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Αγαπητές φίλες καί φίλοι.

Η ρύση αυτή έρχεται στο μυαλό μου διαβάζοντας τον βίο
των ηρωίδων γυναικών του 1821.

Έδωσαν το είναι τους στον αγώνα για την ελευθερία της
πατρίδας τους και στο τέλος πέθαναν φτωχές και περιφρο-
νημένες.

Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, η Μαντώ Μαυρογένους και
πλειάδα γυναικών που θυσιάστηκαν για αυτό που εμείς
απολαμβάνουμε σήμερα. Την ελευθερία

Η Λασκαρίνα “Μπουμπουλίνα” Πινότση (Κωνσταντινού-
πολη, 11 Μαΐου1771 – Σπέτσες, 22 Μαΐου1825) ήταν Ελλη-
νίδα ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, ίσως κι
η σημαντικότερη.

Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα είχε καταγωγή από την ‘Υδρα. Γεννήθηκε μέσα στις φυ-
λακές της Κωνσταντινούπολης στις 11 Μαΐου 1771, όταν η μητέρα της Σκεύω επισκέ-

φτηκε τον σύζυγό της, Σταυριανό Πινότση,
τον οποίο είχαν φυλακίσει οι Οθωμανοί για
τη συμμετοχή του στα Ορλωφικά (1769-
1770). Την βάφτισε και της έδωσε το όνομά
της εκεί φυλακισμένος πολέμαρχος της
Μάνης, Παναγιώτης Μούρτζινος. Μετά τον
θάνατο του Πινότση στη φυλακή, μητέρα
και κόρη επέστρεψαν στην ‘Υδρα. Μετακό-
μισαν στις Σπέτσες 4 χρόνια αργότερα, όταν
η μητέρα της παντρεύτηκε τον Δημήτριο
Λαζάρου-Ορλώφ. Από την ένωση αυτή η
Μπουμπουλίνα απέκτησε οκτώ ετεροθαλή
αδέρφια.

Παντρεύτηκε δυο φορές, στην ηλικία των 17 με τον Σπετσιώτη Δημήτριο Γιάννουζα
και στην ηλικία των 30 ετών με τον Σπετσιώτη πλοιοκτήτη και πλοίαρχο Δημήτριο
Μπούμπουλη. Και οι δυο σκοτώθηκαν από Αλγερινούς πειρατές. Της άφησαν, ωστόσο,
μια τεράστια περιουσία, την οποία ξόδεψε εξ ολοκλήρου για να αγοράσει καράβια και
εξοπλισμό για την Ελληνική Επανάσταση.

Όταν η Μπουμπουλίνα έγινε χήρα για δεύτερη φορά, είχε έξι παιδιά: τρία από τον
πρώτο της γάμο, τον Ιωάννη,τον Γεώργιο και τη Μαρία, και τρία από τον δεύτερο γάμο
της: την Σκεύω, την Ελένη και τον Νικόλαο. Επίσης είχε και τεράστια περιουσία την οποία
είχε κληρονομήσει από τους συζύγους της, έχοντας υπό την κατοχή της πλοία, γη και
χρήματα (τα μετρητά που είχε κληρονομήσει από τον Μπούμπουλη ήταν πάνω από
300.000 τάλαρα. Κατάφερε να αυξήσει την περιουσία της με σωστή διαχείριση και εμ-
πορικές δραστηριότητες.

Το ακρόπρωρο του πλοίου “Αγαμέμνων” της Μπουμπουλίνας με κυβερνήτη το γιο της
Ιωάννη. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Την ίδια περίοδο έρχεται σε ρήξη με τα παιδιά του δεύτερου συζύγου της από τον
πρώτο του γάμο-τον Παντελή και τον Γιάννη- όταν διεκδικούν το μερίδιο από την πατρική
περιουσία. Κατέφυγαν όχι σε τουρκικό δικαστήριο, ούτε στην εκκλησιαστική αρχή στην
οποία υπάγονταν: στην μητρόπολη Ναυπλίου και Άργους, αλλά στο Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο για μεγαλύτερο κύρος. Εκείνο έκδωσε επιτίμιο, ίνα η ρηθείσα Λασκαρίνα[…]
φοβειθείσα[…] την αιώνιον κόλασιν […] παύσηται πάσης διαστροφής και ματαίας προ-
φασεως και μη φανερώση εις μέσον οσάπερ κατακρατεί άσπρα, ομολογίας, ρουχικά ή
άλλα κινητά και ακίνητα πράγματα […]. Στη συνέχεια καταφεύγουν τα δύο αδέλφια στους
προεστούς των Σπετσών, οι οποίοι περιορίζονται σε μια καταγραφή της περιουσίας της
χωρίς όμως και να δίνουν λύση στην ενδοοικογενειακή διαφορά. Με το επιτίμιο και την
έκθεση των προκρίτων καταφεύγουν τα δύο αδέλφια στη συνέχεια, στο Βουλευτικό, το
οποίο δεν έλαβε θέση, εκτιμώντας το μέγεθος της προσφοράς της Μπουμπουλίνας στον
Ελληνικό Αγώνα.

Η Μαντώ Μαυρογένους (Τεργέστη, 1796 – Πάρος, Ιούλιος 1840), ήταν Ελληνίδα αγω-
νίστρια της Ελληνικής επανάστασης του 1821. Για την συνολική της προσφορά στον
αγώνα, τιμήθηκε με τον βαθμό της αντιστρατήγου

Καταγόταν από ελληνική οικογένεια της Ρουμανίας, η οποία έφυγε κρυφά, με την οι-
κογένειά της, για την Ιταλία. Εγκαταστάθηκαν στην Τεργέστη και εκεί ο πατέρας της Νι-
κόλαος ασχολήθηκε με το εμπόριο. Το 1796 η Μαντώ γεννήθηκε και λίγο καιρό πριν τη

Μεγάλη Επανάσταση μετακόμισε με τον Θείο της τον Παπα-
Μαύρο στη Τήνο. Τον Απρίλη του 1821 έμαθε για την επα-
νάσταση και έλαβε μέρος σε αυτή. Με την έναρξη της
Επανάστασης, η Μαντώ πήγε στην Μύκονο και ξεσήκωσε
τους κατοίκους εναντίον των Τούρκων. Με πλοία εξοπλι-
σμένα με δικά της έξοδα, καταδίωξε διακόσιους Αλγερινούς
που λυμαινόταν τις Κυκλάδες και αργότερα πολέμησε
στη Κάρυστο, στη Φθιώτιδα και στη Λιβαδειά. Κάτοχος
της γαλλικής γλώσσας, συνέταξε συγκινητική έκκληση προς
τις γυναίκες της Γαλλίας, ζητώντας τη συμπαράστασή τους
στον πληθυσμό της Ελλάδας. Για τον Αγώνα διέθεσε όλη της
την περιουσία. Για τη συνολική δραστηριότητά της ο Ιωάννης
Καποδίστριας της απένειμε -τιμή μοναδική σε γυναίκα- το
αξίωμα του επίτιμου αντιστράτηγου και της παραχώρησε
κεντρικό σπίτι στο Ναύπλιο. Επίσης εκτός από τη Γαλλική, μιλούσε άπταιστα την Ιταλική,
αλλά και την Τουρκική γλώσσα. 

Τη Μαντώ γνώρισε από κοντά ο Γάλλος Rybaud το 1821 και την περιγράφει σαν ευ-
γενική προσωπικότητα με φλογερό πατριωτισμό. Συγκρίνοντάς την με τη Μπουμπουλίνα
αναφέρει:

“Από τη μια μεριά [Μπουμπουλίνα] το θάρρος, σπάνιο σε γυναίκες, που συνοδεύεται
όμως από τη βουλιμία για το κέρδος… Κι’ από την άλλη [Μαντώ] η φιλοπατρία σε όλη
της την καθαρότητα, χωρίς ίχνος ιδιοτέλειας, η απόλυτη αυτοθυσία, η πιο συγκινητική
απρονοησία για το προσωπικό μέλλον.

Μου έλεγε η Μαντώ: Δεν με νοιάζει τι θα γίνω αν είναι να ελευθερωθεί η πατρίδα
μου. Όταν θα έχω χρησιμοποιήσει όλα όσα μπορώ να διαθέσω για την ιερή υπόθεση της
ελευθερίας, θα τρέξω στο στρατόπεδο των Ελλήνων για να τους ενθαρρύνω με την από-
φασή μου να πεθάνω, αν χρειαστεί, για την ελευθερία“.

Παρόμοια εντύπωση για τη Μαντώ σχημάτισε και ο Άγγλος Eduard Blaquire, ο οποίος
προσθέτει ότι του έκανε εντύπωση η φιλοδοξία της να δει όλες τις τάξεις ενωμένες.

Δόμνα Βισβίζη(1784-1850) Γεννιέται στον Αίνο της Θρά-
κης. Συμμετέχει ενεργά στην Ελληνική Επανάσταση παίρ-
νοντας μέρος μαζί με τον άνδρα της, Χατζή Αντώνη Βισβίζη,
στις θαλάσσιες επειχηρήσεις του Αγώνα στο Άγιο Όρος, στη
Λέσβο και στη Σάμο. Με το θάνατο του άνδρα της, η Δόμνα
Βισβίζη αναλαμβάνει η ίδια τη διοίκηση του πλοίου και συ-
νεχίζει τη δράση της στην περιοχή της Εύβοιας. Εξοπλίζει
και συντηρεί το πλοίο της «Καλομοίρα» με δικά της χρή-
ματα για τρία χρόνια. Μετά το τέλος του Αγώνα, της παρα-
χωρείται μία μικρή σύνταξη. Πεθαίνει στον Πειραιά».
Πουλάκι πόθεν έρχεσαι; Πουλάκι αποκρίσου. Μην είδες και
μην άκουσες για την κυρά Δομνίτσα την όμορφη, τη δυνατή,
την αρχικαπετάνα, πούχει καράβι ατίμητο, το πρώτο μες στα
πρώτα, καράβι γοργοτάξιδο, καράβι τιμημένο, καράβι που πολέμησε στης Ίμπρος το
μπουγάζι». Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος βεβαιώνει με έγγραφο του ( Μάης 1822) πως η
Δόμνα Βισβίζη έσωσε τους άνδρες του και τον ίδιο «δια της προμηθείας τροφίμων και
πολεμοφοδίων, άνευ της οποίας ο στρατός του θα διελύετο».

H Ελισάβετ Υψηλάντη, η μητέρα των Υψηλάντηδων, απο-
καλούνταν «Πρωτομάνα των Φιλικών» έρχεται πρώτη να
χρηματοδοτήσει τον αγώνα που προετοιμάζεται.

Στις 16/2/1821 στο αρχοντικό της συγκεντρώνονται οι
Φιλικοί για να αποφασίσουν την στιγμή της εξεγέρσεως. 

Η ηθική και υλική συμβολή της Υψηλάνταινας είναι τόση,
που ο Αλέξανδρος(Υψηλάντης) συγκινημένος λέει στους άλ-
λους εταίρους: 

«-Γράψτε στο τέλος της διακήρυξης «φιλώ το χέρι της
μητρός μου».

Σε αυτές τις γυναίκες και πλήθος άλλων γνωστών και αγνώστων 
τους αξίζει μια μόνο λέξη, Αθάνατες.

Από το e-prologos.gr
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Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ (1793-1877)
ΚΑΙ ΤΑ ΗΡΩΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ

ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ

Τ ο ισχυρότερο αμύντηριό μας στη ροή του χρόνου υπήρξε
πάντοτε η μνήμη. Με την ευκαιρία του εορτασμού των δια-
κοσίων χρόνων από την Εθνεγερσία, μας δίδεται η ευκαιρία

να γνωρίσουμε καλύτερα την Ιστορία μας και να ανασυνθέσουμε
τη εθνική μας μεγαλογραφία. 

Μια μορφή που λάμπρυνε με το ήθος, την ευψυχία και τα ηρωικά του κατορθώματα τις
σελίδες της Ιστορίας κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και αργότερα συνέβαλε τα μέγιστα
στην οργάνωση και διακυβέρνηση του ελεύθερου πλέον ελληνικού κράτους, υπήρξε ο Ψα-
ριανός, Κωνσταντίνος Κανάρης. Ηγετική μορφή του ’21, στρατιωτικός και πολιτικός από ναυ-
τική οικογένεια των Ψαρών με ναυτική παράδοση. Ο πατέρας του διατέλεσε επανειλημμένα
δημογέροντας των Ψαρών. Κι ο Κωνσταντίνος ακολούθησε από μικρός το ναυτικό επάγ-
γελμα, ως μούτσος κατ’ αρχήν στο βρίκι του θείου του Δημήτρη Μπουρέκα. Ολιγογράμματος
λόγω ειδικών συνθηκών της εποχής, κατόρθωσε με τη φυσική του οξύνοια και εργατικότητα
να γίνει πλοίαρχος1.

Νυμφεύθηκε την Ψαριανή, Δέσποινα Μανιάτη από αρχοντική οικογένεια των Ψαρών.
Απέκτησαν επτά παιδιά, έξι αγόρια τα οποία διέπρεψαν στον εθνικό, επιστημονικό, κοινωνικό
στίβο και μια θυγατέρα που απέθανε σε νεαρή ηλικία. Ο Κανάρης γεύτηκε τον πόνο, αφού
έχασε πέντε από τα παιδιά του, όταν ζούσε ακόμα.

Ο πιο ατρόμητος για τα περισσότερα ναυτικά του κατορθώματα Κανάρης βρισκόταν στην
Οδησσό, όταν εξερράγη η Επανάσταση του 1821 κι έσπευσε να ενταχθεί στον πολεμικό στόλο
των Ψαρών, ως μπουρλοτιέρης. Εμψυχώθηκε από τον άθλο του γενναίου συμπατριώτη του
Παπανικολή, στην Ερεσσό2. Στις προσπάθειές του ενθαρρύνθηκε από τον εξάδελφο και συ-
ναθλητή Ιερομόναχος, Ιωσήφ Νικολάρα. Από την αρχή της Επανάστασης έδειξε δείγματα
θάρρους και ηρωισμού συμβάλλοντας στην ανατίναξη ενός τουρκικού δικρότου, προκα-
λώντας τρόμο στον τουρκοαιγυπτιακό στόλο. Έλληνες και ξένοι έγραψαν γι’ αυτόν κι ο Άγγλος
ιστορικός Γκόρντον τον χαρακτήρισε ως τον πιο έξοχο εκπρόσωπο του ηρωισμού όλων των
εποχών.3

Μετριόφρων, συνετός, τολμηρός ο Κανάρης εκτελούσε γενναία, ήσυχα και ευπειθώς το
καθήκον του κατά συνείδησιν.4 Σύμφωνα με τα απομνημονεύματά του, το πραγματικό του
όνομα ήταν Κωνσταντής Νικολάου Σπηλιωτέας5. Πιθανώς το επώνυμο Κανάρης ετυμολο-
γείται από τη λέξη καρνάγιο (ιταλικά carenagio = ναυπηγείο). Όταν τον ρωτούσαν για τα κα-
τορθώματά του απαντούσε με απλότητα, δείχνοντας με το δάχτυλό του τον χάρτη των Ψαρών:
«Αυτά είναι η ιστορία μου, γι’ αυτά να γράψετε»6.

Η Χίος υπήρξεν ανέκαθεν η «καλλίστη της εμπορίας, φιλεργίας και φιλομουσίας εστία»7.
Η έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης ενθουσίασε τους Χίους, οι οποίοι είχαν φθάσει στο
απόγειο της ακμής τους στις αρχές του 19ου αιώνα. Δεν ήταν δυνατόν όμως να μείνουν επί
πολύ απλοί θεατές του απελευθερωτικού αγώνα. Υποκινηθέντες από τον Αντώνιο Μπουρνιά,
πρώην λοχαγό στο στρατό του Ναπολέοντα και από τον ηγέτη των Σαμίων, Λυκούργο Λογο-
θέτη, επαναστάτησαν. Η Χίος όμως ήταν αθωράκιστη και οι Σάμιοι παρακούσαντες της δια-
ταγές του Δ. Υψηλάντη, και χωρίς να ενημερώσουν την κυβέρνηση και τα ναυτικά νησιά,
εξήγειραν τους Χίους γεγονός που εξόργισε του Τούρκους εναντίον των Χίων υπερασπιστών,
οι οποίοι πλήρωσαν ακριβά της εξεγέρσεως το τίμημα. Ο άμαχος πληθυσμός σε τραγική κα-
τάσταση ζητούσε σωτηρία στις οικίες των Προξένων, στα Προξενεία, στα Ψαρά και στις Κυ-
κλάδες. Η νήσος παρεδόθη στο πυρ. Οι κάτοικοι της νήσου εσφαγιάστηκαν. Απαγχονίστηκε
ο Μητροπολίτης Χίου, Πλάτων Φραγκάδης και η Χίος, ο «επίγειος παράδεισος» μετετράπη
σε ερείπια. Η καταστροφή και οι σφαγές της Χίου συγκλόνισαν όλο τον πολιτισμένο κόσμο
και έγιναν αφορμή να πυκνωθεί το υπέρ της Ελλάδος φιλελληνικό ρεύμα.8 Η τραγικότητα
της καταστροφής και των σφαγών της Χίου, απασχόλησε την επιστήμη, συγκίνησε λογοτέχνες
και ζωγράφους, κινητοποίησε την δημοσιογραφία χάριν ενημερώσεως της κοινής γνώμης.9

Οι Σάμιοι εγκατέλειψαν τους κατοίκους στο έλεος των Τούρκων. Ο Αμερικανός φιλέλληνας
Τζώρτ Τζάρβις μας δίνει μερικές εικόνες φρίκης, από τις πιο απάνθρωπες σφαγές της παγ-
κόσμιας ιστορίας10.

Ο Σουλτάνος φρόντισε να συγκεντρωθεί στρατός, για τον αφανισμό των Χίων και οι Έλλη-
νες αποφάσισαν να εκδικηθούν τους Τούρκους, αποφασισμένοι να καύσουν τον τουρκικό
στόλο με τα πυρπολικά11. Έγιναν αλλεπάλληλα συμβούλια των ναυάρχων και της βουλής
των Ψαρών για τον σκοπό αυτόν. Πληροφορίες μας δίνει και ο Γάλλος Φιλέλλην Jourdain,
στα απομνημονεύματά του12.

Η Διοίκηση δίνει εντολή στις κοινότητες Σαλαμίνος, Μεγάρων, Κοινδούρων καθώς επίσης
Περαχώρας και Βιλίων να ετοιμάσουν υλικά για την ανάφλεξη με πυρπόληση της τουρκικής
ναυαρχίδας και ανετέθη στον σεμνό και αφανή ηρωικό Κωνσταντίνο Κανάρη η πυρπόληση
της τουρκικής ναυαρχίδας και στον Ανδρέα Πιπίνο πυρπόληση της τουρκικής υποναυαρχί-
δας.13 Ο Κανάρης και οι σύντροφοί του μετέβησαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ψαρών,
προσευχήθηκαν γονατιστοί, επιζητώντας τη βοήθεια του Θεού, συμμετείχαν στη Θεία Λει-
τουργία ευλαβώς και κοινώνησαν των Αχράντων Μυστηρίων από τον γενναίο εθνεγέρτη
Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόφιλο τον Β΄. Ο ατρόμητος μπουρλοτιέρης Κανάρης μετά το κα-
τόρθωμά έλεγε: «Μια δύναμις θεϊκή γέμισε την καρδιά μου από τη Λειτουργία εκείνη, δύ-
ναμις που με έκαμε γίγαντα και μου έλεγε: Κωνσταντή θα πεθάνεις για την Ελλάδα».14 Ο
Κανάρης και ο Πιπίνος άναψαν από μια μεγάλη λαμπάδα στην εικόνα του Αγίου Νικολάου
και της Αγίας Τριάδας και εδέοντο γονυπετείς στον Ύψιστο να τους οδηγήσει στον ιερόν
αγώνα. Πομπή σχηματίστηκε από τον Άγιο Νικόλαο με προεξάρχοντα τον Πατριάρχη Αλε-
ξανδρείας κι ακολουθούσαν ναύαρχοι, πλοίαρχοι, βουλευτές κ.ά. Ο Πατριάρχης ετέλεσε
αγιασμό, ηγίασε τα πυρπολικά, διέταξε να κάμουν πανιά», με δακρυσμένους οφθαλμούς, εν
ονόματι του Θεού, και ευχήθηκε αισίαν έκβαση του τολμηρού επιχειρήματος.15

Οι μπουρλοτιέρηδες ύψωσαν αυστριακές σημαίες για να εξαπατήσουν πιθανά εχθρικά
πλοία και μετά από πολλούς ελιγμούς και τεχνάσματα κατευθύνθηκαν προς τη Χίο. Οι Τούρ-
κοι διασκέδαζαν ανυποψίαστοι γιορτάζοντας το Μπαϊράμι. Ο Πιπίνος προσπάθησε να προ-

σκολλήσει το πυρπολικό στην υποναυαρχίδα, ανεπιτυχώς, αλλά αυτή καταστράφηκε από τις
φλόγες, ώστε απέβη απόλεμος, όπως μαρτυρεί ο Jourdain. O spectateur Oriental το επιβε-
βαιώνει. (16 έως 20 Ιουνίου 1822)16.

Ο Τούρκος ιστοριογράφος Αχμέτ Δζεβδεδ Πασάς, ο οποίος έγραψε την ιστορία της Τουρ-
κίας για τα έτη 1773-1826 σε 12 τόμους, σχετικά με τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης
μέχρι της καταστροφής του σώματος των γενίτσαρων (1826) αναφέρεται και στα σχετικά της
ανατίναξης της τουρκικής ναυαρχίδας υπό του Κανάρη17. Η στιγμή της επίθεσης για τον έμ-
πειρο Κανάρη ήταν η ευνοϊκότερη. Η ναυαρχίδα του Καρά Αλή, τρίκροτο 84 πολυβόλων,
λαμπρά στολισμένη και φωταγωγημένη για τον εορτασμό του Μπαϊραμιού. Ο Κανάρης πλη-
σίασε με ψυχραιμία και ηρωισμό. Εισήγαγε τον πρόβολο ίσια στην ανοικτή κανονιοθυρίδα
και την προσέδεσε ασφαλώς στην επωτίδα, ανάβοντας τη θρυαλλίδα. Το πυρ μετεδόθη τά-
χιστα, το πυρ μετεδόθη στην πυριτιδαποθήκη και με τρομερή έκρηξη ανατινάχθηκε η ναυαρ-
χίδα. Φλεγόμενος ιστός εκτύπησεν τον Καρά Αλή στην κεφαλήν, ο οποίος συντόμως
εξέπνευσε και ετάφη εντός του φρουρίου, όπου μέχρι σήμερα διακρίνεται ο τάφος του με
τουρκική επιγραφή.18 Συνολικά έχασαν τη ζωή τους περίπου 3000 άτομα, που βρίσκονταν
στη ναυαρχίδα μαζί με κάποιους αλυσοδεμένους στο αμπάρι σκλάβους που περίμεναν την
εκτέλεσή τους.

‘Όπως γράφει ο Τούρκος ιστοριογράφος Δζεβδετ, τα πληρώματα ολόκληρου του τουρ-
κικού στόλου θορυβήθηκαν, ορίσθηκε νέος αντιναυαρχεύων και νέος αρχιναύαρχος από
τον Σουλτάνο.

Το κατόρθωμα του Κανάρη υπήρξε μοναδικό στην ελληνική Ιστορία. Το θαύμασαν σε ολό-
κληρο τον κόσμο και σχολιάσθηκε με διθυραμβικά λόγια. Σπουδαίες ειδήσεις για την πυρ-
πόληση της τουρκικής ναυαρχίδας μας δίνει στο υπέροχο βιβλίο του «Ο Έλληνας εξόριστος»,
ο Χριστόφορος Πλάτωνος Καστάνης, που έζησε τα γεγονότα ως χιωτόπουλο, σε ηλικία οκτώ
ετών και κατέγραψε τα ενθυμήματά του ως ώριμος λόγιος άνδρας.19 Οι νικητές πυρπολητές
με το πλοίο του Ζάκκα επέστρεψαν στα Ψαρά20. Η υποδοχή που τους επιφυλάχθηκε ήταν
θριαμβευτική και συγκινητική. Κατευθύνθηκαν στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Ψαρών.
Ο γενναίος ήρωας Κανάρης με δάκρυα στα μάτια προσκύνησε την εικόνα της Παναγίας και
τον Άγιο Νικόλαο και μετέλαβε των Αχράντων Μυστηρίων με φόβο Θεού, από τα χέρια του
Επισκόπου Μυρίνης, Σωφρονίου. Όπως παιάνισε ο Γ. Δροσίνης σε στίχους του, «… το χέρι
που άτρομο έσπειρε τον θάνατο / με το δαυλό το φοβερό το χέρι / τώρα ταπεινωμένο και
τρεμάμενο / στην Παναγιά ανάφτει εν’ αγιονέρι».

Μεγάλοι ποιητές απαθανάτισαν στα ποιήματά τους την πυρπόληση της τουρκικής ναυαρ-
χίδας υπό του Κανάρη. Ο Κανάρης έχει και πολλούς άλλους ναυτικούς άθλους και πυρπο-
λήσεις εχθρικού στόλου στο ενεργητικό του. Με τη σωφροσύνη και το ήθος το ανήλθε στα
υψηλότερα αξιώματα της πολιτείας μετά την απελευθέρωση. Έφθασε στον βαθμό του ναυάρ-
χου. Έγινε γερουσιαστής, υπουργός, κατ’ επανάληψη πρωθυπουργός και Αντιβασιλέας.
Έλαβε κι άλλες υψηλές τιμητικές θέσεις και του ανατέθησαν κι άλλες υπεύθυνες και τιμητι-
κές αποστολές. Σεμνός, ευσεβής χριστιανός, φιλακόλουθος, με μυστηριακή ζωή, αφανής,
ταπεινός και πράος. Δεν εκαυχάτο για προσωπικά κατορθώματα, δεν μίλαγε για λογαριασμό
του εαυτού του, αλλά χρησιμοποιούσε για τα κατορθώματά του το πρώτο πρόσωπο πληθυν-
τικού αριθμού, μιλώντας για λογαριασμό των Ελλήνων γενικά.

Πέθανε επί των επάλξεων της πολιτικής στις 2 Σεπτεμβρίου 1877, και κηδεύτηκε στο Α΄
Νεκροταφείο Αθηνών, όπου βρίσκεται ο τάφος του και της συζύγου του.

Στο Μουσείο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος μέσα σε ασημένια λή-
κυθο φυλάσσεται η καρδιά του με την επιγραφή «Χαίρε καρδία ναυάρχου Κανάρη».

Μια τέτοια αγνή, ηρωική καρδιά συνέβαλε τα μέγιστα στην ελευθερία μας.
Υποκλινόμαστε με ευγνωμοσύνη, συγκίνηση και σεβασμό μπροστά σε μια τόσο μεγαλει-

ώδη, ενάρετη, ηρωική μορφή.
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Ο βίος και το μαρτύριο του ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ

Μια από τις φωτεινές μορφές που σελαγίζουν στο χριστιανικό στε-
ρέωμα, ένας από τους γενναίους αγωνιστές της κατίσχυσης και του
θριάμβου της χριστιανικής πίστης, που κοσμεί τις σελίδες της Εκκλη-
σιαστικής Ιστορίας, είναι ο πρωτομάρτυρας της Χίου και προστάτης
της, ο Άγιος Ισίδωρος, που τη μνήμη του εορτάζει η Εκκλησία τη 14η
Μαΐου.

Ο Άγιος Ισίδωρος είναι γνωστός σε ολόκληρη τη Χριστιανοσύνη Ανατολής και Δύσης. Και τον
τιμούν και του απονέμουν τον σεβασμό, την αγάπη και τη λατρεία τους όχι μόνο οι Ορθόδοξοι
αλλά και οι Ρωμαιοκαθολικοί. Όμως με ιδιαίτερη αγάπη και τιμή τον περιβάλλουν οι Χιώτες,
όχι μόνο αυτοί που κατοικούν στο νησί, αλλά και εμείς οι ξενιτεμένοι, διότι ο Άγιος Ισίδωρος
είναι ο δικός μας Άγιος, ο πρωτομάρτυρας του τόπου μας, ο προστάτης του νησιού μας.

Πρώτος αυτός, από ό,τι γνωρίζομε από την Εκκλησιαστική Ιστορία, προσέφερε με αυταπάρ-
νηση τον εαυτό του στον βωμό της Πίστης και καθαγίασε με το αίμα του τα χώματα της Χίου.
Και μετά από εκείνον ακολούθησαν και πολλοί άλλοι τον ίδιο ηρωικό δρόμο του μαρτυρίου και
της θυσίας, στον ίδιο τόπο, για τον ίδιο σκοπό.

Στις γραμμές της αφήγησης του μαρτυρίου του Αγίου Ισιδώρου διαλάμπουν, η ακατάβλητη
δύναμη της πίστης, η αδιασάλευτη σταθερότητα της ομολογίας, η ανεξάντλητη υπομονή στα βα-
σανιστήρια και ο απαράμιλλος ηρωισμός στην αντιμετώπιση του θανάτου.

Η αφήγηση για τη ζωή και το μαρτύριο του Αγίου που ακολουθεί, βασίζεται στις μαρτυρίες
παλαιών συναξαριστών.

Στις αρχές του 3ου μ.Χ. αιώνα γεννήθηκε ο Άγιος Ισίδωρος στην Αλεξάνδρεια. Νέος κατα-
τάχθηκε στον στρατό του αυτοκράτορα της Ρώμης. Ταυτόχρονα όμως γνώρισε την αλήθεια της
χριστιανικής πίστης και γοητεύθηκε από τη λάμψη της. Από τότε έταξε τον εαυτό του στη στρατιά
των οπαδών του Χριστού. Ως ρωμαίος στρατιώτης υπηρετούσε τον επίγειο άρχοντα και πει-
θαρχούσε στις προσταγές του ως χριστιανός όμως λάτρευε τον άρχοντα του ουρανού και εφάρ-
μοζε τις εντολές του. Και ήταν άριστος ο Ισίδωρος και ως στρατιώτης της Ρώμης και ως
αγωνιστής της «Βασιλείας του Θεού». Ήλθε όμως η εποχή που οι περιστάσεις τού ζήτησαν να
κάνει μια μεγάλη εκλογή. Να διαλέξει ανάμεσα στους δύο αρχηγούς του: τον επίγειο και τον
επουράνιο.

Βασίλευε τότε στη Ρώμη ο αυτοκράτορας Δέκιος, ένας από τους πιο φανατικούς και πιο απη-
νείς διώκτες του Χριστιανισμού, γιατί θεωρούσε τους χριστιανούς εχθρούς της πολιτείας και
αίτιους της διαφθοράς. Εξαπέλυσε λοιπόν φοβερό διωγμό εναντίον των χριστιανών σε ολό-
κληρη την απέραντη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Πίστευε ο δυστυχής, όπως και πολλοί άλλοι δια
μέσου των αιώνων, ότι θα μπορούσε να συντρίψει και να εξαφανίσει την Εκκλησία του Χριστού
πνίγοντάς την στο αίμα. Χιλιάδες χριστιανοί οδηγούνταν στα βασανιστήρια και θανατώνονταν.

Την άνοιξη του έτους 250 μ.Χ. μια μοίρα του Ρωμαϊκού στόλου, αρχηγός της οποίας ήταν κά-
ποιος που ονομαζόταν Νουμέριος, αγκυροβόλησε στα νερά της Χίου. 

Ένας από τους στρατιώτες των πλοίων αυτών ήταν και ο Ισίδωρος, που ξεχώριζε για την
αρετή και τη ρώμη του. Ένας εκατόνταρχος, όμως, που λεγόταν Ιούλιος, τον φθονούσε και τον
κατηγόρησε στον Νουμέριο ως χριστιανό.

Ύστερα από λίγο αλυσοδεμένος ο Ισίδωρος οδηγήθηκε μπροστά στον αρχηγό του στόλου με
τη φοβερή κατηγορία της εσχάτης προδοσίας εναντίον του αυτοκράτορα και των θεών του ρω-
μαϊκού πανθέου. Και άρχισε τότε η τόσο συνηθισμένη διαδικασία για τους μάρτυρες του Χρι-
στού, τους «αγομένους επί βασιλείς και ηγεμόνας». Στις ερωτήσεις του Νουμερίου ο γενναίος
στρατιώτης απαντά, με παρρησία και τόλμη, ότι πιστεύει στον Χριστό. Με την ομολογία της πίστης
του έκανε ήδη τη μεγάλη εκλογή. Προτίμησε να μείνει στρατιώτης του Χριστού συμμορφούμε-
νος προς το θέλημά Του. «Πας ος αν ομολογήση εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, και ο Υιός
του ανθρώπου ομολογήσει εν αυτώ έμπροσθεν των αγγέλων του Θεού» (Λουκ. 12,8).

Έξαλλος, ύστερα από την ομολογία του Ισιδώρου, ο Νουμέριος δίνει εντολή να τον υποβάλουν
σε φρικτά βασανιστήρια. Τον δένουν σε τέσσερεις πασσάλους και τον δέρνουν αλύπητα με μα-
στίγια και τον κλειδώνουν αιμόφυρτο και καταπληγωμένο, δεμένο με βαριές αλυσίδες σε κα-
τασκότεινη φυλακή του ρωμαϊκού στρατοπέδου, που βρισκόταν στην περιοχή Τάλλαρος,
ανατολικά, κοντά στη θάλασσα. Εκείνος, όμως, παραμένει ακλόνητος και με γιγαντωμένη την
πίστη του στον Χριστό.

Όταν πληροφορήθηκε ο πατέρας του – φανατικός ειδωλολάτρης – τα γεγονότα που αφορού-
σαν τον γιο του, ήλθε στη Χίο και προσπάθησε με κάθε τρόπο να πείσει τον Ισίδωρο να αρνηθεί
τον Χριστό και να επανέλθει στην πίστη των προγονικών θεών. Εκείνος, όμως, πιστός στην
αρχή «πειθαρχείν δει Θεώ μάλλον ή ανθρώποις» απάντησε με ένα «Όχι» ηχηρό.

Όταν ο πατέρας διαπίστωσε ότι ήταν αδύνατο να μεταπείσει τον γιο του, είπε στον Νουμέριο
να ακολουθήσει τις διαταγές του αυτοκράτορα, οι οποίες προέβλεπαν την καταδίκη σε θάνατο.

Άρχισαν πάλι να τον μαστιγώνουν και τελικά τον έδεσαν πίσω από ένα μανιασμένο άλογο
που τον έσυρε από την πόλη μέχρι την περιοχή που βρίσκεται ανατολικά και σε μικρή απόσταση
από το χωριό Νεχώρι. Σε ένα σημείο της περιοχής αυτής το άλογο σταμάτησε και ο Ισίδωρος
σηκώθηκε και στάθηκε όρθιος. Αμέσως ο εκατόνταρχος διέταξε να τον αποκεφαλίσουν και το
κεφάλι του Αγίου κύλησε στο χώμα. Η γενναία και ολόλευκη ψυχή του πέταξε στον ουρανό και
εντάχθηκε στο νέφος  των μαρτύρων.

Στο σημείο αυτό έχει κτισθεί απέριττος ναΐσκος αφιερωμένος στη μνήμη του Αγίου.
Θεωρούμε σκόπιμο στο σημείο αυτό της αφήγησης του μαρτυρίου να παρενθέσομε μερικές

χρήσιμες πληροφορίες.
Από την Εκκλησιαστική Ιστορία των πρώτων αιώνων γνωρίζομε ότι ήδη από τα μέσα του

2ου μ.Χ. αιώνα άρχισε η απονομή μεγάλης τιμής προς τα ιερά λείψανα των μαρτύρων από μέ-
ρους των χριστιανών, η οποία συνδέεται με τις «Συνάξεις» γύρω από τους μαρτυρικούς τά-
φους. Τα βασανισμένα νεκρά σώματα των ηρώων της Πίστης θεωρούνταν, σύμφωνα με την
έκφραση αρχαίου μαρτυρολογίου «τιμιώτερα λίθων πολυτελών και δοκιμώτερα υπέρ χρυ-
σίον». Οι χριστιανοί έκαναν το παν, για να τα πάρουν από τα χέρια των δημίων και να τα εντα-
φιάσουν ευλαβικά σε ορισμένο τόπο. Και κάθε χρόνο, την επέτειο της μνήμης κάθε μάρτυρα,
συγκεντρώνονταν σ’ αυτόν τον τόπο, έκαναν τελετή επάνω στον τάφο του μάρτυρα, διάβαζαν
την ιστορία της άθλησής του και τέλος έτρωγαν όλοι μαζί σε κοινά δείπνα. Σε αυτές τις τελετές
βρίσκονται οι ρίζες των σύγχρονων πανηγυριών στις εορτές των Αγίων.

Ο Νουμέριος ίσως να γνώριζε αυτή την αγάπη και την τιμή των οπαδών του Χριστού στα
σεπτά λείψανα των Αγίων και δεν ήθελε να δώσει μια τόσο μεγάλη χαρά στους χριστιανούς της
Χίου. Γι’ αυτό διέταξε να ριφθεί σ’ ένα λαγκάδι το σώμα του Αγίου, για να το κατασπαράξουν τα
όρνεα.

Κανείς δεν επιτρεπόταν να πλησιάσει τον τόπο, στον οποίο είχε ριφθεί το ιερό λείψανο. Όποιος
παρέβαινε τη διαταγή του τυράννου θα του επιβαλόταν η ποινή του θανάτου.

Πάνοπλοι φρουροί πήραν θέση γύρω από το μαρτυρικό σώμα και στέκονταν ημέρα και νύκτα
άγρυπνοι. Κάποτε κουράστηκαν οι φρουροί και ο ύπνος έκλεισε τα μάτια τους. Βρήκε τότε, ως
άλλη Αντιγόνη της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, την ευκαιρία η  Μ υ ρ ό π η, μια σεμνή και
ενάρετη παρθένος, που είχε καταφύγει μαζί με τη μητέρα της στη Χίο, προερχόμενη από τη
Σμύρνη, για να σωθεί από τον σκληρό διωγμό των χριστιανών, να πάρει, μαζί με δύο υπηρέτριές
της, το σεπτό λείψανο του Αγίου, το οποίο, αφού άλειψε με μύρα, έθαψε, με όλες τις τιμές, σε
επίσημο τάφο.

Ανήμερο θηρίο έγινε ο Νουμέριος, όταν πληροφορήθηκε την κλοπή του λειψάνου. Η οργή
του ξέσπασε στους φρουρούς. Τους έδεσε με αλυσίδες. Τους όρισε προθεσμία, Και έτσι αλυ-
σοδεμένους τους έστειλε να ψάχνουν, για να βρουν τον δράστη αυτής της θεάρεστης κλοπής,
με τη ρητή δήλωση ότι θα αποκεφαλιστούν, εάν επιστρέψουν άπρακτοι μετά την εκπνοή της
προθεσμίας.

Γύριζαν κατηφείς και καταντροπιασμένοι οι στρατιώτες, και ερευνούσαν γεμάτοι αγωνία για
τη ζωή τους. Και ήταν αυτή η έρευνα ταυτόχρονα και διαπόμπευση γι’ αυτούς, έτσι όπως κρέ-
μονταν οι αλυσίδες από τον τράχηλο, τα χέρια και τα πόδια τους.

Έτυχε κάποια μέρα να περάσουν κάτω από το σπίτι της Μυρόπης. Τους είδε εκείνη από το
παράθυρο και ράγισε η καρδιά της. Εμφορούμενη από γνήσια χριστιανική αγάπη, που επεκτεί-
νεται το ίδιο φλογερή μέχρι και τους εχθρούς, παίρνει τη μεγάλη απόφαση να θυσιαστεί η ίδια,
για να σωθούν οι στρατιώτες. Βγαίνει τότε αμέσως από το σπίτι της και πλησιάζει τους αλυσο-
δεμένους φρουρούς. Με γενναιότητα ομολογεί την πράξη της και παραδίδεται.

Ύστερα από λίγο χρόνο, μπροστά στον ηγεμόνα, οι ίδιες αλυσίδες, που έδεναν προηγουμένως
τους στρατιώτες, τυλίγονται στο σώμα της. Και αρχίζει η βασανιστική ανάκριση.

Άκαμπτη παραμένει η σεμνή παρθένος στην πίστη της στον Χριστό. Ακμαίο και αδούλωτο
είναι το φρόνημά της. Άφθαστο το ψυχικό μεγαλείο της και απαράμιλλος ο ηρωισμός της. Η
πύρινη ομολογία της χριστιανικής αλήθειας και η μαρτυρία για τον Ιησού αφήνουν κατάπληκτο
τον Νουμέριο και επισφραγίζουν την ομολογία της ηρωικής Μυρόπης. Και αμέσως αρχίζουν
τα βασανιστήρια. Τη δέρνουν με ραβδιά. Τη σέρνουν από τις μακριές πλεξούδες των μαλλιών
της, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουν τους ραβδισμούς που καταξεσχίζουν τις σάρκες της. Μισο-
πεθαμένη τέλος από τα βασανιστήρια τη ρίχνουν στη φυλακή. Μετά τα μεσάνυχτα η Μυρόπη
άφησε την ψυχή της στα χέρια του Θεού. Την ίδια στιγμή γέμισε η φυλακή από άρρητη ευωδία.

Οι χριστιανοί της Χίου, μετά τον θάνατο και της Μυρόπης, πήραν το ιερό σκήνωμά της και το
ενταφίασαν δίπλα στον τάφο του Αγίου Ισιδώρου. Δύο φορές τον χρόνο μαζεύονταν γύρω από
τους τάφους των Αγίων και τιμούσαν τη μνήμη τους, τη 14η Μαΐου, επέτειο του μαρτυρίου του
Ισιδώρου, και τη 2η Δεκεμβρίου, επέτειο του μαρτυρίου της Μυρόπης.

Αργότερα, όταν παρήλθαν οι χαλεποί αιώνες των διωγμών και οι χριστιανοί, χάρη στον Μέγα
Κωνσταντίνο (313 μ.Χ.), μπορούσαν ελεύθεροι να λατρεύουν τον Θεό και να τιμούν τους Αγίους
τους, έκτισαν μεγαλοπρεπή Βασιλική επάνω από τους μαρτυρικούς τάφους. Η πρώτη χτίστηκε
τον 5ο αιώνα, όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Μαρκιανός (450μ.Χ. – 457μ.Χ.). Αργό-
τερα, τον 7ο αιώνα ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος 4ος ο Πωγωνάτος (668 μ.Χ. – 685 μ.Χ), σύμ-
φωνα με την παράδοση, ανήγειρε νέα, πιο λαμπρή Βασιλική, που σώζονται μέχρι σήμερα
λείψανά της (περίφημα μωσαϊκά στο δάπεδο και καλλιμάρμαρες κολόνες). Σώζονται ακόμη
λίγα σκαλοπάτια κάτω από το δάπεδο και η κρύπτη, όπου βρίσκονται οι σεπτοί τάφοι των μαρ-
τύρων, δυστυχώς σήμερα κενοί. Τα ερείπια του ναού και η κρύπτη, βρίσκονται νοτιοδυτικά του
Σκυλίτσειου Νοσοκομείου σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων απ’ αυτό.

Για την τύχη του λειψάνου της Αγίας Μυρόπης δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες. Για το
λείψανο όμως του Αγίου Ισιδώρου γνωρίζομε ότι το 1125 ο τότε Δόγης της Βενετίας Δομήνικος
Μικέλης ενήργησε πειρατική επιδρομή στη Χίο, εξανδραπόδισε πολλούς από τους κατοίκους
της και άρπαξε το θαυματουργό λείψανο του Αγίου Ισιδώρου, το οποίο μετέφερε στη Βενετία
και το τοποθέτησε στον περικαλλή ναό του Αγίου Μάρκου. Δύο αιώνες βραδύτερα, το 1343, ο
Δόγης Ανδρέας Δάνδολος έδωσε εντολή να τοποθετηθεί το λείψανο μέσα σε πολυτελή μαρμά-
ρινη σαρκοφάγο και να αποθησαυριστεί σε ειδικό παρεκκλήσιο του ναού, το οποίο τιμάται με
το όνομα του Αγίου. Το παρεκκλήσιο διακοσμήθηκε με περίφημες ψηφιδωτές παραστάσεις
που έχουν ως θέμα τους το μαρτύριο του Αγίου Ισιδώρου, τον ενταφιασμό του λειψάνου του
και τη μεταφορά του στη Βενετία με τη ναυαρχίδα του Δόγη.

Ο διακαής ιερός πόθος, που από τότε φλόγιζε τις καρδιές των πιστών χριστιανών της Χίου,
να δουν το σεπτό σκήνωμα του Αγίου Ισιδώρου στον τόπο του μαρτυρίου του, τον οποίο κα-
θαγίασε με το μαρτυρικό αίμα του, βρήκε την εκπλήρωσή του από τη Ρωμαιοκαθολική Εκ-
κλησία.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, ύστερα από πολλές διαβουλεύσεις, μεταξύ της Τοπικής Εκ-
κλησίας, με Τοποτηρητή της Μητρόπολης Χίου τον Μητροπολίτη Μυτιλήνης Ιάκωβο Κλεομβρό-
του, και του Πατριάρχη της Βενετίας Καρδιναλίου GiovaniUrbani (Τζιοβάνι Ουρμπάνι)
αποφασίστηκε η μετακομιδή μέρους του λειψάνου του Αγίου Ισιδώρου από τη Βενετία στη Χίο,
Το σεπτό λείψανο ταξίδεψε από τη Βενετία στον Πειραιά με το κρουαζιερόπλοιο «Ρεγγίνα», που
διέθεσε η εταιρεία Χανδρή, και τοποθετήθηκε στον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα για προσκύ-
νημα. Μετά από τρεις μέρες, με το αντιτορπιλικό «Πάνθηρ» μετακομίσθηκε στη Χίο.

Η υποδοχή του ιερού λειψάνου του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Ισιδώρου στο νησί του
μαρτυρίου του έγινε τη 18η Ιουνίου 1967, ημέρα Κυριακή της Πεντηκοστής, με θρησκευτικό
συναγερμό και λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις.

Ο λαός με τη γόνιμη και δημιουργική φαντασία του έχει συνδέσει το σχίνο με τον Άγιο της
Χίου, τον Άγιο Ισίδωρο, και έχει πλάσει διάφορους θρύλους.

Υπάρχει μια παλιά παράδοση στο νησί που λέει ότι από τους θρόμβους του ιδρώτα και τα δά-
κρυα του Αγίου, εκεί όπου τον έσερνε το άλογο, φύτρωσαν δέντρα που δακρύζουν και ιδρώνουν
και μοσχοβολούν μέχρι σήμερα. Είναι τα μαστιχόδεντρα, που από τον κορμό και τα κλαδιά τους
σταλάζει πράγματι σαν δάκρυ το μαστίχι και πέφτει ανάλαφρα στη γη. Και λένε πως το μαστίχι
είναι τα δάκρυα του Αγίου Ισιδώρου.

Μια άλλη παράδοση, που υπάρχει στο Πυργί, είναι η ακόλουθη: «Ο Άγιος Ισίδωρος ήταν κα-
ταδιωκόμενος από τους Χριστιανομάχους. Ο πατέρας του ήταν στην υπηρεσία ενός αυτοκρά-
τορα, ίσως στην Αφρική, και ήταν και ο ίδιος εναντίον του γιου του. Για να προστατευτεί ο Άγιος
πήγε και κάθισε κάτω από ένα δέντρο που είχε πολύ χαμηλά κλαδιά. Όταν τον ανακάλυψαν οι
Χριστιανομάχοι τον σκότωσαν και τον διαμέλισαν. Με τα χτυπήματα πλήγωσαν και τον κορμό
του δέντρου. Κι αυτό το δέντρο έχυσε δάκρυα. Τα δάκρυα είχαν μια θαυμάσια μυρωδιά και
ήταν κρυστάλλινα, εντελώς διαφανή. Έλεγαν λοιπόν τότε οι άνθρωποι πώς να τα ονομάσομε
άραγε, διότι είχαμε την τύχη να τα ανακαλύψομε. Εμάς τύχη, μας τύχη, μαστίχι».

Ο Άγιος Ισίδωρος, με την αδιασάλευτη ομολογία της πίστης του και το ιδιαίτερα οδυνηρό μαρ-
τύριό του, θεμελίωσε τη χριστιανική κοινότητα της Χίου, και με το τίμιο αίμα του, που καθαγίασε
τη χιακή γη, αρδεύει έκτοτε και δυναμώνει αενάως τις ψυχές των πιστών.

Του Ισιδώρου Ιωαν. Πρωίου Φιλολόγου
Προέδρου του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο»
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Δύο μήνες μετά, πριν 200 χρόνια*

Ο συνεορτασμός τής 25ης Μαρτίου
Πολυσήμαντος και πολυδύναμος οφετινός συνεορτασμός τής 25ης Μαρτί-

ουκαι πολλαπλά τα μηνύματά του, διότι σηματοδότησετόσο την επίσημη
έναρξη του επετειακού εορτασμούτων 200 χρόνων από την Εθνεγερσία τού
1821 όσο και τον διπλό εορτασμό τούαπό την 25η Μαρτίου 1838 καθιερωμέ-
νουσυνεορτασμού. Δηλαδή, της από τον 6ο αι. καθιερωμένης ημέραςσυνε-
ορτασμού τής Θεομητορικής εορτής τού Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου και της επετείου τής επίσημης έναρξης
της επανάστασης τού 1821.

Συνεορτασμός, ο οποίος συμβολίζει την  αλληλοπεριχώρηση αξιών και ιδεωδών και όχι μονομερή‘’ει-
σπήδηση’’για τους εξήςλόγους:

Πρώτον, διότι, σύμφωνα με το απολυτίκιοτης εορτήςο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου ανοίγει και ταυτόχρονα
επιφέρει αντιστοίχως«τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό Κεφάλαιον, καί τοῦ ἀπ᾽ αἰῶνος Μυστηρίου» την ‘’φανέρωσι’’. Δηλαδή
διαγγέλλεται, ότι «ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί Γαβριήλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται» και για το κο-
σμοσωτήριο αυτό γεγονός καλούμεθα να αναφωνήσουμε μαζί με τον Αρχάγγελο «Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος
μετὰ σοῦ», αφού με τον ευαγγελισμό αυτό «τοῦ ὄφεως, ἀμαυροῦται τὸ φρύαγμα· ἀρᾶς γὰρ διαλέλυται, τοῦ Προπάτορος
σύνδεσμος» και αρχίζει πλέον το θείον έργο τής απελευθέρωσης όλων των ανθρώπων από την δουλεία τής
αμαρτίας.

Δεύτερον,διότιη κήρυξη της εθνεγερσίαςευαγγελίζεται την ελευθερία μας από την μακραίωνη δουλεία
που καταργούσε την ανθρώπινη υπόσταση και τα δικαιώματά της. Ευαγγελίζεται την ελευθερία, την οποία
ο εθνικός μας ποιητής ΔιονύσιοςΣολωμόςχαιρέτισετον Μάιο του 1823 με το ποίημά του «Ύμνος εις την Ελευ-
θερία». Ποίημα το οποίο «αποτελείται από 158 τετράστιχες στροφές, από αυτές οι 24 πρώτες στροφές κα-
θιερώθηκαν ως Εθνικός Ύμνος, το 1865. Ωστόσο, από αυτές, μόνο οι δύο πρώτες είναι εκείνες που
ανακρούονται και συνοδεύουν πάντα την έπαρση και την υποστολή της σημαίας και ψάλλονται σε επίσημες
στιγμές και τελετές».

Όμως αυτή η σύζευξη θρησκευτικής εορτής και Εθνικής Επε-
τείου και ο συνεορτασμός τους “εις το διηνεκές” δεν ήταν έμ-
πνευση πού γεννήθηκε δεκαεπτά χρόνια μετά την επίσημη
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Αποτελούσε έμπρακτη έκ-
φραση της προϋπάρχουσας συλλογικής συνείδησης για τον
δεσμό ελληνισμού και χριστιανισμού, η οποία  εκφράζεται οι-
ονεί διακηρυκτικά δύο μήνες μετά την 25η Μαρτίου 1821. Συγ-
κεκριμένα την 28η Μαΐου 1821 υπήρξε μία μνημειώδης και μη
αμφισβητήσιμη, ως έθος εστί, ενέργεια, η οποία και αποτελεί
ομολογία τής συνείδησης του αγωνιζόμενου για την απαλλαγή
του από την δουλεία λαού, προκειμένου να μην απωλέσει την
διαχρονική ταυτότητά του.

Δύο μήνες μετά, πριν 200 χρόνια
Στην αρχή τού 2021 έλαβα μία έκδοση της Αποστολικής Διακονίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος υπό τον

τίτλο”Επιστολή των αγωνιζομένων Ελλήνων προς τους ηγεμόνες της Ευρώπης κατά το 1821”, αντίστοιχο
υπότιτλο στην γαλλική και την αγγλική και υπέρτιτλο 1821-2021.Στην έκδοση αυτή το γραμμένο στην Αττική
Διάλεκτο αρχικό κείμενο  έχει αποδοθεί στη Νέα Ελληνική Γλώσσα και μεταφρασθεί στην Αγγλική και την
Γαλλική από συνεργάτες τής Αποστολικής Διακονίας και  έχει αποσταλεί σε όλα τα μέλη τού Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και στις Ηγεσίες των Ευρωπαϊκών και Χριστιανικών Χωρών.

Προλογίζοντας την υπόψη έκδοση ο Πανιερώτατος Φαναρίου Αγαθάγγελος, Γενικός Διευθυντής τής Απο-
στολικής Διακονίας, σημειώνει τα παρακάτω, δίνοντας την ευκαιρία να γνωρίσουμεπρόσωπα και έργα για
τα οποίαπολλοί από εμάς,μεταξύ τωνοποίων καιο γράφων,  δεν γνωρίζαμε: 

α) Η επιστολή, σύμφωνα με ιστορικές πληροφορίες απεστάλη στο συνέδριο της Βερόνας,  που διεξήχθη
το φθινόπωρο του 1822 με πρωτοβουλία της Αυστρίας και ήταν μία διπλωματικού επιπέδου συνάντηση των
εκπροσώπων των κρατών τής Ιεράς Συμμαχίας με θέμα συζήτησης τα φλέγοντα τότε ζητήματα στην Ευρώπη
και στόχο την αντιμετώπιση των διαφόρων επαναστατικών κινημάτων της εποχής.

β)Αν και δεν αναφέρεται ο συντάκτης τής επιστολής,είναι γνωστό ότι πρόκειται για τον σπουδαίο λόγιο
Κωνσταντίνο Μηνά (επί το αρχαιοπρεπέστερον Μηνά Μινωίδη κατά την συνήθεια των ουμανιστών της επο-
χής),  ο οποίος καταγόταν από την Έδεσσα (1788, Έδεσσα-1859, Παρίσι) και ήταν σημαντικός, αν και εν πολ-
λοίς όχι προβεβλημένος εκπρόσωπος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, καθώς επίσης πρωτοπόρος τής
αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα.

γ)Ο Μινωίδης, φιλόλογος, σχολάρχης και άνθρωπος πολύ μεγάλης αρχαιομάθειας, ήλθε γρήγορα σε άμεση
επαφή με το πνευματικά ρεύματα της Ευρώπης. Έτσι με το ξέσπασμα τηςΕλληνικής Επανάστασης αφιερώ-
θηκε ολοκληρωτικά στη διάδοση των ειδήσεων και των ιδεών του Αγώνα στον ευρωπαϊκό χριστιανικό κόσμο.

Ο Κωνσταντίνος Μηνάς Μηνωίδης
Αναζητώντας πρόσθεταπερί Μινωίδηστοιχείαμαθαίνουμε από σχετικές πηγές ότι: α) μαθήτευσε αρχικά

στο «Ελληνομουσείον Βοδενών» και στην συνέχεια στην ελληνική «Σχολήν Χίου ειςτηνοποίαν συνέρρεον
μαθηταί πανταχόθεν εκ τής Ελλάδος καιεκτός αυτής, ίναακροασθώσιν του Αθανασίου Παρίου», β)απο-
τελούσε γνωστό πρόσωπο του ελληνικού και γαλλικού χώρου κατά το πρώτο ήμισυ του 19ου αι., γ) σε ηλικία
31  ετών μεταβαίνει για συνέχιση των σπουδών του στο Παρίσι, το οποίο και έμελλε να αποτελέσει θετή
πατρίδα του, και δ) εκεί«εντάσσεταιμεταξύτων Ελλήνων λογίων, οιοποίοι συντονισμένοι υπότο Ελληνικόν
Κομιτάτον των Παρισίων συμμετείχον διά των πνευματικών όπλων εις την παλιγγενεσίαν τού 1821».

Επίσης πληροφορύμεθα ότι: «Ή άρτια ελληνική μόρφωσίς του, ή ενεργητικότης και η ευφυία του επέσυ-
ρον αμέσωςτην προσοχήν τού Γαλλικού Συμβουλίου Εθνικής Παιδείας, το οποίον τουεχορήγησε άδειαν διά
την παράδοσιν μαθημάτων αρχαίαςελληνικής γλώσσης. Ταυτοχρόνως επεδόθη ειςεπιστημονικάςερεύνας
μεαντικείμενον τηνελληνικήν γλώσσαν καιεξέδωκε πλήθος αξιολόγωνεργασιών σχετικών μετηνορθογραφία,
την προφοράν, τηνορθοφωνίακαιτηνγραμματικήναυτής. Μεταςεργασίας του αυτάς κατέστησε προσιτήν τη-
νελληνικήν γλώσσαν ειςτους Γάλλους ελληνιστάς.Το Υπουργείον Εξωτερικών τής Γαλλίας τον προσέλαβε ωςε-
πίσημον διερμηνέα οδε βασιλεύς τής Γαλλίας Κάρολος I’ εις ανταμοιβήντού ζήλου του προς την υπηρεσίαν
ταύτην τον ετίμησεμετο παράσημον των ιπποτών τής Λεγεώνος τής Τιμής. Εκείνο όμως τοοποίον τον κατέ-
στησε πολύ γνωστόν μεταξύ τωνεπιστημονικών κύκλων τής Γαλλίας ήσαν αι ερευναί του εις τας βιβλιοθήκας
τών μονών τής Ανατολικής Εκκλησίας. Ή Γαλλία αναγνωρίζουσα τας υπηρεσίας τας οποίας της προσέφερε,
αλλ’ εν ταυτώ και την αξίαν τού ανδρός, τιμητικώς τού άπένειμεν ισόβιον σύνταξιν». 

Αν και,  κατά ορισμένους σχολιαστές τού έργου του,  η κατ’ ανάθεση του γαλλικού υπουργείου Δημόσιας
Εκπαίδευσης “συλλογή” χειρογράφων από τις ορθόδοξες μοναστηριακές βιβλιοθήκες παράγει αμφίσημα
αποτελέσματα, το σύνολο των σχολιαστώνδεν παύει να εξυμνεί το πολυεπιστημονικό και εθνικό έργο του.  

«Ολόκληρος εφλέγετο απότηνιδέαν τής ελευθερίαςτού γένους καιειςτηνιεράν αυτήν υπόθεσιν αφωσιώθη
ψυχή τε και σώματι. Υπότην αιγίδα τού Ελληνικού Κομιτάτου εξώρμησε με πυρωμένην γραφίδα διά να κι-
νητοποιήση τηνΕυρώπηνυπέρ τωναγωνιζομένων Ελλήνων, διά ναδιαφωτίση τους ισχυρούς διά το δίκαιον
τού αγώνος, διά ναελέγξη τούς κραταιούς, και αυτόν ακόμητον Μέττερνιχ, διά τηναπάνθρωπον πολιτικήν
τούσφαγιασμού τών δικαίων τούελληνικού έθνους».

Στο Παρίσιδημοσιεύει στα ελληνικά και στα γαλλικά και τα ακόλουθα κείμενα υπέρ τού ελληνικού αγώνα:
(α)‘’Τοις κραταιοτάτοις εν Ευρώπη βασιλεύσιν’’, (28 Μαΐου 1821) (β)‘’Προς τους Γερμανούς και τα λοιπά
έθνη της Ευρώπης’’ πρόσκλησις εις βοήθειαν των Ελλήνων(1826) και (γ) ‘’Σύντομος επίστασις εις την του
της Αυστρίας Μηνιστηρίου πολιτικήν ως προς την Ελλάδα’’ (1826).

Η πρώτη εκ των επιστολών αυτών32 χρόνια αργότερα εκδόθηκε και από τον Σπ. Ζαμπέλιο και  τυπώθηκε
στο τυπογραφείο Σχερία τής Κέρκυρας. Τα αντίστοιχα σχετικά κείμενα τού πρωτοτύπου τής έκδοσης στην
Ελληνική (Αττική διάλεκτος) και Γαλλική  είναι προσπελάσιμα μέσω τής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Νεοελληνικών
Σπουδών ΄΄Ανέμη΄΄ τού Πανεπιστημίου τής Κρήτης.

Η Επιστολή
Το τριμερέςδιάγραμμα της Επιστολής, όπως περιγράφεται στονπροαναφερθένταπρόλογο, περιλαμβά-

νει:(α)την Εισαγωγή, στην οποίαεκτίθεται ο λόγος για τον οποίο οι Έλληνες αποφασίζουν να απευθυνθούν
στις Μεγάλες Δυνάμεις, (β) το κυρίωςΣώμα, στο οποίοεκτίθενται τα επιχειρήματα για την σύνταξη και απο-
στολή τής επιστολής και(γ)τον Επίλογο,  ως ανακεφαλαίωση.

Παραθέτω ενδεικτικά αποσπάσματα του περιε-
χομένου της από την σχετική απόδοση στη Νέα Ελ-
ληνική με εξαίρεση δύο προτάσεις, οι οποίες
παρατίθενται και/ή στην αρχική τους μορφή.

Δηλαδή, «Εξοχώτατοι και αξιοσέβαστοι βασιλείς
της Ευρώπης, Πόσο φοβερά δεινά έχουμε υποστεί
οι δυστυχείς Έλληνες από τους αδικότατους και τυ-
ραννικότατους Οθωμανούς, ούτε εσείς το αγνοείτε,
ούτε κανείς από τους πολίτες της ευδαίμονος Ευρώ-
πης. Διότι πολλοί Ευρωπαίοι είδαν και, όσο ήταν
εφικτό, ο καθένας με τις συγγραφές του διεκτραγώ-
δησε, πόσο μεγάλα αδικήματα διέπραξαν αυτοί οι
τύραννοι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όμως, το πόσο
φοβερά είναι αυτά που ήδη τώρα εναντίον μας
αποτολμούν, αυτό είναι αδύνατο με λόγια κάποιος
να το περιγράψει· αλλά και όποιος το ακούσει, απίστευτο θα του φανεί. Αρμόζει λοιπόν σε Εσάς που φρον-
τίζετε για την ειρήνη της Ευρώπης, όχι λιγότερο μάλιστα για την ιερότατη θρησκεία της, που τόσο ασεβώς
από αυτούς τους διεστραμμένους περιφρονείται, αλλά και για τη δική σας ευφημία, την οποία έχετε λάβει
από όλους τους ανθρώπους της υφηλίου, να μη μας αφήσετε τους ταλαίπωρους Έλληνες να αποκλεισθούμε
αδίκως από αυτούς τους βαρβάρους. Διότι απάνθρωπο θα είναι κατά τη δική σας ένδοξη βασιλεία να απο-
λεσθούν ολοσχερώς οι Έλληνες, τους οποίους οφείλατε να λυπηθείτε, αφενός σεβόμενοι το όνομα της Ελ-
λάδος, αφετέρου ενθυμούμενοι τα αγαθά που γεννήθηκαν σε σας από τη σοφία των προγόνων μας. 

Επειδή όμως σε κάποιους, και μάλιστα ομοθρήσκους μας -από τους οποίους κάνεις που υποφέρει τόσο
δεν θα περίμενε ποτέ αντίθετη στάση-, το εγχείρημά μας κάποια άλλη εντύπωση έδωσε, ώστε να κινδυ-
νεύουμε και να θεωρηθούμε ένοχοι που παίρνουμε τα όπλα εναντίον των εξουσιαστών μας, γι’ αυτό πρέπει
να προσπαθήσουμε με συντομία και σε αυτούς να εξηγήσουμε όσα υφιστάμεθα και σε εσάς ολοφάνερα να
καταστήσουμε τα αδικήματα αυτών των τυράννων. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι και το δικό μας έργο
θα αποδειχθεί ευσεβέστατο, αλλά και η δική Σας βοήθεια θα φανεί ότι είναι αναγκαιότατη και ότι για πολύ
δίκαιο σκοπό θα παρασχεθεί. 

Εμείς λοιπόν στερούμενοι όσα οι θείοι αλλά και οι ανθρώπινοι νόμοι έδωσαν στον καθένα μας για να ζει,και
επίσης βλέποντας τις γυναίκες μας να ατιμάζονται και τα παιδιά μας να αρπάζονται από τους τυράννους, αλλά
και τους ίδιους τους εαυτούς μας από μέρα σε μέρα αλόγιστα να χάνονται, και μη μπορώντας από κάπου να
ελπίζουμε κάποια απαλλαγή από τα δεινά μας, μακαρίζαμε όσους πέθαιναν και απαλλάσσονταν έτσι από τα
δεινά, ενώ τους εαυτούς μας ελεεινολογούσαμε για την άθλια ζωή μας.Είναι τόσο μεγάλα τα εναντίον μας αδι-
κήματα,που ζούμε βίο εντελώς παράδοξο και αθλιότερο ακόμα και από αυτόν των αλόγων ζώων. 

Κι ενώ υπέφεραν αυτά, ο δυνάστης γίνεται αγριότερος και από τον ίδιο τον εαυτό του, και τον παναγιώτατο
Πατριάρχη μας και τη Σύνοδό του καταδικάζει στον πιο ατιμωτικό θάνατο. Και ήταν ημέρα της του Χριστού
Αναστάσεως η μέρα που τα πάθαιναν αυτά. Την ώρα που εσείς οι ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΤΑΤΟΙ ΒΑΣΊΛΕΙΣ και όλος ο χρι-
στεπώνυμος λαός της Ευρώπης που εξουσιάζετε πανηγυρίζατε με χαρά, την ίδια ώρα σε εκείνους, ενώ πανη-
γύριζαν στον θείο ναό, αιφνιδίως επιτίθενται οι βάρβαροι με κραυγές και αλαλαγμούς. Άλλους χριστιανούς
τους φόνευσαν, τους πιο πολλούς τους τραυμάτισαν, ενώ άλλους τους συνέλαβαν και τους απαγχόνισαν.

Αυτά τα εγκλήματα δεν διαπράττονταν μόνο στην Κωνσταντινούπολη, ενώ οι άλλες πόλεις της Ελλάδος
είχαν ηρεμία, αλλά παντού συνέβαιναν δεινά, φόνοι ιερέων και αρχιερέων και προκρίτων κάθε πόλεως, εμ-
πρησμοί όλων των ιερών ναών, πυρπολήσεις σπιτιών και μύρια άλλα, που,αν κάποιος τα έβλεπε, θα σάστιζε
και θα έφριττε και θα αδυνατούσε με λόγια να τα περιγράψει.

Επιπλέον, δεν είναι δύσκολο να απαντήσουμε και σε εκείνη την αναπόφευκτη κατηγορία τους, ότι δηλαδή
στραφήκαμε εναντίον νομίμου βασιλέως, ενώ είμαστε υπήκοοί του. Μα αυτός που κάνει τέτοια στους υπη-
κόους του δεν είναι βασιλιάς, είναι ο πιο τυραννικός από όλους τους δυνάστες.

Επειδή όμως οι θρησκείες μας τόσο πολύ διέφεραν μεταξύ τους, δεν μας έβλεπαν σαν ανθρώπους αλλά
σαν σκυλιά,γι’ αυτό και κάθε επιθυμία τους ήταν ήδη επικυρωμένος νόμος· όσα εναντίον μας ήθελα να πρά-
ξουν, τόσοι ήταν και οι νόμοι τους. 

Το να φονεύσει κάποιος έναν «άπιστο», όπως μας αποκαλούν οι τύραννοι, είναι ισάξιο για αυτούς με το
να σκοτώσεις έναν σκύλο. Ενώ το να αντισταθείς σε αυτόν που πάει να σε σκοτώσει και να αποφύγεις τον
φονέα και, αν μπορείς, να σωθείς, αυτό θεωρείται αδίκημα άξιο της χειρότερης τιμωρίας. 

Αλλά ακόμα και αν δεν έλεγε κάποιος ότι αποκτήσατε όλα αυτά από τους προγόνους μας, όμως και μόνο
επειδή είμαστε ομόθρησκοι με εσάς θα έπρεπε να μας σώσετε. Από τον ίδιο τον θείο νόμο μας παραδίδεται
ως εντολή το να συμπάσχει κάποιος με τους οικείους και τους δικούς του ανθρώπους, όταν φερ’ ειπείν ο
Παύλος βοά και λέει ότι πρέπει οι πιστοί να προνοούν για τους οικείους και για τους δικούς τους (Α’ Τιμ. 5,
8 “εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων’’). Τι είναι περισ-
σότερο ενδεικτικό της οικειότητας και ταυτίσεως με κάποιον από το να μετέχει κανείς εξίσου των θείων Χα-
ρίτων; Και τι άλλο συνδέει περισσότερο τους ανθρώπους από το να έχουν την ίδια πίστη; 

Πότε κάποιος θα φαινόταν ότι είναι φιλάνθρωπος, παρά όταν εναντιώνεται σε αυτούς που φονεύουν αθώους;
Και εκείνος ο Μωυσής όταν είδε κάποιον Αιγύπτιο να
χτυπά έναν ομόθρησκό του Εβραίο και σκότωσε τον υβρι-
στή, θεωρήθηκε ότι κάνει δίκαιη και ευσεβή πράξη.

Σκεφθείτε, ΕΞΟΧΟΤΑΤΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ της Ευρώπης, και
σύ, η ΕΥΔΑΙΜΩΝ και ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΗ ΑΓΓΛΙΑ, για λίγη δική
σας βοήθεια πόση καλή φήμη και δόξα θα αποκτήσετε
από τους ανθρώπους.

Όταν, για τον Θεό, όλοι θα έχουν φονευθεί τότε θα
θέλετε να τιμωρήσετε τους απάνθρωπους φονείς; Αλλά
ποιος τότε θα σας εκφράσει ευγνωμοσύνη»;

Και η επιστολή-αναφορά κλείνει ως εξής:
Συμπερασματικά, τα επιχειρήματα ταοποία διατρέ-

χουν κάθε παράγραφο και κάθε πρόταση τής Επιστολής από την αρχή μέχρι το τέλος της είναι, κατά σειρά
συχνότητας, τα εξής: η κοινήχριστιανική θρησκεία. (περίπου 80 φορέςγίνεταιαναφοράσε όρους που ανα-
φέρονται ή έχουν σχέση με την χριστιανικήθρησκεία), τα δυσθεώρηταανθρωπίνοιςλογισμοίςδεινάπουοδη-
γούν τους Έλληνες στην επανάσταση, το αστήρικτο των λόγων τού‘’βέτο’’ της ΙερήςΣυμμαχίας, οι
επαπειλούμενοικίνδυνοι για την Ευρώπη εάν ο δυνάστηςαφεθεί ανενόχλητος, η συμπεριφορά τού αλλό-
θρησκου ηγεμόνα, η οποία δεν είναι όμοιαμε αυτή των ηγεμόνων τής Δύσης.

200 χρόνια μετά
Τι έχει αλλάξει και τι δεν έχει μεταβληθεί στην διαχρονική αυτή πορεία της Ελλάδας;

Πώς διαμορφώνοντα τα πράγματα μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον; 
Από την μια πλευράέχομε την εδαφικήεπέκταση των γεωγραφικώνορίων τής Ελλάδαςκαι τη διαμόρφω-

σηενόςσύγχρονουκράτους, το οποίο εδώ κα 40 χρόνιααποτελείισότιμο μέλος τής Ευρωπαϊκής Ένωσης προ-
σβλέπονταςπαράλληλα -όπως πάντα-στην στήριξη  της υπερδύναμης των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση εθνικών
και άλλων ζητημάτωνμας, ‘’δημιουργία’’συμμαχιών και ‘’προσαρμογών΄΄ διαφόρων ειδών.  

Από την άλλη πλευρά, αλλάζοντας περιβάλλον διακρινόμαστε και ασφαλώς όχι παραδόξως. Σήμερα το
αποτέλεσμα αυτό  είναι παράγωγο ενός αναγκαίου κακού, δηλαδήτού νέου μεταναστευτικού ρεύματος με
την αναχώρηση από την χώρα μας,  όχι εργατικού δυναμικού πλέον αλλά σφύζουσας νεανικής  επιστημονι-
κής δύναμης και των δύο φύλων.

Ασφαλώς,  βρισκόμαστε ενώπιον μιας νέας τάξης πραγμάτων, σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που ο άν-
θρωπος δημιουργεί, καινοτομεί, αναπλάθει,  καταστρέφει, αποδομεί,τρέχει με ασύλληπτες ταχύτητες, αλλά
και, όταν οι συγκυρίες το ‘’επιβάλλουν’’, όπως εφέτος που παράλληλα προς τα ειωθότα κα την επελθούσα
δουλεία τού κορωνοϊού έχει η πατρίδά μας  τον εορτασμό μιας εξαιρετικής επετείου, αναστοχάζεται.

Μιας επετείου μόνο για την ανάδειξη ή την περιγραφή επιτευγμάτων και κατορθωμάτων των αγωνιστών
προγόνων μας ή και  για συνειδητοποίηση της θυσίας τους και της ανάγκης μη επανάληψης και επικράτησης
σφαλμάτων λόγω εγωιστικών  διαθέσεων που καλλιεργούν την αντιπαλότητα;Επομένως, το ζητούμενο δεν
είναι το να αναλογιζόμαστε απλώς τι επέτυχαν οι πρόγονοί μας και να μένουμε σε αυτά κομπάζοντας, αλλά
το πως δεν θα απολεσθεί το καταπίστευμα και το πως η οποιαδήποτε επόμενη νίκη δεν θα οδηγεί σε εμφύλια
διαμάχη, θεωρώντας ότι η νίκη ανήκει στα πρόσωπα και όχι στο έθνος.

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση βλέπουμε όλες αυτές τις θαυμάσιες επετειακές παραγωγές και ποικίλες
εκδηλώσεις (δημόσιες και ιδιωτικές, φυσικών και νομικών προσώπων, με εικόνα, λόγο, μουσική επένδυση κ.λπ.), 

Συνέχεια στη σελ. 5

Ομοτίμου καθηγητού ΕΚΠΑ, Λαυρεντίου Γ. Δελλασούδα
Ειδικού Γραμματέως Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός
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Συνέχεια από σελ. 4

οι οποίες καθημερινά αυξάνονται και ως παραπόταμοι χύνονται στον μεγάλο ποταμό που τείνει να γίνει
χείμαρρος, ενώ τα διαφημιστικά μηνύματα είναι εμπνευσμένα.

Όμως, πόσοι και ποιοι παρακολουθούμε όλα τα σχετικά αφιερώματα των δωρεάν και με συνδρομή τηλε-
οπτικών σταθμών και των άλλων  ΜΜΕ; Σε ποιο βαθμό είμαστε θεατές ή/και ακροατές. Ποιοι και με ποιες
προϋποθέσεις, ανεξαρτήτωςμέσουπροβολής και ηλικιακής ομάδας, μπορούν να κοσκινίζουν τις πληροφο-
ρίες, τόσο γενικότερα όσο και ειδικά αυτές της επετειακής περιόδου, όταν μάλιστα την πληροφορία αυτή
την προσφέρουν διακεκριμένοι επιστήμονες και δημοσιογράφοι γενικότερης αναγνώρισης και σχεδόν ανε-
πιφύλακτης αποδοχής;

Διότι, εάν η πληροφορία αυτή βρίσκεται σε διάσταση με ό,τι προσφέρεται μέσω τής κατά σύστημα εκ-
παίδευσης, κάτι πρέπει να αλλάξει και γρήγορα, όταν μάλιστα τους νέους ανθρώπους, που έχουν ολοκλη-
ρώσει τις παντός  είδους σπουδές τους, τους απασχολούν νέωνμορφώνδουλείες.Γι’ αυτό ζητούνβοήθεια
προς κατάκτηση κοινωνικών αγαθών, όπως η εκπαίδευση και η εργασία. Ζητούν να τους επιτρέψουμε να
διαφυλάξουν ό,τι τους προσέφεραν οι θυσίες τού χθες και να μην τους αποπροσανατολίζουν με διαμετρικά
αντίθετες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, δηλαδή χωρίς διαφορές μεταξύ θεωρίας και πράξης.Χωρίςη μία
πλευρά να φιλτράρει τα γεγονότα, όπως ο φακός τού φωτογράφου,  κατ’εντολήν τού σκηνοθέτη, ώστε να
αποκρύπτονται οι ρυτίδες, και η άλλη να υπερθεματίζει προβάλλοντας και επαινώντας άλλαζητήματα, ώστε
εντέχνως να εμφυτεύεται η αμφιβολία.Χωρίς να επιζητείται η ευχαρίστηση ή η ικανοποίηση και αντίστροφα
η αλλαγήάποψης τής μιας ή της άλλης πλευράς, αλλά οαντικειμενικόςτρόποςενημέρωσης των νέων ανθρώ-
πων και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης τους, ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα διάκρισης του ήχου τού
κουδουνιού για διάλειμμα, από τον ήχο τού κουδουνιού για είσοδο στην τάξη, παρόλο ότι οι ήχοι είναι ίδιοι.

Διότι το Διαδίκτυο και το ‘’ευαγγέλιο τής τηλεόρασης’’, με την κατ’ αίσθηση αντίληψη της αληθούς ή της
εικονικής-‘’πραγματικότητας’’ δημιουργούν την γενικά αναμφισβήτητη πραγματικότητα, θέτοντας σε δεύ-
τερη μοίρα το σχολείο,  το οποίο με την σειρά του, και παρά το γεγονός ότι καθημερινώς εγκαλείται,τρέχει
για το απόλυτο ‘’τηλεσχολείο’’ μιας άλλης κοινωνίας.

Διότι, στο πλαίσιο της πορείας προς την παγκοσμιοποίηση, το τηλεοπτικό περιβάλλονε̶ν ονόματι της ελεύθε-
ρηςδιακίνησης ιδεών, αγαθών και προσώπων που αποτελείζητούμενο κάθε λογικούανθρώπου  ̶ μας βομβαρδίζει
καθημερινώς και αδιάκοπα και με ό,τι απαξιώνει την έννοια τουανθρώπου και με ό,τι τον αγκυρώνει στην ενστι-
κτώδηυποκειμενικό-ατομοκρατική συμπεριφορά, έχοντας προηγουμένως απαξιώσει διαχρονικής ισχύος ιδεώδη.

Ίσως, η συγκυρία να μας αφυπνίσει, ώστεμόλις σβήσουν τα δύο κεράκια (ένα για κάθε εκατονταετία) τής
τούρτας των γενεθλίων, να μπορούμενα δούμε ότι αυτά που ζούμε σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι όνειρο
αλλά οι νέες μορφές άμεσης ή έμμεσης δουλείας.Δουλείας, η οποία επιτυγχάνεται με τους πάσης μορφής
πολέμους: θερμούς, ψυχρούς, οικονομικούς, βιολογικούς (εμπρόθετους ή απρόθετους/τυχαίους) κ.ά., σύν-
τομους ή πολυετείς. Τα όπλα ποικίλα, από τη μία πλευρά αρχίζοντας με την απλή δια των χειρών ή των
ποδών επίθεση, συνεχίζοντας με το βόλι και,τελικά, φθάνοντας στην διαστημική δράση καιαπό την άλλη  με
την αποδόμηση, την μεταλλαγή, την λήθη δια της προοδευτικής απόσβεσης, την μη διαφύλαξη της πνευμα-
τικής υγείας. Δηλαδή με δική μας πάντοτε υπαιτιότητα. 

Τελικά, τα κυρίως ζητούμενα μήπως είναι δύο;
α)Να προσφέρονται στους  νέουςανθρώπους και με εναλλακτικούς τρόπουςόχι μόνο οι αντικειμενικές

μέθοδοι αναζήτησης τής πληροφορίας καιτα δύσκολαθέματα αλλά και οιανθρωπιστικέςαξίες και οι θεω-
ρούμενες  ‘’δευτερεύοντος’’ενδιαφέροντος γνώσεις. Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ  γνωρίζουν ότι υπάρ-
χουν τέτοιες μέθοδοι. Μεταξύ αυτών είναι και ηπαιγνιώδης μορφή μάθησης, ηαξιοποίηση της κατ’ αίσθηση
αντίληψης για την… ‘’πραγματική’’ και όχι την σκηνοθετημένη πραγματικότητα, η διαθεματικήπροσέγγιση
της γνώσης, η επ’ ευκαιρία διδασκαλία-μάθηση.

β) Να παρουσιάζονται όλες οι απόψεις τεκμηριωμένα και όχι με δογματικές από καθέδρας δηλώσεις,
όταν μάλιστα αυτές εμφανίζονται από δύο αντιθέτων προσεγγίσεων ή απόψεων πλευρές.

*Αποσπάσματα ομιλίας  Λαυρεντίου Γ. Δελλασούδα
κατά τον επετειακό εορτασμό τής 25ης Μαρτίου 1821 
στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός (24 Μαρτίου 2021)
Το πλήρεςκείμενο της ομιλίας: https://www.pemptousia.gr/2021/03/dio-mines-meta-prin-200-chronia/

Το δέσιμο του παιδιού με τον γονέα του

Έχετε ποτέ σκεφτεί πόσο αξιοθαύμαστος είναι ο τρόπος που οι μητέρες και τα μωρά τους ανα-
πτύσσουν αυτή την έντονη συναισθηματική σχέση που χαρακτηρίζει την βρεφική και νηπιακή ηλι-
κία; Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια συνεχιζόμενη διαδικασία, η οποία ξεκινά από τις
πρώτες κιόλας αλληλεπιδράσεις μητέρας και βρέφους.

Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι ψυχολόγοι σήμερα συμφωνούν πως το δέσιμο του βρέφους με
το άτομο που το φροντίζει μπορεί κατ’αρχάς να παρατηρηθεί στους πρώτους έξι με οκτώ μήνες
ηλικίας του. Παρόλο που η όλη διαδικασία αναπτύσσεται σταθερά και σταδιακά ήδη λίγο μετά
την γένεσή του, το βρέφος χρειάζεται αυτό το χρονικό διάστημα προκειμένου να ξεκινήσει να εκ-
δηλώνει ποιοτικά διαφορετική ανταπόκριση στη μητέρα του.

Εκτός, όμως, από αυτή την εξέλιξη στο επίπεδο του δεσίματος του βρέφους με το άτομο που το
φροντίζει, δύο ακόμη εξελικτικές αλλαγές λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια του τρίτου τέταρτου
του πρώτου έτους του μωρού. Η πρώτη αλλαγή είναι η συναισθηματική. Κάπου μέσα σε αυτό το
χρονικό διάστημα, αρχίζει να αναδύεται ο φόβος ως κύριο συναίσθημα. ‘Υστερα από βελτιώσεις
στη μοίρα και άλλες γεννησιακές λειτουργίες, τα μωρά αρχίζουν να αναγνωρίζουν τι είναι ξένο
και τι μη οικείο και γενικά αντιδρούν σε τέτοιες εμπειρίες αρνητικά. Η ανησυχία σε σχέση με τους
ξένους γίνεται μια κοινή συμπεριφορά που συχνά κάνει το μωρό να κλαίει και να «υποχωρεί» στην
αγκαλιά της μάνας του.

Επιπλέον, το να βρίσκεται μακριά από το άτομο που το φροντίζει, δημιουργεί στο μωρό μια
«διαμαρτυρία αποχωρισμού», η οποία επίσης εμπλέκει κλάμα και μερικές φορές αναζήτηση της
μητέρας. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα δεσίματος εδώ έχει να κάνει με το πόσο καθησυχα-
σμένο είναι το μωρό από την στιγμή που το άτομο που το φροντίζει βρίσκεται δίπλα του. Γνωρί-
ζουμε όλοι πολύ καλά πόσο ένα τρομαγμένο και τρεμάμενο μωρό ανακουφίζεται μόνο και μόνο
με την επαφή του με την μητέρα του.

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως η ποιότητα της
σχέσης και του δεσίματος μωρού-μητέρας φαίνε-
ται να απορρέει πρώτα απ’όλα απο την μητέρα (ή
τον φροντιστή του μωρού) και την ικανότητά της
να ανταποκρίνεται εύστοχα και επιτυχημένα στο
μωρό. Μητέρες που είναι πιο ευαισθητοποιημέ-
νες στα «σημάδια» που τους στέλνουν τα μικρά
τους και οι οποίες προσαρμόζουν την συμπερι-
φορά τους στα παιδιά τους κατά τέτοιο τρόπο που
να αναμιγνύουν την δικιά τους συμπεριφορά με
αυτήν των παιδιών τους, καταφέρνουν σε μεγάλο
ποσοστό στο τέλος να αναπτύσσουν μαζί τους
ασφαλείς συναισθηματικές σχέσεις (secureattachmentrelationships).

Προσωπικά, πιστεύω πώς αυτό ακριβώς το δέσιμο μητέρας-παιδιού είναι τόσο θεμελιώδες
και καίριο για το χτήσιμο και την οικοδόμηση της προσωπικότητας του που πολλά έχει να ανα-
λογιστεί κανείς σε σχέση με την σοβαρότητα των επιπτώσεων πάνω του όχι μόνο βραχυπρόθε-
σμα, αλλά και μακροπρόθεσμα. Από την ώρα που γεννιέται ένα παιδί αρχίζουν να παίρνουν μέρος
πολλές διαδικασίες που το πλάθουν, το αναπτύσσουν και το εξελίσσουν καθοριστικότατα για όλη
την μετέπειτα ζωή του. Ας είναι αυτή η ζύμωση για κάθε παιδί σ’αυτό τον πλανήτη η αρμόζουσα.
Ας είμαστε υπεύθυνοι γονείς. Ας φανούμε αντάξιοι του έργου που εμείς οι ίδιοι επιλέξαμε να
αναλάβουμε. Να αναθρέψουμε παιδιά. Για να είναι στο τέλος και σε εκείνα ως ενήλικες πιο εύ-
κολο να βαδίσουν με σίγουρα και σταθερά βήματα στην ζωή τους. Αυτό είναι το χρέος μας. Αυτός
πρέπει να είναι και ο στόχος μας. Αυτή και η φιλοδοξία μας.

Μαρία Φράγκου, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας - Ψυχοθεραπεύτρια

Οι διακοπές του καλοκαιριού πλησιάζουν, τα σχολεία κλείνουν και οι ρυθμοί στην οικογένεια αλ-
λάζουν. Για όλους μας, αλλά πολύ περισσότερο για τα παιδιά, η αλλαγή περιβάλλοντος, οι διακοπές,
η επαφή με τη φύση και τη θάλασσα είναι επιβεβλημένες και ασκούν θετική επιρροή σε όλα τα μέλη
της οικογένειας.

Οι διακοπές είναι αναγκαιότητα, δεν είναι πολυτέλεια. Το κακό, βέβαια, με τις διακοπές είναι ότι
δεν είναι ποτέ αρκετές. Στόχος των  διακοπών είναι η “αποσυμπίεση”, η διακοπή της ρουτίνας και το
“άδειασμα” από καταναγκασμούς και υποχρεώσεις. Οι διακοπές μπορούν και πρέπει να σπάνε τον
κύκλο του στρες, γι’ αυτό είναι σημαντικές.

To καλοκαίρι γονείς και παιδιά περνούν περισσότερο χρόνο μαζί και αυτό είναι κάτι που το επιθυμεί
όλη η οικογένεια και το προετοιμάζει σε πολλές περιπτώσεις μήνες πρίν. Πώς μπορούν αυτές οι δια-
κοπές να είναι ικανοποιητικές για όλους και να αποβούν εποικοδομητικές;

> Καταρχήν, συζητείστε με τα παιδιά τι θέλουν να κάνουν, πάρτε τη γνώμη τους και προσπαθείστε
να ικανοποιήσετε και τις επιθυμίες τους, αλλά την τελική απόφαση πάρτε την εσείς. Οι διακοπές ση-
μαίνουν ξεκούραση, χαλάρωση, διασκέδαση, γέμισμα των μπαταριών μας, αλλά και ενασχόληση με
sports και hobbies.

- Στις διακοπές, παίξτε μαζί τους, γελάστε, κάντε κοινές δραστηριότητες και sports, δώστε τους
χρόνο να κάνουν αυτά που θέλουν. Μπορείτε επίσης, αν χρειάζεται, να συζητήσετε με τα παιδιά για
τη χρονιά που πέρασε ή και για τη χρονιά που θα έρθει και τα μελλοντικά σχέδια. Το χαλαρό περιβάλ-
λον των διακοπών μπορεί να βοηθήσει σε συζητήσεις που στο φορτισμένο κλίμα του σπιτιού να γί-
νονταν με μεγαλύτερη ένταση.

- Επίσης, χρησιμοποιείστε το κινητό ή τον υπολογιστή με μέτρο και σε πολύ πιο μειωμένη συχνό-
τητα από την καθημερινή ζωή.

- Το καλοκαίρι βέβαια προκύπτουν και κάποια ιδιαίτερα θέματα, που μπορεί να προβληματίσουν
τους γονείς, όπως ο χρόνος παρακολούθησης τηλεόρασης και dvd, η φοβία για το κολύμπι, η κατα-
σκήνωση, ή και γενικότερα θέματα ορίων.

- Για το χρόνο παρακολούθησης τηλεόρασης ή dvd συστήνουμε να μην είναι περισσότερο από 3 ώρες
την ημέρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γονείς μπορεί να εργάζονται και να λείπουν ώρες από το σπίτι.

- Πολλά παιδιά επίσης φοβούνται το κολύμπι και το γεγονός αυτό μπορεί να προσδώσει άγχος, ένταση
και λιγότερη ευχαρίστηση στις διακοπές της οικογένειας. Χρειάζεται να γνωρίζουν οι γονείς με ποιο
τρόπο και πότε πρέπει να κινητοποιήσουν το παιδί προκειμένου να ξεπεράσει αυτούς τους φόβους του.

- Η κινητοποίηση, η πρόκληση, η ανταμοιβή, η καθο-
δήγηση και η ενθάρρυνση του παιδιού είναι μερικοί
από τους μηχανισμούς. Παράλληλα, ο γονιός πρέπει να
θέσει ρεαλιστικούς στόχους και να προσαρμόσει τη στρα-
τηγική του, ανάλογα με την προσωπικότητα και την ηλικία
του παιδιού.

- Στις πρακτικές αυτές η πίεση του παιδιού, ο μη σεβα-
σμός στη γνώμη του και η επιθετικότητα από την πλευρά
του γονιού όχι μόνο δεν βοηθούν, αλλά φέρνουν και το
αντίθετο αποτέλεσμα.

- Οταν το παιδί είναι μικρό θα πρέπει να του δώσουμε
την αίσθηση ότι η θάλασσα δεν είναι μόνο κολύμπι, αλλά και παιχνίδι και έτσι να το αποσπάσουμε
με κάποιες θαλάσσιες δραστηριότητες. Παράλληλα, πρέπει να του δώσουμε χρόνο και να αναλογι-
στούμε ποιος είναι ο προσωπικός χρόνος του δικού μας παιδιού στην απόκτηση μιάς καινούργιας
εμπειρίας.

- Η κατασκήνωση είναι συχνά μία πολύ καλή λύση για παιδιά και γονείς τους καλοκαιρινούς μήνες.
Σίγουρα οι γονείς θα πρέπει να συζητήσουν με το παιδί που πάει πρώτη φορά (συνήθως μετά τα 7) τι
σημαίνει κατασκήνωση, ποιές είναι οι δραστηριότητες, οι κανόνες κλπ, αφού πρώτα οι γονείς έχουν
ενημερωθεί για όλα αυτά. Ασφαλώς, η κατασκήνωση συνεισφέρει στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης
του παιδιού για τον εαυτό του, στο να μπορεί να είναι αποτελεσματικό, να χρησιμοποιεί στρατηγικές
επίλυσης προβλημάτων, να χειρίζεται την ομάδα συνομηλίκων. Παράλληλα, μαθαίνει να ζητά βοήθεια
από τους άλλους και να αναλαμβάνει ευθύνες και ρίσκα χωρίς την παρουσία των γονιών, αλλά και να
μαθαίνει την αξία της κοινοτικής ζωής. Όμως, οι γονείς θα πρέπει και να σεβαστούν την επιθυμία των
παιδιών για το αν θέλουν να πάνε κατασκήνωση ή όχι, να σκεφτούν αν το παιδί είναι πραγματικά έτοιμο
για μια τέτοια εμπειρία, και αν το παιδί δυσφορεί και είναι αρνητικό να το λάβουν σοβαρά υπόψη.

- Ασφαλώς σε όλα αυτά φροντίστε να ικανοποιήσετε και εσείς οι γονείς τον εαυτό σας, δίνον-
τας χρόνο στους δυό σας να περάσετε μια βραδυά μόνοι ή με φίλους ή να πάτε μία ημέρα για
μπάνιο μόνοι.

- Οσο πιο καλά είμαστε με τον εαυτό μας, τόσο περισσότερο μπορούμε να προσφέρουμε και στα
παιδιά, στα οποία λειτουργούμε συνεχώς ως παράδειγμα.

Δρ. ΙΛΙΑ ΘΕΟΤΟΚΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡIΑ

Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, 
Πρόεδρος της Δράσης για την Ψυχική Υγεία, iliatheotoka@yahoo.gr

Παιδιά κ διακοπές



Αγαπάω τ’ ότι είναι θλιμμένο γύρω μας.
Αγαπώ τα δακρυσμένα θολά ματάκια , τους αρρώστους ανθρώπους και τους

πονεμένους από την πανδημία.
Αγαπώ τους γιατρούς γιατί σώζουν ζωές.
Αγαπάω τα ξηρά γυμνά δέντρα από τις πυρκαγιές και τα έρημα πάρκα, τις

νεκρές πολιτείες Χιροσίμα και Ναγκασάκι, τους κατεστραμμένους τόπους.
Αγαπάω τους σκυφτούς ταλαιπωρημένους πρόσφυγες -μετανάστες που μ’

ένα δισάκι ξεκινάνε για καλύτερη ζωή σε μία μακρινή πολιτεία.
Αγαπάω τους τυφλούς μουσικούς των δρόμων, τους φτωχούς ανθρώπους που

πεινάνε.
Αγαπάω τα θλιμμένα χαμόγελα των μικρών παιδιών.
Αγαπάω τα χλωμά πρόσωπα τω κοριτσιών που πάντα προσμένουν τον Ιππότη

που είδαν μια βραδιά στα όνειρα τους.
Αγαπάω τις κλαμένες ωραίες Κυρίες που πόνεσαν στη ζωή και είναι θλιμμέ-

νες.
Αγαπώ τους ανθρώπους της προσφοράς και της αγάπης.
Αγαπάω τα λουλούδια και τα πουλιά που πετάνε ελεύθερα.
Αγαπάω την οικογένεια μου, τους φίλους και φίλες που μαζί διαβήκαμε την

στράτα της ζωής.
Αγαπάω τα καράβια που φεύγουν για καινούργια ταξίδια σε άγνωστους τό-

πους και δεν ξέρουν καλά αν ποτέ θα γυρίσουν πίσω στην Ιθάκη.

Αγαπάω την γαλανομάτα θάλασσα με τις « ευτυχίες» στα διάφορα λιμάνια
της υδρογείου. Αγαπάω τέλος σε τούτο τον κόσμο , τους εραστές της θάλασσας
...γιατί μοιάζουν με εμένα.

Με αγάπη Καπ. Κ.Μ.Φ 

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2021-6-

ΟΤΙ ΑΓΑΠΩ ΣΤΗ ΖΩΗ

1821-2021. Διακόσια χρόνια έχουν περάσει από
την έναρξη της Ελληνικής επαναστάσεως. Διακόσια
χρόνια από την μεγάλη απόφαση των Ελλήνων να
αγωνιστούν «για του Χριστού την Πίστην την Αγίαν
και της Πατρίδος την Ελευθερίαν».

Ήλθε η ώρα και όπως έλεγε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, είναι καιρός να
αποτινάξουμεν τον αφόρητον τουρκικόν ζυγόν. Η καταπίεση των υποδού-
λων ελλήνων ήταν απάνθρωπη.

Φόροι αβάστακτοι, εξισλαμισμοί, παιδομάζωμα, σκλαβοπάζαρα.
Στις 24-2-1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κύρηξε την εξέγερση των ελλήνω

ορθοδόξων κατά των αλλόθρησκων δυναστών.
Η θαυμάσια προκύρηξη του με τίτλο ανέφερε «ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ

ΠΑΤΡΙΔΟΣ».
Μέσα σε μια Ευρώπη, που την εκρατούσε δεμένη η άγρια θέληση Βασι-

λέων και Αυτοκρατό-
ρων να μην επιτρέψουν
ποτέ πλέον εις τους
Λαούς να ομιλήσουν
περί Ελευθερίας, οι Έλ-
ληνες, υπόδουλοι από
τεσσάρων αιώνων, εκή-
ρυξαν την Εθνικήν των
Επανάστασιν. 

Φαινόμενο ιστορικά
καταπληκτικό.

Ήταν η εποχή, όπου
οι κρατούντες και οι
ισχυροί, οι θεοσεβέ-
στατοι Μονάρχες και οι
ηγέτες των Εκκλησιών,
οι Αυλές και οι Κυβερ-
νήσεις ελησμονούσαν
αμέσως αντιθέσεις και αν-
ταγωνισμούς, όταν επρόκειτο να συμφωνήσουν επί του θέματος, ότι κάθε
επανάστασις εναντίον οποιουδήποτε δυνάστου, έστω και εναντίον εκείνων
που εθεωρούντο ακόμη εχθροί θανάσιμοι του Χριστιανικού Κόσμου,
έπρεπε να καταπνίγεται αμείλικτα. 

Μέσα σε αυτό το "διεθνές κλίμα" άρχισε ο Αγώνας της Ελληνικής Παλιγ-
γενεσίας. Βοήθειαν δεν ημπορούσαν να περιμένουν από κανένα οι πατέρες
μας. Εγνώριζαν, όταν εκήρυτταν τον Ιερόν Πόλεμόν των, ότι δεν θα είχαν
να αντιμετωπίσουν μόνον τις στρατιές του Σουλτάνου, αλλά και την εχθρό-
τητα και την κατακραυγή όλων των ισχυρών της Ευρώπης.

Αλλά ηρωική, αληθινά μυθική γενεά αυτοί οι πρωτεργάτες του ’21!! Οι
μέτοικοι της Οδησσού και της Πετρουπόλεως, της Βλαχίας και της Βιέννης,
της Τεργέστης και των Παρισίων, οι έμποροι και οι μεταπράτες έγιναν φλο-
γεροί απόστολοι.

Και μέσα από τα σπλάχνα του σκλαβωμένου και λησμονημένου λαού των

Ελλήνων εβγήκαν έξοχοι
πολέμαρχοι, ναυμάχοι
και στρατηγοί ασύγκρι-
τοι. Γενική ήταν η προ-
σφορά για την
Ελευθερία. Δεν έδωσαν
μόνον οι φτωχοί το αίμα
των.

Και οι εύποροι και οι κα-
λοστεκούμενοι άνοιξαν τις
κασσέλες και τα πουγγιά
τους και ανάλωσαν πρό-
θυμα και αδίστακτα τον
πλούτο τους για τις ανάγ-
κες του Αγώνα. Μεγάλες
περιουσίες θυσιάσθηκαν
ως το τελευταίο γρόσι και
αρχοντόσπιτα ξεκληρί-
στηκαν για πάντα. 

Η θέληση των καταφρο-
νεμένων υπερίσχυσε. Δεν
ενικησαν μόνον τον Σουλ-
τάνο οι Έλληνες. 

Ενικησαν και την τυραν-
νία, που έπνιγε τότε ολό-
κληρη την Ευρώπη. Το
αίμα έτρεξε ποτάμι, ο θά-
νατος κουράσθηκε να θερί-
ζει ελληνικά κορμιά, ο
τόπος παραδόθηκε στη
φωτιά. 

Οι φλόγες, όμως, του
ολοκαυτώματος εφώτισαν
τις ψυχές και τις σκέψεις
των λαών, ο φιλελληνισμός
μεταδόθηκε ως τις ακτές
της Βαλτικής και της Βο-
ρείου θαλάσσης, έσπασε η
"Ιερά" - η Μαύρη Συμμαχία
των Δυνατών. Βασιλείς και
Αυτοκράτορες εξαναγκά-
σθηκαν να παραδεχθούν,
ότι έπρεπε να υπάρξει
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΛΛΑΣ.

Από το βιβλίο
του Καπ. Κώστα Μιχ.

Φράγκου «Υμνος στην
επανάσταση-Έλληνες 

και Ναυτιλία».

Ύμνος στην επανάσταση - Ο ηρωισμός των Ελλήνων
Γράφει ο Καπ. Κώστας Μιχ. Φράγκος

Μέλος της Ενώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών

«Οι σφαγές της Χίου», μνημειώδης πίνακας 
του Ντελακρουά (1824), σπαρακτική ελεγεία 

αφιερωμένη στην τραγωδία του Απριλίου 1822 
(Μουσείο Λούβρου, Παρίσι).

Ελευθερία ή θάνατος Νίκη η θάνατος
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Eπί  τῇ  συμπληρώσει  δύο ἐτῶν ἀπό  τῆς εἰς  Κύριον ἐκδημίας  τοῡ  ἀειμνήστου
λογίου  καθηγητοῦ  Ἀντωνίου  Ν.  Χαροκόπου

<Δικαίων  ψυχαί  ἐν  χειρί Θεοῦ>,  (Σοφία  Σολομῶντος  3,1).
<Οὐ  γάρ  ἔχομεν ὧδε μένουσαν  πόλιν ἀλλά  τήν  μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν>  ( Ἐπιστ.

πρός  Ἑβραίους  τοῦ  Ἀπ.  Παύλου, κεφ.  ιγ,14).
Αἰσθάνομαι ὄντως ἰδιαίτερα ἀνεπαρκής στόν νά   χαιρετήσω  μέ  λόγου  διατύ-

πωση, τήν ἐκδημία  τοῦ  διακεκριμένου  ἀειμνήστου  καθηγητοῦ μας  Ἀντωνίου
Ν.  Χαροκόπου.

Ἐπιβάλλεται ὅμως νά  ἐνθυμούμεθα  καί νά  τιμοῦμε  τούς  συνανθρώπους   μας
ἐκείνους, πού κατέθεσαν  τήν  ψυχή  τους  καί  ὅλη  τους  τή  ζωή  γιά  τό καλό
αὐτῆς  τῆς  κοινωνίας  μας.

Ὀφειλετικό  λοιπόν χρέος ἐθεωρήσαμε  νά τιμήσουμε  τήν   μνήμη  τοῦ μεγάλου
τούτου  ἀνδρός καί νά ἐξάρουμε  τήν προσφοράν  του.

Στίς 3 Ἰανουαρίου  2021 συμπληρώθηκαν δύο χρόνια  ἀπό  τῆς  ἐκδημίας τοῦ
εἰς ὅλους μας πολυσεβάστου  διδασκάλου Ἀντωνίου Ν. Χαροκόπου, ὁ ὁποῖος  πο-
ρευόμενος τόν δρόμο  τῆς  ἀτελευτήτου   αἰωνιότητος,  πλήρωσε  τό  τοῖς πᾶσι
κοινόν  τοῦ  βίου  χρέος,  καταλιπών  ὄνομα, ἐκδιηγήσασθαι  ἐπαίνους.

Εὔκολο εἶναι νά παρασυρθοῦμε ἀπό   δικαιολογημένους συναισθηματισμούς καί
νά  καταθέσουμε  κενά  λόγια, τά  ὁποῖα δέν οἰκοδομοῦν οὔτε τούς ἀναγνῶστες
τοῦ  παρόντος, οὔτε πολύ περισσότερο τήν ψυχή τοῦ  ἐκλιπόντος.

Μέ  τό  μικρό  αὐτό  κείμενο  εχω  τήν  πρόθεση νά  κάνω  μιά μικρή   ἀναφορά
στόν  μεγάλο   διδάσκαλό μας,  ο  οποιος διεκρινετο για την ἐπιστημονική  ὑπεροπλία
του, τή μεγαλωσύνη καί τό ἀνεπίφθονο τῆς  προσωπικότητάς   του.

Μεγάλος ὁ  πόνος  καί  πολύ  ἡ  θλίψη   διά  τόν θάνατο  ἑνός   ἀνθρώπου  ὁ
ὁποῖος  μέ  τήν  ευεργετική    παρουσία   του   σφράγισε  τήν  ἐποχή  του.

Κατά κοινή  ὁμολογία ὑπῆρξε μιά ἰδιαίτερη,  μεγαλοφυής   καί  χαρισματική
προσωπικότητα.

Ἄφησε  μεγάλο  συγγραφικό  ἔργο  τό  ὁποῖο  ἀποτελεῖ   θησαυρό  πολύτιμο διά
τήν Ἐκκλησία  μας  καί  τήν  πατρίδα  μας.

Ἦταν  ἕνας πολυτάλαντος ἄνθρωπος, μέ  ποικίλες  γνώσεις χαλκέντερος, πο-
λυγραφότατος καί  κατ’  ‘εξοχήν  συγγραφέας, τή φιλομάθεια, τήν ἀφοσίωση στήν
ὀρθόδοξη  παράδοση  καί τήν  κατά  Χριστόν   βιωτήν  του.  

Εἶχε  τήν  ἱκανοτητα   νά  διαλέγεται  μέ  τόν ὁποιοδήποτε  ἄνθρωπο  ἐξαγοράζοντας
τόν καιρό μέσα ἀπό τίς  δύσκολες  στιγμές  τῆς  ζωῆς.

Οἱ  πάντες, ἐκκλησιαστικοί  καί  μή, δημοσιογράφοι  καί  πολιτικοί, γνώριζαν,
ἄκουγαν, ἔβλεπαν καί  παρακολουθοῦσαν   μέ  ἐκτίμηση   τό  σταθερό  λόγο  σας.

Ἦταν διαπρεπής ἐπιστήμονας καί ἐρευνητής, μέ  ἐκκλησιαστικό φρόνημα, καί
δεῑγμα ὑποδειγματικοῦ  ἀνθρώπου ἐπιστήμονος.

Ἀδιαλείπτως  ζητοῦσε  στό βίο του τή θεία χάρη, προσπαθώντας   ταυτόχρονα
νά  εἶναι  καί  ὁ  ἴδιος   δεκτικός σέ  Ἐκείνην.

Εἶναι  μιά  πράξη  ἀναγνώρισης καί  σεβασμοῦ  στή   μνήμη  του, γιά  τήν  πο-
λύπλευρη προσφορά του στήν ἐκπαίδευση,  γιά  τό  σπουδαῖο ἔργο πού ἄφησε σέ
μᾶς  τούς  ἐπιγενομένους.

Ὁ ταλαντοῦχος   δάσκαλός  μας,  μέ  τήν μεγαλεπήπολη  προσωπικότητα  εἶχε
τά  χαρακτηριστικά  τοῦ ἀγέρωχου  Χιώτη. Τή  μεγαλωσύνη  καί  τό  ἀνεπίφθονο
τῆς  προσωπικότητάς   του.

Οἱ  τιμές  στόν  ἀπελθόντα,  τή  σπουδαία  αὐτή  τοῦ νησιοῦ  μας προσωπικό-
τητα, ὑπῆρξαν πολλαπλές καί πολυποίκιλες  καί ἡ σημερινή  ἔχει  ὡς  σκοπό   μιά
τιμή ἀκόμη.

Προσέτι δέ  ἡ  σημερινή ἐκδήλωση ἔχει  στόχο   νά  γνωρίσουν οἱ νεώτεροι   στήν
ἐποχή μας ὅτι ὁ  τόπος μας δέν  στερεῖται  προσωπικοτήτων,  τούς  ὁποίους   πρέπει
νά  ἀναγνωρίσουμε  καί  νά τιμοῦμε  ὅταν βρίσκονται ἀνάμεσά μας.

Ὁ καλύτερος φόρος τιμῆς πού ἁρμόζει  σέ  συνανθρώπους μας μέ τέτοια
ἐπιστημονική καί κοινωνική  προσφορά καί παρουσία εἶναι ἡ ἀξιοποίηση τῆς
πνευματικῆς  τους  κληρονομιᾶς καί  τοῦ  διδάγματος  ἀπό  τή  γνώση καί  τή
σοφία  τους.

Ὅταν  δίδασκε,  οἱ  ψίθυροι κατέπαυαν, τά βλέμματα  προσηλώνονταν  καί ἡ
σιωπή   ἀνέμενε προσεκτικά   τήν ἑπόμενη  λέξη. Ἐπρόκειτο γιά αὐστηρό,  συνεπή
καί  μέ  ὑπερπαραγώγιμη διδασκαλία. Προετοιμαζόταν  ἀρκετά  πολύ προτοῦ δι-
δάξει, Γιατί  βαθειά  πίστευε  ὅτι  τότε  μόνο  κανένας  διδάσκει ὅταν μπορεῖ νά με-
ταδίδει  αὐτό  πού ἄριστα  γνωρίζει   καί πιστεύει.

Ἡ πραγματική  του  ἀγάπη  γιά  τήν ἑλληνική  γλώσσα,  τόν ὁδηγησε  στόν νά
τήν θεωρεῖ φορέα   ἤθους.

Φίλεργος καί ὁραματιστής, οὐκ ἔδωκεν  ὕπνον  τοῖς ὀφθαλμοῖς  αὐτοῦ καί τοῖς βλεφά-
ροις αὐτοῦ  νυσταγμόν  κατά  τόν ἱερό ψαλμωδό τῆς Ἐκκλησίας  μας. (Ψαλμ. 131, 4).

Ἡ  βιβλική  του μορφή  παραμένει  ἀνεξίτηλος,  εἰς  τήν μνήμην καί τήν καρδιά
μας, γιατί ὑπῆρξε προσωπικότητα   μέ ἀκατάβλητο  σθένος, ἀκόμη και σέ  δύσκο-

λες  στιγμές.
Ἦταν  ἐξαίρετος  δάσκαλος,  ὃπως μαρτυροῦν ὅσοι εὐτύχησαν νά   εἶναι  μα-

θητές  του.
Ἦταν  κυρίως δάσκαλος, γιατί εἶχε ἐπίγνωση  τῆς  εὐθύνης  του νά  ἐπικοινωνήσει

μέ  ὅλους   μέ στόχο  τήν ἀγωγή  καί  τήν παιδεία.
Ὑπῆρξε προσωπικότητα ταπεινή καί ἁπλή στό χαρακτήρα, ἀλλά  συνάμα

ὑπῆρξε   καί πολυτάλαντος καί πολυδύναμος  ἄνθρωπος, πράγματι  φωτισμένος,
μιᾶς καί  τό ἔργο  του  γιά  ὅλους ἐμᾶς πού  διακονήσαμε   τή  θεολογία  καί τήν
ἐκκλησία, ἦταν  καί  συνεχίζει νά εἶναι  τό  πνευματικό μας  ἀγκωνάρι.

Τεράστια  ὑπῆρξε ἡ  συνεισφορά του στήν ἀνάπτυξη  τῆς   Χιακῆς Ἁγιολογίας,
ἀφοῦ πολλά ἀπό τά ἔργα του  ἀναφέρονται  σέ  ἁγίους τῆς  τοπικῆς   Ἐκκλησίας
μας.

Τολμῶ   νά  πῶ  γιά  τόν δάσκαλό  μου,  αὐτό πού ἔλεγε  ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ
Ἀθωνίτης, <γιά τόν ἄνθρωπο πού προσεύχεται μέσα στήν καρδιά  του, ὁλόκληρος
ὁ  κόσμος εἶναι ἕνας  ναός>.

Σεμνότατος καί  μετρημένος   στίς  σχέσεις  καί   στίς  ἐκδηλώσεις  του,
ζοῦσε τά τελευταῖα χρόνια ἀσκητικά,  σάν ἀρχαῖος  φιλόσοφος, ἤ σάν χριστια-
νός ἀναχωρητής, βυθισμένος μέσα στόν κόσμο τῶν σπάνιων βιβλίων,
ἀντιμετωπίζοντας μέ  στωικότητα  τίς  δυσκολίες  τῆς  ζωῆς καί   τίς συχνές
ἀσθένειές του.  Μέ μιά λέξη σάν ἕνας κοσμοκαλόγερος.

Ἔτσι   σεμνά καί ἀθόρυβα, ὅπως ἔζησε, ἔτσι  καί ἔφυγε  ἀπό  τόν κόσμο τοῦτο,
ἀπό  τή  στρατευομένη  ἐκκλησία  στή θριαμβεύουσα.

Ἔζησε  αὐτοπροαίρετα καί ἀποστολικά  φτωχός  κατά  κόσμον, πλούσιος κατά
Θεόν, πλουτίζοντας πολλούς μέ  τό θάνατό  του.

Ἀπέφυγε  καί  τόν   ἔπαινο καί  τή  δόξα στή  ζωή  αὐτή, κερδίζοντας  μεταθανάτια
τιμή  καί  εὐγνωμοσύνη.

Ὁ ἐμβριθής  καί  σοφός  ἐρευνητής, ο εὐφυής   ἐρευνητής   καί  χαρισματικός
διδάσκαλος μας, προικισμένος μέ  μιά  σπάνια καί ἀπεριόριστη μνήμη,  μέ  τή
διαρκή μελέτη καί ἐπιμέλεια, κατεῖχε θησαυρούς φιλολογικῶν καί ἱστορικῶν
γνώσεων.

Διακριτικός καί  ταπεινόφρων, ἔδινε  μετά  ἀπό  πολλές  παρακλήσεις  καί
παροτρύνσεις τό παρόν στήν πνευματική  ζωή  τόσον τοῦ  τόπου μας, ὅσο καί
ἐκτός  αὐτοῦ, σέ  διαλέξεις καί κυρίως μέ τή συγγραφή ἰδιαιτέρως ἀξιολόγων
μελετῶν.

Ἦταν ὁ ἀπελθών πρότυπο χριστιανοῦ, οἰκογενειάρχου,  εὐγενοῦς καί καλλιερ-
γημένου ἀνθρώπου, στόν ὁποῖον    μποροῦσα νά  ἔχω ἐμπιστοσύνη καί  στήριγμα,
ἀφοῦ   τόσο  τόν ἴδιο ὅσο καί  τήν οἰκογένειά του τούς  ἔνοιωθα οἰκείους  καί  δικούς
μου  ἀνθρώπους.

Ἔχω  τήν πεποίθηση ὅτι  ὑπῆρξε  σ’ ὅλη  του  τή  ζωή καί  τήν ἐργασία του μέσα
στήν κοινωνία ἕνας ἀκέραιος  ἄνθρωπος, ἕνας ἀνιδιοτελής ἐργάτης, ἕνα πρότυπο
ταπεινοῦ εὐλαβοῦς ἀνθρώπου, πού ὑπηρέτησε μέ  εὐλάβεια καί πολλή  ἀγάπη,  τήν
παιδεία μας.

Γι αυτό  καί  ἔμεινε σ’ ὅλη του τή ζωή πτωχός  μέ  μοναδική του περιουσία  τό
καλό ὄνομα,   τήν ἀξιοπρέπεια,  τήν ὑπόληψη.

Μέ τήν πολυποίκιλη προσφορά  του ὑπηρέτησε  μέ  ζῆλο, ἀφοσίωση και ἀγάπη
τήν παιδεία μας, καμαρώνοντας πολλούς μαθητάς  του νά κοσμοῦν  τήν δημόσια
και ἰδιωτική ἐκπαίδευση.

Μοῦ ἐμπιστεύτηκε  ἕνα καίριο  μυστικό, ὅτι πρέπει κανείς  νά δίνει. Νά δίνει
ὅ,τι καλύτερο ἔχει. Νά μήν τά κρατάει  μικρόψυχα  γιά  τόν ἑαυτό    του.

Ἡ γνωριμία μου  μέ  τόν μακαριστό, ἡ ἄδολη καί εἰλικρινής  φιλία μας καί  ὁ
πνευματικός   σύνδεσμος  μαζί  του  κατά τά  16  τελευταῖα χρόνια  τῆς  ἐπίγειας
ζωῆς του,  ἀποτελοῦν  γιά μένα μιά ἰδιαίτερη τιμή  καί  εὐλογία  Θεοῦ.

Ὁ ἀείμνηστος ταξίδεψε μέ προορισμό  τόν παράδεισο  στίς  ἀρχές τοῦ 2019 καί
μᾶς ἄφησε ἕνα πλούσιο,  σημαντικό και ἀξιόλογο  ἔργο.

Εἶχα τήν εὐτυχία  καί  τή  χαρά νά  συνεργασθῶ μαζί  του,  νά τόν ἀκολουθήσω,
νά τόν παρακολουθήσω κατά τά  τελευταῖα 16 χρόνια τῆς  ζωῆς  του, νά  εἶμαι
κοντά  του, νά συνεργασθώ μαζί του στίς περισσότερες ἀπό τίς  συγγραφές  του
πού μένουν ἤδη   ἀδημοσίευτες.

Κατακλείοντας, ἐπιτρέψατέ μου νά τολμήσω νά  παρακαλέσω τούς διοικοῦντες
τίς χιακές ἀδελφότητες ἐντός  καί  ἐντός  Ἑλλάδος, τίς ὁποῖες  ὑπηρέτησε  εὐόρκως
ἐπί σειρά ἐτῶν ὁ διακρινόμενος γιά  τή  σεμνότητα τοῡ  βίου του καί τή διακονία
τοῦ συνανθρώπου του, τή  μεγαλωσύνη καί τό ἀνεπίφθονο  τῆς  προσωπικότητάς
του  ἀείμνηστος καθηγητής, νά μεριμνήσουν  ἁρμοδίως ὥστε ἡ διάδα τῶν
ἐκπροσώπων  τῶν νεοελληνικῶν γραμμάτων  Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης  καί
Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης,  νά γίνει τριάδα, μέ τήν προσθήκη  τοῦ κοσμοκαλόγερου
Ἀντωνίου  Χαροκόπου.

Ἄς  εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη  του.

Δειλά ψελλίσματα
Ἀντωνίου  Δ. Κουκουνάρη,  τ.  Σχολάρχου  

τοῦ  Ἐκκλησιαστικοῦ  Λυκείου  Ἀθηνῶν
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Παρακολουθώντας ανελλιπώς τον Χιακό Τύπο, βλέπω (εφημερίδα ΠΟ-
ΛΙΤΗΣ, Παρασκευή 16/4/2021) μια ολοσέλιδη καταχώρηση του πιο πάνω
Σωματείου, ενός ψηφίσματος στη μνήμη του αείμνηστου Ιωάννη Αγγελι-
κούση. Πάνω αριστερά λοιπόν είναι η σφραγίδα – σήμα κατατεθέν – του Σωματείου, όπου
και αναγράφεται η χρονολογία ιδρύσεώς του (1988), πάνω δεξιά η φωτογραφία του Βραβείου
της Ακαδημίας Αθηνών, ακολουθεί το κείμενο του «αποχαιρετισμού» και δύο εικόνες: του
εκλι πόντος και ενός χωραφιού από τη Χίο που είναι γεμάτο... με κόκκινους «λαλάδες»2.

Εγώ μένοντας στη χρονολογία, γράφω δυο λόγια για το Σωματείο, διότι λόγω κορωνοϊού
τα πάντα έχουν βαλτώσει (δεν φταίει το Δ.Σ. για τη «νηνεμία», την έλλειψη δηλαδή εκδηλώ-
σεων). Γράφω λοιπόν δυο λόγια για να θυμηθούμε τα παλιά.

1988 λοιπόν, και ευρισκόμενος για πρώτη3 φορά στο τιμόνι του «Δρομοκαϊτείου», προ-
σπαθούσα να… τα φέρω βόλτα με διάφορους τρόπους, διότι μη σκύπτοντας το κεφάλι στους
πολιτικούς, δεν είχαμε βοήθεια από αυτούς. 

Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου στο Δ.Σ. τα τελευταία
40,5 χρόνια, τέσσερις (4) φορές κερδίσαμε την αυτοτέλειά μας στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας. Όλες οι Κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως χρώματος, βλέπουν τα Ιδρύματα και τα Κληροδο-
τήματα ως μιάσματα, διότι απλώς δεν περνούν τα ρουσφέτια τους!...

Ευρισκόμενος λοιπόν ως Πρόεδρος του Δ.Σ. στο τιμόνι του «Δρομο καϊτείου», με την «Ψυ-
χιατρική Μεταρρύθμιση» να βράζει4, σκέφθηκα να ζητήσω βοήθεια (και συμβουλές) από αν-
θρώπους με μυαλό και εμπειρία στην αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων που είχαν σχέση
και με τον άνθρωπο (τους ασθενείς δηλαδή) και με την ύλη (κτίρια, εξοπλισμό κλπ.). Ήταν η
εποχή που η τότε Κυβέρνηση, εφαρμόζοντας τις εντολές (τις «ντι ρεκτίβες») της ΕΟΚ, μοίραζε
χρήματα για να βγάλομε τους «καταλλήλους» ασθενείς εκτός των τειχών, αγοράζοντας ή
ενοικιάζοντας καταλύματα!...

Για να μη μακρηγορώ, έχοντας την εμπειρία από τους «Φίλους του Νοσοκομείου Χάμμερ-
σμιθ», στο οποίο υπηρέτησα 3,5 χρόνια, και τη συμβουλή και τη συμπαράσταση νομικών,
δημιούργησα5 τον πρώτο πυρήνα «ευαισθήτων» ατόμων, ανθρώπων δηλαδή που θα διέθε-
ταν λίγο από το χρόνο τους για να βοηθήσουν τον πάσχοντα συνάνθρωπό τους, και ιδιαιτέρως
αυτούς που συγγενείς και φίλοι τους εγκαταλείπουν στο Ψυχιατρείο, «ξεχνώντας» να περνάνε
και να τους βλέπουν πότε-πότε!...

Στο Καταστατικό του Σωματείου «Οι Φίλοι του Δρομοκαϊτείου» δίδεται μεγάλη έμφαση
στη φυσική παρουσία των Μελών του Σωματείου εντός του χώρου του Ιδρύματος, καθώς και
στις εκδηλώσεις που θα πρέπει να κάνει το Σωματείο, όσο το δυνατόν συχνότερα! Διότι (το-
νίζω) ένα πιάτο φαγητό κι ένα κρεβάτι για να κοιμηθεί μπορεί να το έχει ο κάθε νοσηλευό-
μενος, όμως του λείπει η κουβέντα, του λείπει η παρέα!

Ευτυχώς, είχα την τύχη να ανταποκριθούν αρκετοί μορφωμένοι και μυαλωμένοι6 άνθρωποι,
οι οποίοι είχαν και αρκετή ευαισθησία!... Θα αναφέρω τα άτομα που υπήρξαν στα Διοικητικά
Συμβούλια του Σωμα τείου χωρίς να κάνω συγκρίσεις, για να μην παρεξηγηθώ! Να σημειωθεί
ότι η θητεία εκάστου Διοικητικού Συμβουλίου ήταν διετής (πλην εκτάκτων περιπτώσεων), το
δε Δ.Σ. ήταν πάντοτε 11μελές. Αναφέρω τιμής ένεκεν το πρώτο Δ.Σ., αλλά στην πραγματικότητα
πρέπει να γράψω «εις μνημόσυνο» διότι τα περισσότερα Μέλη των Δ.Σ. δεν ευρίσκονται πλέον
εν ζωή!...

Το πρώτο λοιπόν Δ.Σ. του Σωματείου μας (θητεία 14/12/1988-30/1/1991) απετελείτο από
τους: Πρόεδρος: Παντελής Φαράκλας, Αντι πρόεδρος:  Ζωή Ξενάκη, Γραμματέας: Νικόλαος
Ρομποτής, Ταμίας:Καλλιόπη Τσική, και Μέλη: Ειρήνη Λιβανού, Μαρκέλλα Μαυριδόγλου, Αν-
δρομάχη Σκαρβέλη, Γεώργιος Ντούλης, Θεοδώρα Σοφιανίδου και Γεώργιος Σίμος. Το ίδιο (σχε-
δόν)7 Δ.Σ. ήταν και στις δύο επόμενες θητείες, έως την 7/2/1994. 

Ας μου επιτραπεί να σημειώσω ιδιαιτέρως την προσφορά του αειμνήστου Παντελή Φαρά-
κλα (Γενικός Διευθυντής του Γενικού Χημείου του Κράτους) και του Νικολάου Ρομποτή που
υπήρξε Γενικός (Διοικητικός) Διευθυντής του «Δρομοκαϊτείου» επί σειρά ετών, τα δύσκολα
χρόνια όπως συνηθίζω να λέω και να γράφω!...

Το επόμενο Δ.Σ. είχε πρόεδρο τον γνωστό Χιώτη Δικηγόρο Γεώργιο Λιβανό, με Αντιπρόεδρο
την Ανδρονίκη Σκαρβέλη, Γραμματέα τη Μαρκέλλατη Μαυριδόγλου, Ταμία τον Θεοδωράκη
τον Ισίδωρο, και Μέλη τους Αικα τερίνη Μουτάφη, Γεωργία Ζολώτα, Κολλιού Δέσποινα, Μι-
χάλη Λιγνό, Δήμητρα Ζαννίκου, Ζαχάρη Γεωργία και Ίλια Θεοτοκά.

Από τις 15/2/1999 μέχρι και σήμερα, στο τιμόνι του Δ.Σ. (Πρόεδρος) του Σωματείου ευρί-
σκεται η Ανδρονίκη Σκαρβέλη8 με αρκετά επι τεύγματα. Η εφημερίδα μας (η οποία είναι ένα
από αυτά τα επιτεύγματα, και ο τίτλος της είναι «Δρόμοι Ψυχής») συμπληρώνει οσονούπω
το 90οτεύχος της και έχει πολλά ενδιαφέροντα άρθρα. 

Δεν θυμάμαι πότε πρωτο εξεδόθη, όμως γράφουν αξιόλογοι άνθρωποι και μορφωνόμαστε!
(Και δεν μας ενόχλησε ποτέ με οικονομικά χρέη!...). Οι εκδηλώσεις του Σωμα τείου είναι αρ-
κετές, η δε εμφάνιση των Μελών του εντός του Ιδρύματος (παρέα στους νοσηλευομένους)
είναι πολύ συχνή!...

Προσπάθησα – τιμής ένεκεν – να γράψω τη βιογραφία της κ. Νίκης Σκαρβέλη, η οποία έχει
δώσει τη ζωή της για το Σωματείο9, δεν κατόρ θωσα όμως να πάρω αρκετές πληροφορίες, διότι
συζητώντας τηλεφω νικώς συγκινηθήκαμε και οι δύο ανασύροντας στη μνήμη μας τραγικές στιγ-
μές του παρελθόντος, με αποτέλεσμα να διακοπεί η επικοινωνία μας. 

Αυτό που μπορώ να συνοψίσω είναι ότι έχει αποσυρθεί από όλα τα Σωματεία που συμμετείχε
και έχει αφιερωθεί στο Σωματείο μας!...

Τελειώνοντας την αφιέρωσή μου στους «Φίλους του Δρομοκαϊτείου Θεραπευτηρίου»,
επειδή ευρίσκομαι στο 80ο έτος της ηλικίας μου (γεννήθηκα 02-11-1941) κι επειδή έχω σειρά
(λογική σειρά) να αναχωρήσω από αυτή τη ζωή, θα ήθελα να παρακαλέσω όσους… μένουν
πίσω, αφού ευχηθώ υγεία στους ίδιους και τις οικογένειές τους, να μην εγκαταλείπουν τους
πάσχοντες συνανθρώπους μας. 

Εκτιμώ πάρα πολύ όσους (και όσες βέβαια) αγαπούν και βοηθούν τον «πλησίον», όπου
πλησίον βέβαια δεν είναι μόνο ο ψυχασθενής!... Σέβομαι και εκτιμώ αυτό που κάνουν οι μο-
ναχοί και οι μοναχές, είναι όμως εγωιστικό. Κλεισμένοι σε κάποιο χώρο, δεν είναι εύκολο να
αμαρτήσουν. Καλύτερα όμως θα ήταν να κυκλοφορούσαν στην κοινωνία και να βοηθούσαν
το συνάνθρωπό τους, δίδοντας έστω ένα ποτήρι νερό στον άνθρωπο που κείται στο κρεβάτι
του πόνου αβοήθητος, χωρίς συγγενείς και φίλους!...

Με την ευκαιρία, και κάνοντας ίσως κατάχρηση του χώρου των εντύπων που δημοσιεύεται
το κείμενο και του χρόνου σας, θα ήθελα να απευθύνω ένα ευχαριστώ εκ μέρους των ασθε-
νών που δέχονται την περιποίηση, την εξυπηρέτηση αν προτιμάται, στους νοσηλευτές και τις
νοσηλεύτριες, οι οποίοι με αυτά τα λίγα τίμια χρήματα που κερδίζουν προσπαθούν να επι-
βιώσουν! Μην ξεχνάτε, 14 Μαΐου είναι η ημέρα που εορτάζει η Νοσηλευτική Υπηρεσία (Φλό-
ρενς Ναϊτινγκέιλ με ακούς;).

Αδέλφια μου ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ, Χριστός Ανέστη, Χρόνια Πολλά και Καλά!
Πάντα με ΑΓΑΠΗ,

Αναστάσιος Ι. Τριπολίτης
Ιατρός - Αγγειοχειρουργός

Μέλος των «Φίλων του Δρομοκαϊτείου Θεραπευτηρίου»

1  Στη μνήμη αυτών που «πέρασαν» και βοήθησαν, και στην υγεία όλων όσων το υπηρετούν
με την καρδιά τους.

2  Έτσι ονομάζομε με τη Χιώτικη ντοπιολαλιά τις τουλίπες!
3  Στα 40,5 χρόνια της παραμονής μου στο «Δρομοκαΐτειο» έκανα 3 (2,5 στην πραγματικό-

τητα) θητείες ως Πρόεδρος.
4  Μεγάλο κεφάλαιο! Θα επανέλθομεν εν εκτάσει!...
5  Γράφω σε πρώτο ενικό, διότι στην αρχή οι περισσότεροι ήσαν επιφυλακτικοί (από όσους

ζήτησα τη βοήθεια)!
6 Δεν είναι όλοι οι μορφωμένοι άνθρωποι και μυαλω-

μένοι, ούτε όλοι οι μυαλωμένοι και μορφωμένοι. Ο νοών
νοείτω!...

7 Για να μην κουράσω τον αναγνώστη (-στρια) δεν ανα-
φέρω λεπτομέρειες.

8 Η κ. Σκαρβέλη είναι από τα ιδρυτικά Μέλη του Σωμα-
τείου μας και ήταν (είναι) στο Δ.Σ. από την αρχή, σε διά-
φορες θέσεις!...

9 Όταν αναφέρομαι σε ΕΚΕΙΝΗ την αποκαλώ «τραγική
Μητέρα» διότι δεν γνωρίζω άλλη που να έχει χάσει δύο
παιδιά συγχρόνως (σε τροχαίο το 1978).

ΣΩΜΑΤΕΙΟ«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ»

Μια σύντομη ιστορική διαδρομή
Γράφει ο κ. Αναστ. I. Τριπολίτης, Ιατρός - Αγγειοχειρουργός

και πρ. Πρόεδρος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου


