Παηδηά κνπ!
Δἰο ηὸλ ηόπν ηνῦην, ὁπνὺ ἐγὼ παηῶ ζήκεξα, ἐπαηνῦζαλ θαὶ ἐδεκεγνξνῦζαλ ηὸλ
παιαηὸ θαηξὸ ἄλδξεο ζνθνί, θαὶ ἄλδξεο κὲ ηνὺο ὁπνίνπο δὲλ εἶκαη ἄμηνο λὰ ζπγθξηζῶ
θαὶ νὔηε λὰ θζάζσ ηὰ ἴρλε ησλ. γὼ ἐπηζπκνῦζα λὰ ζᾶο ἰδῶ, παηδηά κνπ, εἰο ηὴλ
κεγάιε δόμα ηῶλ πξνπαηόξσλ καο, θαὶ ἔξρνκαη λὰ ζᾶο εἰπῶ, ὅζα εἰο ηὸλ θαηξὸ ηνῦ
ἀγῶλνο θαὶ πξὸ αηνῦ θαὶ ὕζηεξα ἀπ᾿ αηὸλ ὁ ἴδηνο ἐπαξαηήξεζα, θαὶ ἀπ᾿ αηὰ λὰ
θάκσκε ζπκπεξαζκνὺο θαὶ δηὰ ηὴλ κέιινπζαλ εηπρίαλ ζαο, κνινλόηη ὁ Θεὸο κόλνο
μεύξεη ηὰ κέιινληα. Καὶ δηὰ ηνὺο παιαηνὺο Ἕιιελαο, ὁπνίαο γλώζεηο εἶραλ θαὶ πνία
δόμα θαὶ ηηκὴλ ἔραηξαλ θνληὰ εἰο ηὰ ἄιια ἔζλε ηνῦ θαηξνῦ ησλ, ὁπνίνπο ἥξσαο,
ζηξαηεγνύο, πνιηηηθνὺο εἶραλ, δηὰ ηαῦηα ζᾶο ιέγνπλ θαζ᾿ κέξαλ νἱ δηδάζθαινί ζαο
θαὶ νἱ πεπαηδεπκέλνη καο. γὼ δὲλ εἶκαη ἀξθεηόο. Σᾶο ιέγσ κόλνλ πὼο ἦηαλ ζνθνί,
θαὶ ἀπὸ ἐδῶ ἐπῆξαλ θαὶ ἐδαλείζζεζαλ ηὰ ἄιια ἔζλε ηὴλ ζνθίαλ ησλ.
Δἰο ηὸλ ηόπνλ, ηὸλ ὁπνῖνλ θαηνηθνῦκε, ἐθαηνηθνῦζαλ νἱ παιαηνὶ Ἕιιελεο, ἀπὸ ηνὺο
ὁπνίνπο θαὶ κεῖο θαηαγόκεζα θαὶ ἐιάβακε ηὸ ὄλνκα ηνῦην. Αηνὶ δηέθεξαλ ἀπὸ
κᾶο εἰο ηὴλ ζξεζθείαλ, δηόηη ἐπξνζθπλνῦζαλ ηὲο πέηξεο θαὶ ηὰ μύια. Ἀθνῦ ὕζηεξα
ἦιζε ζηὸλ θόζκν ὁ Χξηζηόο, νἱ ιανὶ ὅινη ἐπίζηεπζαλ εἰο ηὸ Δαγγέιηό ηνπ, θαὶ
ἔπαπζαλ λὰ ιαηξεύνπλ ηὰ εἴδσια. Γὲλ ἐπῆξε καδί ηνπ νὔηε ζνθνὺο νὔηε
πξνθνκκέλνπο, ἀιι᾿ ἁπινὺο ἀλζξώπνπο, ρσξηθνὺο θαὶ ςαξάδεο, θαὶ κὲ ηὴ βνήζεηα
ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο ἔκαζαλ ὅιεο ηὲο γιῶζζεο ηνῦ θόζκνπ, νἱ ὁπνῖνη, κνινλόηη
ὅπνπ θαὶ ἂλ ἔβξηζθαλ ἐλαληηόηεηεο θαὶ νἱ βαζηιεῖο θαὶ νἱ ηύξαλλνη ηνὺο θαηέηξεραλ,
δὲλ κπόξεζε θαλέλαο λὰ ηνὺο θάκῃ ηίπνηα. Αηνὶ ἐζηεξέσζαλ ηὴλ πίζηηλ.
Οἱ παιαηνὶ Ἕιιελεο, νἱ πξόγνλνί καο, ἔπεζαλ εἰο ηὴλ δηρόλνηα θαὶ ἐηξώγνληαλ
κεηαμύ ηνπο, θαὶ ἔηζη ἔιαβαλ θαηξὸ πξῶηα νἱ Ῥσκαῖνη, ἔπεηηα ἄιινη βάξβαξνη θαὶ
ηνὺο πόηαμαλ. Ὕζηεξα ἦιζαλ νἱ Μνπζνπικάλνη θαὶ ἔθακαλ ὅ,ηη κπνξνῦζαλ, δηὰ
λὰ ἀιιάμῃ ὁ ιαὸο ηὴλ πίζηηλ ηνπ. Ἔθνςαλ γιῶζζεο εἰο πνιινὺο ἀλζξώπνπο, ἀιι᾿
ἐζηάζε ἀδύλαην λὰ ηὸ θαηνξζώζνπλ. Τὸλ ἕλα ἔθνπηαλ, ὁ ἄιινο ηὸ ζηαπξό ηνπ ἔθακε.
Σὰλ εἶδε ηνῦην ὁ ζνπιηάλνο, δηόξηζε ἕλα βηηζεξὲ [ἀληηβαζηιέα], ἕλαλ παηξηάξρε, θαὶ
ηνῦ ἔδσζε ηὴλ ἐμνπζία ηῆο ἐθθιεζίαο. Αηὸο θαὶ ὁ ινηπὸο θιῆξνο ἔθακαλ ὅ,ηη ηνὺο
ἔιεγε ὁ ζνπιηάλνο. Ὕζηεξνλ ἔγηλαλ νἱ θνηδακπάζεδεο [πξνεζηνὶ] εἰο ὅια ηὰ κέξε. Ἡ
ηξίηε ηάμε, νἱ ἔκπνξνη θαὶ νἱ πξνθνκκέλνη, ηὸ θαιύηεξν κέξνο ηῶλ πνιηηῶλ, κὴλ
πνθέξλνληεο ηὸλ δπγὸλ ἔθεπγαλ, θαὶ νἱ γξακκαηηζκέλνη ἐπῆξαλ θαὶ ἔθεπγαλ ἀπὸ ηὴλ
ιιάδα, ηὴλ παηξίδα ησλ, θαὶ ἔηζη ὁ ιαόο, ὅζηηο ζηεξεκέλνο ἀπὸ ηὰ κέζα ηῆο
πξνθνπῆο, ἐθαηήληεζελ εἰο ἀζιίαλ θαηάζηαζε, θαὶ αηὴ αὔμαηλε θάζε κέξα
ρεηξόηεξα· δηόηη, ἂλ εξίζθεην κεηαμὺ ηνῦ ιανῦ θαλεὶο κὲ ὀιίγελ κάζεζε, ηὸλ
ἐιάκβαλε ὁ θιῆξνο, ὅζηηο ἔραηξε πξνλόκηα, ἠ ἐζύξεην ἀπὸ ηὸλ ἔκπνξν ηῆο Δξώπεο
ὡο βνεζόο ηνπ, ἐγίλεην γξακκαηηθὸο ηνῦ πξνεζηνῦ. Καὶ κεξηθνὶ κὴλ πνθέξνληεο ηὴλ
ηπξαλλίαλ ηνῦ Τνύξθνπ θαὶ βιέπνληαο ηὲο δόμεο θαὶ ηὲο δνλὲο ὁπνὺ ἀλειάκβαλαλ
αηνί, ἄθελαλ ηὴλ πίζηε ηνπο θαὶ ἐγίλνλην Μνπζνπικάλνη. Καὶ ηνηνπηνηξόπσο θάζε
κέξα ὁ ιαὸο ἐιίγλεπε θαὶ ἐπηώραηλε.
Δἰο αηὴλ ηὴλ δπζηπρηζκέλε θαηάζηαζε κεξηθνὶ ἀπὸ ηνὺο θπγάδεο γξακκαηηζκέλνπο
ἐκεηάθξαδαλ θαὶ ἔζηειλαλ εἰο ηὴλ ιιάδα βηβιία, θαὶ εἰο αηνὺο πξέπεη λὰ
ρξσζηνῦκε εγλσκνζύλε, δηόηη εζὺο ὁπνὺ θαλέλαο ἄλζξσπνο ἀπὸ ηὸ ιαὸ ἐκάλζαλε
ηὰ θνηλὰ γξάκκαηα, ἐδηάβαδελ αηὰ ηὰ βηβιία θαὶ ἔβιεπε πνίνπο εἴρακε πξνγόλνπο, ηί
ἔθακελ ὁ Θεκηζηνθιῆο, ὁ Ἀξηζηείδεο θαὶ ἄιινη πνιινὶ παιαηνί καο, θαὶ ἐβιέπακε θαὶ
εἰο πνίαλ θαηάζηαζε εξηζθόκεζα ηόηε. Ὅζελ κᾶο ἦιζελ εἰο ηὸ λνῦ λὰ ηνὺο
κηκεζνῦκε θαὶ λὰ γίλνπκε εηπρέζηεξνη. Καὶ ἔηζη ἔγηλε θαὶ ἐπξνόδεπζελ  ηαηξεία.

Ὅηαλ ἀπνθαζίζακε λὰ θάκσκε ηὴλ παλάζηαζε, δὲλ ἐζπιινγηζζήθακε νὔηε πόζνη
εἴκεζα, νὔηε πὼο δὲλ ἔρνκε ἄξκαηα, νὔηε ὅηη νἱ Τνῦξθνη ἐβαζηνῦζαλ ηὰ θάζηξα θαὶ
ηὰο πόιεηο, νὔηε θαλέλαο θξόληκνο κᾶο εἶπε «πνῦ πᾶηε ἐδῶ λὰ πνιεκήζεηε κὲ
ζηηαξνθάξαβα βαηζέια», ἀιιὰ ὡο κία βξνρὴ ἔπεζε εἰο ὅινπο καο  ἐπηζπκία ηῆο
ἐιεπζεξίαο καο, θαὶ ὅινη, θαὶ ὁ θιῆξνο καο θαὶ νἱ πξνεζηνὶ θαὶ νἱ θαπεηαλαῖνη θαὶ νἱ
πεπαηδεπκέλνη θαὶ νἱ ἔκπνξνη, κηθξνὶ θαὶ κεγάινη, ὅινη ἐζπκθσλήζακε εἰο αηὸ ηὸ
ζθνπὸ θαὶ ἐθάκακε ηὴλ παλάζηαζε.
Δἰο ηὸλ πξῶην ρξόλν ηῆο παλαζηάζεσο εἴρακε κεγάιε ὁκόλνηα θαὶ ὅινη ἐηξέρακε
ζύκθσλνη. Ὁ ἕλαο ἐπῆγελ εἰο ηὸλ πόιεκν, ὁ ἀδειθόο ηνπ ἔθεξλε μύια,  γπλαῖθα ηνπ
ἐδύκσλε, ηὸ παηδί ηνπ ἐθνπβαινῦζε ςσκὶ θαὶ κπαξνπηόβνια εἰο ηὸ ζηξαηόπεδνλ θαὶ
ἐὰλ αηὴ  ὁκόλνηα ἐβαζηνῦζε ἀθόκε δπὸ ρξόλνπο, ζέιακε θπξηεύζεη θαὶ ηὴλ
Θεζζαιία θαὶ ηὴλ Μαθεδνλία, θαὶ ἴζσο ἐθζάλακε θαὶ ἕσο ηὴλ Κσλζηαληηλνύπνιε.
Τόζνλ ηξνκάμακε ηνὺο Τνύξθνπο, ὁπνὺ ἄθνπγαλ Ἕιιελα θαὶ ἔθεπγαλ ρίιηα κίιηα
καθξά. θαηὸλ Ἕιιελεο ἔβαδαλ πέληε ρηιηάδεο ἐκπξόο, θαὶ ἕλα θαξάβη κίαλ ἁξκάδα.
Ἀιιὰ δὲλ ἐβάζηαμελ. Ἦιζαλ κεξηθνὶ θαὶ ζέιεζαλ λὰ γέλνπλ κπαξκπέξεδεο εἰο ηνῦ
θαζίδε ηὸ θεθάιη. Μᾶο πνλνῦζε ηὸ κπαξκπέξηζκά ηνπο. Μὰ ηί λὰ θάκσκε; Δἴρακε
θαὶ αηνπλῶλ ηὴλ ἀλάγθε. Ἀπὸ ηόηε ἤξρηζελ  δηρόλνηα, θαὶ ἐράζε  πξώηε πξνζπκία
θαὶ ὁκόλνηα. Καὶ ὅηαλ ἔιεγεο ηὸλ Κώζηα λὰ δώζῃ ρξήκαηα δηὰ ηὰο ἀλάγθαο ηνῦ
ἔζλνπο, ἠ λὰ πάγῃ εἰο ηὸλ πόιεκν, ηνῦηνο ἐπξόβαιιε ηὸλ Γηάλλε. Καὶ κ᾿ αηὸλ ηὸλ
ηξόπν θαλεὶο δὲλ ἤζειε νὔηε λὰ ζπλδξάκῃ νὔηε λὰ πνιεκήζῃ. Καὶ ηνῦην ἐγίλεην,
ἐπεηδὴ δὲλ εἴρακε ἕλαλ ἀξρεγὸ θαὶ κία θεθαιή. Ἀιιὰ ἕλαο ἔκπαηλε πξόεδξνο ἕμε
κῆλεο, ἐζεθώλεην ὁ ἄιινο θαὶ ηὸλ ἔξηρλε, θαὶ ἐθάζεην αηὸο ἄιινπο ηόζνπο, θαὶ ἔηζη
ὁ ἕλαο ἤζειε ηνῦην θαὶ ὁ ἄιινο ηὸ ἄιιν. Ἴζσο ὅινη ζέιακε ηὸ θαιό, πιὴλ θαζέλαο
θαηὰ ηὴλ γλώκε ηνπ. Ὅηαλ πξνζηάδνπλε πνιινί, πνηὲ ηὸ ζπίηη δελ ρηίδεηαη νὔηε
ηειεηώλεη. Ὁ ἕλαο ιέγεη ὅηη  πόξηα πξέπεη λα βιέπῃ εἰο ηὸ ἀλαηνιηθὸ κέξνο, ὁ ἄιινο
εἰο ηὸ ἀληηθξηλὸ θαὶ ὁ ἄιινο εἰο ηὸλ Βνξέα, ζὰλ λα ἦηνλ ηὸ ζπίηη εἰο ηὸλ ἀξακπᾶ, θαὶ
λα γπξίδεη, θαζὼο ιέγεη ὁ θαζέλαο. Μὲ ηνῦην ηὸλ ηξόπν δελ θηίδεηαη πνηὲ ηὸ ζπίηη,
ἀιιὰ πξέπεη λα εἶλαη ἔλαο ἀξρηηέθησλ, ὁπνῦ λὰ πξνζηάδῃ πῶο ζὰ γελῇ. Παξνκνίσο
θαὶ κεῖο ἐρξεηαδόκεζα ἕλαλ ἀξρεγὸ θαὶ ἔλαλ ἀξρηηέθηνλα, ὅζηηο λὰ πξνζηάδῃ θαὶ νἱ
ἄιινη λα παθνύνπλ θαὶ λὰ ἀθνινπζνῦλ. Ἀιι᾿ ἐπεηδὴ εἴκεζα εἰο ηέηνηα θαηάζηαζηλ,
ἐμ αἰηίαο ηῆο δηρνλνίαο, κᾶο ἔπεζε  Τνπξθηὰ ἐπάλσ καο θαὶ θνληέςακε λα ραζνῦκε,
θαὶ εἰο ηνὺο ζηεξλνὺο ἑπηὰ ρξόλνπο δὲλ θαηνξζώζακε κεγάια πξάγκαηα.
Δἰο αηὴ ηὴλ θαηάζηαζηλ ἔξρεηαη ὁ βαζηιεύο, ηὰ πξάγκαηα ζπράδνπλ, θαὶ ηὸ ἐκπόξην
θαὶ  γεσξγία θαὶ νἱ ηέρλεο ἀξρίδνπλ λὰ πξννδεύνπλ θαὶ κάιηζηα  παηδεία. Αηὴ 
κάζεζηο ζὰ κᾶο αμήζῃ θαὶ ζὰ κᾶο εηπρήζῃ. Ἀιιὰ δηὰ λὰ αμήζνκελ, ρξεηάδεηαη θαὶ
 ζηεξέσζηο ηῆο πνιηηείαο καο,  ὁπνία γίλεηαη κὲ ηὴλ θαιιηέξγεηα θαὶ κὲ ηὴλ
πνζηήξημε ηνῦ Θξόλνπ. Ὁ βαζηιεύο καο εἶλαη λένο θαὶ ζπκκνξθώλεηαη κὲ ηὸλ ηόπν
καο, δελ εἶλαη πξνζσξηλόο, ἀιι᾿  βαζηιεία ηνπ εἶλαη δηαδνρηθὴ θαὶ ζὰ πεξάζῃ εἰο ηὰ
παηδηὰ ηῶλ παηδηῶλ ηνπ, θαὶ κὲ αηὸλ θη ἐζεῖο θαὶ ηὰ παηδηά ζαο ζὰ δήζεηε. Πξέπεη λα
θπιάμεηε ηὴλ πίζηε ζαο θαὶ λὰ ηὴλ ζηεξεώζεηε, δηόηη, ὅηαλ ἐπηάζακε ηὰ ἄξκαηα,
εἴπακε πξῶηα πὲξ πίζηεσο θαὶ ἔπεηηα πὲξ παηξίδνο. Ὅια ηὰ ἔζλε ηνῦ θόζκνπ
ἔρνπλ θαὶ θπιάηηνπλ κία Θξεζθεία. Καὶ αηνί, νἱ βξαῖνη, νἱ ὁπνῖνη θαηαηξέρνλην
θαὶ κηζνῦλην θαὶ ἀπὸ ὅια ηὰ ἔζλε, κέλνπλ ζηαζεξνὶ εἰο ηὴλ πίζηε ηνπο.
Νὰ κὴλ ἔρεηε πνιπηέιεηα, λα κὴλ πεγαίλεηε εἰο ηνὺο θαθελέδεο θαὶ ηὰ κπηιηάξδα. Νὰ
δνζεῖηε εἰο ηὰο ζπνπδάο ζαο θαὶ θαιύηεξα λὰ θνπηάζεηε ὀιίγνλ, δύν θαὶ ηξεῖο
ρξόλνπο θαὶ λὰ δήζεηε ἐιεύζεξνη εἰο ηὸ ἐπίινηπν ηῆο δσῆο ζαο, παξὰ λὰ πεξάζεηε
ηέζζαξνπο - πέληε ρξόλνπο ηὴ λεόηεηά ζαο, θαὶ λα κείλεηε ἀγξάκκαηνη. Νὰ

ζθιαβσζεῖηε εἰο ηὰ γξάκκαηά ζαο. Νὰ ἀθνύεηε ηὰο ζπκβνπιὰο ηῶλ δηδαζθάισλ θαὶ
γεξνληνηέξσλ, θαὶ θαηὰ ηὴλ παξνηκία, «κύξηα ἤμεπξε θαὶ ρίιηα κάζαηλε». Ἡ πξνθνπή
ζαο θαὶ  κάζεζή ζαο λὰ κὴλ γίλῃ ζθεπάξλη κόλν δηὰ ηὸ ἄηνκό ζαο, ἀιιὰ λα θνηηάδῃ
ηὸ θαιὸ ηῆο θνηλόηεηνο, θαὶ κέζα εἰο ηὸ θαιὸ αηὸ εξίζθεηαη θαὶ ηὸ δηθό ζαο.
γώ, παηδηά κνπ, θαηὰ θαθή κνπ ηύρε, ἐμ αἰηίαο ηῶλ πεξηζηάζεσλ, ἔκεηλα
ἀγξάκκαηνο θαὶ δηὰ ηνῦην ζᾶο δεηῶ ζπγρώξεζε, δηόηη δὲλ ὁκηιῶ θαζὼο νἱ δάζθαινί
ζαο. Σᾶο εἶπα ὅζα ὁ ἴδηνο εἶδα, ἤθνπζα θαὶ ἐγλώξηζα, δηὰ λὰ ὠθειεζῆηε ἀπὸ ηὰ
ἀπεξαζκέλα θαὶ ἀπὸ ηὰ θαθὰ ἀπνηειέζκαηα ηῆο δηρνλνίαο, ηὴλ ὁπνίαλ λὰ
ἀπνζηξέθεζζε, θαὶ λὰ ἔρεηε ὁκόλνηα. κᾶο κὴ κᾶο ηεξᾶηε πιένλ. Τὸ ἔξγν καο θαὶ ὁ
θαηξόο καο ἐπέξαζε. Καὶ αἱ κέξαη ηῆο γελεᾶο,  ὁπνία ζᾶο ἄλνημε ηὸ δξόκν, ζέινπλ
κεη᾿ ὀιίγνλ πεξάζεη. Τὴλ κέξα ηῆο δσῆο καο ζέιεη δηαδερζῇ  λύθηα ηνῦ ζαλάηνπ
καο, θαζὼο ηὴλ κέξαλ ηῶλ Ἁγίσλ Ἀζσκάησλ ζέιεη δηαδερζῇ  λύθηα θαὶ  αξηαλὴ
κέξα. Δἰο ἐζᾶο κέλεη λὰ ἰζάζεηε θαὶ λὰ ζηνιίζεηε ηὸλ ηόπν, ὁπνὺ κεῖο
ἐιεπζεξώζακε· θαί, δηὰ λὰ γίλῃ ηνῦην, πξέπεη λὰ ἔρεηε ὡο ζεκέιηα ηεο πνιηηείαο ηὴλ
ὁκόλνηα, ηὴλ ζξεζθεία, ηὴλ θαιιηέξγεηα ηνῦ ζξόλνπ θαὶ ηὴλ θξόληκνλ ἐιεπζεξία.
Τειεηώλσ ηὸ ιόγν κνπ. Εήησ ὁ βαζηιεύο καο Ὄζσλ! Εήησ νἱ ζνθνὶ δηδάζθαινη!
Εήησ  ιιεληθὴ Νενιαία!

