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25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 
1 ηΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 

Μέσα στη τοίί νέοu έλληvισμοi} 

ή 25η Μαρτίου ε1νω διπλή Ε-πέτειος: Τοϋ 

Εύαyyελισμοϋ τής Θεοτόκου. καi τής 'Εθνε

γερσίας τοΟ 1821. yιορτfι rι 

πρώτη, έθνι•κrι ή δειJτερη· ή 'Εκκλησία και το 

Έθνος γιορτιχζουν μαζi. Ή 25η Μαρτίου 

είναι η έ-rrέτειος 1:ijς προαγγελίας τijς χριστι

ανικ·ής &πελευθέρωσης ιhro τήv άμαρτία καl 

τfjς έλληνικfjς ιhrελευθέ.ρ<.vσης ό:πο -τήν -του!)"· 

κικη δουλεία, και i.ιrrενθuμίζ.sι -το άρμονικο 

συνταίριασμα τοΟ 'Ελληνισμού μέ το Χρι

σηανισμό, τC)ν δυο αι'ιτC)ν άξιi~ν πο(ι άπο· 

τελοϋν τοv πυρή·να τοΟ μεσαιωνικού καi νε

ώτερου π·ολιτισμοΟ μας. 

Παρ' ολο ΠοV το ά:ρχα'iο διοvυσιαοκο στοι

χεiο της ζωής, το έλληvικο πvεΟμα δπως έκ

δηλώvε-rω στήν άρχαία φιλοσοφία κα1 τέχνη, 

κα1 6 Ο:ρχα'iος έλληνικός 1τροορισμός τοΟ Ο:ν

θ'ΡC:Jποu δi:v έχουν μi: τήν αίιστηρή iγ

κράτεια, το δόγμα, τήv i':λλ,ειψη φυσικής χά

ρης στήv τέχνη κα1 με το μεταφuαικο προο

ριομο τoiJ &vθριbποu, άξiες κα1 στοιχε'ία χρι

στιανικά, έντοίιτοις η lp-τορική μοίρα τοΟ ε

θνοuς τοσ έπιφίιλασσε vO: ιruμφιλιώσει ι<αl νό: 

συζεύξει τον Έλληνιαμό μi: το Χρκrτιαvι-· 

σμό, τrvu άρχισαν τf:ι σuμπόρεuσή τους μi:

σα στο χρόνο σαν μιa aδιι5:σπαστη έθνικο

θρησκεvτικη έ.νότητα, γιΟ: v' Ο:ντψετω>πίσουν, 

θό: Ελεγε κανένας, τΙς aντιξοότητες τής μοί

ρας τοΟ έθνους, ποu 6:vαφ<'fνηκαν μέσα στήν 

Ιστορική του 1τορε.ία. 

Κατό: τοuς τέσσερις αχεδοv αίC)ν,ες τf\ς 

δοuλεiας τwν 'Ελλήνων κάτω ά:πό τΟν τοup

'κικο ζuy6 ο ρόλος τi)ς 'Εκκλησίας ύπήpξε α

ξιόλογος. τα <<κρυφό: σχολειά» όρyανώθηκαν 

άτr·Ο iερεt\; καΙ μονσχοVς καΙ χάρη tJ~ αι'JτοUς 

διατηρήθηκε ή ουν€:χεια τi)ς παιδείας στο v
πόδοuλο γένος. Ή διατήρηση τiΊς παιδε!αι; 

βοήθησε va μείνουν σί ψuχi:ς των 'Ελλήνων ά

δούλωτες. Διότι μf. τήν παιδεία προσφέρον

ταν στα ιi:λληνόπουλο: ή γλώσσα, η θρησκεία, 

οΙ παρaδόσω;, τa f\θη καi ί'θφα τ&\ν προ-

ΠΕΤΡΟ~ ΠΑΠΑΓ111Ρ,ΓΗ1i 
" 

γόνων τους, στσιχε!α δασι~<eά γιa τή διατή·· 
ρr1ση τfjς συνείδησης τfις έθν&τητας. 'Εξάλ
λου η παι1δεία μΕ: τfιν 'Ιστορία ιtδινε προς μί
μηση τα παραδείγματα των προy&

vων, ποu πάντα άγωvίστηκαν yιa τi'!ν ό:νά

κτηση τi'\ς έλε.uθερίας τους, στηριζόμενοι κατ' 

ά.νάyκη, τ1ς πιό πολλΕς φορές, στ1ς δικές 
τοvς δυνάμεις. Τόσο δΕ: ή συνείδηση τf\ς l.
&νότητας, δσο κα1 ή γνώση τiις 'I στορiας ί:ι
Ίτί]ρξαν πνευματικa ι!πόβαθpα πάνω στa ό
ποϊα στηρίχτηκε ή ώpίμανση τfις Ιδέας της 

έξέγερσης. 

Ή ό:vάληψη τijς εύθίινηc; τfις παιδείας &πο 
η'Jv 'Εκκλησία ιlταv μι•Cι Ιστορική, κατeχ κά
ποιο τρόπο, άνάyκη. 01 καταλληλότεροι yιa 
ν' άναλά6ουν τήν παιδεία καl η1 διατήρηση 

τi'\ς έθνικijς συνε(δησης ήταν ο\ έκπρόσωποι 

τiϊς Έii<κλησίας, ΙερεΊς καi μοναχοί, λόγ(ί> τf\ς 
σχετικi\c; τους μορφ(..>σεως. ··Η 'Εκκλησία ο· 

μως δiiν i'iταv απο τήν άρχή προοpισμέ.νη νa 
γνr:,σεις κοσμικtς κα1 έθνι-κο φpο

' Αντiθετα, κίιριος σκσπος τf,ς ·Εκ

κλησίας ήταν va διδάξει τ1ς ά· 
λήθειες καi va διατηρήσει τήv π!στη τr::Ίv 

χριστιαvi5:1V σ' αuτες κα1 στο Θεό. Με τήν 
&παδοι}λωση τών 'Ελλήνων στΟ<)ς Τούρκους 

ή διαη'ιρησrι τής πίστης στο Θεο 

ση'ι διατήρηση τf\ς πiστης στήv ιmελωθέρω
ση τοCι yέ·νσυς, Γιαϊί άπΟ τοUς ΒvζαvηvοUς 

χρόνους ο! δυο itvvoιες τής πατρί:δας καΙ τijς 

Θρησκείας εfχαv συνδεθεΊ άδιάσπαστα, ό:1τδ 
τή μιΟ: λδγφ τώv συνεχών aγώνων τοu Βυ

ζαν-ιη•σΟ κράτους έναvτίον τών ε:ξω-τερικων 

τον κι άπό τήv άλλη λόγφ ·rήι; itν·· 

τοί:ι Βυζαντίου- Με

τa τήν 'Άλωση δ (Χνώνυμος ποιητής γρά-

φει: 

<<Σώπασε, ~vpό: Δέσ'Πο!να,. κα1 μήν τrολv~" 
δαιφίιζης 

1-
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πάλι μi: χρόνοος, μf: καιροίις, πάλι δικό: 

σας εΤvαι». 

Μέσα στη συvείδηση τοίi Βυζαντινοu έλλη-

vισμοu ή Θεοτόκος είναι κύριος. προστάτης 

τοu i'θνοvς, καΙ γι' αίιτο έλληvισμός, μετό: 

η1ν • Αλωση, φαντάστηκε ,ή Θεοτόκο va 
λυπό:Ίαι yιζι τfιν έθνική συμφορά, δημιουρy<::ιν

·rας το θρύλο τijς δακρυσμένrις είοκόvας. Μέ.

σα δf. emo τήv παρηγόρηση, ποu δ ποιητrμ; 

απευθύνει στή Δέσποινα, εtvαι 6 Ίδιος ποu 

άντλεΊ παρηyορiα καΙ avανεώνει η1ν έλπίδα 

του στήv όiπελευθέρωση, καΙ όχι μόνο αu ... 
τός, &λλa καΙ ολοι οί 'Έλληνες, ποu εΤδαν 

το ΠΙΟ πάνω δίστιχο σav κcηι ποu έξέφρα-· 

ζε τοuς δικοι)ς τους καημού•; καΙ -riς δικές 

τσυς έλπίδες. Γιατί, δέΌαια, ι'ι Θεοτόκος δi!:v 

χρειάζεται τιαρηyορ\α! 

'Ηταν ό:νάyκη, λοιπόν, μέσα στη 

δουλεία vό: δια·rηοηθεi κο:! v6: έvταθεl 6 δε· 

σμος πατρίδας καΙ Θρησκεία(, Ύlό: va μην 

πεθό:νει ψυχι-κό: το γένος. Καi έγινε δ,η έ

πέοαλλε 1] !στορικi] περί·σταση: 01 ραyι6:-· 

δες chτo η]ν πίστη τους στο θεο ό:vτλοuσαν 

τήν πίστη τους στήν έθνική τους έπι6ίωοιι, 

γιατί δ Θεοι:; πάντα c'χγαπ& ΤΟ εevος τους! 

Πλησιάζε• δ καφος ποu ο\ 'Έλληνες Θό: 

ΙΞ:ξεγερθοίιν yιa va έrητελέσοι;v TOV τrροορι

σμ6 τους μέσα ατijν Ιστορική τους άv~;λιξη. 

'Ιδρύεται στο r) Φιλικη Έταφεiα, 

μΕ σκστr·C'> να μufι.σεi τοUς ""Έλλην-ες στα έ-

1ταναστατικά της .καt νc'ι. συν1-ονίσει 

δσες δυνάμεις έχει το !'θνος γιc'χ η'] μεγάλη 

έξέγερση. 

Τ ο κλίμα στi)v ΕύρC:>πη δεν ε Τ ναι εlιvο'iκο 

γιΟι τέτοιες έ:1ξεΎέρσεις, γιατί ή Ίεpή Συμ

μαχία κρατεΊ κό:τω Ο:πο τήv έ·ξουσiα της 

Είιρωπαϊ:κοuς λαοvς καi δi:v της συμ

φέρει v<x χάσει τήv έπψροή 1·ης τrάvω 

αι:ιτούς. 

Ο\ 'Έλλψες τού έξωπρικοu 

έ-κ6ίδοuv σε μεταφράσεις itργα τι;,,. οφχαiωv 

Έλλήνω·ι συγγραφέων καΙ τά διαδίδουν στοv 

&πόδσυλο έλληνισμ•ό, yιa va τσΟ 0: 
τrο ποιούς κατάγεται, τi κληρονόμησε C:τr' 

αVτoVr; καi ποιi:ς ύ1ίσχpε&)σεις έχεt απέναντί 

τσuς. ΟΙ πλοιΥσωι 'Έλληνες, έμποροι κυρί

ως, στέλλουν χρήματα στη σκλα6ωμέvη πα-· 

τpίδα, yιa va δ όγώvαζ. 

Σ η1v 'Ελλάδα δ Ρήγας yρc',φει το θούpίΟ, 

μιa πρόσκληση yιa ι':ξέyεp&η ποι) &τrευθύνε. 
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τω σ' δλους τοuι; uπόδουλους λαούς τi'\ς 

Βαλκανικ·i]ς, aκόμα καΙ στοuς Τούρκους τfις 

Μικράς Άσίας κα! τ')ς ΑΙγύπτου, ποu δυσα

ρεστήθηΙ<αν μέ το Σουλτάνο καΙ έπαvαστά~ 

τησαv έναντίον του. Το τcεpιεχόμενο τοu θοu-

ρ!ου, σi: συvδιιασμ6 μέ το ρυθμό του, TOU ε. 

δωσε το χαρι~τήρα τoiJ πολεμιστήριου σαλ
πίσματος, 

Το πρωτο τσlι ό:γt:.JVα έγινε στ!ς 

παραδουνάβιες t)γψοvίες τijς Μολδα6ίας καΙ 

η'jς Βλαχίας em6 τον 'Αλέξανδρο 'Υψηλάντη 
το Φε6ρσuάριο TOU 1 82]. Πρωτοστατοlισε καΙ 
έδι:J δ έ.λλrινισμος τοu f:ξωτεριικοlι, χωplς va 

άπο6λέπει οέ Ιδιοτελείς σκοπούς. Μέσα στiJν 

έξέγεpση δi:v uπi]ρχε τίποτε ποί) va μποοοσ

σε νa ό:τrοτελέσει προσωτrικο δφελος TWv 

'Ελλήνων τοι! ιΞ'ξωτερικοu, γιατί αύτοi τΟ: ε'f

χαv σχεδον δλα: Οί Ε'μτrοροι εΤχαν χρήμα

τα/ ο! στρατηyσi τοίι τσό .. pσu κα! ol 1lγεμ,ό,. 

νες τής Μολδο6λαχ!ας εΤχαv Ο:ξιώματα κα( 

Θέσης_ 'Επομένως ΙδεολοyικΟ: i'iτc:xv τΟ: κίνη

τρό: τους, καΙ σκοπός τους η άπελεuθέρω

ση τtΊς σκλαβωμένης πατρ!δας_ 

Το κίvημα ιΧτrέτυχε, &.λλa λίγες μέρες ύ

στερα ξεσηκώθηκαν οΙ 'Έλληνες τi]ς κυρ!ως 

ποv ri ζωή τους εΤχε γίνει 6:6ίωτη 

κάτω Ο:πο τοv τουρκικο ζι;γο καΙ ε1χαv itτσι 

πιο &μεσους λόγους νΟ: ξεσηκωθοCιv παρΟ: οΙ 

"Ελληvες τοu έξωτεpικοu. Τήν 25η Μαρτίου 

1821 δ Παλαιc:1ν Πατρ<:.7Jν Γερμα
νδς ειJλογε'i τiι σημαία τοΟ όγ<~να καi τ~Ίν 
uψc~vει ατή μονή τής Άπο 

η'Jν Πελοπόννησο, οποu γίνονται οΙ πρι-;,τες έ

το κίνημα έξαπλώνεται σ' ολη Tft\1 
'Ελλάδα παρ' δλες τiς σφαyi:ς ά:θώων, άρπα
yοΞ:ς περιΌυσιων .. Οεοηλώσεiς vαωv καi aλλες 

μi: τ!ς όποΙες η Ύψηλι'J Πύλη ό:ν

τιδρa σε κάθε κατ6ρθιvμ.α των ΈλλiJVCi!\1. 

Οί θυσίες τwv 'Ελλήνων στον άyώνα ι1ταν 

τεράστιες_ 'Ίσως ή μάζα τσίί λαού, συνεπαρ

μένη C..-π(; τον ένθουσιαο·μο τού aγώvα, νό: 

μή μπόρεσε aπο τήv ό:ρχή va σuνει'δητο

ποιήσει το μί:γεθος των θυσι(.;y πσv eα ~rp6-

σ-φερε στο δωμο των Ιδανικwν της. Ή σuνει--

i)λθε το πέρασμα τοϋ χρό-

νου, ένCJ οί aρχηγοί τοϋ aγώνα καΙ οΙ ΠΙΟ 

μορφωμένοι 'Έλληνες είχαν περισσότερες δυ

νατότητες να προβλέψουν ό:πο τήν aρχή 

ποιές θυσίες θΟ: Ο:παιτοuσε: δ Ο:γώvας. Πάν
τως δποv ύπf\ρξε έ•πίyνωση των θυσιωv, αuτή 
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προσδίδει περισσότερη τιμ•ή σ' όσους τήν εί

χαν καΙ τόλμησαν να ριχτοΟν στο δίισκολο 

άγώνα συνεχίζοvτάς τον ώς το τέλος. 

Ό έλληνικος άγώνας είχε καΙ τΟ: μελανά 

του σημεία. Ό lσχuρισμός γιΟ: το άντίθετο 

θΟ: ήταν iστορικι) άνακρίδεια. 'Αρκετές φο

ρές oi άτομικές φιλοδοξίες, τ<'χ προσCJΠικό: 

πάθη καΙ ή μισαλλοδοξία <'χμαύρωσαν τΙς 

έιτιτuχίες τοίJ άγ·ώνα. AίrrO θ<'χ μπορούσαμε, 

ώς ενα δαθμό, ν<'χ το δεχτοίJμε σό:ν φvσιολο

γικό: άναπόφεuκτο, aν λά.δουμε ίιπ' Οψη τιιlν 

όξυνση των παθων καΙ τή χαλάρωση των 

ήθων σό:ν συνεπακόλουθα κάθε πολεμικf\ς 

άτμόσφαιρας. 

τη χαριστική βολή έναvτίον των Τούρκων 

δίνουν οΙ ένωμένοι στόλοι τf\ς 'Αγγλίας, τf\ς 

Γαλλίας καΙ τής Ρωσσίας στή ναυμαχία τοΟ 

Ναυαρίνου. Παρ' ολη τή σημασία τοΟ γε

γονότος, δέν θό: πρέπει, νσμ ίζω, vό: τήν ίι

περτονίσουμε. Η Ας μ ή ξεχνοΟμε δτι τή στάση 

των τριων μεγάλων δυνάμεων ίιπαγόρευσαν τΟ: 

συμφέροντά τους. ν Αραγε δμως ό έλληνικος 

ά"γΊώνας δέν συνέδαλε, κατό: κάποιο τρ&πο, 

σ' αύτή τή στάση τών ίιπερδυνάμεων, παί

ζοντας fνα ρόλο άκόμα καΙ στή διαμόρφωση 

των συμφερόντων τους κατό: τή δεδομένη Ι

στορική ώρα; 

Με τήν έπέτειο τής 25ης Μαρτίου 1 821 
γιορτάζουμε καi τήν έπέτειο τfΊς 1 ης 'Α

πριλίου 1955, μέρα ποu οΙ "Ελληνες τής 

Κύπρου έξεγέρθηκαν έναντί ον τών Η Αγγλων 

κυριάρχων τοΟ νησιοΟ. ΚαΙ τΙς γιορτάζουμε 

μαζί, οχι μόνο γιατί οΙ δuο έπέτειοι ό:πέ

χοvν μόλις έφτό: μέρες, άλλό: καΙ διότι πολ

λό: κοινά στοιχεία ίιπάρχουν στΟ: άντίστοιχα 

γεγονότα. 

"Οπως εΤναι γνωστό ή Κύπρος ίιποδου

λώθηκε στούς Τούρκους το 1571, δηλαδή 

11 8 χρόνια μετό: τήν Εναρξη τής ίιποδούλω

σης τοΟ fθνους στοlις Τούρκους. ΟΙ ΤοΟρκοι 

κράτησαν τήν έξουσία μέχρι το 1878, όπό
τε πούλησαν τήν Κόπρο στούς ν Αγγλους. 

Ή ό:προθuμία των ΗΑγγλων ν' άνταπ04<ρι-

' θοΟν θετικό: σΕ: διάφορα αl.τήμ.ατα των Κυ

πρίων, πού είχαν ό:ρχίσ.ει νό: προδάλλοvται 

έιτιτακτικά σχεδον άπο τiς άρχtς τοΟ αι

ώνα μας, όδήγησε τΟν Κυπριακο λαο στήν 

έξέγερση τοΟ Ό>t<τώδρη τοΟ 1931, στο έ

νωτικο δημοψήφισμα τοίJ Γενάρη τοΟ 1950, 
καi τέλος στι)ν άπόφαση διεξαγωγής ό:πε-
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λευθερωτικοΟ άγώνα ποu ιφάτησε τέσσερα 
χρόνια (1955-59). 

ΟΙ θυσίες ΠΟU πρόσφερε ή Κύπρος στο 
βωμο τής έλευθερίας της ήταν μεγάλες: Κα
ταδίκες σε θάνατο καi ό:παγχοvισμοί/ νε
κροl σέ μάχεςι φvλακίσεις1 κρατήσεις, βασα-
νιστήρια. Δέν ήταν λίγο ν' άρνιέσαι τΟ: δεκα

εφτό: η τό: είκοσί σου χρόνια καΙ νό: βγαί

νεις άντάρτης στΟ: δουνό: μ' lνα δπλο καi 

τήν ό:πόφαση (συνειδητή η άσυνείδητη) νό: 
πεθάνειςι aν το 63παιτήσει ή άνάγκη. ΓιΟ: τέ
τοιους νεκροlις νοιώθω κάποτε πως δΕν εΤναι 

aρκετι) ή Εκφραση θαυμασμοί) η ή έξύμνηση 

η ή μεγαλόστομη καΙ πομπώδης διακήρυξη 

&τι Θα μιμιηθοΟμε το παράδειγμά τους. 

ΣΟ:ν &ποτέλεσμα τοίJ άγώνα τοΟ 1955-
59 ήταν ή «άνεξαρτησία» τf\ς Κύπρου το 
1960, άνεξαρτησία ομως έξαρτημένη άπο 
τοUς Τούρκους. Ηlσως vό: ήταν μιό: λύση ά

νάγκης. Ή πολυτάραχη ζωή τf\ς Κυπριακής 

Δημοκρατίας, μέ κυριότερους σταθμοlις τΟ: 
γεγονότα τοΟ 1963, τοΟ 19·67-68 καi τοΟ 
1972 άποκορυφώθηκε στό: δραματικό: γεγο
νότα τοΟ I 97 4 μέ τούς τόσους νεκρούς, ά
γνοούμενους καi ξεριζωμένους, πού δδήγησαν 

τήν Κύπρο στή σημερινή κατάσταση ποu 
όλοι ζοΟμε. 

Ή ούσία τf\ς 'I στορίας τής Κύπρου άπΟ 
τΟ: άρχαΊα χρόνια μέχρι σήμερα εΤναι ή έ

πικοινωνία τής Κύπρου μέ άλλους λαοuς 

καΙ ή σύγκρουσή της μέ αίιτούς. ν Αν, παρ' 

ολα αίιτά, ή Κύπρος διατήρησε τον έθνικό 

της χαρακτήρα, ποιό εΤναι άραγε το δικό 

μας ήeικο χρέος προς δλες τΙς γενιές ποlι 

κατό: καιρούς άγωνίστηκαν έναντίον τόσων έ
πιδουλων, καi ίδιαίτερα άπέναvτι στΙς πιο 

πρόσφατες, μιό: καi το δικό τους άτέλειωτο 

fρyo μάς βαραίνει τούς ώμους; Βέδαια είναι 
ή συνέχιση τοΟ άγώvα γι<'χ τήν δλοκλήρωση 
τοΟ fpyoυ τους, δλοκλήρωση πού θό: μποροΟ 
σε νό: συy.κεκριj:ιενοποιηθεΊ στήν ό:νατροπή 

τής σημεριvf\ς διχοτομικi}ς κατάσ·τασης. Αύ

τος δ άγ·ώνας ομως πρέπει ν<'χ εΤναι συνει
δητό: ό:ποφασισμένος άπο τον καθένα καi 
προγραμ•ματισμένος νά γίνει άπο δλους. 

Αύτό: σημαίνουν δτι άπαιτεΊται ένότητα τοΟ 
λαοί/1 πού ίσως εΤναι ή μόνη έγγύηση γιό: 

τήν έπιτυχία αύτοΟ τοΟ άγώvα. Ή ένότητα 

δμως στήν Κύπρο εΤναι λέξη οχι μονοσήμαν

τη, άλλΟ: τrολuσήμαΊιτη. Δηλαδή1 έvω ολοι 
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μιΛοuν γιό: τήν αvαγ.κη ένότητας, μ αuτη τή 

λέξη δi:ν έvvoovv ολοι το ίδιο νόημα! 01 
λόγοι γι' αίιτο το παράλογο μ'ΠοpεΊ va εΤvω 
πολλοί, καΙ δί:v εΤvαι τής σ-τιγμfjς αύτi'}ς νa 

6ιερεuνηθοuν. 

τί εΤνω δμως έvότφα; Θά άφήσω το 

στρατηyο Μαιφuγιάvvη, &γωvιστή καΙ lσ•ο

ρι·κδ TOU Ί 821, να φωτίσει κάπως 1'0 θέμα 

μέ τήν άπλi] μό: ονvάμα δυνατή του γλώσ

σα, γιατί πιστείιω πως ήταν ενας άληθιvόι; 

πατριώτης: 

«Τούτηv ηΊv πατρίδα Πιv έχο,μεv ολοι μα

ζί, καΙ σοφοi καΙ όiμαθεiς, καΙ πλούσιοι καΙ 

• 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

φτωχοί, καi πολιτικοί και στρατιωτικοί, καΙ 

ο! πλέον μικρότεροι άνθρωποι. ~οσοι &γω

νιστή.καμεv, άνσ.λόγως δ καθείς, ίiχομεv να 

ζήσωμεv fJSω. Το λοιτrον δοuλέψαμεv ολοι 

μαζί, νά τi)v φυλάμεν κι ολοι μαζί, καΙ 

νΟ: μί]v λέγει οϋτε δ δuvατος «έγώ», οιΥτε 

δ άδvνατος. Ξέρετε πότε vά λέγει δ καθεiς 

«•έγώ»; ~Οταv Ο:yωvιστεΊ μόνος του καi φκιά:

σει η χαλάσει, νό: λέγει «έyώ». Όταν δμως 

&γωvίζοvται πολλοJ καί φκιάvοuν, τότε vO: 
λένε «έμείς». Είμαστε εΙς το «έμείς» καί 

δχι εΙς το Φέγώ»! 

ΠΕΤ·ΡΟ Σ Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ Σ 




