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Με την αποστασία του Αδάμ γεννήθηκε η αμαρτία,
εξαιτίας της οποίας χάλασε αυτό που όμορφα δημιούρ-
γησε ο Θεός. Αποκόπηκε το δημιούργημα από τις ζωτι-
κές ρίζες του Θεού, παραδόθηκε ο άνθρωπος στη
νέκρωση και έτσι υποβλήθηκε στο ζυγό της φυσικής και
πνευματικής δουλείας, που κατα-
θλίβει ό,τι είναι καλώς πλασμένο
από την αλήθεια και ελευθερία του
Θεού.

Με αυτή την κατάσταση, εκτός
από τον άνθρωπο, επλήγη και η
Σοφία του Θεού, αφού το δημιούρ-
γημα του Θεού αστοχούσε στον
προορισμό του. Αναιρείται με
αυτόν τον τρόπο και η υπόθεση
του Θεού. Ήταν ανάγκη λοιπόν να
σωθεί το πλάσμα από την κατα-
στροφή, να γυρίσει ο άνθρωπος
στον Παράδεισο, να κερδίσει την
καθαρότητα, την αθανασία, την αθωότητα.

Ο μόνος που μπορούσε να λυτρώσει τον άνθρωπο
ήταν ο ίδιος ο Πλάστης του, που γνώριζε τον τρόπο και
είχε τη δύναμη. Όμως, δε θα μπορούσε να έλειπε το
ανθρώπινο γένος από το σχέδιο της σωτηρίας του. Έτσι
η λύτρωση θα ήταν έργο δίκαιο και το πλάσμα θα συμ-
μετείχε και το ίδιο, στην τόσο σημαντική υπόθεση της
σωτηρίας του. Πράγματι, ο Θεός ήρθε στη γη για τη
δική μας σωτηρία. Αν δεν υπήρχε η αμαρτία δε θα ήταν
αναγκαία και η σάρκωση του Λόγου. Ο Υιός και Λόγος
του Θεού «κατήλθεν εκ των ουρανών». Μια έκφραση
πολύ ανθρώπινη. Δηλώνει τρόπο και τόπο. Ο Θεός,
ωστόσο, δεν περιορίζεται στα στενά ανθρώπινα όρια.
Με την έννοια αυτή αντιλαμβανόμαστε το μυστήριο
που συνετελέστη την εορτή των Χριστουγέννων: Ο
Θεός έγινε άνθρωπος και συναναστράφηκε με τους αν-
θρώπους.

Και ενώ θα μπορούσε με την παντοδυναμία Του να
αφανίσει την αμαρτία, λυτρώνοντας μια για πάντα τον
άνθρωπο από την πτωτική του τραγωδία, δεν το θέ-
λησε. Αφού η πτώση του ανθρώπου δεν ήταν κάτι μα-
γικό, αλλά αληθινή, μια πραγματικότητα με συνέπεια
το θάνατο, ο Θεός θέλησε και η λύτρωση του δημιουρ-
γήματός Του, να είναι αληθινή. Η ενανθρώπισή Του
ήταν ο πρέπων τρόπος.

Όπως φροντίζουμε οτιδήποτε νέο να αποθηκεύεται
σε καινούργιους χώρους, χωρίς την παραμικρή υποψία
ακαθαρσίας και μόλυνσης, έτσι έπρεπε και η φύση
μέσω της οποίας θα διοχετεύονταν στον κόσμο η νέα
ζωή να είναι και αυτή νέα, αληθινή, πραγματική μακριά
από κάθε παλαιότητα και κατ’ επέκταση αμαρτία. Και

αυτή δεν ήταν παρά η Παναγία. Ο Ησαΐας προείδε στην
Παλαιά Διαθήκη τη θεία βούληση και τον παρθενικό
τόκο της Παναγίας. «Ιδού η Παρθένος έξει εν γαστρί και
τέξεται υιόν…». Η Μαρία υπήρξε η συνεισφορά του αν-
θρωπίνου γένους στο Σωτήρα της. Η ανθρωπότητα πα-

ρείχε την ταπεινή Κόρη της
Ναζαρέτ για να συμβάλλει και
αυτή στο σχέδιο της λύτρωσης.

Η καθαρότητα της Παναγίας εκ-
φράζεται με την παρθενία της, όχι
μόνο έμεινε παρθένος στη σύλ-
ληψη του Υιού της, αλλά και στη
γέννησή Του. «Παρθένος συνέ-
λαβε, παρθένος έτεκε και μετά τον
τόκον παρθένος διέμεινε», μας
πληροφορεί ο Ιερός Αυγουστίνος.
Το ζήτημα της παρθενίας και αει-
παρθενίας της Παναγίας, είναι ση-
μαντικό στην ορθόδοξη παράδοση

γιατί εκφράζει το σωτηριολογικό ήθος της Ορθοδοξίας.
Η παπική θεολογία, ενώ δέχεται την παρθενική σύλ-
ληψη του Υιού του Θεού, δεν έχει τη δύναμη διεισδύ-
σει στο βάθος αυτού του μυστηρίου και επιμένει να
πιστεύει επιφανειακά σ’ αυτή. Μάλιστα, δεν δέχεται
την αειπαρθενία της Θεοτόκου. Επίσης οι Ρωμαιοκα-
θολικοί δογμάτισαν την άσπιλο σύλληψη της Μαρίας,
ότι δηλαδή η Παναγία εν όψει του θεομητορικού της
ρόλου, γεννήθηκε απαλλαγμένη από το προπατορικό
αμάρτημα, κάτι που δεν ισχύει.

Εμείς οι Ορθόδοξοι, τιμούμε την Υπεραγία Θεοτόκο,
τη μητέρα του Θεού και του γένους των ανθρώπων. Η
δόξα του Υιού της λαμπρύνει και την ίδια. Τη νιώθουμε
κοντά μας, μητέρα στοργική και πονεμένη από το
Πάθος του Υιού της, σκέπη, καταφυγή μας. Συμπονε-
τική στο δικό μας πόνο, βοηθό σε κάθε περίσταση.
Είναι προστάτης και τείχος ακράδαντο ενάντια στους
εχθρούς, σύμμαχος στον αγώνα μας.      Πρεσβεύει στο
Θεό, μεσίτρια της σωτηρίας μας. Στο πρόσωπό της συ-
νοψίζεται όλο το δόγμα και η πίστη της Εκκλησίας μας.

Τα φετινά Χριστούγεννα, γνωρίζοντας το ρόλο της
Θεοτόκου στην οικονομία της λύτρωσης και σωτηρίας
μας, ας ψάλλουμε ταπεινά στη Χάρη της:

«Στέργειν μὲν ἡμᾶς, ὡς ἀκίνδυνον φόβῳ,
Ῥᾷον σιωπήν, τῷ πόθῳ δὲ Παρθένε,
Ὕμνους ὑφαίνειν, συντόνως τεθηγμένους,
Ἐργῶδές ἐστιν, ἀλλὰ καὶ Μήτηρ σθένος,
Ὅση πέφυκεν ἡ προαίρεσις δίδου».

Ασπασία

«Ανέτειλας Χριστέ εκ Παρθένου…»
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Μ' αρέσει τη μέρα των Χριστουγέννων, την ώρα που
με βρίσκει το ξημέρωμα στη χριστουγεννιάτικη Θεία
Λειτουργία στον ναό, να βλέπω μέσα από τα παράθυρα
την ανατολή της νέας μέρας.  Από εκείνη την νύχτα που
ο Θεός έγινε άνθρωπος ξημέρωσε για τον άνθρωπο μια
νέα μέρα! Ήρθε στο σκοτάδι της ανθρωπότητας το Φως
και η ελπίδα για μια νέα ζωή! Στη Βηθλεέμ η ανθρωπό-
τητα κερδίζει την αιωνιότητα! Η Παναγία θρέφει τον
ίδιο τον Θεό, ο μνήστωρ Ιωσήφ καλείται να Τον προ-
στατέψει, απλοί άνθρωποι Τον προσκυνούν,  Άγγελοι
Τον δοξολογούνε. Και όλοι εμείς καλούμαστε να ζή-
σουμε Χριστούγεννα!

Όμορφοι είναι οι στολισμοί, το χαρμόσυνο κλίμα , η
ανταλλαγή ευχών, τα κάλαντα, τα νόστιμα φαγητά, τα
γλυκά και τα δώρα!  Μα τα Χριστούγεννα ξεκινούν στον
ναό!  Στην εκκλησία την μέρα της γιορτής, όλοι μαζί,
συμμετέχουμε στο Μυστήριο  ακολουθώντας τον νεο-
γέννητο Χριστό από το σκοτάδι της νύχτας, ξημερώνον-
τας μαζί στην καινούργια μέρα που ανατέλλει!

Καλά Χριστούγεννα με υγεία !!!

Αντώνης

Ο Οσιος Γεώργιος γεννήθηκε
στην Κύπρο το 570 μ.Χ. από γο-
νείς ευσεβείς. Από μεγάλη
αγάπη για τον Χριστό διάλεξε
από νεαρή ηλικία να ζήσει
ασκητικά. Συγγενικό του πρό-
σωπο, για να τον στηρίξει πνευ-
ματικά, τον οδήγησε στους
Αγίους Τόπους και στη Μονή
της Υπεραγίας Θεοτόκου, την
λεγόμενη Χοζεβά, που βρίσκε-

ται σε μια ερημική και άγρια χαράδρα κι είναι κοντά
στην αρχαία Ρωμαϊκή οδό, που οδηγεί από τα Ιεροσό-
λυμα στην Ιεριχώ. Εκεί πλέον ο Γεώργιος αφού έγινε
μοναχός, έζησε αυστηρά ασκητική μοναχική ζωή. Η
φήμη της αρετής του ήταν μεγάλη και τα άγια έργα του
δίδαξαν πολλούς. Τελικά, ειρηνικά παρέδωσε την αγία
του ψυχή στον Θεό.

Πληροφορίες για το μοναστήρι της Υπεραγίας Θε-
οτόκου, την λεγόμενη Χοζεβά.

Βρίσκεται σε μια ερημική και άγρια χαράδρα κι είναι
κοντά στην αρχαία Ρωμαϊκή οδό, που οδηγεί από τα Ιε-
ροσόλυμα στην Ιεριχώ. Στην Αγία Γραφή η τοποθεσία
αυτή λέγεται χείμαρρος Χορράθ κι είναι συνδεδεμένη
με πολλά ιστορικά γεγονότα.

Σ' αυτό το μέρος είναι η σπηλιά στην όποια είχε κά-
ποτε κρυφτεί ο προφήτης Ηλίας (910 π.Χ.) για να γλι-

τώσει από την καταδίωξη του ασεβέστατου βασιλιά
Αχαάβ και της ειδωλολάτρισσας συζύγου του της Ιεζά-
βελ. Σ' αυτή τη σπηλιά ο ζηλωτής προφήτης έμεινε
μήνες και τρεφόταν κατά ένα θαυμαστό τρόπο. Μερικά
κοράκια του έφερναν πρωί και βράδυ ψωμί και κρέας.
Νερό έπινε από τον χείμαρρο. Όταν όμως κι από εδώ
έλειψε το νερό, εξ αιτίας της ανομβρίας, ο προφήτης

αναχώρησε κατ' εν-
τολή του Θεού στα Σά-
ρεπτα της Σιδώνος.

Στη σπηλιά αυτή
ύστερα από χρόνια
ήρθε και κλείστηκε κι
ο θεοπάτορας Ιωα-
κείμ. Σαράντα μερόνυ-
χτα έμεινε εδώ
νηστεύοντας και προ-

σευχόμενος να του χαρίσει ο Θεός ένα παιδί, γιατί ήταν
άτεκνος. Σ' αυτό το
διάστημα κι η σύζυγός
του Άννα είχε παρα-
μείνει στο σπίτι της και
προσευχόταν θερμά.
Με δάκρυα παρακα-
λούσε και ζητούσε να
της λύσει ο Πανάγα-
θος Θεός την ατεκνία

Το πρωί των Χριστουγέννων ...

Ευτυχισμένες μέρες...
Πάντοτε μου άρεσε η Πρωτοχρονιά! Αυτή η ανθρώ-

πινη κατανομή του χρόνου που σηματοδοτεί μια νέα
αρχή και δίνει μια ευκαιρία στον καθένα από εμάς,
ώστε να βάλουμε νέους στόχους, να προσπαθήσουμε
περισσότερο για οτιδήποτε καλό, να προχωρήσουμε
όμορφα τη ζωή μας. Ωραίες και οι ευχές των ημερών,
καλή χρονιά, με υγεία και ευτυχία! Ειδικά αυτήν τη δύ-
σκολη περίοδο οι ευχές έχουνε τόση σημασία....
Ωστόσο η ονειρεμένη επίτευξη της ευτυχίας πόσο δια-
φορετική μοιάζει για τον κάθε άνθρωπο! Και ο καιρός
για όλους μας περνάει...

Ο Ιρλανδός συγγραφέας Samuel Beckett στο έργο
του "Ευτυχισμένες μέρες" σκιαγραφεί με ρεαλισμό την
αναζήτηση της ευτυχίας από τον άνθρωπο που συν τω
χρόνω βυθίζεται στην καθημερινότητα του, χάνοντας

την προοπτική της ευτυχίας που έκοψε και έραψε στα
μέτρα του.  Όμως ο Απόστολος Παύλος μας συμβου-
λεύει να  εξαγοράζουμε τον καιρό και να κερδίζουμε
την κάθε μέρα! Και η κάθε μέρα είναι του Θεού με τις
ευκολίες, με τις δυσκολίες της και με τις ομορφιές της.
Η Εκκλησία, που μας παρέχει ατόφια τη διδασκαλία
του Θεού, μας εγγυάται τον δρόμο  της πραγματικής
ζωής, φτάνει να είμαστε όλοι εκεί μαζί Του, ζώντας μια
ποιοτική ζωή. Ευτυχισμένες μέρες νομίζω ότι μπορούν
να γίνουν  όλες οι μέρες της ζωής μας,  ξεχωριστές και
ευλογημένες, γιατί είναι δώρο του Θεού!

Καλή χρονιά με υγεία!      

Α.Χ.

Ο άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης
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της. Πολύ συγκινητική είναι η προσευχή του Ιωακείμ,
στη σπηλιά όπως μας την διέσωσε αρχαία παράδοση:
«Ου καταβήσομαι», έλεγε μονολογώντας ο ευσεβής
Ιωακείμ, «ούτε επί ποτόν, έως ότου επισκέψεταί με Κύ-
ριος ο Θεός μου και έσται μου η ευχή βρώμα και
πόμα». Και δεν κινήθηκε απ' εκεί, παρά μονάχα, όταν
ο φιλάνθρωπος Θεός που ακούει πάντα τις προσευχές
των ευσεβών παιδιών του, εισήκουσε τη δέησή του και
μ' ένα άγγελο του διεμήνυσε το χαρμόσυνο μήνυμα,
πώς θα αποκτούσε παιδί. Και πραγματικά. Την επόμενη
χρονιά ο Ιωακείμ και η Άννα αξιώθηκαν να αποκτήσουν
την κεχαριτωμένη Μαρία, τη Μητέρα του Θεού. Γι'
αυτό και το όνομα Θεοπάτορες, δηλαδή πρόγονοι κατά
σάρκα του Σωτήρος μας Χριστού, του Θεού μας.

Από μια τυπική διάταξη της Εκκλησίας των Ιεροσο-
λύμων μαθαίνουμε πως ο χείμαρρος ήταν κτήμα του
Ιωακείμ, του πατέρα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εδώ
υπήρχε και κήπος του ιδίου κι εδώ αργότερα κτίστηκε
και Εκκλησία στο όνομα της Παναγίας, στην οποία διά-
φορες μέρες του χρόνου πραγματοποιούνταν μεγαλό-
πρεπες πανηγύρεις. Σε τούτο το μέρος κτίστηκε κι η
μονή της Παναγίας του Χοζεβά, που θεωρείται μία από
τις αρχαιότερες μονές της Παλαιστίνης.

Στην ιερά αυτή Μονή έζησαν την αγγελική ζωή της
πλήρους αφιερώσεως χιλιάδες ευλαβείς ψυχές. Σ' αυτή
πέρασε κι ο άγιος Γεώργιος από τη νήσο Κύπρο, που
είναι γνωστός με το επώνυμο Χοζεβίτης, τα περισσό-
τερα χρόνια της ασκητικής ζωής του. Η όλη περιοχή
διακρίνεται για την αγριότητά της. Κι αυτή την περιοχή
χωρίς άλλο θα είχε υπ' όψη ο Κύριος, όταν έλεγε την
παραβολή του ανθρώπου που περιέπεσε στους ληστές
κι είναι γνωστή σαν παραβολή του καλού Σαμαρείτη.
Καθ' όλη τη διαδρομή του χειμάρρου υπάρχουν πολλά
σπήλαια, τα οποία από ενωρίς προσείλκυσαν πολλούς
αναχωρητές. Σ' ένα από αυτά, που βρίσκεται από πάνω
από τη Μονή, είχε εγκατασταθεί κάποτε ο Άγιος Ιωάν-
νης ο θαυματουργός, που είχε διατελέσει επίσκοπος
της Καισαρείας κι ύστερα εγκατέλειψε την επισκοπή κι
ήρθε στο μέρος αυτό να μονάσει. Ο μεγάλος αυτός
άγιος και θαυματουργός έκτισε την εκκλησία και τη
Μονή στο όνομα της Παναγίας και καλλώπισε τον χώρο
εκείνο έτσι, που σε λίγο καιρό χιλιάδες φιλέρημες

ψυχές ήρθαν να ζήσουν την αγγελική ζωή.
Την ακμή της

Μονής, στην οποία
πολλά θαύματα γίνον-
ταν από την Υπεραγία
Θεοτόκο, αλλά και των
γύρω ασκητηρίων,
που στις αρχές του
εβδόμου αιώνα φιλο-
ξενούσαν πιο πολλές
από πέντε χιλιάδες

ψυχές, ανέκοψαν οι περσικές επιδρομές. Σαν καταιγίδα
αληθινή είχαν ενσκήψει οι άγριες αυτές ορδές, που
έσφαζαν, έκαιαν, ερήμωναν τα πάντα από εκεί που
περνούσαν. Αυτή την εποχή καταστράφηκε κι ο άγιος
ναός της Αναστάσεως και όλοι οι ναοί και τα μοναστή-
ρια της Παλαιστίνης (614 μ.Χ.).

Ἀπολυτίκιον 
Ήχος πλ. α'. Τον συνάναρχον Λόγον.

Γεωργήσας τον λόγον Πάτερ της χάριτος, δικαιοσύ-
νης έδρέψω καρποφορίαν λαμπράν, ως την ένθεον
ζωήν αιρετισάμενος, όθεν της δόξης κοινωνός, ανε-
δείχθης του Χριστού, Γεώργιε θεοφόρε' ώ και πρε-
σβεύεις άπαύστως, έλεηθήναι τάς ψυχάς ημών.

Σὺν δάκρυσι σπείραντι τῷ Γεωργίῳ.

Καιρὸς θερίζειν ἐστὶ σὺν εὐθυμίᾳ

Πηγές
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Βασιλική

Μακρυγιάννης: ο αγράµµατος στρατοκόπος 
ενός µεγάλου βίου (Γ. Σεφέρης) 

(1ο μέρος)
Τιμώντας τα 200 χρόνια του ελεύ-

θερου Ελληνικού Έθνους, του ξεση-
κωμού των υπόδουλων ραγιάδων,
που δίδαξαν ολόκληρη την υφήλιο
με πράξεις απαράμιλλης δόξας και
ηρωισμού, είναι ευκαιρία να δώ-
σουμε μια ακριβέστερη και πλατύ-
τερη εικόνα της μεγάλης εκείνης
εποχής , μέσω ενός σημαντικού

ήρωα. Μιας προσωπικότητας από τις πλέον ένδοξες με-
ταξύ των πρωταγωνιστών του αγώνα, του Στρατηγού Μα-
κρυγιάννη. Κατά τους μελετητές του ο Μακρυγιάννης,
είναι ιστορία και ποίηση, θρύλος και ρεαλισμός, ταπεί-
νωση και πάθος.

Γεννήθηκε το 1797 στο συνοικισμό Αβορίτη, του Κρο-
κυλείου Φωκίδας, κοντά στο Λιδορίκι. Από τα μικρά του
χρόνια, ένιωσε βαριά την φτώχεια μαζί με τη στοργή για
τον άνθρωπο. Συμπονάς όταν και εσύ δοκιμάζεσαι. «Πο-

λυφαμελίτες οι γονέγοι μου και φτωχοί». Έμεινε, νωρίς
ορφανός από πατέρα και αναγκάστηκε να ξενοδουλεύει
για τα αδέρφια του και τη μάνα του. Δεν κατόρθωσε ποτέ
να αγαπήσει τα αφεντικά του. Δεν ήθελε, δε μπορούσε
να γίνει δούλος. Βλέποντας τους αφεντάδες του βουτηγ-
μένους στην καλοπέραση, τους κολίγους από την άλλη,
να ζούνε μέσα στην πίκρα και τη στέρηση, πίστεψε στη
λευτεριά κι έταξε στον εαυτό του χρέος να παλέψει για
την επικράτησή της.

Βρισκόμαστε ήδη στα 1815, όταν οι ενέργειες της Φι-
λικής Εταιρείας βρίσκονται στην κορύφωσή τους. Μυεί-
ται και ο ίδιος, μην ξεχνώντας το τάξιμό του στη λευτεριά.
Η μάχη του Πέτα, ήταν το πρωτοβάπτισμά του στον πό-
λεμο (11 Σεπτεμβρίου 1821), όντας στο πλάι του οπλαρ-
χηγού Γώγου Μπακόλα. Μετά το θάνατο του Μπακόλα,
ο Μακρυγιάννης συγκροτεί ένα σώμα από ντόπιους Ρου-
μελιώτες και αρχίζει τη δράση του ως οπλαρχηγός στα
Σάλωνα. Πολέμησε στην Υπάτη, στη Νευρόπολη, όπου
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και διακρίθηκε. Ο Μακρυγιάννης έφτασε στην Αθήνα τον
Αύγουστο του 1822. Το όνομά του, ήταν ήδη γνωστό σε
όλη την Ελλάδα, φίλος ο ίδιος με τους οπλαρχηγούς. Εδώ
θα γίνει υπερασπιστής της Ακρόπολης. Επίσης μεγάλη
του φροντίδα, στάθηκε ο αγώνας να συμφιλιώσει το
Γούρα με τον Ανδρούτσο, κάτι που το κατάφερε και έτσι
πρόλαβε το θάνατο του Οδυσσέα, που θα γινόταν αργό-
τερα, με έναν απαίσιο τρόπο. Τον Οκτώβριο του 1823 ο
Μακρυγιάννης περνάει στην Πελοπόννησο και λαμβάνει
μέρος στις πικρές καταδρομές, προοίμιο του εμφυλίου
πολέμου. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση του έδωσε
στο Ζαΐμη, όταν του είπε πως του δίνει  χίλια γρόσια το
μήνα, για να τους βοηθήσει: «Πενήντα χιλιάδες να μου
δώσετε, κρέας δια εμφύλιον πόλεμον δεν πουλώ!»

Για την περίοδο των εμφυλίων πολέμων 1824-1825
μέσω των μελετητών του καταδεικνύεται η σύνεση και η
ανιδιοτελής φιλοπατρία του στρατηγού: «Ο δε Μακρυ-
γιάννης, αν και ήτο και αυτός οπαδός των περί τον Κωλέ-
την και Γκούραν, βλέπων όμως τας γενομένας
καταχρήσεις και τας άλλας παρανομίας, άρχισε ν’ απο-
μακρύνεται αυτών…» Φωτάκος. «Όσον δε περί του Μα-
κρυγιάννη, ελάττωμα αυτού ήτο βεβαίως η υπερβολή της
χρηστότητος, ήτις διεφύλαξε αυτόν αμόλυντον από
πάσης διαρπαγής και καταπιέσεως κατά τους εμφυλίους
πολέμους του 1824-1825». Βλαχογιάννης. «Από τα πάθη
του εμφυλίου πολέμου, ξανάφερε (ο Μακρυγιάννης) το
Μοριά στην κορυφή ενός ηθικού μεγαλείου». Ι. Μπαλά-
σκας. «Παντού μόχθησε ν’ αμβλύνει τις διαφορές, αγω-
νίστηκε για την κατασίγαση των παθών, πάσχισε για την
επικράτηση της νομιμότητας. Με τη συμφιλιωτική του
παρέμβαση, με τη μεστή του παρατήρηση, με τον πει-
στικό του λόγο, αναδείχτηκε σ’ ένα σοφό , νουνεχή διαι-
τητή.» Μιχ. Περάνθης.

Στα εικοσιοκτώ του γνώρισε και παντρεύτηκε τη δευ-
τερότοκη κόρη του Γεωργαντά Σκουζέ, την Αικατερίνη. Η
κοπέλα έμεινε πιστή και παραστάθηκε στο Μακρυγιάννη
ως το θάνατό του. Ο γάμος του έγινε απλός. Η ορφάνια
της νύφης (οι πρόκριτοι της Αθήνας, σκότωσαν τον πα-
τέρα της) από τη μια μεριά και η πίκρα του Μακρυγιάννη
για το χαμό του Ανδρούτσου, από την άλλη, ήταν γεγο-
νότα που μείωσαν τις εορταστικές προθέσεις. Μέσα του
έκαιγαν τα λόγια του Οδυσσέα, όταν κάποια φορά στα
ριζοβούνια του Παρνασσού, του είχε πει: «Αδερφέ Μα-
κρυγιάννη, σαν παντρευτείς με το καλό θα γίνω κουμπά-
ρος σου, μη μου το αρνηθείς. Θα ‘ρθω στη μεγάλη
σύναξη με δύο τριχρονίτικα δαμάλια πεσκέσι και μια βα-
ρέλα σκαλισμένη στο φλουρί με κρασί αραχωβίτικο. Θα
φέρω όπου και να ‘ναι το γιόρτασμα, τους καλύτερους
Λειβαδίτες οργανοπαίχτες, ζυγιές από κοντοχώρια και πί-
πιζες γιαννιώτικες. Σ΄ άσπρο φαρί να φουρμάζει και να
χτυπάει τα πέταλα με το ρυθμό του κλέφτικου σκοπού
θα βάλουμε τη νύφη. Χρυσά πολυτρίχια στο λαιμό του
αλόγου και βυσσινί βελούδο με χρυσές δαντέλες, Και εσύ
θα καβαλικέψεις μαύρο φαρί περήφανο με το μπρισίμι
(νήμα από μετάξι) και το φλουρί να λαμποκοπάει και τις
πιστόλες όλορθες, έτοιμο το γιαταγάνι, λες πως εκείνη
την ώρα έρχεσαι στα χέρια με τον οχτρό. Θα κάνουμε το
γάμο και θα γλεντήσουμε μερόνυχτα. Λεφούσι οι αρμα-
τωμένοι, να γιομίσει η άπλα από την κλεφτουριά. Κοίταξε
μονάχα να βρεις κορίτσι λεβέντικο με καρδιά και ομορ-
φάδα, δέντρο γερό σαν και του λόγου σου».  Πώς μπο-
ρούσε ενώ ακόμη ο άνεμος μοιρολογούσε δίπλα του το
χαμό του Ανδρούτσου και στα βράχια του κάστρου το
αίμα δεν είχε χαθεί να στήνει χορούς και πανηγύρια.

Το καλοκαίρι του 1826, ο Μακρυγιάννης, ξαναέρχεται
στην Αθήνα. Στην Ακρόπολη άλλαξαν αδερφικές κουβέν-
τες με το μετανιωμένο, για το θάνατο του Οδυσσέα Αν-
δρούτσου, Γκούρα και η συμφιλίωσή τους σκόρπισε χαρά

και ενθουσιασμό στα παλληκάρια τους. «Αδερφέ Γκούρα,
από τη σήμερον κι ομπρός, να με γνωρίζεις καθώς είμα-
στε και πρώτα και καλύτερα. Δεν πλουταίνει ο άνθρωπος
με χρήματα μοναχά, πλουταίνει κι από τα καλά του
έργα». Ο θάνατος του Γκούρα που ακολούθησε, έριξε το
βάρος της πολιορκίας της Ακρόπολης στο Μακρυγιάννη.
«Τον πήραμε εις τον ώμο και τον βάλλαμε σ’ ένα μπουν-
τρούμι, τον συγύρισε η φαμελιά του και τον χώσαμεν».
Ένα δημοτικό τραγούδι μας φανερώνει τον αγώνα του
Μακρυγιάννη να διατηρήσει την ενότητα στους συμπο-
λεμιστές:

«…κι ο Γκούρας εβαρέθηκε και πάει για το Γένος
Κι η συντροφιά του σκόρπισε, γυρεύει για να φύγει.
Κι ο Μακρυγιάννης φώναξε, κι ο Μακρυγιάννης λέει:
Παιδιά μ’ , να νταγιαντήσουμε ακόμα δέκα μέρες».

Ο Μακρυγιάννης κράτησε άπαρτη την Ακρόπολη, όσο
καιρό έμεινε εκεί. Η μάχη του Σερπεντζέ, αποτελεί μία
από τις ηρωικότερες ανατάσεις της ζωής του. Εκεί πλη-
γώθηκε στο κεφάλι, δε μίλησε καθόλου, συνέχιζε να πο-
λεμά. Βλέποντάς τον τα παλικάρια του πάλεψαν
σκληρότερα και ανάγκασαν τους Τούρκους να γυρίσουν
πίσω. Ο Μακρυγιάννης έφυγε βαριά πληγωμένος από το
κάστρο, για να μιλήσει στη Διοίκηση: « Το κάστρο καίγε-
ται από τη φωτιά κι αίμα πολύ το ποτίζει ανθρώπινο κάθε
τόσο. Χάσαμε και τον Γκούρα τούτες τις μέρες», τους
είπε. «Λιγόστεψαν οι προμήθειες και κινδυνεύουν οι
αγωνιστές». Η εμφάνισή του ξύπνησε βαθύτατο ενδια-
φέρον. Είχε διακριθεί σε πολλές εξόδους σε όλη τη διάρ-
κεια της πολιορκίας και υπέφερε από τα τραύματα που
είχε πάρει. Ο ειλικρινής και νομιμόφρων χαρακτήρας του
ενέπνεε γενική εμπιστοσύνη. Αντάμωσε με τον Καραϊ-
σκάκη και φιλήθηκαν. Ο  Καραϊσκάκης του προτείνει να
φύγουν… «θέλουν να μας φάνε», του λέει. Ο Μακρυγιάν-
νης σκέφτεται ότι αυτό θα οδηγήσει σε εμφύλιο, θα χαν-
τακώσει την πατρίδα. Τον παρακαλεί να μείνει και τον
καταφέρνει. Ακολουθούν τρομερές μάχες, στους λόφους
της Καστέλας. Ο Καραϊσκάκης τον θαυμάζει. Για να του
δείξει την μεγάλη του εκτίμηση που του έχει, κατεβαίνει
από το άλογό του και του το δίνει να καβαλικέψει.

Ο Απρίλιος του 1827, έφερε μαζί με την άνοιξη και το
χαμό του Καραϊσκάκη: «…ήτανε βαρεμένος εις τ’ ασκέλι,
παραπάνου εις τα φτενά. Μαζωχτήκαμεν όλοι εκεί. Μας
είπε με χωρατά… Εγώ πεθαίνω όμως εσείς να είστε μο-
νιασμένοι και να βαστήξετε την πατρίδα. Τον πήγαν στο
καράβι. Την νύχτα τελείωσε και τον πήγαν εις την Κού-
λουρη και τον ταφιάσαν». Ύστερα από το θάνατο του Κα-
ραϊσκάκη, θα έρθει η πολυαίματη καταστροφή του
Ανάλατου (24 Απριλίου 1827). Ο Μακρυγιάννης που είχε
τοποθετηθεί αρχηγός του στρατοπέδου στον Πειραιά μο-
νολογεί: «και στην καταστροφή αυτή, υπεύθυνος είναι ο
Κόχραν». Στη συνέχεια η Ακρόπολη παραδόθηκε με συμ-
φωνία.

Και παρά τη γενικότερη απαισιόδοξη εικόνα, η αυτο-
θυσία και ο ηρωισμός των Ελλήνων, άνοιξαν το μεγάλο
δρόμο της λευτεριάς που οριστικοποιείται με την ανα-
γνώριση της Ελλάδας από τις Ευρωπαϊκές δυνάμεις ως
αυτόνομο κράτος στις 6 Ιουλίου 1827 και την ανακήρυξή
της σε ανεξάρτητο κράτος στις 22 Ιανουαρίου 1830. Από
εδώ και πέρα, ο Μακρυγιάννης θα αφιερωθεί σε έναν
καινούριο αγώνα, να αξιοποιηθεί ευρύτερα η ελευθερία
που κερδήθηκε με τόσο αίμα, για την πραγματοποίηση
της κοινωνικής δικαιοσύνης στο κράτος. Χωρίς ποτέ του
να φοβηθεί, θα σταθεί πρωτοπόρος και οδηγός, το ίδιο
πολεμιστής όπως στην περίλαμπρη φωτιά του Εικοσιένα.

Α.Κ.
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