
Ποιός μπορεῖ νά λησμονήση τήν ἀλησμόνη-
τη στροφή τοῦ Δ. Σολωμοῦ ἀπό τόν λαμπρόν
«Ὕμνον εἰς τήν Ἐλευθερίαν»;

«Τῆς αὐγῆς δροσάτο ἀέρι
δέν φυσᾶς τώρα σύ πλιό
στῶν ψευδόπιστων τό ἀστέρι.
Φύσα, φύσα εἰς τό ΣΤΑΥΡΟ » (στρ. 73).
Μέ τό ἁπλόν κάλλος της δίνει τήν πλέον πα-

ραστατικήν εἰκόνα τῆς ἀγέραστης νίκης τοῦ
ἱεροῦ Ἀγῶνος μας. Μπροστά μας περνᾶ ἕνας
σίφουνας, Κλέφτες καί Ἀρματολοί, μέ τά ἐπα-
ναστατικά των σώματα καί τίς ἀναπεπταμέ-
νες παντιέρες.

Τίς θωροῦμε καί μᾶς φέρνουν ἀνατρίχια-
σμα. Εἶναι φλάμπουρα μέ τόν σταυρόν τοῦ
Κυρίου. Μαννάδες, σύζυγοι κι ἀδελφάδες τίς
ὕφαναν στούς ἀργαλειούς, τίς κέντησαν κα-
τά παραγγελίαν τοῦ καπετάνιου, τοῦ ἥρωος.

Τό 1777 δεκαοχτάχρονος ὁ ξακουστός Ζα-
χαριᾶς «κατήρτισε σῶμα ἑξήντα συντρόφων...
κι ἔρραψε τρίχρωμο μπαϊράκι μέ σταυρόν».
Αὐτό τό ἱερόν «ἔμβλημα» βάζει ὁ ἥρως στήν
σημαίαν του. Ἀπό κοντά θαυμαστή εἶναι καί ἡ
ἔμπνευσις μέ τήν ὁποίαν τήν κατασκευάζει.

Ἡ ἐπάνω της μεριά εἶναι κόκκινη. Στό ἄλικο
τό χρῶμα της ἡ πορφύρα τοῦ Βυζαντίου νά
ξαναζῆ στῶν σκλαβωμένων τή μνήμη.

Ἀλλά καί κάθε Ἕλλην στοῦ πορφυροῦ χρώ-
ματος τό ἀντίκρυσμα νά νοιώθη γιά τόν ἴδιο
του τόν ἑαυτό πώς ἔχει ψυχή ἀδούλωτη κι
εἶναι ὄχι ραγιᾶς, ἀλλά «αὐτεξούσιος»!

Ἡ μεσαία μεριά διατάσσει νἆναι ὁλόασπρη.
Νά διαλαλῆ τοῦ Ἀγῶνος τήν ἁγνότητα. Κι
ἀπάνω στό καθάριο, τἄσπρο τό πανί, ἐκεῖ
νἆναι ὁ σταυρός, ὁ μεγαλώτατος. Τῆς νίκης
τό ἅγιον τρόπαιον.

Καί τό στερνό πιά κομμάτι τό θέλει ὁ Ζαχα-
ριᾶς μαῦρο, κατάμαυρο ὡσάν φτερό θανά-
του. Νά διαλαλῆ τό ἰδανικό «Ἐλευθερία ἤ θά-
νατος».

Καπετάνιον καί θαυμαστήν τοῦ τρανοῦ Ζα-
χαριᾶ συναντοῦμε σέ λίγο τόν Θοδωράκη τῆς
Κωνσταντοῦς, τῆς χήρας τῆς Κολοκοτρώναι-
νας τόν γυιό.

Ὁ Θοδωρής στά δώδεκα χρόνια του συλ-
λαμβάνει «ποιητικωτάτην ἔμπνευσιν» γιά τό

μπαϊράκι του. Πλῆθος ἀστέρες τοὐρανοῦ νά
τό λαμπροστολίζουν κι ἀνάμεσά τους, ὁ Χρι-
στός! Ναί, ἕνα τεράστιον Χ ἀνάμεσα στ᾿
ἄστρα εἶναι ἡ πολεμική παντιέρα τοῦ κατοπι-
νοῦ Ἀρχιστρατήγου. Χαρακτηριστικόν εἶναι
ἐδῶ, πώς ὁ Θοδωρής θέλει τόν ἴδιον τόν
Σταυροφόρον τοῦ Γολγοθᾶ νά βλέπη καί νά
παίρνη δυνάμεις.

Ἀλήθεια, ἔχομε μιάν ἐκδήλωσι τοῦ μικροῦ
παλληκαριοῦ πού ζωντανεύει γεγονός λησμο-
νημένο: Τήν ἀσάλευτη καρτερία πἀντλούσα-
νε οἱ ραγιάδες ἀπό τοῦ Κυρίου τά Πάθη καί
τἀνεξάντλητα θάρρη ἀπό τήν Ἀνάστασί Του.

Σφιχταγκαλιασμένο μέ τήν ἑλληνική στεριά
ἁπλώνεται τό πέλαγος. Ρίχνομε τά βλέμματά
μας καί νά, Σημαία καί Σταυρός κυριαρχοῦν
στόν πόντο. Τό θέαμα εἶναι μοναδικό.

«Μαῦρο καράβι πάει μπροστά -μαῦρα καί τά
πανιά του. Μαῦρα καράβια τἀκλουθοῦν- μαῦ-
ρα καί τά πανιά τους».

Ὅμως, τί λάμπει μέσ᾿ στή μαυ-
ρίλα, μέσα στή σκοτεινιά;
Ἀσπρογαλάζιος ἥλιος ὑψώνε-
ται μεσούρανα! «Γαλάζιο βά-

θος καί λευκός σταυρός», «τοὐρανοῦ παντιέ-
ρα». Ἡ σημαία τοῦ πειρατικοῦ στολίσκου τοῦ
Γιάννη τοῦ Σταθᾶ(1).

Ἡ Ἱστορία ὑπογραμμίζει: «Τά πλοῖα ἕως τό-
τε εἶχαν τήν ρωσικήν σημαίαν. Ὁ Σταθᾶς τήν
ἀντικαθιστᾶ μέ ἑλληνικήν τῆς ἐμπνεύσεώς
του: «γαλάζιο βάθος καί λευκός σταυρός».

Οἱ ραγιάδες, εἶναι γεγονός πώς δέν εἶναι
ὀργανωμένον Κράτος. Δέν ἔχουν πολιτικόν
ἔμβλημα. Ὁ ἄγνωστος ὅμως ποιητής τοῦ
«Θρήνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως» σά νἄ-
τανε προφήτης τραγούδησε, πώς οἱ Γραικοί
ἔχουν «Σημάδι». Σφραγῖδα δηλαδή. Ἔμβλη-
μα. Ποῖον;

«Μέγα Φλάμπουρον τόν Σταυρόν τοῦ Κυρί-
ου»! Ὁ στίχος εἰπωμένος μέ ἱεράν καύχησιν
ἔγινε θρῦλος. Πέταξε ἀπό τόπο σέ τόπο. Ρί-
ζωσε στίς καρδιές. Στήν ἔκρηξι τῆς Ἐπανα-
στάσεως ἀντί γιά μπαϊράκι ὕψωναν καί μόνον
τόν σταυρόν.

Μά ἄς ταχύνουμε τό βῆμα νά φθάσωμε
στήν πλατεῖα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στήν Πά-
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τρα. Εἶναι 24 Μαρτίου 1821. Ἐδῶ εἶναι φθα-
σμένοι οἱ καπεταναῖοι μέ τίς σταυροφόρες

παντιέρες τους.
Ἕνας, ἕνας περιστοι-
χίζουν τόν Γερμανόν.

Ὁ τρανός ἐπίσκο-
πος ἔχει στημένον
«μεγάλον ἁπλοῦν ξύ-
λινον σταυρόν». Καί
παρά τόν Σταυρόν

εὑρισκόμενος «ἀπήγγελλε τόν ὅρκον».
Οἱ ὁρκιζόμενοι ἔφεραν τό χέρι εἰς τόν

Σταυρόν, τόν ἠσπάζοντο καί ἔλεγαν ὡς
ὅρκον τά τρία αὐτά δραματικά λόγια: «Ἐλευ-
θερία ἤ θάνατος»(2).

Τήν ἴδια ἡμέρα 24 Μαρτίου ὁ Γέρος τοῦ
Μοριᾶ (παιδάκι δωδεκάχρονο τόν ἀφήσαμε,
ἀρχιστράτηγο τόν συναντᾶμε!), «κατεσκεύα-
σε δύο σημαίας μέ τόν Σταυρόν ὡς μόνον
ἔμβλημα» καί μέ 300 μόνον ἄνδρας ἐξεκίνη-
σε νά ἐκστρατεύση στήν Ἀρκαδία.

Ὁ σταυρός ἦταν τό ἀχώριστον ὅπλον τοῦ
Κολοκοτρώνη. Αὐτόν ἔφερε μεγαλοπρεπῶς
χαραγμένον καί στό ἐμπρόσθιον μέρος τῆς
γιγαντιαίας περικεφαλαίας του καί ἔκραζε:
«Ὁ Θεός τοῦ παντός μεθ᾿ ἡμῶν ἔσεται»!

Τό δημοτικό μας τραγούδι φανερώνει κι
ἄλλη μιά πτυχή τῆς λατρείας καί τῆς ἀκραδά-
ντου πίστεως τῶν ἡρώων μας στόν Τίμιον
Σταυρό. Τόν φέρουν «Τίμιον ξύλον», ἱερό φυ-
λαχτάρι στά στήθη των.

«Καβάλλα πᾶν οἱ ἀρχηγοί.
Καβάλλα χαιρετοῦνε...
Καί μέσ᾿ στή μέσ᾿ στό στῆθος των
καί τίμιο φέρουν ξύλο.»

Ἡ θερμή λατρεία πρός τόν Ἐσταυρωμένον
Χριστόν ἔκανε μερικούς νά ἀποδημοῦν καί σ᾿
αὐτούς τούς Ἁγίους Τόπους. Ἄς θυμηθοῦμε
τόν γερο-Βλαχάβα, πού «εἰς ἡλικίαν 76 ἐτῶν
ἀπῆλθε πεζός εἰς Ἱεροσόλυμα μέ τό ὅπλον καί
τό πρωτοπαλλήκαρόν του, ἵνα ἀποθάνη εἰς
τούς ἁγίους τόπους».

Ἀλλά, ἄς στρέψωμε τήν
προσοχήν μας ξανά στό πέ-
λαγος. Ἀγνάντια μας ἔχομε
τίς Σπέτσες. Εἶναι βαθειά
χαράματα τῆς Κυριακῆς

τῶν Βαΐων τοῦ 1821. Ταχειά-ταχειά σβέλτοι
Σπετσιῶτες, κατ᾿ ἐντολήν τῶν προκρίτων, κα-
ταλαμβάνουν τό Διοικητήριον. Κάτου τά
Τουρκικά ἐμβλήματα!

«καί ἀνυψώθη ἀντί τῆς ἡμισελήνου ὁ σταυρός»
Ἡ ἔκφρασις εἶναι χαρακτηριστική. Μέ τήν

λέξιν «σταυρός» δηλώνεται ἡ σημαία. Σημαία
καί σταυρός εἶναι ταυτόσημα. Ὅμως, τό μεγά-
λο πανηγύρι ἔγινε «Κατά τήν ἀνάγνωσιν τῆς
περιεχομένης εἰς τό Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας
φράσεως: «Ὡσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογη-
μένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου».

Τότε «τά κανόνια τῶν εἰς τόν λιμένα εὑρι-
σκομένων πλοίων ἤρχισαν νά ἐκπυρσοκροτοῦν
καί ἀνυψώθη εἰς τά κατάρτια των ἡ σημαία τῆς
ἐπαναστάσεως».

Ὁ σταυρός κυριαρχεῖ. Εἶναι εἰς τό μέσον
τῆς γαλανῆς σημαίας «στηριζόμενος ἐπί ἡμι-
σελήνου ἀνεστραμμένης»(3)

.......................................................................
Τό ἱστορικόν ἀνέκδοτον ἀπό τήν ἅλωσι τῆς

Τριπόλεως βάζουμε στερνό σταχυολόγημα
στόν πλούσιο ἀμητό πού δίνει τό θέμα,
«Σταυρός-Σημαία.» Τό ἀντιγράφομε ἀπό τήν
ἱστορίαν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως Δ.
Κοκκίνου.

«Κατά τήν πρώτην μεγάλην νίκην τῶν Ἑλ-
λήνων, τήν ἅλωσιν τῆς Τριπολιτσᾶς, οἱ νικη-
ταί κρημνίσαντες ἐκ τοῦ Διοικητηρίου τήν
τουρκικήν σημαίαν ὕψωσαν τήν Ἑλληνικήν.

»Ὁ Παπαφλέσσας ἐσχημάτισεν ἐκ τοῦ ἐσω-
ράσου του, τό ὁποῖον ἦτο κυα-
νοῦν, ἕν τετράγωνον σχῆμα,
ἐπί τοῦ ὁποίου ὁ ἀγωνιστής Κε-
φάλας σχίσας ἀπό τήν λευκήν
φουστανέλλαν του δύο λωρί-
δας προσήρμοσεν αὐτάς ἐν
σχήματι σταυροῦ.

»Οὕτω, ἐσχηματίσθη ἐκ τοῦ προχείρου ση-
μαία κυανῆ μέ λευκόν σταυρόν».

Ἔτσι γεννήθηκε κι ἔμεινε νἀστράφτη πα-
ντοτεινά στήν ψυχή τοῦ Ἕλληνος τό διπλό
πανώρηο ἀστέρι, Σταυρός καί Σημαία, μέ μιά
ἀσύγκριτη καί ξέχωρη ἑνότητα.

ΑΡΤ. ΜΕΝΑΓΙΑ
Ἀπό τό βιβλίο «Ἀκριβοπληρωμένη Λευτεριά» (τόμος Α´)

―――――――
(1) Ὁ τρομερός αὐτός θαλασσομάχος ὠνόμαζε τά πλοῖα

του μέ τά Ἑλληνικά διαμερίσματα: π.χ. «Μοριᾶς», «Ρούμε-
λη», «Ὄλυμπος», «Κασσάντρα», ὥστε ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάς
μέ τήν σταυροφόρον σημαίαν κυριαρχοῦσε στό Αἰγαῖον.

(2) Διονυσίου Κοκκίνου: Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάστασις τ. 1, 274.
(3) Ἡ σημαία τῶν Σπετσῶν «ἦτο κυανόχρους μέ ἐρυθράν

ταινίαν ὁλόγυρα καί μέ τόν σταυρόν εἰς τό μέσον, στηριζό-
μενον ἐπί ἡμισελήνου ἀνεστραμμένης -σύμβολον καταλύ-
σεως τῆς τουρκικῆς κυριαρχίας- μέ λόγχην δεξιά τοῦ σταυ-
ροῦ καί πρός τά ἀριστερά μέ φίδι περιτυλιγμένον εἰς ἄγκυ-
ραν καί γῦπα ραμφίζοντα τήν γλῶσσαν τοῦ φιδιοῦ. Ἦτο δέ
γραμμένον: «Ἐλευθερία ἤ θάνατος»!
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