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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚ
νυν

ΠΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
ΕΟΡΤΗ ΕΠΙ ΤΗ, ΕΘΝΙΚΗ, ΕΠΕΤΕΙΩ,

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 10621
Διοργανουμένη υπό τών: «Μορφωτικού Συλλόγου "Ελληνίδων

Κυριών» καί «Φοιτητικού Συλλόγου Πατρών», τή συμπράξει
τού «Σώματος Ελληνίδων ΄'Οδηγών» καί

τής Χορωδίας Πατρών ο «Ορφεύς»

ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

κ. ΝΙΚΟΥ Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

1... Ώρα 3.45’: «Δέξα στό πνεύμα» Καμιλιέρη. Χορωδία

2. Ώρα 3.55’: Τό ιστορικόν τής κηρύξεως τής 'Ελ-
ληνικής ᾿Επαναστάσεως (ομιλία κ. Θ.
Τσαούση, φοιτητού).

3. “Ώρα 4.10’: “Ελληνικοί χοροί.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 5 ΛΕΠΤΩΝ

4. "Ώρα 4.25’: «Ξαράντα παλληκάρια», «Λαρέλον
(Δημώδη. Χορωδία).

5. “Όρα 4.30': Πανηγυρικός τής 25ης Μαρτίου 1821
(ομιλία κ. Δ. Πλέσσα, Ταγματάρχου).

6. “Ώρα 4.50’: ᾿Αποσπάσματα από τόν «"Ύγμνονεις
τήν ᾿Ελεῦερίαν» (απαγγελία υπό τής
δίδος Λ. Μενούνου).

7. “Ώρα 5μµμ.: Ζώσα εικών: «Η ᾿Απο͂έωσις τής Ελ-
λάδος».

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

Διευθυντής Χορωδίας κ. Θεοχάρης.
Οι 'Ελληνικοί χοροί εκτελούνται από τά μέλη τού

- αΜορφωτικού Συλλόγου "Ελληνίδων Κυριών» καί τού «Σώ-
ματος "Ελληνίδων "Οδηγών».



25 ΜΛΡΤΙΟΥ1821

ΑΝΑΣΤΗΤΟ τύ ΕΘΝΟΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΘΗΤΩΣΑΝ 01 ΕΧΟΡΟΙ ΤΟΥ

Ο. Αναστήτω τό Έθνος καί διασκορπισθήτωσαν οι
- εχθροί αυτού »...

Τάς λέξεις αυτάς τοποθετεί η λαϊκή παράδοσις εις τά
“χείλη τού Π. Π. Γερμανού κατά τήν ιστορικήν εκείνην
στιγμήν τής κηρύξεως τού ᾿Απελευθερωτικού αγώνος εις
τήν πλατείαν ᾿Αγίου Γεωργίου τής Πολεώς μας.

-.«᾿Αναστήτω τό Έθνος»...
᾿Αναφωνεί ο Ιεράρχης... Καί διά μέσου ενός καί πλέον

αιώνος η φωνή του έρχεται πρός Αυτό μέ τήν ιδίαν έν-
«πασιν καί τήν αυτήν δύναμιν, μέ τήν οποίαν ήχησεν ως
-εγερτήριον σάλπισμµα κατά τήν 25ην Μαρτίου 1821... Έρ-
-χεται καί εισχωρεί εις τήν καρδίαν τού Έθνους, ωσάν
θρησκευτική εντολή, πηγάζουσα από τά "Αδυτα τών ᾿Αδύ-
των Του, ωσάν απαραβίαστος υποθήκη, αντλουμένη από
τήν ιεράν Κιβωτόν τών πεπρωμένων Του. Καί τό παρά-
στηµα τού .Ιεράρχου είναι πάντοτε ενώπιον τών οφθαλ-
«μών Του μέ τήν ιδίαν υποβλητικότητα καί τήν ιδίαν
ακατανίκητον γοητείαν, μέ τήν οποίαν περιεβάλλετο κατά
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τήν ώραν τήν πλήρη εξάρσεως καί μυσταγωγίας, καθ᾽ ήν

Τό εκάλει εις ᾿Ανάστασιν εκ νεκρών.
Ιστορική πράγματι στιγμή! Στιγμή πραγματώσεως

τών Εθνικών ονείρων τεσσάρων αιώνων δουλείας.
Ένας Λαός διαθέτων τό ενδοξώτερον παρελθόν, βρον-

τοφωνεί διά στόματος ενός υπερόχου Ιεράρχου του, ότι

είναι προτιμώτερος είς έντιμος θάνατος από μίαν άτιμον
Ζωήν, διακηρύττει μέ έμφασιν καί ακλόνητον πίστιν, ότι
εξακολουθεί νά έχη τό αυτό έμβλημα, όπερ διέθετε κατά
τήν εποχήν τής ακμής του: «᾿Ελευθερία ή Θάνατος ».

Ένας λαός δέσμιος μέ βαρείας αλύσους, αλλ᾽ ελεύ-
θερος τήν σκέψιν καί τό φρόνημα, εγείρεται διά νά θραύση
τάς αλύσους αυτάς, αίτινες εχαλκεύθησαν από τάς
δυνάμεις τού Σκότους καί τής Βίας.

Εγείρεται, διά νά αποδείξη διά τής ηρωϊκής του στά-
σεως, ότι ποτέ η σκοτεινή όλη δέν δύναται νά κατισχύση
τού ελευθέρου Πνεύματος καί τής ᾿Πθικής |...

«᾿Αναστήτω τό Έθνος »..
Επί τώ ακούσματι τής στεντορίας αυτής φωνής, ρίγος

φρυκιάσεως διέτρεξε τήν επιφάνειαν ολοκλήρου τής Γής.
Μιά φωνή γνώριμος ηκούετο καί πάλιν από τήν Μητέρα
τής Οικουμένης. Μία φωνή δηλούσα, ότι επέστη η στιγμή,
καθ᾽ ήν η Ελλάς, τό αιώνιον καί ανέσπερον φώςτής ᾿Ιδέας
επανέρχεται εις τό προσκήνιον τής Ιστορίας, διά νά συνε-
χίση τό έργον, διά τό οποίον τήν έταξε διά μέσου τών
αιώνων τό υψηλόν Πεπρωμένον.

"Έκτοτε παρήλθεν αιών καί τέταρτον τού αιώνος.
᾿Αλλ’ η εικών αύτη δέν δύναται πλέον νά εκριζωθή από
τήν καρδίαν τού Έθνους, διότι: συνυφαίνεται μέ τήν
Ζωήν του.

᾿Αλλ᾽ ου μόνον σήμερον. Καί εις τό μέλλον, κατά
μήκος ατέρμονος χρόνου, εφ᾽ όσον εις τήν γώνίαν αυτήν
τής Γής θά εκτρέφωνται Ελληνικαί καρδίαι καί εφ᾽ όσον
οι Πανέλληνες θά γεννώνται καί θά αποθνήσκουν μέ τό
όραμα τής Ελλάδος, η φωνή τού Ιεράρχου, η κραυγή
του, ο παλμός του: |

«᾿Αναστήτω τό Έθνος» θά προξενή κύματα ενθου-
σιασμού, ριγη συγκινήσεως θά αποβαίνη αιώνια πηγή
εμπνεύσεως διά τό παρόν καί διά τό μέλλον τού Γένους.
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ΡΗΓΑ ΒΕΑΕΣΤΙΝΛΗ

ΘΟΥΡΙΟΣ

ο

(Απόσπασμα)

Ως πότε; παλικάρια, νά ζώμεν στά στενά,

μονάχοι σάν λιοντάρια, στές ράχες, στά βουνά;

Σπηλιές νά κατοικώμεν, νά βλέπωμεν κλαδιά,

νά φεύγωμ᾽ απ᾽ τόν. κόσμον, γιά τήν πικρή σκλαβιά;

Νά χάνωμεν αδέλφια, πατρίδα καί γονείς,
τούς φίλους, τά παιδιά µας, κι’ όλους τούς συγγενείς;
Κάλλιο ᾿ναι μιάς ώρας ελεύθερη ζωή, Ός
παρά σαράντα χρόνους σκλαβιά καί φυλακή.

Τί σ᾽ ωφελεί κι᾽ άν ζήσης, καί είσαι στή σκλαβιά;
Στοχάσου πώς σέ ψαίνουν καθ᾽ ώρα στή φωτιά.
Βεζύρης, δραγουμάνος, αφέντης κι᾿ άν σταθής,
ο τύραννος αδίκως σέ κάνει νά χαθής.
Δουλεύεις όλη μέρα εις ό,τι κι᾽ άν σού πή,
κι’ αυτός πασχίζει πάλιν τό αίμα σου. νά πιή.

Ελάτε μ᾽ ένα ζήλον σέ τούτον τόν καιρόν
νά καμώμεν τόν όρκον επάνω στόν Σταυρόν.
Σάς κράζει η Πατρίδα, σάς θέλει, σάς πονεί,
ζητά τήν συνδρομήν σας μέ μητρική φωνή.
Συμβούλους προκομμένους μέ πατριωτισμόν
νά βάλωμεν εις όλα νά δίδουν ορισμόν.
Ο νόμος νάναι ο πρώτος καί μόνος οδηγός
καί τής πατρίδος ένας νά γίνη αρχηγός.
Γιατί η αναρχία ομοιάζει τή σκλαβιά
νά ζώμεν σάν ͂ηρία είν᾽ πιό σκληρή φωτιά.

[Ετυπώθη τό πρώτον τό 1797]



ΡΗΓΑΞ ΡΕΡΡΑΙΟΣ



"ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,,

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

Είναι αναντίρρητον, ότι η Ελληνική Επανάστασις καί
κατ᾽ ακολουθίαν αυτής η Εθνική Παλιγγενεσία, δέν θά
επραγματοποιούντο εάν δέν κατεβάλλετο εκ τών προτέ-
ρών συστηματική προσπάθεια συνενώσεως όλων τών
Ελλήνων καί συστηµατοποιήσεως τών πρός απελευθέ-
ρώσιν προσπαθειών. Τό έργον τής τοιαύτης συνενώσεως
καί συστηματοποιήσεως ανέλαβεν η «Φιλική Εταιρεία»,
ολίγα έτη πρό τού αγώνος.

Πρόδρομος τής «Φιλικής. Εταιρείας»; υπήρξεν, ως
εσχάτως απεκαλύφθη µία ανάλογος προσπάθεια αναλη-
φθείσα εις Παρισίους κατά τά πρώτα έτη τής Αυτοκρα-
τορίας υπό τού μεγάλου Φιλέλληνος Σουαζές ντέ Γκουφιέ,
πρώην Πρεσβευτού τής Γαλλίας εν Κων)λει, τού Γρηγορίου
Ζαλύκη καί τού πρίγκηπος Δ. Κομνηνού. Οι ανωτέρω
ίδρυσαν μυστικήν επαναστατικήν Εταιρείαν υπό τόν
αθώοντίτλον «'Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείον» μέ σκοπόν
τήν οργάνωσιν όλων τών “Ελληνικών δυνάμεων, διά μίαν
αποφασιστικήν επανάστασιν. Ψυχή τής Εταιρείας υπήρξεν
ο Γρ. Ζαλύκης μυσταγωγικώς κληθείς Ξενοβόχος. Η
Εταιρεία διεδόθη ευρέως, διέθετε δέ μυστικόν κώδικα
αναγνωρίσεως καί διάρθρωσιν βαθμών. Οι Εταίροι έφερον
δακτύλιον, καλούμενον χρυσόβουλλον, φέρονδύο χείρας
ηνωμένας καί τά γράμματα Φ.Ε.Δ.Α. ήτοι: «Φιλίας Ελλη-
νικής, Δεσμός "Αλυτος». Η Εταιρεία διελύθή μετά τήν
πτώσιν τού Ναπολέοντος υπό τής 'Ίεράς Συμμαχίας. Η
Ιδέα όμως είχε ριφθεί καί τό νεαρόν μέλος τού Ελληνο-
γλώσσου Ξενοδοχείου» ᾿ΑΘθ. Τσακάλωφ, επέστρεφεν εις
Ρωσσίαν μέ τήν απόφασιν, νά συνεχίση βαδίζον εις τά
ίδια ίχνη μέ τούς εν Παρισίοις µυσταγωγούς.
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Ούτω προέκυψε τό 1814 εις ᾿Οδησσόν η «Εταιρεία
τών Φιλικώγ»., ι. -- .

Οι τρείς ιδρυταί κκάνθος», «Σκουφάξ»᾽ καί «Τσάκά.
λωφ». Οι παριστάμενοι: συμβολικώς διά τών γραμμάτων
ΑΒ, ΑΓ καί ΑΔ επεννόησαν θαυμασίαν οργάνωσιν τής
Εταιρείας. Ενεφάνιζον εαυτούς ως εκπροσώπους μιάς
μυστηριώδους ᾿Ανωτάτης ᾿Αρχής, διατελούσης εν κρυπτώ,
ήτις αφίνετο νά υποτίθεται, ότι ήτο ο Αυτοκράτωρ τής
Ρωσσίας. Τούτο εγένετο ευκόλως πιστευτόν, διότι άντα-
πεκρίνετο εις τόν μύχιον πόθον τού Έθνους. Οι μυούμενοι
εις τήν «'Εταιρείαν», τά σήματα καίαι μέθοδοι τής οποίας
είχον ως φαίνεται ληφθή από τόν Τεκτονισµόν, κατετάσ-.,
σοντο εις τρείς βαθμούς: τόν τού ποιμένος, τόν τού ιερέως., :
καί τόν τού συστημένου ή αδελφοποιητού. Ύπήρχον επίσης ...
καί δύο στρατιωτικοί βαθμοί : ο τού αφιερωμένου καί ο α΄

τού αρχηγού τών αφιερωμένων. Οι μυούμενοι έδιδον επί ..
τού ιερού Ευαγγελίου φοβερόν όρκον.

Η Εταιρεία κινούμενη δραστηρίως, ιδία υπό τού Νο
Σκουφά δέν ήργησε νά λάβη τεραστίαν εξάπλωσιν καθ᾽
άπασαν τήν Ευρώπην. Ιδιαιτέρως αποφασιστικά υπήρξαν...
τά έτη 1819-1820, οπότε τό κέντρον τής Εταιρείας μετετ,..
φέρθη εις Κων)πολιν καί οπότε αύτη διεδόθη ευρύτατα .
εις τήν κυρίως Ελλάδα.

Προεστοί, έμποροι, οπλαρχηγοί, απλοί γεωργοί, ιερείς
καί ιεράρχαι είχον αποτελέσει τεραστίαν στρατιάν, ετοίμην."
νά ριφθή εις τόν υπέρ όλων αγώνα. ᾽

Οι πρώτοι τρείς απόστολοι αυτής ηυξήθησαν εις.
δώδεκα καί ιδρύθησαν απανταχού τοπικαί ᾿Εφορίαι διά..
τήν συγκέντρωσιν χρημάτων καί πολεμεφοδίων καί τήν εν --
γένει διεύθυνσιν τού αγώνος. Η σκέψις τών Φιλικών ήτο;;᾽
νά συνενώσουν όλους τούς Βαλκανίου: εις έν κίνημα. -,
κατά τών Τούρκων κστά τό όνειρον τού Ρήγα. Τούτο: δέν. ᾽
κατέστη δυνατόν νά πραγματοποιηθή. Κατέστη όμως.
δυνατόν νά εενωθούν όλοι οι Έλληνες ανεξαρτήτως τάξεως. .
καί περιουσίας καί κατέστη επίσης δυνατόν νά αισθανθή. -
εαυτόν, εν τή ενώσει του, αρκούντως ισχυρόν ο Έλληνι:

σμός, ώστε νά αποτολμήση τόν ᾿Αγώνα εκείνον, όστις.
απέβη η ᾿Ανάστασις καί η Δόξα Του εις τήν ιστορίαν τών."
γεωτέρων χρόνωγ.
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Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ
ΕΙΣ ΤΗΝΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ

Υπήρξε μία στιγμή, τάς παραμονάς τής επαναστάσεως,
καθ᾿ ήν οι κορυφαίοι τής Φιλικής εν Πελοποννήσω εφαί-
νοντο διστακτικοί. Αι πιθανότητες τής αποτυχίας καί αι
εντεύθεν συνέπειαι διά τό μέλλον τής Φυλής εσταθμίζοντο
από τούς οξυνουστάτους πολιτικούς ηγέτας τής Πελ)νήσου,
διεφαίνετο δέ σαφώς ότι υφίστατο ανάγκη αναβολής
τού κινήματος. Εις τήν κρίσιμον αυτήν στιγμήν κατα-
φθάνει εις τήν Πελοπόννησον ο Γρηγόριος Δικαίος. "Ηρ-
χετο κατά τύπους μέν ως Πατριαρχικός έξαρχος, εις τήν
πραγματικότητα όμως ως απεσταλμένος τού Υψηλάντου
νά κινήση τήν επανάστασιν. Καί τό έπραξε. Δύναται νά
λεχθή ότι άνευ αυτού η επανάστασις αφεύκτως θά ανε.
βάλετο. ᾿Ιδού οι κυριώτεροι σταθμοί τού ταξειδίου τού
Παπαφλέσσα.

Ο Δικαίος έφθασεν εις τήν Ύδραν εις τάς 20 Δεκεμ-
βρίου 1820. Συνεσκέφθη μετά τών προεστών, εκ μέρους
τών οποίων συνήντησε δισταγμούς καί αμφιβολίας. Τότε
εστράφη πρός τούς πλοιάρχους. Κατέστρωσε μετά τού
Οικονόμου τά σχέδια ενός κινήματος, δι᾽ ού θά εξηναγκά-
ζοντο οι προεστοί νά εγκαταλείψουν τάς αμφιβολίας καί
νά κινήσουν τά σκάφη διά τόν αγώνα. ᾿Από τήν Ύδραν
διαπεραιώνεται εις Σπέτσας καί εκείθεν εις Πελοπόννησον,
ένθα σπεύδει νά καλέση εις τάς 26 Ιανουαρίου 1821 τό
μεγάλης σημασίας συνέδριον τής Βοστίτσης. Εκεί δίδεται
μεγάλη μάχη μέ τούς συντηρητικούς.

Ο Παπαφλέσσας ομιλεί φλογερώς. Είναι ακράτητος
διότι πιστεύει εις τήν νίκην τού Έθνους του. Αι αποστρο-
φαί του έμειναν ιστορικαί: "Αν δέν οπλοφορήσουν οι λαοί
πώς θά μάθουν νά γεμίζουν όπλα; Καί άν δέν πολεμή-
σουν πώς θά λάβουν πείραν πολεμικήν; Τελικώς παρα-
σύρει τούς πάντας μέ τάς απόψεις του. ᾿Από τής στιγμής
εκείνης η Επανάστασις έχει ουσιαστικώς κηρυχθή. Μετά
τήν Βοστίτσαν ανέρχεται πρός τά Καλάβρυτα, όπου
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Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ
συνεννοείται μέ τόν οπλαρχηγόν Σολιώτην, νά κτυπηθούν
οι Τούρκοι οπωσδήποτε καί άνευ τής γνώμης τών.
Προεστών.

Γενικώς από όπου διέρχεται δημιουργεί τοιούτον
κΌμα ενθουσιασμού καί επαναστατικής διαθέσεως, ώστε
δικαίως απεκλήθη από έναν βιογράφον του ο ««Μπουρ-
λοτιέρης τών ψυχών».
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ΕΝΑΓΞΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

ο Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΟΡΚΙΖΕΙΤΟΥΣΑΓΩΝΙΣΤΑΣ.

Ευρισκόμεθα εις τάς 10 Μαρτίου. Εις τό ιστορικόν
μοναστήριον τής "Αγίας Λαύρας γίνεται σύσκεψις. ᾿Απο-
φασίζεται η τύχη τής Ελλάδος. Λαμβάνουν μέρος ο Πα-
λαιών Πατρών Γερμανός, ο ᾿Ασημάκης καί ᾿Ανδρέας
Ζαΐμης, ο ᾿Ασημάκης Φωτήλας καί πολλοί άλλοι. Μία
μόνη είναι η σκέψις των, έν: μόνον τό καθήκον των: Η
σωτηρία τής 'Ελλάδος. Καί αμέσως αποφασίζουν τήν επα-
νάστασιν. Μετά ταύτα έκαστος λαμβάνει τόν δρόμον του
καί τήν αποστολήν του. “Έκαστος παίρνει μαζίτου καί τό
μέλλον τής Ελλάδος. Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός κα-
τευθύνεται εις Νεζερά καί από εκεί κατέρχεται εις τάς
Πάτρας. Τήν ιδίαν ακριβώς στιγμήν οι Σωτήριος Θεοχα-
ρόπουλος, Ν. Σολιώτης, Ι. Παπαδόπουλος καί οι Βασίλ.
καί Νικόλ. Πετμεζαίοι, μέ ένα μικρό κανόνι από τήν
᾿Αγίαν Λαύραν καί μέ τήν χρυσοκέντητη εικόνα τήςκοι-
μήσεως τής ΘΞοτόκου καταλαμβάνουν τά Καλάβρυτα.
Είναι 24 Μαρτίου 1821.

Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ακολοῦούμενος υπό
τών αγωνιστών καί τού λαού υψώνει εις τήν πλατείαν
τού αγίου Γεωργίου τής Πόλεώς µας τόν σταυρόν καί
ορκίζει τού; αγωνιστάς. Ή στιγμή είναι ιερή. Ρίγη συγκι-
νήσεως καί ενθουσιασμού κατέχουν τούς αγωνιστάς. Καί
μέσα από τήν ιερότητα τής στιγμής μία μόνη φωνή
ακούεται «Ελευθερία ή Θάνατος» «Καλή ανάσταση
παιδιά». «᾿αί στήν Πόλη νά δώσηο Θ:ός». Η επανάστασις
έχει κηρυχθή. ᾿Αμέσως συντάσσεται έγγραφον πρός τάς
Μεγάλας Δυνάμεις, τό οποίον καί επισημοποιεί τήν επα-
νάστασιν.

Δέν μένει τίποτε άλλο παρά μόνον η τήρησις τού όρκου.
Τού όρκου τόν οποίον τόσον πρόθυμα έδωσαν καί τόσον
πιστά ετήρησαν. ᾿Από τής στιγμής αυτής τό μέλλον τής
Ελλάδος ευρίσκεται εις τάς χείρας τών ορκισθέντων
πολεμιστών.
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Ο ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ



ΕΝΑΣ ΘΑΡΡΑΛΕΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ

25 ΜΑΡΤΙΟΥ [943

ο

ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

ΤΟΥ κ. ΔΗΜ. ΛΑΓΑΡΗ

«Τί κι᾿ άν τό επίσημο τής ημέρας δέν χαιρετίστηκε
μέ κανονιές απ᾽ τό παληό Βενετσιάνικο κάστρο τής Πά-
τρας; Τί κι’ άν στίς επάλδεις ττου δέν κυματίζει περήφα-
γη η γαλανόλευκη;...

Τόν ανδριάντα τού σεπτού “Ιεράρχη, στά Ψηλαλώ-
νια, δέν τόν βρήκαν η πρώτες ακτίνες τού ήλιου τής ση-
μερινής ημέρας, μέ πλημμυρισμένο τό βάθρο του από στε-
φάνια δάφνης... “Ένα μικρό λουλούδινο στεφάνι, πού τού
ρίχτηκε τή νύχτα από μερικά θαρραλέα χέρια, κομματια-
σμένο καί καταμαδημένο κείτεται τώρα σέ 2--3 μέτρα
απόστασι καί µαρτυράει τό νυχτερινό ευλαβικό κι᾽ επι-
κίνδυνο μαζί εγχείρημα...

««Η Μητρόπολις πανηγυρίζει τόν Ευαγγελισμό τής
Θεοτόκου... Στό τέλος τής λειτουργίας, απ᾽ τή δεξιά πλευ-
ρά τής εκκλησίας, πρός τό ιερό, μιά φωνή γιομάτη ζωντά-
για, διακόπτει τή σιγή πού πρό ολίγου. είχε αποκαάταστα-
θή μετά τό τέλος τού «Δι᾽ ευχών τών ᾿Αγίων...»

--Ζήτω η Ελλάς ! Ζήτω η Νίκη |
Δονούνται η ψυχές από ενθουσιασμό καί συγκίνησι

μαζί καί άθελά τους τά χείλη όλων επαναλαμβάνουν τή
ζητωκραυγή. Κανείς δέν κινείται νά φύγη καί τά βλέμμα-
τα στρέφουν πρός τά δεξιά απ᾽ όπου ακούστηκε η πρώτη
φωνή. Σεβασμός καί τιμή. Τή θέσι αυτή έχουν οι ανάπη-
ροι, οι ήρωες καί μάρτυρες μαζί τού τελευταίου Έλληνι-
κού έπους...

ναί ενώ τά βλέμματα όλων είναι στραμμένα μέ σε-
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βασμό πρός αυτούς, η γλυκειά μελωδία τού ύμνου τής
Λευτεριάς αρχίζει. Η καρδιές πλημμυρίζουν από μιά ιερή
κι’ απερίγραπτη συγκίνησι, η ψυχή καί η σκέψι φτερουγί-
ζουν σέ κόσμους ποθητούς καί τά χείλη όλων, σάν ενός

ανθρώπου, τραγουδούν τό: «Σέ γνωρίζω από τήν όψι...»
Κανένας δισταγμός. Καμμιά κίνησι δέν βεβηλώνει τίς ιε-
ρές στιγμές. Καί μόνον μερικά θερμά δάκρυα αυλακώ-
νουν τά πρόσωπα τών περισσοτέρων καί μεταμορφώνουν
τό «είνε τους» σέ ιδέα...

Τελείωσε ο ύμνος κι᾿ αρχίζει η έξοδος απ᾽ τό ναό...
Σέ μιά στιγμή άκρα σιγή απλώνεται στό δρόμο. “Όλοι
παραμερίζουν κι’ εμφανίζονται βγαίνοντας τελευταίοι οι
ανάπηροι, οι τραυματίαι καί τά θύματα...

-.Καί τώρα πιά σχηματίζεται θαρραλέα, κάτω απ᾽ τά
μάτια τών ᾿Ιταλών, μιά ασυνήθιστη κι’ απερίγραπτα συγ-
κινητική πομπή: Προηγείται ένας νέος 25--30 χρονών μέ
κομμένα καί τά δυό πόδια, πού τόν σέρνει μέ τό καρο-
τσάκι του μιά μαυροφορεμένη κοπέλλα ώς 18 χρονών.
"Έρχονται κατόπιν σέ μιά τετράδα 4 λεβεντόκορμα παι-
διά, μέ κομμένα επίσης καί τά δυό πόδια, περπατώντας
μέ ξυλοπόδαρα καί μπαστούνια. Ύστερα .οι άλλοι τραυ-
ματίες καί ανάπηροι έχοντας πλάϊ τους τά θύματα τού
πολέμου. “Όλοι παραμερίζουν νά περάσουν οι ήρωες τού
1940---41. Τούς αναγνωρίζουν τό προβάδισμα καί ακο-
λουθούν αυτοί, ενώ μερικές φωνές διασταυρούνται:
«Στήν πλατεία, στήν πλατεία»...

“ Αλλά σπάνε σέ διάφορα σημεία τίς ζώνες καί τρέ-
χοντας απάνω στήν πλατεία γιά ένα ευλαβικό προσκύνη-
μα τού Εθνεγέρτη Ιεράρχη, γονατίζουν μπρός στό βά-
θρο τού ανδριάντος, τραγουδώντας τό «Σέ γνωρίζω...»

Στιγμές κάτι περισσότερο απόιερές...

-.Μόλις έχει τελειώσει η πρώτη στροφή τού ύμνου.
Στήν ιερώτερη στιγμή τού: «Χαίρε, ώ χαίρε, Λευτεριά»,
καταφθάνουν οι βέβηλοι καί μανιασμένοι πού δέν πρόλα-
βαν τήν εκδήλωσι πού φοβόταν, πετάνε τή μάσκα τού
πολιτισμού κι᾽ αποκαλύπτεται γιά μιά ακόμη φορά η
πραγματικότης. Ο υποκόπανος τών ντουφεκιών τους αρ-
χίζει αλύπητα κι᾿ αδιάκριτα τή δράσι του χτυπώντας
αναπήρους όπου τύχη...
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16

Οι ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΤΕΡΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

. ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΤΖΩΡΤΖ
᾿Αποφάσε τής Γ.’ εν Τροιζήνι Συνελεύσεως διωρίσθη
᾿Αρχιστράτηγος.τών κατά ξηράν 'Ελληνικών δυνά-
μεων. Ως αρχηγός τού στρατοπέδου τής Δυτικής Ελ-
λάδος επέτυχε τήν ανάκτησιν τού Μεσολογγίου. ᾿Α-
πέθανε εν ᾿Αθήναις τήν ͂ην Μαίου 1873.

. ΘΩΜΑΣ ΤΟΡΔΩΝ
Εκ τών πρώτων Φιλελλήνων, οι οποίοι έσπευσαν
άμα τή κηρύξει τής Επαναστάσεως εις τήν 'Ελλάδα.
Διωρίσθη Στρατιωτικός Διοικητής Πελοποννήσου.

: ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΒΛΑΚΙΕΡ
Γραμματεύς τού εν Λονδίνω Φιλελληνικού Κομιτάτου.
Προυκάλεσε τήν υλικήν αρωγήν ᾽Αγγλων κεφαλαιού-
χων διά τόν ᾿Αγώνα.

. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΒΝΕΥ: ΑΣΤΙΓΞ
Έφθασεν είς Ελλάδα τήν 3ην ᾿Απριλίου 1822. Πρώ-
τος κυβερνήτης τού πολεμικού «Καρτερία-. Έτραυ-
ματίσθη θανασίμως κατά τήν άλωσιν τού Βασιλαδίου
καί απέθανε τήν 20ήν Μαϊου 18.8.

- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΝΙΝΓΚ
Ως Υπουργός τών ᾿Εξωτερικών τής ᾿Αγγλίας κατά
τό 1823 ανεγνώρισεν επισήμως τήν ᾿Επαναστατικήν
Κυβέρνησιν τής αγωνιζομένης Ελλάδος. Τό 1827 έρ-
ριψε πρώτος τήν ιδέαν τής απολύτου ανεξαρτησίας
τής Ε Χκάδος.

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΟΧΡΑΝ
7Ηλθεν εις τήν Ελλάδα τόν Μάρτιον τού 1827 ως αρ-
χηγός τού Ελληνικού Στόλου.

- ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΟΥΕΛΛΙΓΚΤΩΝ
Πρωθυπουργός τής ᾿Αγγλίας, συνηγορήσας θερμώς
υπέρ τών 'Ελληνικών δικαίων.

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΔΗΝ
Υπέγραψε τά πρώτα, μετά τών αντιπροσώπων Γαλ-
λίας καί Ρωσσίας, σχετικά πρός τήν Ελλάδα πρωτό-
κολλα. Ιδρυτής εν ᾿Αγγλία τής «᾿Αθηναϊκής Λέσχης».

-ΚΟΜΜΟΔΟΡΟΣ ΧΑΜΙΛΤΩΝ
Καθ᾽ όλην τήν διάρκειαν τού ᾿Αγώνος, παρέσχε τερα-
στίας υπηρεσίας εις αυτόν, υπηρετών ως αρχηγός
μοίρας εις τά "Ελληνικά ύδατα. .



Λόρδος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΡΔΩΝ ΒΥΡΩΝ

Ο μέγας λυρικός τής ᾿Αγγλίας καί ό μέγιστος τών
Ευρωπαίων Φιλελλήνων. Προσέφερε τεραστίας υπη-
ρεσίας εις τήν ᾿Επανάστασιν καί τέλος τήν ζωήν του,
ταφείς τήν 19ην ᾿Απριλίου 1824 εν Μεσολογγίω.



ΛΙΟΝ. ΣΟΛΩΜΟΥ

0 ΥΜΝΟΣ
ΓΙΣ ΓΗ͂ΝΓΛΕΥΘΕΡΊΑΝ

(Αποσπάσματα)

1

Σέ γνωρίζω «από τήν κόψη

τού σπαθιού τήν τρομερή: ᾿

σέ γνωρίζω από τήν όψη
πού μέ βία μετράει τή γή

9

᾿Απ’ τά κόκκαλα βγαλµένη

τών Ελλήνων τά ιερά,

καί σάν πρώτα ανδρειωμένη,

χαίρε, ώ, χαίρε, ᾿Ελεῦεριά!

τ8

Ώ τρακόσιοι! σηκῶείτε

καί ξανάλ͂ετε σ᾽ εμάς’

τά παιδιά σας ͂ελ᾽ ιδήτε

πόσο μοιάζουνε μέ σάς.

-Η1

«Παλικάρια µου! οί πολέμοι

γιά σάς όλοι είναι χαρά,

καί τό γόνα σας δέν τρέμει

στούς κινδύνους εμπροστά.

149

᾿λπ᾽ εσάς απομακραίνει

κάθε δύναμη εχ͂ρική᾽

αλλ᾽ ανίκητη μιά μένει

πού τές δάφνες σας μαδεί.

18

145

Μία, πού όταν σάν λύκοι

Εαναρχόστενε ζεστοί,

κουρασμένοι από τήν νίκη,

άχ ! τόν νούν σάς τυραννεί.

141

Η Διχόνοια, πού βαστάει

ένα σχήπτρο ή δολερή᾽

καθενός χαμογελάει,

πάρ᾽ το, λέγοντας καί ού,

1145

Κειό τό σκήπτρο, πού σάς δείχνει

έχει αλήθδεια ωραία ͂ωριά.

Μήν τό πιάστε, γιατί ρίχνει

εισέ δάκρυα ͂λιβερά».

140

᾿Από στόμα οπού ᾶονάει,

παλικάρια, άς μήν πο͂ή,

πώς τό χέρι σας κτυπάει

τού αδελφού τήν κεφαλή.

141

Μήν ειπούν στό στοχασμό τους

τά ξένα έ͂νη αλῆινά:

«Εάν μισούνται ανάμεσό τους

δέν τούς πρέπει ελεῦεριά ».
(Εγράφη κατά τόν Μάϊον τού 18923)
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