 10 συσκευές. Τό 100% τῶν παιδιῶν πού δέν ἔχουν κινητό τό ἐπιθυμεῖ διακαῶς, ἐ νῶ
4 στίς 10 φορές τό κινητό δίνεται ἀπό τούς γονεῖς χωρίς νά τό ζητήσει τό παιδί. 

Μποροῦμε νά φανταστοῦμε τίς ἐπιπτώσεις ἀπό αὐτήν τή διαπίστωση; 
Ἀναφέραμε στό προηγούμε νο τεῦχος κάποιες συνέπειες πού ἔχουν συσχετισθεῖ μέ τή

χρήση-κατάχρηση τῶν κινητῶν. Καταλαβαίνουμε ὅτι τά παιδιά εἶναι πιό εὐάλωτα σέ αὐτές
γιατί ἀκόμη ἀναπτύσσεται ὁ ὀργανισμός τους καί γιατί ἡ ἀκτινοβολία στήν ὁποία ἐκτίθενται
προστίθεται στό χρόνο καί κινδυνεύουν ἀπό τίς συνέπειές της. Ἰδιαίτερα ὁ παιδικός ἐγκέ-
φαλος εἶναι πιό εὐαίσθητος λόγω τοῦ ὅτι εἶναι ὑπό ἀνάπτυξη καί τό παιδικό κρανίο εἶναι πιό
λεπτό. Ἐρευνητές ἀναφέρουν ὅτι «ἐλάχιστα λεπτά χρήσης κινητοῦ ἀπό ἕνα παιδί ἀρκοῦν
γιά νά μειωθοῦν οἱ ἐγκεφαλικές του λειτουργίες γιά μία ὥρα», ἐνῶ ἔχουν διαπιστώσει ὅτι
διπλάσια ἀκτινοβολία διαπερνᾶ τό κρανίο ἑνός παιδιοῦ ἀπό ὅ,τι διαπερνᾶ τούς ἐνήλικες,
ὅταν γίνεται χρήση κατευθείαν στό αὐτί. Αὐτό φαίνεται στό σχῆμα πού ἀκολουθεῖ:

Ποσό τῆς ἀκτινοβολίας πού ἀπορροφᾶ ὁ ἐγκέφαλος παιδιοῦ ἡλικίας 5 ἐτῶν, παιδιοῦ 
ἡλικίας 10 ἐτῶν καί ἐνήλικα, ὅταν τό κινητό ἀκουμπᾶ κατευθείαν στό αὐτί. 

Βλέπουμε ὅτι ἡ ἀκτινοβολία μπορεῖ σχεδόν νά διαπεράσει τόν ἐγκέφαλο ἑνός παιδιοῦ 5 ἐτῶν
καί νά διεισδύσει σέ σημαντικό βαθμό στόν ἐγκέφαλο ἑνός παιδιοῦ 10 ἐτῶν.

Συνεπῶς, τό κινητό ὄχι μόνο εἶναι περιττό, 
ἀλλά καί ἐπικίνδυνο γιά τά παιδιά. 

ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

B́

5 ἐτῶν 10 ἐτῶν ἐνήλικας

Στίς φωτογραφίες ἀπεικονίζονται ἐγκάρσιες τομές ἐγκεφάλων. Ἡ ἀκτινοβολία ὑπολογίστηκε μέ τή βοήθεια Η/Υ.

Μάρτιος 201196



1Τό κινητό νά χρησιμοποιεῖται μό-
νο γιά τίς ἀπαραίτητες κλήσεις
καί νά περιορίζεται ὅσο εἶναι δυ-

νατό ἡ διάρκεια τῆς συνομιλίας.

2Παιδιά μικρότερα τῶν 8 ἐτῶν δέν
πρέπει νά χρησιμοποιοῦν καθό-
λου κινητό καί τά μεγαλύτερα νά

μιλοῦν τό λιγότερο δυνατό ἤ νά προτι-
μοῦν τήν ἀποστολή μηνυμάτων SMS.

3Ἡ χρήση Hands free ἤ Bluetooth
μειώνει σημαντικά τήν ἀπορρό-
φηση τῆς ἀκτινοβολίας, μέ τήν

προϋπόθεση ὅτι τό κινητό ἀπέχει του-
λάχιστον μισό μέτρο ἀπό τό σῶμα μας.
Τό Bluetooth μόνο λή ψης (συσκευή μέ

καλώδιο πού συνδέ ει τό
ἀκουστικό μέ τό μανταλά-
κι) εἶναι ἡ καλύτερη ἐπιλο-
γή, ἐνῶ τό Bluetooth ἐκπο-

μπῆς καί λήψης πού τοποθετεῖται κα-
τευθείαν στό αὐτί ἐπιβα-
ρύνει διαρ κῶς τόν ἐγκέ-
φαλο μέ ἀσθενή ἠλεκτρο-
μαγνητικά πεδία.

4Ἄν δέν ὑπάρχει Hands free ἤ
Bluetooth, νά ἐνεργοποιεῖται τό
μεγάφωνο, τό κινητό νά μήν εἶ -

ναι κολλημένο στό αὐτί καί νά προ-
τιμᾶται ἡ ὁριζόντια θέση ἀπό τήν
ὄρθια (ὥστε νά ἀπομακρύνεται ἡ κε-
ραία ἀπό τό κεφάλι τοῦ χρήστη).
Εἶναι προτιμότερο τό σπαστό μοντέ-
λο κινητοῦ.

5Τό κινητό νά μή φυλάσσεται σέ
σημεῖα πλησίον τοῦ σώματος
(π.χ τσέπη, ζώνη, τσαντάκι κρε-

μαστό), ἀλλά στήν τσάντα. Ἄν κάτι
τέτοιο δέν εἶναι εὔκολο, νά προτι μᾶ -

με τήν τοποθέτηση μέ
τέτοιο προσανατολισμό, ὥστε ἡ
πί σω πλευρά του νά μήν ἐφάπτεται
στό σῶμα, κα θώς αὐτή εἶναι ἡ πλευ-
ρά ἀπό τήν ὁ ποία τά περισσότερα κι-
νη τά ἐκπέμπουν τή μέγιστη ἔ ντα ση
ἀκτινοβολίας. 

6Δέν ὑπάρχουν σαφή ἐπιστημονι-
κά δεδομένα πού νά ἀποδεικνύ-
ουν ὅτι οἱ θῆκες καί τά προστα-

τευτικά αὐτοκόλλητα προφυλάσσουν
ἀπό τήν ἀκτινοβολία. Πιστεύεται μά-
λιστα ὅτι λειτουργοῦν ὡς ἐμπόδια
καί ἀναγκάζουν τό κινητό νά ἐκπέ-
μπει μέ μεγαλύτερη ἔνταση.

7Τό κινητό νά κλείνει σέ
ὧρες μαθημάτων ἤ παρα-
κολούθησης θεαμάτων.

8Ἄν χρειαστεῖ νά μιλήσου με στό
κινητό κατά τή διάρκεια πού
αὐτό φορτίζει, καλό θά εἶναι νά

σταματήσουμε πρῶ τα τή διαδικασία
φόρτισης, γιά τόν κίνδυνο τῆς ὑπερ-
θέρμανσης.

9Ἀποφεύγουμε νά χρησιμοποι -
οῦμε τό κινητό σέ ὑπόγεια, κλει-
στούς χώρους, ἀσανσέρ, ὅπου

τό σῆμα εἶναι ἐξαιρετικά μικρό καί τό
κινητό ἀναγκάζεται νά ἐκπέμπει μέ
μέγιστη ἰσχύ. Τό ἴδιο μπορεῖ νά συμ-
βεῖ καί σέ ἀνοιχτούς χώρους τῆς ὑπαί-
θρου, ὅπου ἡ κεραία εἶναι πολύ μα-
κριά ἤ δέν ἔχει καλή ὀπτική ἐπαφή.

10Ἐλαχιστοποιοῦμε τή χρήση
κινητοῦ μέσα στό αὐτοκίνητο
ἤ τό λεωφορεῖο, γιατί αὐτό

λειτουργεῖ ὡς κλωβός καί δημιουρ-
γεῖται ἰσχυρό μαγνητι-
κό πεδίο, στό ὁποῖο
ἐκτίθενται ὅλοι ὅσοι
βρίσκονται στό χῶρο.

Ἄν θέλαμε νά δώσουμε κάποιες 

βασικές ὁδηγίες πρός ὅσους 

χρησιμοποιοῦν κινητά θά λέγαμε τά ἑξῆς:
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Ἐάν εἶ ναι ἀπόλυτα ἀπαραίτητη ἡ χρή-
ση του, νά χρησιμοποιεῖται μέ Hands
free ἤ Bluetooth καί νά τοποθετεῖ ται
μακριά ἀπό τό σῶμα καί κοντά σέ πα-
ράθυρο, ὥστε νά ἐξέρχεται ἡ ἀκτινοβο-
λία.

11Τό κινητό ἐκπέμπει ἀ κτινο-
βολία ἀκόμη κι ὅ ταν εἶναι
σέ κατάσταση ἀναμονῆς,

γι᾽ αὐτό δέ θά πρέπει νά εἶναι κοντά
σέ παιδί, πο λύ περισσότερο νά χρη-
σιμοποιεῖται ὡς παιχνίδι γιά νά τό
ἡσυχάζει.

Ἄν ὑπῆρχε δυνατότητα, ἔστω γιά λί-
 γο, νά βρεθεῖ ἀ νάμεσά μας ὁ πρῶτος

ἐρευνητής πού
ἀνακάλυψε καί
χρησιμοποίησε
τό κινητό τηλέ-
φωνο, μποροῦμε
ἄραγε νά φαντα-
στοῦμε τά συναι-

σθήματά του κα θώς θά ἔβλεπε τή
χρήση-κατάχρηση πού γίνεται στίς
μέρες μας; Ἴσως νά τρόμαζε καί νά
ἀπογοητευόταν, γιατί γιά μία ἀ κόμη
φορά ὁ ἄνθρωπος ξεπέρασε τό μέτρο.
Ἐμεῖς ὅμως πού γνωρίσαμε κάποια
πράγματα, ἄς μήν παρασυρθοῦμε ἀπό
τό ρεῦμα πού κυλάει γύρω μας. Ἄς
ποῦμε «ὄχι» στίς ὑπερβολές κι ἄς βά-
λουμε «φραγή» στήν ἀνεξέλεγκτη
χρή ση τῶν κινητῶν τηλεφώνων. Ἔτσι
καί ἀπό τούς κινδύνους γιά τήν ὑγεία
μας μποροῦμε νά προφυλαχτοῦμε καί
ποιότητα στή ζωή μας νά ἐξασφαλί-
σουμε καί ἀληθινά ἐλεύθεροι νά εἴμα-
στε, ἀποδεικνύοντας ὅτι «ὁ ἄνθρωπος
μπορεῖ νά εἶναι δεσπότης καί ὄχι δε-
σμώτης τῆς σύγχρονης τεχνολογί -
ας».

Γρηγόριος

Στίς 3 Ἰανουαρίου 2011 συμπληρώθηκαν
100 χρόνια ἀπό τότε πού ὁ μεγάλος διηγη-
ματογράφος τᾹς πατρίδας μας Ἀλέξανδρος
Παπαδιαμάντης ἔφυγε ἀπό τόν κόσμο αὐτό
καί μετατέθηκε στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἰρηνι-
κός καί γαλήνιος.

Ἔζησε ἀθόρυβα στά ἑξήντα του χρόνια
ἀνάμεσα στό ἀγαπημένο του νησί, τήν Σκιά-
θο, πού ποτέ δέν ξέχασε ἀλλά πάντα νο-
σταλγοῦσε, καί στήν Ἀθήνα ἐκείνης τᾹς
ἐποχᾹς, τή μίζερη ἀκόμη πολιτεία - πρωτεύ-
ουσα τοῦ νέου ἑλληνικοῦ κράτους. Ἐκεῖ στή
Δεξαμενή, στό Κολωνάκι, στό γραφικό κα-
φενεδάκι, ἀνάμεσα σέ ἁπλούς ἀνθρώπους.
Οἱ συνθᾹκες τᾹς ζωᾹς δύσκολες. Ὁ ἐπιού-
σιος μόλις ἔβγαινε. Οἱ ἀμοιβές μηδαμινές ἀπό
τό ἐπίπονο συγγραφικό ἔργο.

Μνήμη 
Ἀλεξάνδρου 

Παπαδιαμάντη
Ἀλεξάνδρου 

Παπαδιαμάντη



Μάρτιος 2011 99

Ὅμως οἱ δυσκολίες δέν στάθηκαν ἱκανές
νά κάμψουν τό χάρισμα. Τό ὑλικό ὑπᾹρχε
πηγαῖο καί ἄφθονο μέσα στήν ψυχή τοῦ δη-
μιουργοῦ. Ἀπό κεῖ ἀντλοῦσε. Ἀπό τήν ἑλλη-
νορθόξη παράδοση, μέσα στήν ὁποία εἶχε
μεγαλώσει. Ἀπό τούς συμπαθητικούς τύπους
τᾹς νησιώτικης κυρίως κοινωνίας. Ἀπό τούς
ἁπλούς ἤ καί ἁπλοϊκούς ἀνθρώπινους τύ-
πους, μέ τίς ἀδυναμίες τους συχνά, πού τούς
χαρακτήριζε ὅμως ἡ αὐθεντικότητα σέ ὅλες
τίς ἐκδηλώσεις τους, ἡ εἰλικρίνεια, ἡ ταπείνω-
ση, ἡ εὐλάβεια, ἡ πί-
στη.

Μέ αὐτούς τόλμησε
νά μπεῖ στήν ἀλαζονι-
κή ἀθηναϊκή κοινω-
νία, πού ἀρεσκόταν
στούς δυτικούς τρό-
πους ζωᾹς τούς δια-
ποτισμένους ἀπό τίς
ἰδέες τοῦ Διαφωτι-
σμοῦ, νά ἀναδείξει
ὅσο κανείς ἄλλος τό
ἠθογραφικό λογοτε-
χνικό εἶδος, καί νά
κερδίσει τήν ἀναγνώ-
ριση καί τήν καταξίω-
ση πού τοῦ ἀνᾹκε.
Ἔγραψε ὁ κριτικός: Ὁ
Παπαδιαμά ντης ἔδω-

σε νέα μορφή στό ἑλληνικό διήγημα, μορ-
φή πού κανένας δέν μπόρεσε καί μετά ἀπό
αὐτόν νά ἀνεβάσει ψηλότερα (Ἐγκυκλο-
παίδεια «Πάπυρος Λαρούς»).

Ἑκατό χρόνια τώρα τό μεγάλο καί σπου-
δαῖο ἔργο του μελετται, σχολιάζεται, ἀνα-
λύεται, μεταφράζεται, καθοδηγεῖ. Καί ὁ δη-
μιουργός του, ὁ ταπεινός Ἀλέξανδρος Πα-
παδιαμάντης, ἑκατό χρόνια τώρα κρίνεται
καί πάντα βρίσκεται πάνω ἀπό τήν κριτική.
Εἶναι μιά δόξα μεγάλη γιά τήν Πατρίδα μας.

Στόν ἄνθρωπο αὐτό, τόν μεγάλο Ἕλληνα
πεζογράφο πού ἀνανεωνόταν ὁ ἴδιος μέσα
στήν κολυμβήθρα τᾹς Ἐκκλησίας, — χαρα-
κτηριστική ἡ ἀγάπη του γιά τό μικρό ἐκκλη-
σάκι τοῦ Ἁγίου Ἐλισσαίου, στό Μοναστηρά-
κι, ὅ που ἔψαλλε «τά τραγούδια τοῦ Θεοῦ»
— ὁ χριστιανός ποιητής Γ. Βερίτης, πού
συγγένευε πνευματικά μαζί του καί τόν κα-
ταλάβαινε, ἀφιέρωσε εὐλαβικό ποίημα. Κά-
ποιες ἐκφραστικές στροφές ἀπό αὐτό ἄς
κλείσουν καί τοῦτο τό ταπεινό καί εὐλαβι-
κό σημείωμα: 

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
.......................................................................................
Στά Γράμματά μας τά φτωχά, μοναδικό διαμάντι
γενιές γενιῶν θά σ᾽ εὐλογοῦν, σεμνέ Παπαδιαμάντη!
Ἐσύ τόν Ἄθωνα ἔσμιξες μέ τήν Ἀθήνα, ὤ μύστη,
κι ἀδελφωμένος, στήν ἁγνή καρδιά σου μέσα, ἐκλείστη
ὁ στοχασμός ὁ Ἑλληνικός μέ τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη.
.......................................................................................
Ἀπόκοσμε τραγουδιστή πού ἀγάπησαν οἱ Μοῦσες,
μέ τό τριμμένο σου παλτό –ράσο ἀπό τίς σκῆτες τοῦ Ἄθω–
καί μέ τό φτωχικό ραβδί πού γύριζες στή Σκιάθο,
ἄρχοντας ἤσουνα τρανός μεσ᾽ στή γενιά πού ζοῦσες.
Ἄρχοντας ἤσουν, κι ἔμεινες καί πέρα ἀπό τόν τάφο!
.........................................................................................
Κοιμήσου, Κύρ - Ἀλέξανδρε, γλυκά κι ἀθῶα κοιμήσου.
Ἀγαπημένη μέσα μας ζῆ πάντα ἡ θύμησή σου. . .
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— Ἀστραφτερέ, διάβασες τό μάθημά
σου;

— Βγαίνω γιά λίγο μιά βολτίτσα καί δια-
βάζω μετά! ἀπαντοῦσε τό ὄμορφο χρυσό-
ψαρο.

Καί κολυμποῦσε καμαρωτά καμαρωτά
ὥς τήν πλατεία. Καί ὅσο ἔβλεπε πώς ὅλα
τά ψαράκια τῆς γειτονιᾶς ἔβγαιναν στίς
βεράντες γιά νά τόν θαυμάσουν, τόσο κα-
μάρωνε περισσότερο.

Βέβαια, γιά νά ποῦμε τήν ἀλήθεια, ὁ
Ἀστραφτερός δέν ἦταν τυχαῖο ψάρι.
Ἀνῆκε σέ μιά σπάνια ποικιλία χρυσόψα-
ρων, πού εἶχε καταφέρει νά γλυτώσει ἀπό
τίς γυάλες καί τά ἐνυδρεῖα καί ζοῦσε στό
ρηχό βυθό τῆς θάλασσας.

Μά ἐκτός ἀπό τήν ἀριστοκρατική κατα-
γωγή ὁ Ἀστραφτερός εἶχε καί ἐκπληκτική
ὀμορφιά. Στολισμένος μέ χρυσές καί γα-
λάζιες ἀνταύγειες καί μέ μιά χρυσή βούλα
δίπλα στό ἀριστερό του μάτι, ἀστραποβο-
λοῦσε ὁλόκληρος στίς ἀκτίνες τοῦ ἥλιου.
Εἶχε καί δυό πανέμορφες ἀδελφοῦλες: τή
Φωσφορούλα, πού ντυμένη μέ ἕνα γλυκό
ρόζ χρῶμα σοῦ χτύπαγε κατευθείαν στό
μάτι, καί τή Λαμπερή, πού ἔλαμπε μέσα
στήν ἀσημένια της φορεσιά. Ἀλλά ἐκεῖνες
δέν εἶχαν χρυσή βούλα. Κι ἔτσι, πίστευε ὁ
Ἀστραφτερός ὅτι ἡ δική του βούλα ἦταν
σημάδι πώς θά γινόταν κάτι σπουδαῖο στή
ζωή του. Γι᾿ αὐτό, τό εἶχε πάρει πάνω του
καί δέ διάβαζε τά μαθήματά του. Μόνο
τρελά ὄνειρα γιά τό μέλλον ἔκανε.

Ἡ κυρία Χρυσοψαρίνα δέν ἦταν καθό-
λου εὐχαριστημένη μαζί του.

— Ἄχ, τί θά κάνουμε μ᾿ αὐτό τό παιδί;
ἀναρωτιόταν συχνά. Μόνο νά καμαρώνει
ξέρει καί νά ὀνειρεύεται μεγαλεῖα.

Κι εἶχε δίκιο πού ἀνησυχοῦσε.
Γιατί μιά μέρα ὁ Ἀστραφτερός
τῆς τό πέταξε:

— Μαμά, τί
θά ἔλεγες, ἄν
εἶχες ἕνα γιό, νά
ποῦμε… Ὑπουργό;

Ἀναστατώθηκε ἐκεί-
νη.

— Γιέ μου, Ὑπουργός δέ
γίνεσαι μέ τίς βόλτες! τόν μάλωσε. Θέλει
δουλειά καί στρώσιμο. Τ᾿ ἀκοῦς;

Ὅμως, ὁ γιός της ποῦ νά καταλάβει…
Καί μιά μέρα πού οἱ ἄλλοι ἔλειπαν καί

μόνο ἡ κυρία Χρυσοψαρίνα ἑτοίμαζε στήν
κουζίνα τή σούπα μέ τό περίφημο πλα-
γκτόν καί τά ἐκλεκτά μπαχαρικά, ὁ Ἀστρα-
φτερός γλίστρησε κρυφά ἀπό τό χορτα-
ρένιο σπίτι του καί βγῆκε στήν ἀνοιχτή
θάλασσα.

Ἤθελε νά γνωρίσει … τούς Ὑπουργούς!
Πῆρε λοιπόν τό δρόμο μέ τά τεράστια

σφουγγάρια καί ἔφθασε στή Βουλή τήν
ὥρα ἀκριβῶς πού ἄρχιζε ἡ Συνεδρίαση.
Πρωθυπουργός ἐκείνη τή χρονιά ἦταν τό
Δελφίνι, πού εἶχε νικήσει τόν ἀντίπαλό
του Καρχαρία, πρός μεγάλη χαρά ὅλου
τοῦ ψαρόκοσμου.

Ὁ Ἀστραφτερός ἦταν ἐνθουσιασμένος.
Ἡ καρδούλα του χτυποῦσε γοργά. Τώρα
θά μάθαινε ὅλα τά μυστικά τοῦ κράτους
καί σέ λίγο, ποῦ ξέρεις;… Μπορεῖ κι
αὐτός… Τρύπωσε λοιπόν ἀνάμεσα σέ δυό
πράσινα φύκια καί παρακολουθοῦσε μέ
κομμένη τήν ἀνάσα.

Τό Δελφίνι καθόταν χαμογελαστό σέ ἕνα
τεράστιο μαξιλάρι ἀπό ἀστερία καί ρω-
τοῦσε τούς Ὑπουργούς γιά τά νέα τους.

Πρῶτο μίλησε τό Χέλι, ὁ Ὑ πουρ-
γός τῶν Ἐξωτερικῶν. Μόλις
εἶχε γυρίσει ἀπό ταξίδι στόν
Κόλπο τοῦ Μεξικοῦ. Τούς
εἶπε τά νέα του καί χά-

ρισε σέ ὅλους

ΤΤόό  χχρρυυσσόόψψααρροο  πποούύ  ὀὀννεειιρρεευυόότταανν
ννάά  γγίίννεειι  ὙὙπποουυρργγόόςς
ΤΤόό  χχρρυυσσόόψψααρροο  πποούύ  ὀὀννεειιρρεευυόότταανν
ννάά  γγίίννεειι  ὙὙπποουυρργγόόςς

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
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ἀπό ἕνα ἀπίθανο κοράλλι τοῦ Ἀτλαντικοῦ
Ὠκεανοῦ.

Ὁ Ἀστραφτερός ἦταν μαγεμένος.
Ἔπειτα μίλησε ἡ
Ὑπουργός Ὑ γεί -

ας, κυρία Μουρούνα. Τό συκώτι τοῦ καρ-
χαρία, εἶπε, εἶναι πιό πλούσιο σέ βιταμίνες
κι ἀπό τό μουρουνόλαδο ἀκόμη.

— Νά γραφεῖ στά πρακτικά! πρόσταξε
ἀμέσως τό Δελφίνι· καί ὁ Γενικός Γραμ-
ματέας, τό Καλαμάρι, στή στιγμή κατέ-
γραψε τό καινούργιο φάρμακο.

— Πώ πώ, τί μαθαίνει κανείς, ὅταν εἶναι
Ὑπουργός, πρόλαβε νά σκεφθεῖ ὁ Ἀστρα-
φτερός· καί ὁ Ὑπουργός Ἄμυνας ζήτησε

τό λόγο.
— Κύριοι Ὑπουργοί! εἶπε μέ

ἐπισημότητα ὁ κύριος Ἀστακός.
Ἀ ν τιμετωπίζουμε καινούργιες

μορφές πολέμου! Χιλιάδες
τόνοι πετρελαίου χύθηκαν
φέτος στή θάλασσά μας. Κιν-

δυνεύουμε ἀπό τόν ἄνθρωπο!
Ἀλλά ἡ κυρία Μαρίδα, Ὑπουργός

Νέας Γενιᾶς, εἶχε ἄλλη ἄποψη.
— Νομίζω, εἶπε, πώς τό πρόβλημά μας

δέν εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Τό μεγάλο μας
πρόβλημα, εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι. Δέν
ὑπάρχει ἀσφάλεια! Τό μεγάλο ψάρι τρώει
τό μικρό! Πρέπει κάποτε νά σταματήσει
αὐτή ἡ ἀδικία!

Ὁ Ἀστραφτερός διασκέδαζε.
Ἀλλά ἐκείνη τή στιγμή ἀπό τά μεγάλα

ψάρια ἀκούστηκαν θόρυβοι καί διαμαρτυ-
ρίες. Ἀμέσως τό Δελφίνι-Πρωθυπουργός
συνέστησε σύνεση καί προσπάθησε νά
ἐπιβάλει τήν τάξη λέγοντας ὅτι δέν ἦταν
δυνατό νά ἀλλάξουν σέ μιά στιγμή οἱ πα-
νάρχαιοι νόμοι τοῦ κράτους τους.

— Καί τά μικρά ψάρια ὀφείλουν νά φυ-
λάγονται, πρόσθεσε.

Μέσα ὅμως σ᾿ ἐκείνη τή σύγχυση, ξεχά-
στηκε ὁ Ἀστραφτερός, ξεμύτισε ἀπό τήν
κρυψώνα του. Καί τότε, ἔγινε τό κακό…
Δέν πρόσεξε, γλίστρησε καί … ἔπεσε πά-

νω σέ ἕναν ἀχινό…
— Μανούλα μου!… Τί

τρομερές σουβλιές!
Ἔκανε μιά ἀπό-

τομη κίνηση γιά

νά ξεφύγει, μά γδάρθηκε ὅλη
ἡ ἀριστερή του πλευρά…

Ὁ καημένος! Πόνεσε φοβε-
ρά. Ἀλλά τό φοβερότερο ἦταν
ἄλλο: Εἶχε στραπατσαριστεῖ ἡ
χρυσή του βούλα! Πώ πώ! Πά-
ει τό γόητρό του! Ἡ Βουλή, τό
μέλλον του… Σέ μιά στιγμή… θά γκρεμί-
ζονταν ὅλα τά ὄνειρά του;

Τοῦ ἦρθε ζαλάδα.
Πῶς θά γυρνοῦσε στό σπίτι του σ᾿ αὐτά

τά χάλια;
Ὁ Ἀστραφτερός ἦταν σάν χαμένος.
Πάνω στήν ἀπελπισία του ὅμως,

εὐτυχῶς, λειτούργησε ἡ σκέψη του
σωστά. Θά πήγαινε στό Μαργαριτά-
ρι, πού ἔμενε ἐκεῖ κοντά καί τόν
ἀγαποῦσε σάν παιδί του.

Τό Μαργαριτάρι εἶχε εὐαίσθητη
καρδιά. Καί πράγματι, σέ λίγο μέ δά-
κρυα στά μάτια ἄκουγε τήν περιπέτεια
τοῦ Ἀστραφτεροῦ, πού τοῦ διηγήθηκε τά
πάντα. Πώς ἤθελε νά γίνει Ὑπουργός, πώς
ἔφυγε κρυφά ἀπ᾿ τό σπίτι του… Ἔπειτα,
τό Μαργαριτάρι ἄλειψε τήν πληγή τοῦ μι-
κροῦ χρυσόψαρου μέ μουρουνόλαδο. Καί
καθώς τήν κάλυπτε μέ ἔμπλαστρο ἀπό φύ-
κια τοῦ βυθοῦ, τοῦ ἔλεγε ἁπαλά:

— Ἀστραφτερέ, παιδί μου, λυπήθηκα
πολύ μέ αὐτό πού ἔγινε. Ἀλλά νομίζω ὅτι
δέ χάθηκαν τά πάντα, ἐπειδή ἔχασες τή
χρυσή σου βούλα! Ἐσύ νόμιζες πώς ὅλη ἡ
ἀξία σου βρισκόταν στήν ὀμορφιά σου.
Δέν εἶναι ἔτσι, παιδί μου. Ἀξία ἔχει ὅ,τι
κουράστηκες νά ἀποκτήσεις. Ἀξία ἔχουν
οἱ γνώσεις μας καί ὁ καλός μας χαρακτή-
ρας.

Ὁ Ἀστραφτερός ἄκουγε μέ κατάπληξη.
Καί τό Μαργαριτάρι συνέχισε:
— Τώρα θά σοῦ πῶ καί κάτι ἄλλο. Τί ζη-

τοῦσες, παιδί μου, σήμερα στούς Ὑπουρ-
γούς; Νόμιζες ὅτι θά γινόσουν Ὑπουργός
χωρίς κόπο, χωρίς γνώσεις; Δέν τό ξέρεις
ὅτι τά μεγάλα ἔργα θέλουν κόπο καί ὑπο-
μονή;

Καί τότε τό Μαργαριτάρι τοῦ διηγήθηκε
τή δική του ἱστορία. Τοῦ εἶπε πώς ἡ πολύ-
τιμη μπαλίτσα πού ἔκλεινε μέσα του εἶχε
ἑτοιμαστεῖ μέ κόπο πολύ. Ὅλα εἶχαν ἀρχί-

σει ἀπό ἕναν κόκκο
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� Ἀγαπημένο περιοδικό
Θά ἤθελα νά σέ εὐχαριστήσω πού μοῦ κρατᾶς συντρο-

φιά καί πού μέσα σέ αὐτόν τόν γεμάτο πειρασμό καί ἀδι-
κίες κόσμο μοῦ ὑπενθυμίζεις ἀξίες καί ἀλήθειες ἀναλ-
λοίωτες στό χρόνο... Τίς ἀλήθειες τοῦ Θεοῦ! Φέτος πέ-
ρασα στό Πανεπιστήμιο, καί θά ἤθελα νά σοῦ ζητήσω νά
ἀλλάξω τή συνδρομή καί νά γίνω συνδρομήτρια στό πε-
ριοδικό «Ἡ Δρᾶσις μας», ἄν αὐτό εἶναι ἐφικτό... Εὐχαρι-
στῶ πολύ. Συνέχισε τό ἀνεκτίμητης ἀξίας ἔργο σου.

e-mail ἀπό Γκ. Εὐ., Ἀργυρούπολη, Ἀθήνα
Εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν ἀγάπη καί τίς εὐχές σου. Τά

αἰσθήματά σου στά γραφόμενα τοῦ «Πρός τή Νίκη»,
«τίς ἀλήθειες τοῦ Θεοῦ» ὅπως γράφεις, δίνουν χαρά.
Γιατί ἀποκαλύπτουν εὐγενικές νεανικές ψυχές στούς
δύσκολους καιρούς μας, πού ἀναζητοῦν «ἀξίες καί ἀλή-
θειες ἀναλλοίωτες στό χρόνο». Σοῦ εὔχομαι «νά συνε-
χίσεις κι ἐσύ τόν ἀνεκτίμητης ἀξίας» χριστιανικό σου
ἀγώνα. Ἤδη ἔχεις λάβει ἀπάντηση στό αἴτημά σου. Κι
ἀφοῦ γνωρίζεις τό περιοδικό «Ἡ Δρᾶσις μας», προσπά-
θησε νά τήν ἀναγνωρίσεις –ἄν δέν τό ἔχεις κάνει ἀκό-
μα– καί σάν ὄμορφη καί δημιουργική Χριστιανική νεανι-
κή προσπάθεια μέσα στό Πανεπιστήμιο. Καλές σπουδές.

� Ἀπό τόν ἱστοχῶρο τῶν «Χ.Α.» μᾶς διαβιβάσθηκε τό
παρακάτω e-mail...

Εἶμαι 28 ἐτῶν, ἔχω δική μου οἰ κογένεια καί θά ἤθελα
2 πράγματα: 

1. Τό περιοδικό «Πρός τή Νίκη» πού ἔχω χρόνια νά τό πά-
ρω. Στεῖλτε μου, παρακαλῶ, τή διαδικασία γιά τή συνδρομή.
2. Τή συνταγή τῆς νηστήσιμης πραλίνας πού τρώγαμε στήν
Κατασκήνωση Χαρούμενο Ἀκρογιάλι στή Μάκρη Ἕβρου.
Ἕξι χρόνια ὑπέροχα καλοκαίρια στήν κατασκήνωση μοῦ
ἔχει μείνει ἡ γεύση στό στόμα.

Ἄχ, αὐτή ἡ Κατασκήνωση ἡ χριστιανική! Πόσες «γεύ-
σεις» ζωῆς ἀνώτερης, πού στηρίζουν τήν ψυχή κι ὅταν
ἀλλάζουν οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς! Ἀκόμη καί ἡ συνταγή -
ἡ νηστήσιμη μάλιστα – συνδέει μέ τό ὄμορφο παρελθόν
καί διαμορφώνει τό μέλλον. Νά χαίρεσθε τήν οἰκογέ-
νειά σας. Θά φροντίσουμε νά ἱκανοποιήσουμε τήν ἐπι-
θυμία σας. Ὡς πρός τή συνδρομή στό «Πρός τή Νίκη»
χρειάζεται μιά ταχυδρομική ἐπιταγή ὅπου θά ἀναφέρο-
νται τά στοιχεῖα σας (Ὀνοματεπώνυμο, Διεύθυνση: Πό-
λη, ὁδός, ἀριθμός, Ταχ. Κωδ.) καί 12 εὐρώ γιά ἕνα ἔτος,
στή Διεύθυνση τοῦ «Πρός τή Νίκη»: Μαυρομιχάλη 32,
106 80 Ἀθήνα. Θά χαροῦμε νά ἐπανασυνδεθοῦμε.

ἄμμου, πού μπῆκε μέσα στά σπλάγχνα του.
Ἀπό τότε ἄρχισε νά δακρύζει, νά δακρύζει
ὑπομονετικά ὅλο καί πιό πολύ, καί μετά
ἀπό καιρό ἔγινε ἕνα μαργαριτάρι μέ ἀξία.

Τό χρυσόψαρο πρώτη φορά ἄκουγε αὐ τή
τήν ἱστορία καί ἦταν πολύ συλλογισμένο.

Ἀλλά τό Μαργαριτάρι δέν εἶχε τελειώ-
σει.

— Παιδί μου, ξέρεις τί σκέφτομαι; Καλά
κάνεις καί ὀνειρεύεσαι τά μεγάλα ἔργα.
Ἀλλά… 

Κόμπιασε.
Ὁ Ἀστραφτερός στύλωσε τά μάτια πά-

νω του ἀπορημένος.
— Ἀλλά, γιατί νά θέλεις νά γίνεις

Ὑπουργός; εἶπε τότε τό Μαργαριτάρι καί
τόν κοίταξε στά μάτια. Ζήλεψες τή φήμη
τους; Τά λεφτά τους; Ναί. Εἶδες ὅμως τί
ἔπαθες… Μήπως λοιπόν νά διάλεγες κάτι
πού νά σοῦ ταιριάζει; Κάτι πιό ταπεινό;
Ὑπάρχουν, νομίζω, καί ἄλλα σπουδαῖα
ἐπαγγέλματα, πού εἶναι ὠφέλιμα γιά τούς
ἄλλους καί καθόλου ἐπικίνδυνα γιά σένα.

Αὐτά εἶπε τό Μαργαριτάρι καί σώπασε.
Καί τότε τό χρυσόψαρο τοῦ ἔριξε ἕνα

βλέμμα ἀστραφτερό! Ναί, γιά πρώτη φορά
στή ζωή του ἄρχισε νά σκέφτεται σοβαρά.
Στ᾿ ἀλήθεια, αὐτή ἡ περιπέτεια τοῦ εἶχε δι-
δάξει πολλά.

Ξαφνικά, ὁ Ἀστραφτερός εἶχε πάρει τή
μεγάλη ἀπόφαση:

Ναί, θά ἄλλαζε τό ὄνειρό του! Θά γινό-
ταν κάτι ἄλλο. Θά ἄλλαζε καί τή συμπερι-

φορά του!
Θά γυρνοῦσε ἀμέσως

σπίτι του καί θά στρω-
νόταν στή δουλειά.
Γιατί εἶχε πιστέψει πώς

ὅ,τι σπουδαῖο καί νά
ἔκανε στή ζωή του, ἤθελε

κόπο πολύ καί ὑπομονή.
Νεφέλη

3.

=2

=3

=4

=5

A; =13

=12B;

1.

2. ΛΥΣΕΙΣ

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ

ΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΚΚΙΙ  ΕΕΓΓΩΩ
« Στοχάσου μιᾶς ἀθάνατης γενιᾶς

πώς εἶσαι θρέμμα...»

Μάρτιος 2011104




