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Μ ετά τήν παρέλευσιν ἓξ μηνῶν 
ἀπό τῆς συλλήψεως τῆς Ἐλι-

σάβετ, ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ ἐστάλη 
παρά Θεοῦ εἰς τήν πόλιν Ναζαρέτ, εἰς 
τήν οἰκίαν τοῦ Ἰωσήφ καί εὐηγγελίσθη 
εἰς τήν Παρθένον Μαρίαν αὐτήν τήν 
ὄντως καλήν ἀγγελίαν, τήν ἔνδοξον καί 
θαυμαστήν, τήν ἀνέκφραστον καί ἀκα-
τάληπτον, τό κεφάλαιον καί θεμέλιον 
ὅλων τῶν ἀγαθῶν. Εἰς ποίαν δέ ὥραν 
καί κατά ποίαν τάξιν καί εἰς ποῖον τό-
πον ἔλαβε χῶραν ὁ Εὐαγγελισμός;

Ἡ Παρθένος εὑρίσκετο ἤδη ἐν νηστείᾳ, 
προσευχομένη ὀρθία πλησίον τῆς πηγῆς, 
ἀφοῦ ἄλλωστε ἐπρόκειτο νά συλλάβη 
τήν πηγήν τῆς ζωῆς. Ἦταν ὁ πρῶτος 
μήνας, αὐτός κατά τόν ὁποῖον ὁ Θεός 
ἐδημιούργησε τόν κόσμον ὁλόκληρον, 
πράγμα μέ τό ὁποῖο ἤθελε νά μᾶς ἐπιση-
μάνη ὅτι τώρα ἀναπλάττει ἐκ νέου τόν 
γηρασμένον κόσμον. Ἦταν ἡ πρώτη ἡμέ-
ρα τῆς ἑβδομάδος, ἡ Κυριακή, κατά τήν 
ὁποίαν κατήργησε τό ἀρχαῖον σκότος καί 
ἐδημιούργησε τό πρωτότοκον φῶς, αὐτή 
κατά τήν ὁποίαν θά ἐλάμβανε χῶραν 
καί ἡ ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Βασιλέως 
καί Υἱοῦ τῆς Θεόπαιδος ἐκ τοῦ μνήματος 
καί συγχρόνως ἡ ἀνάστασις τῆς ἰδικῆς 

Διήγησις εἰς 
τόν Εὐαγγελισμόν 

τῆς Θεοτόκου
Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ
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μας φύσεως· καί δέν ἦταν μόνον 
ἡ πρώτη ἡμέρα ἀλλ’ ἐπίσης καί ἡ 
πρώτη ὥρα, σύμφωνα μέ τόν λό-
γον τοῦ Προφήτου: «καί βοηθήση 
αὐτῇ ὁ Θεός τῷ πρός πρωῒ πρωί» 
(Ψαλμ. με΄ (45), 6).

Πόσον θαυμαστοί ἦσαν λοιπόν 
οἱ λόγοι τοῦ ἀρχαγγέλου καί πλή-
ρεις μυστηρίου! «Χαῖρε, Κεχαρι-
τωμένη». Τό «χαῖρε» ἐλέχθη γιά 
νά ἀναιρέση τήν παλαιάν ἐκείνην 
λύπην καί τήν συμφοράν τῆς 
πτώσεως, καθώς ἐπίσης καί νά 
σημάνη τήν νέαν Χάριν, ἡ ὁποία 
ἐδόθη τώρα εἰς τούς ἀνθρώπους 
πρός θεογνωσίαν. Τό δέ «Κεχα-
ριτωμένη» ἐλέχθη ἐξ αἰτίας τοῦ 
πλούτου τῶν ἀρετῶν τῆς Παρθέ-
νου καί τῶν χαρίτων τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, οἱ ὁποῖες ἐπῆλθαν εἰς 
αὐτήν. Καί ἡ προίκα πού εἶχε ἐπι-
φυλαχθῆ γι’ αὐτήν ἦταν μία καί 
μοναδική: ἡ ἐγγύησις τοῦ ἀθα-
νάτου Νυμφίου καί ἡ λύσις τῆς 
πρώτης κατάρας ἡ ὁποία μᾶς εἶχε 
προκληθῆ ἀπό τήν ἀνυπακοήν 
καί τήν πλάνην τῆς προμήτορος· 
τώρα τήν θέσιν τῆς λύπης καί τῆς 
ἀγωνίας κατέλαβε τό δῶρον τῆς 
αἰωνίου χαρᾶς καί ἡ νέα ἀποκά-
λυψις τοῦ παμπλούτου καί ἀνυμ-
φεύτου Νυμφίου.

Τά δύο αὐτά πράγματα διεκή-
ρυξε μέ τόν χαιρετισμόν του ὁ 
ἀρχάγγελος. Καί προσέθεσε: «ὁ 
Κύριος μετά σοῦ!». Ἰδικός της, 
λοιπόν, ὅλος ὁ πλοῦτος τοῦ Βα-
σιλέως· τοιαύτη ἡ ἐκπλήρωσις 
τῆς ὑποσχέσεως, ὁ ἴδιος ὁ Λόγος 

τοῦ Θεοῦ, ὁ Λόγος ὁ ὑπέρ λόγον, 
αὐτός εἰσῆλθε εἰς τήν κοιλίαν τῆς 
Παρθένου Μαρίας. Ἡ ἀνθρωπίνη 
φύσις ἡνώθη μετ’ αὐτοῦ ὄχι διά 
σπέρματος, ἀλλά διά τῆς δυνάμε-
ως τοῦ Ὑψίστου καί τῆς ἐπελεύσε-
ως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἦταν 
ὁ ἴδιος αὐτός ὁ ὁποῖος ἥνωσε καί 
ἡνώθη, ὁ ἑνοποιός τῶν δύο φύσε-
ων εἰς μίαν ὑπόστασιν, ὁ ὁποῖος 
καί ἑνώνεται κατά Χάριν μέ τήν 
ἀνθρωπίνην φύσιν. Ὁ ἴδιος ἔκτισε 
τόν ναόν τῆς σαρκός του, καθώς 
αὐτός ηὐδόκησε.

Αὐτό, λοιπόν, δηλώνουν οἱ λό-
γοι: «Ὁ Κύριος μετά σοῦ!». Αὐτός 
ἦταν πού ἔλυσε καί κατήργησε 
τήν πρώτην κατάραν ἡ ὁποία εἶχε 
ἐπιβληθῆ εἰς τίς γυναῖκες· διότι ὁ 
ἄνδρας εἶχε ἐκλεγῆ γιά νά εἶναι ὁ 
κύριος τῆς γυναικός, ἡ δέ γυνή 
εἶχε δεχθῆ τήν ἐντολήν «καί πρός 
τόν ἄνδρα ἡ ἀποστροφή σου (ἡ 
ἀναφορά σου)» (Γέν. γ΄, 16).

Ὡς ἐκ τούτου καί ἐξ αἰτίας τῆς 
πρώτης παρακοῆς, καί ἡ γέννη-
σις τῶν τέκνων εἶχε συνδυασθῆ 
μέ τήν λύπην καί τήν ὀδύνην, 
καθώς τό μαρτυρεῖ ὁ Προφή-
της (Γέν. γ΄, 16)· διά τοῦτο ὅταν 
ἔρχωνται οἱ ὠδίνες τοῦ τοκετοῦ, 
ἡ μητέρα σφαδάζει ἀπό τόν πό-
νον. Τοιουτοτρόπως λοιπόν δέν 
ὑπῆρχε τέλος εἰς τήν δουλεία, 
τήν λύπη καί τήν ὀδύνη τῶν γυ-
ναικῶν ὅταν ὅμως ὁ ἀρχάγγελος 
εἶπε πρός τήν ἁγίαν Παρθένον: 
«Χαῖρε, Κεχαριτωμένη», ὅλον τό 
χρέος τῆς λύπης ἐφυγαδεύθη.
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«Ὁ Κύριος μετά σοῦ» καί δέν 
ὑπάρχει πλέον ἐπάνω σου ἡ ἐξου-
σία τοῦ ἀνδρός οὔτε ἡ ὀδύνη τοῦ 
τοκετοῦ· διότι αὐτή ὑπῆρξε ἡ 
ὑπεράνω πασῶν τῶν παρθένων 
ὄντως Παρθένος πρό τόκου, ἐν 
τόκῳ καί μετά τόκον, ἀειπάρθε-
νος καί ἀδιάφθορος.

Καί τῆς ἐδώρησε ὄχι μόνον 
αὐτό, τήν Χάριν δηλαδή τῆς ἀει-
παρθενίας, ἀλλ’ ἕνεκα τούτου ἔγι-
νε ἡγεμών τῶν παρθένων, καί δι’ 
αὐτῆς ἐδόθη ἡ δυνατότης εἰς τίς 
γυναῖκες πού τό ἤθελαν, νά κα-
ταταγοῦν εἰς τήν χορεία τῶν παρ-
θένων. Πράγματι, μέχρι τότε οἱ 
γυναῖκες δέν εἶχαν τήν δύναμιν 
νά μένουν παρθένοι, ἀλλ’ αὐτή 
ἡ μακάρια, ἡ Παναγία καί ἀει-
πάρθενος Θεοτόκος Μαρία ἔγινε 
ἡ ἐπικεφαλῆς καί ἡ πρόξενος τῆς 
παρθενίας τῶν γυναικῶν, ἐκείνων 
πού θά τό ἐπιθυμοῦσαν, διότι 
ἀληθῶς αὐτή ἔγινε ἡ αἰτία πά-
ντων τῶν καλῶν, καί αὐτή, ἡ με-
γαλοπρεπής καί Παναγία Μήτηρ 
τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατέστη ἡ 
ἀρωγός ἀνδρῶν καί γυναικῶν, τό 
κόσμημα καί ἡ δόξα τῆς ἀνθρω-
πίνης φύσεως, ἡ χαρά τῶν ἀγγέ-
λων, ἡ βοήθεια τῶν ἀνθρώπων 
καί ἰσχύς πάντων τῶν πιστῶν.

Πόσον τελεία καί περιεκτι-
κή εἶναι κυρίως ἡ κατακλείς τῆς 
ἀρχαγγελικῆς προσφωνήσεως! 
«Εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξί», δη-
λαδή, περισσότερον ἀπό ὅλες τίς 
γυναῖκες, διότι οἱ ἴδιες οἱ γυναῖκες 

κατέστησαν, χάριν σου, ἄξιες τῆς 
εὐλογίας, καθώς καί οἱ ἄνδρες 
ἕνεκα τοῦ Υἱοῦ σου· ἀλλά καί γε-
νικῶς οἱ φύσεις τῶν ἀνδρῶν καί 
τῶν γυναικῶν εἶναι τώρα εὐλογη-
μένες καί ἀπό τούς δύο σας, καί 
ἀπό σέ καί ἀπό τόν Υἱόν σου. Καί 
καθώς ἐπῆλθε ἡ κατάρα, ἡ ὀδύνη 
καί ἡ λύπη ἀπό τόν Ἀδάμ, ἀρχῆς 
γενομένης ἀπό τῆς Εὔας καί εἰς 
τούς ἄνδρες καί εἰς τίς γυναῖκες, 
κατά τόν ἴδιον τρόπον ἡ χαρά 
καί ἡ εὐλογία ἐξεχύθησαν ἐπί πά-
ντων, ἀρχῆς γενομένης ἀπό σοῦ 
καί τοῦ Υἱοῦ σου.

Ἀλλ’ ἂς ἰδοῦμε ποία ἦταν ἡ 
ἀντίδρασις καί ὁ πλήρης συνέσεως 
καί σοφίας λόγος τῆς ἁγίας Παρ-
θένου. Δέν ἀντέστη, σαφῶς, οὔτε 
ἠπίστησε, οὔτε ἐδέχθη εὔκολα καί 
πάραυτα τόν λόγον. Ἀλλ’ ἔδειξε, 
ὅπως ὁ Ἠσαΐας, ὅταν ἀπεστάλη 
νά προφητεύση, τόν ἴδιον βαθ-
μόν ὑπακοῆς ( Ἡσ. ς΄, 8), ἂν καί 
τήν αἰφνιδίασε τό παράδοξον τοῦ 
πράγματος. Καί ἀντί τῆς ἀδιακρί-
του ἀπιστίας τοῦ Ζαχαρίου, αὐτή 
ἔλαβε τήν ἐνδιάμεσον θέσιν καί 
συνεκλονίσθη μέν, καθώς ἥρμο-
ζε εἰς τό γεγονός, δέν ἐταράχθη 
ὅμως ἀπό τήν θέαν τοῦ ἀρχαγ-
γέλου, ἐφ’ ὅσον ἦταν συνηθισμέ-
νη ἀπό τίς συχνές ἐμφανίσεις 
του, ὅταν αὐτός τῆς προσέφε-
ρε τήν τροφήν ἐντός τοῦ ναοῦ· 
ἀλλ’ ἐταράχθη ἐξ αἰτίας τῶν λό-
γων οἱ ὁποῖοι ἀντηχοῦσαν εἰς τά 
ὦτα της. Γιά τοῦτο ὁ θεῖος ἀγγελι-
οφόρος τῆς ἐξήγησε καί ὡμίλησε 
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ἀναλόγως. «Ἡ δέ ἰδοῦσα διεταρά-
χθη ἐπί τῷ λόγῳ αὐτοῦ, καί διε-
λογίζετο ποταπός εἴη ὁ ἀσπασμός 
οὗτος», διότι εἶχε βεβαίως ἄγνοι-
αν τοῦ βάθους τοῦ μυστηρίου· 
καί ἐσκίρτησε μέν γιά τήν τοι-
αύτην ἕνωσιν τῆς θείας μετά τῆς 
ἀνθρωπίνης φύσεως, διελογίζετο 
δέ πῶς θά συνέβαινε τοῦτο. Ἀλλ’ 
ὁ θαυμαστός εὐαγγελιστής Γαβρι-
ήλ, ἂν καί δέν τοῦ εἶχε ὡμιλήσει 
ἡ Παρθένος περί τούτου, ὡς τό-
σον, ὡς θεῖος νοῦς πού εἶναι καί 
ἐξεταστής τῶν νόων, διεπέρασε 
τόν νοῦν της καί κατενόησε τόν 
διαλογισμόν της. Καί ὄχι μόνον 
διέλυσε τόν φόβον, ἀλλά τῆς με-
τέδωσε ἐπίσης τήν χαράν καί τῆς 
ἀνήγγειλε τήν ἀπόρρητον γέννη-
σιν, λέγων: «Μή φοβοῦ, Μαριάμ, 
εὗρες γάρ χάριν παρά τῷ Θεῷ». 
Ἡ Χάρις τήν ὁποίαν εὗρε ἦταν ἡ 
τιμή καί τό ὄνομα «Θεοτόκος»· 
διότι ὠνομάσθη Θεοτόκος καί ἔγι-
νε ὄντως τοιαύτη. Εἶναι πράγμα-
τι μεγάλη ἡ «χάρις ἣν εὗρε παρά 
τῷ Θεῷ», νά ἔχη γίνει Μητέρα τοῦ 
Μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὢ 
Χάρις ὑπερτέρα πασῶν τῶν χαρί-
των, τήν ὁποίαν ὁ νοῦς ἀδυνατεῖ 
νά συλλάβη, ἀδυνατεῖ ἡ γλώσσα 
νά ἐκφράση.

Τώρα, λοιπόν, ἂς ἐντείνωμε καί 
ἐμεῖς τήν ἀκοήν καί ἂς ἰδοῦμε τήν 
δόξαν τῆς ἀνυμφεύτου νύμφης 
καί τήν προίκα τῆς παρθενίας 
της. Ἂς ἐμβαθύνωμε εἰς αὐτό τό 
ὁποῖον ὁ ἀρχάγγελος ἀπεκάλυψε 
μέ τόσην συντομίαν καί σαφήνει-

αν: «Καί ἰδού συλλήψῃ ἐν γαστρί 
καί τέξῃ υἱόν καί καλέσεις τό ὄνο-
μα αὐτοῦ Ἰησοῦν»! Ὅταν τῆς εἶπε 
«ἰδού θά συλλάβης», τήν ἰδία 
στιγμήν, μαζί μέ τόν λόγον ἐγνώ-
ρισε ἐντός της τήν θαυμαστήν 
σύλληψιν. «Καί θά φέρης εἰς τόν 
κόσμον υἱόν καί θά τόν ὀνομάσης 
Ἰησοῦν», τῆς λέγει· αὐτός δέν ἔχει 
πατέρα ἐπί τῆς γῆς, εἶναι ἀπάτωρ 
κατά τήν ἀνθρωπίνην γέννησιν, 
ὅπως εἶναι ἀμήτωρ κατά τήν προ-
αιώνιον γέννησιν. Γιά τοῦτο θά 
φέρης ἐσύ εἰς τόν κόσμον παιδί-
ον, χωρίς μεσολάβησιν πατρός, 
καί θά τοῦ δώσης τό ὄνομα Ἰη-
σοῦς, τό ὁποῖον ἑρμηνεύεται Σω-
τήρ ἐπειδή δέν θά ἀντιμετωπίσης 
τίποτε ἀπό αὐτά πού συμβαίνουν 
εἰς τίς γυναῖκες οὔτε τούς πόνους 
τοῦ τοκετοῦ, ἀλλ’ ὅπως ἀκριβῶς 
ἡ σύλληψίς σου συνέβη ἀσπόρως, 
ὁμοίως ὁ τοκετός θά εἶναι ἄφθο-
ρος καί ἀνώδυνος, πρός σωτηρίαν 
τοῦ κόσμου παντός, καί τό γε-
γονός αὐτό θά γίνη γνωστόν ἐξ 
ἀφορμῆς τοῦ ὀνόματος. «Οὗτος 
ἔσται μέγας καί υἱός ὑψίστου 
κληθήσεται» ἐξ αἰτίας τῆς ἀνθρω-
πίνης του φύσεως.

Τό λέγει αὐτό ὄχι γιά τήν θείαν 
του φύσιν, διότι ὡς πρός αὐτήν 
εὑρίσκεται ὑπεράνω πάσης δόξης, 
ἀλλά γιά τήν ἀνθρωπίνην του 
φύσιν λέγει ὅτι θά εἶναι μέγας 
καί θά κληθῆ Υἱός Ὑψίστου. Ὄχι 
μόνον ἐξ αἰτίας τῆς ὑποστατικῆς 
ἑνώσεως μέ τήν θείαν φύσιν, 
ἀλλά καί λόγῳ τῆς ἐπιβεβαιώσεως 
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τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἀπό τά θαυ-
μαστά του ἔργα· διότι τῆς εἶπε: 
θά καλέσης τό ὄνομά του Ἰησοῦν 
( Ἑβρ.: Σωτήρα). Ἀλλ’ ἐπίσης καί 
ὁ Οὐράνιος Πατήρ θά τόν ὀνο-
μάση μετά ταῦτα Υἱόν του ἀγα-
πητόν (Ματθ. γ΄, 17· ιζ΄, 5) καί 
ὅταν ἀρχίση νά ἐπιτελῆ ἀναρίθ-
μητα θαύματα, θά ἀναγνωρισθῆ 
ἀπό ὅλους τούς συνετούς ἀνθρώ-
πους ὅτι αὐτός εἶναι ὁ Υἱός τοῦ 
Ὑψίστου.

«Καί δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεός 
τόν θρόνον Δαυΐδ τοῦ πατρός 
αὐτοῦ» (Λουκ. α΄, 32 κ.ἑξ.)·καί 
τοῦτο ἐπίσης τό εἶπε γιά τήν 
ἀνθρωπίνην φύσιν του, διότι δι’ 
αὐτῆς ἤρχισε τό κήρυγμά του καί 
ὑπεδέχετο ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐπί-
στευαν εἰς τό ὄνομά του, ἐκεί-
νους οἱ ὁποῖοι τόν ἀνεγνώριζαν 
ὡς διάδοχον τοῦ θρόνου τοῦ Δαυ-
ίδ καί τοῦ οἴκου τοῦ Ἰακώβ· «καί 
βασιλεύσει ἐπί τόν οἶκον Ἰακώβ 
εἰς τούς αἰῶνας. Καί τῆς βασιλεί-
ας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος»· ὁμι-
λεῖ περί ἀτελευτήτου βασιλείας 
ὄχι μόνον ὅσον ἀφορᾶ τήν θεό-
τητά του, ἀλλ’ ἐπίσης καί ὅσον 

ἀφορᾶ τήν ἀνθρωπότητά του, δι-
ότι καί γιά τίς δύο φύσεις του δέν 
ὑπάρχει τέλος εἰς τήν Βασιλείαν 
του. Θά βασιλεύση εἰς αὐτούς οἱ 
ὁποῖοι τόν ἀπεδέχθησαν, τόν ἐπί-
στευσαν ὡς Βασιλέα αἰώνιον.

Τώρα, λοιπόν, θά βασιλεύση 
εἰς αὐτούς οἱ ὁποῖοι θά πιστεύ-
σουν εἰς τόν λόγον του καί τε-
λικῶς θά βασιλεύση ἐπί πάντων, 
ὅπως τό λέγει ὁ θεῖος Παῦλος· 
«ὅταν δέ εἴπῃ ὅτι πάντα ὑποτέτα-
κται (ἔχουν ὑποταχθῆ)» (Α΄ Κορ. 
ιε΄ 25-28), δηλαδή τότε πλέον ἡ 
Βασιλεία του θά εἶναι ἀπόλυ-
τος, «ἄχρις οὗ ἂν θῇ πάντας τούς 
ἐχθρούς ὑπό τούς πόδας αὐτοῦ», 
διότι «πάντα ὑπέταξεν ὑπό τούς 
πόδας αὐτοῦ»· «ὅταν δέ ὑποταγῇ 
αὐτῷ τά πάντα τότε καί αὐτός 
ὁ υἱός ὑποταγήσεται τῷ ὑποτά-
ξαντι αὐτῷ τά πάντα» (Α΄ Κορ. 
ιε΄, 25-28), δηλαδή εἰς τόν Θεόν 
Πατέρα, διότι ἡ ὑποταγή ἁρμό-
ζει εἰς τήν φύσιν μας τήν ὁποί-
αν ἐφόρεσε· ἐμεῖς δέ ἕνεκα αὐτῆς 
οἰκειοποιούμεθα ὡς ἰδικά μας τά 
κατορθώματά του.
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Περί Νηστείας
Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου

Ν ά σέβεσαι τήν παλαιότητα 
τῆς νηστείας. Εἶναι συνο-

μήλικη μέ τήν ἀνθρωπότητα· ἡ 
νηστεία νομοθετήθηκε στόν πα-
ράδεισο. Εἶναι ἡ πρώτη ἐντολή 
πού ἔλαβε ὁ Ἀδάμ· «ἀπό τό δέν-
δρο τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καί 
τοῦ κακοῦ δέν θά φᾶτε» (Γέν. 2, 
17). Τό «δέν θά φάγετε» εἶναι νο-
μοθεσία νηστείας καί ἐγκρατείας. 
Ἐάν εἶχε νηστεύσει ἀπό τόν καρ-
πό τοῦ δένδρου ἡ Εὕα, τώρα δέν 
θά εἴχαμε ἀνάγκη ἀπό τή νηστεία 
αὐτή. «Διότι δέν ἔχουν ἀνάγκη ἰα-
τροῦ οἱ ὑγιεῖς, ἀλλά οἱ ἄρρωστοι» 
(Ματθ. 9, 12).

Ἐπάθαμε πολλά κακά ἀπό τήν 
ἁμαρτία· ἂς θεραπευθοῦμε μέ τήν 
μετάνοια. Ἡ μετάνοια δέ χωρίς 
τή νηστεία εἶναι ἀργή. «Καταρα-
μένη ἡ γῆ, ἀγκάθια καί τριβόλια 
νά σοῦ βλαστάνει» (Γέν. 3, 17-
18). Προστάχθηκες νά δοκιμάζε-
σαι, ὄχι βέβαια νά ζεῖς τρυφηλῶς. 
Μέ τή νηστεία νά ἐξομολογεῖσαι 
στόν Θεό. Ἀλλά καί ὁ τρόπος 
ζωῆς στόν παράδεισο εἶναι εἰκό-
να νηστείας, ὄχι μόνον διότι ὁ 
ἄνθρωπος μέ τό νά εἶναι ὁμοτρά-
πεζος τῶν ἀγγέλων κατόρθωνε μέ 
τήν ὀλιγάρκεια τήν ὁμοίωση πρός 
αὐτούς, ἀλλά διότι καί ὅσα ὕστε-
ρα ἐφεῦρε ἡ διάνοια τῶν ἀνθρώ-
πων, δέν εἶχαν ἐπινοηθεῖ ἀκόμη 

ἀπό τούς τρεφομένους στόν πα-
ράδεισο· ὄχι ἀκόμη οἰνοποσίες, ὄχι 
ἀκόμη ζωοθυσίες· οὔτε ὅσα θολώ-
νουν τόν ἀνθρώπινο νοῦ.

Ἐπειδή δέν νηστεύσαμε, φύ-
γαμε ἀπό τόν παράδεισο· ἂς 
νηστεύσουμε λοιπόν, γιά νά ἐπα-
νέλθουμε σ' αὐτόν. Δέν βλέπεις 
τόν Λάζαρο, πῶς μέ τή νηστεία 
μπῆκε στόν παράδεισο; (Λουκ. 16, 
20-31). Νά μήν μιμηθεῖς τήν πα-
ρακοή τῆς Εὕας, νά μήν παραδε-
χθεῖς τό φίδι πάλι σάν σύμβουλο, 
πού προτείνει τήν βρώση, φροντί-
ζοντας γιά τό σῶμα.

Νά μήν προφασίζεσαι ἀρρώ-
στια τοῦ σώματος καί ἀδυναμία. 
Διότι τίς δικαιολογίες δέν τίς λέ-
γεις σέ μένα, ἀλλά σ' αὐτόν πού 
γνωρίζει. Πές μου, δέν μπορεῖς 
νά νηστεύεις; Μπορεῖς ὅμως νά 
παραχορταίνεις γιά ὅλη τή ζωή 
καί νά συντρίβεις τό σῶμα σου 
μέ τό βάρος τῶν φαγητῶν! Καί 
ὅμως στούς ἀσθενεῖς ὄχι ποικι-
λία φαγητῶν, ἀλλά ἀσιτία καί δί-
αιτα γνωρίζω ὅτι ἐπιβάλλουν οἱ 
ἰατροί. Πῶς λοιπόν σύ πού μπο-
ρεῖς αὐτά, προφασίζεσαι ὅτι δέν 
μπορεῖς ἐκεῖνα; Τί εἶναι εὐκολό-
τερο γιά τήν κοιλιά, νά περά-
σει τή νύκτα μέ τήν λιτότητα 
τῆς δίαιτας, ἢ μέ τήν ἀφθονία 
τῶν φαγητῶν νά κείτεται βα-
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ρειά; Μᾶλλον δέ μήτε νά κείτεται, 
ἀλλά νά πυκνοστριφογυρίζει πα-
ραφορτωμένη καί στενοχωρημέ-
νη μέ κίνδυνο νά ἀνοίξει; Ἐκτός 
ἂν πεῖς ὅτι οἱ κυβερνῆτες σώζουν 
εὐκολότερα τό βαρυφορτωμένο 
πλοῖο ἀπό τό καλά ἐφοδιασμέ-
νο καί ἐλαφρό. Διότι αὐτό μέν τό 
ὁποῖο πιέζεται ἀπό τό πλῆθος τοῦ 
φορτίου, ἡ μικρή τρικυμία τό κα-
ταβυθίζει, ἐκεῖνο δέ πού ἔχει σύμ-
μετρα τά ἐμπορεύματα εὔκολα 
διαπλέει τήν τρικυμία, ἐπειδή τί-
ποτα δέν τό ἐμποδίζει νά ἀνέβει 
εὐκολότερα. 

Καί τά σώματα λοιπόν τῶν 
ἀνθρώπων ὅταν παραφορτώνο-
νται μέ τόν συνεχῆ χορτασμό, 
εὔκολα ὑποκύπτουν στίς ἀσθέ-
νειες· ὅταν δέ κάνουν χρήση στε-
ρεᾶς καί ἐλαφρᾶς τροφῆς, καί τό 
ἀναμενόμενο ἀπό τή νόσο κακό 
ξεφεύγουν, ὅπως τήν κακοκαι-
ρία τό πλοῖο καί τό ἤδη παρόν 
ἐνοχλητικό τό ξεπερνοῦν, σάν 
κάποια ἕφοδο δίνης. Ὅμως καί 
ἡ ἡσυχία κατά τήν γνώμη σου 
εἶναι πιό κουραστική ἀπό τό τρέ-
ξιμο καί ἡ ἠρεμία ἀπό τήν πάλη, 
ἐάν ἀκριβῶς ἰσχυρίζεσαι ὅτι καί ἡ 
τρυφή εἶναι καταλληλότερη ἀπό 
τήν δίαιτα γιά τούς ἀσθενεῖς.

Ἡ νηστεία ἀναπέμπει τήν προ-
σευχή στόν οὐρανό, μέ τό νά γίνε-
ται σ' αὐτήν κατά κάποιο τρόπο 
φτερό πρός τήν ἄνω πορεία της. 
Ἡ νηστεία εἶναι προκοπή τῶν 
οἴκων, ὑγείας μητέρα, νεότητος 
παιδαγωγός, στολίδι στούς γέρο-
ντες, καλή συνοδοιπόρος στούς 

πεζοπόρους, ἀσφαλής ὁμόσκηνος 
στούς συγκατοίκους. 

Καί τά μέν ἀγαθά πού προ-
έρχονται ἀπό τή νηστεία εἶναι 
τόσα πολλά· ὁ δέ κορεσμός εἶναι 
ἡ ἀρχή τῶν πτώσεων. Διότι συγ-
χρόνως εἰσορμᾶ μέ τήν τρυφή καί 
τήν μέθη καί τά ποικίλα καρυ-
κεύματα κάθε εἶδος κτηνώδους 
ἀκολασίας. Ἀπ' ἐδῶ οἱ ἄνθρω-
ποι γίνονται ἵπποι θηλυμανεῖς» 
(Ἱερεμ. 5, 8) ἀπό τόν οἶστρο τῆς 
τρυφῆς πού γεννᾶται στήν ψυχή. 
Οἱ διαστροφές τῆς φύσεως προέρ-
χονται ἀπό τούς μέθυσους, πού 
ἐπιζητοῦν τήν μέν γυναίκα στόν 
ἄνδρα, τόν δέ ἄνδρα στήν γυναί-
κα. Ἡ νηστεία ὅμως γνωρίζει ὅρια 
καί στά ἔργα τοῦ γάμου καί τιμω-
ρώντας τήν ἀμετρία τῶν ἐπιτρε-
πομένων ἀπό τό νόμο, ἐπιφέρει 
σύμφωνη ἀνάπαυλα, γιά νά ἀφι-
ερωθοῦν στήν προσευχή (Α' Κο-
ρινθ. 7, 5). 

Μήν περιορίζεις τό καλό τῆς 
νηστείας στήν ἀποχή μόνον ἀπό 
τά φαγητά. Διότι ἡ ἀληθινή νη-
στεία εἶναι ἀποξένωση ἀπό τά 
κακά. «Νά λύσεις τά δεσμά τῆς 
ἀδικίας» (Ἡσ. 63, 6)· συγχώρησε 
τόν πλησίον γιά τήν λύπη, συγ-
χώρησέ τον γιά τά χρέη. «Νά μή 
νηστεύετε χάριν διαμάχης καί φι-
λονικίας» (Ἡσ. 63, 4). Δέν τρώγεις 
κρέατα, ἀλλά τρώγεις τόν ἀδελ-
φό σου. Δέν πίνεις οἶνο, ἀλλά δέν 
εἶσαι ἐγκρατής στίς ὕβρεις. Πε-
ριμένεις τό βράδυ γιά νά λάβεις 
τροφή, ἀλλά ξοδεύεις τήν ἡμέρα 
στά δικαστήρια...
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Ἐ κκλησία καί Ἑλληνι-
σμός, εἶναι δύο ἔννοιες 

πού συνδέονται ἀρρήκτως μετα-
ξύ τους.

Ἡ Ἐκκλησία διεδραμάτισε ἀπο-
φασιστικό ρόλο σέ κρίσιμες γιά 
τό περιούσιο Ἔθνος μας στιγμές. 
Χάρις στήν ἐνεργό συμπαράστα-
ση τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἑλληνισμός 
διασώθηκε πολλάκις καί ἀπέφυ-
γε τήν ἐθνική του ἀλλοτρίωση. 
Πράγματι, ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλη-
σίας στήν ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ καί στήν διατήρηση τῆς 
ἱστορικῆς του συνέχειας, εἶναι με-
γίστης καί καθοριστικῆς σημασί-
ας. Μία ἀναδρομή στήν ἔνδοξη 
ὑπερτρισχιλιετῆ ἱστορία μας, ἐπι-
βεβαίωνει πλήρως τήν ἀλήθεια 
αὐτή. 

Ἡ Ἐκκλησία προμαχεῖ ἀνέκα-
θεν εἰς ὅλους τούς Ἐθνικούς μας 
Ἀγῶνας. 

Κατά τούς χρόνους τῆς ἐπά-
ρατης Τουρκοκρατίας, ἡ Ἐκκλη-
σία ὑπῆρξε ἡ Κιβωτός τοῦ Γένους 
μας, ἀλλά καί κατά τήν Ἐθνεγερ-
σία τοῦ 1821 ἐπρωτοστάτησε καί 
ἐπλήρωσε βαρύ φόρο αἵματος.

Εἰδικώτερα, κατά τήν διάρ-
κεια τῆς μακραίωνης Τουρκοκρα-

τίας, ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική 
μας Ἐκκλησία, ἦταν ἡ μοναδική 
πηγή καί δύναμη γιά τήν διακή-
ρυξη τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς ὀρθο-
δόξου χριστιανικῆς πίστεως καί 
τῆς ἐσωτερικῆς φλόγας γιά ἐθνι-
κή Ἀνεξαρτησία. Ἦταν ὄντως ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως Μεγάλη, διότι ὑπό τάς 
πτέρυγας αὐτῆς, περιέθαλψε τό 
χριστεπώνυμο πλήρωμα.

Ἡ συστηματική προσπάθεια 
τῶν Τούρκων νά ἀφανίσουν τό 
Ἑλληνικό Γένος, εὕρισκε ἀντιμέ-
τωπη τήν ἀντίδραση τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἡ ὁποία ἐβοήθησε μέ ὅλα τά 
μέσα τούς ραγιάδες Ἕλληνες νά 
διαφυλάξουν ὡς ἱερή παρακατα-
θήκη τήν πίστη καί τόν ἐθνισμό 
τους, καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς 
ἐπί 400 καί πλέον χρόνια δουλεί-
ας των. 

Γενικῶς, ἡ Ἐκκλησία κατά 
τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατί-
ας, ὑπῆρξε ἡ μοναδική πηγή καί 
ἀκατάβλητη δύναμη γιά τήν δι-
ακήρυξη τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς 
ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστε-
ως καί τοῦ πόθου γιά ἀποτίνα-
ξη τοῦ ζυγοῦ τῆς σκλαβιᾶς καί 
ἀνάκτηση τῆς περιπόθητης Ἐλευ-

Ἐκκλησία καί Ἑλληνισμός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β. ΧΙΩΛΟΥ

Διδάκτορος Νομικῆς - Ἐπιτίμου Δικηγόρου
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θερίας καί τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτη-
σίας τοῦ δουλεύοντος Γένους τῶν 
Ἑλλήνων. 

Ὁ ἐξέχων Γάλλος Βυζαντινο-
λόγος Κάρολος Ντήλ γράφει: «Ἡ 
Ἐκκλησία ὑπῆρξε ἡ μεγάλη προ-
στάτις τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Μαζί μέ 
τήν Ὀρθοδοξίαν διεφύλαξε καί 
τήν Ἑλληνικήν Ἐθνότητα καί τήν 
Ἑλληνικήν Παιδείαν...», ὁ δέ ἱστο-
ρικός Σπυρίδων Ζαμπέλιος, γράφει 
μεταξύ ἄλλων, ὅτι «ἡ Ἐκκλησία 
ἀνεδείχθη Ἑλληνοσώτειρα». 

Ἐξ ἄλλου, ὡς πρός τήν μεγά-
λη σημασία πού ἔχει ἡ Ὀρθόδο-
ξος Ἐκκλησία μας γιά τό Ἔθνος 
μας, χαρακτηριστικοί εἶναι οἱ βα-
θυστόχαστοι λόγοι τοῦ Ἰωάννου 
Καποδιστρίου: «Ἡ Ἑλλάς χωρίς 
τήν Ὀρθοδοξίαν, τό θεῖον τοῦτο 
περιτείχισμα τῆς Πατρίδος μας 
καί τό εὐῶδες ἄρωμα τῶν προγο-
νικῶν μας παραδόσεων, εἶναι: Βα-
σιλεύς χωρίς στέμμα, στρατιώτης 
χωρίς πανοπλίαν, ἄνθος χωρίς 
εὐωδίαν, ποταμός χωρίς ζωήρυτ-
τα ρεῖθρα», καί τοῦ ἐθνικοῦ μας 
ἱστορικοῦ Κωνσταντίνου Πα-
παρρηγοπούλου: «Τό Ἑλληνικόν 
Ἔθνος δέν διεσώθη, εἰμή διά τῆς 
μετά τοῦ Χριστιανισμοῦ συμμα-
χίας. Δι’ αὐτοῦ ἐπρωταγωνίστησε 
καί δι’ αὐτοῦ ἀνεκαινίσθη ἐν τοῖς 
νεωτέροις χρόνοις».

Ἡ Ἐκκλησία κατά τήν Τουρκο-
κρατίαν ὑπῆρξε «Βοηθός καί Σκε-
παστῆς» καί ἐβοήθησε μέ ὅλα τά 
μέσα τούς ραγιάδες Ἕλληνες νά 
διαφυλάξουν τήν πίστη τους. 

Τά μοναστήρια ὑπῆρξαν τά πλέ-
ον ἀποτελεσματικά κέντρα ἐκπαι-
δεύσεως καί μορφώσεως τοῦ λαοῦ. 
Οἱ μοναχοί διατηροῦσαν στά σκο-
τεινά ὑπόγεια τῶν μοναστηριῶν 
τους, τά «Κρυφά Σχολεῖα», στά 
ὁποῖα ἐδίδασκαν τήν ὀρθόδοξη 
πίστη καί τήν Ἑλληνική Παιδεία. 
Γιά τήν ἐπιβίωση δέ τοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ, μέσῳ τῆς Παιδείας, ἀπο-
φασιστική ἦταν ἡ συμβολή τῆς 
Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, τήν 
ὁποίαν ἵδρυσε ὁ πρῶτος μετά τήν 
Ἅλωση Οἰκουμενικός Πατριάρχης 
Γεννάδιος ὁ Σχολάριος. Στό «Κρυ-
φό Σχολεῖο», διδάσκονταν ὁ ρα-
γιάς τά «περασμένα μεγαλεῖα». 
Ἐκεῖ ἄκουγε τούς προφητικούς 
λόγους: «Μή σκιάζεστε στά σκό-
τη, ἡ Ἐλευθεριά, σάν τῆς αὐγῆς τό 
φεγγοβόλο ἀστέρι, τῆς νύχτας τό 
ξημέρωμα θά φέρει». 

Ἡ πίστη στό Θεό καί ἡ ἀγά-
πη στήν Πατρίδα, διαφυλάχθη-
καν καί μεταφέρθηκαν μέσα 
στούς αἰῶνες τῆς σκλαβιᾶς ἀπό 
τήν Ἐκκλησία καί τόν ἱερό κλῆρο. 
Ὑπολογίζονται σέ 10.000 περίπου 
οἱ κληρικοί πού ἐθυσιάσθησαν γιά 
τήν ἐθνική μας ἀνεξαρτησία κατά 
τήν διάρκεια τῆς ἐπί 400 καί πλέ-
ον χρόνια σκλαβιᾶς τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Γένους. 

Τετρακόσια ὁλόκληρα χρόνια 
καθημαγμένο τό Ἑλληνικό μας 
Ἔθνος, βαστάζει τόν Σταυρόν τοῦ 
μαρτυρίου του, ἀλλά δέν ἀπο-
θαρρύνεται, δέν παύει νά ἐλπί-
ζει. Κατέκτησε ἡ βία ἐκείνη τήν 
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Χώρα-Ἑλλάδα, ἀλλά οὔτε στιγμή 
ἐδάμασε τήν Ἑλλάδα-Ἰδέα.

Ἀπό τόν Γεώργιο Σχολάριο μέ-
χρι τόν Πατριάρχη Γρηγόριο τόν 
Ε΄ καί ἀπό τόν Παχώμιο Ρουστά-
νο μέχρι τόν Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, 
ὅλοι τους συνέβαλαν παντοι-
οτρόπως στήν ἐπιβίωση τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ.

Ἰδιαιτέρως θά πρέπει νά ἐξά-
ρουμε τήν τεράστια συμβολή γιά 
τήν ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ 
κατά τήν μακραίωνη Τουρκο-
κρατία, τῆς μεγάλης τοῦ Χριστοῦ 
Ἐκκλησίας, δηλαδή τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κων-
σταντινουπόλεως, τό ὁποῖο καί 
σήμερα γιά τόν ἴδιο σκοπό συνε-
χίζει τήν οἰκουμενικήν του πα-
ράδοσιν καί τό διορθόδοξον καί 
διαχρονικόν του κύρος. 

Οἱ ἥρωες τοῦ ́21 τήν 25ην Μαρ-
τίου ὕψωσαν, ὑπό τίς εὐλογίες 
τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, 
τήν Σημαίαν τῆς Ἐπαναστάσεως 
στήν Ἁγία Λαύρα, ἐπικαλούμε-
νοι τή βοήθεια τοῦ Χριστοῦ καί 
τήν Σκέπη τῆς Ὑπερμάχου Στρα-
τηγοῦ τῆς Παναγίας Μητρός Του, 
σέ ἕνα Ἀγώνα ὑπέρ Πίστεως καί 
Πατρίδος. 

Ἡ συμμετοχή τῆς Ἐκκλησίας 
στόν ἀπελευθερωτικό Ἀγώνα τοῦ 
’21, εἶναι ἀναμφισβήτητη τόσο 
κατά τήν προετοιμασία, ὅσο καί 
κατά τήν διεξαγωγή του. 

Ἡ Ἐκκλησία τό 1821 ἐστρα-
τεύθη, ὑπήκουσε στήν πρόσκλη-
ση τῆς Ἑλλάδος καί πρίν ἀκόμη 

σημάνει ἡ σάλπιγγα τοῦ ἐθνι-
κοῦ συναγερμοῦ, εὐρίσκετο ἐπί 
τῶν ἐπάλξεων. Ἡ συμμετοχή τῶν 
Ἐπισκόπων, τῶν ἱερέων καί τῶν 
μοναχῶν, ὑπῆρξε ὁμόθυμη καί 
καθολική. Οἱ κληρικοί προσῆλθαν 
στόν Ἀγώνα, ὡς πρῶτοι τῇ τάξει, 
ὡς μορφωμένοι καί ὡς φορεῖς 
ἐπαναστατικότητας, ὡς ἐπιβεβαί-
ωση ὅτι ἐγκρίνει καί αὐτός ὁ Θεός 
τό ἀπελευθερωτικό κίνημα τῶν 
Ἑλλήνων. Ἡ θρησκευτική δύναμη 
ὅπλιζε τά χέρια τῶν ἡρώων τοῦ 
πολέμου. 

Μέ τήν Εἰκόνα τῆς Πανα-
γίας στό στῆθος, οἱ κληρικοί 
τοῦ Ἀγῶνος, ἐφανάτιζαν τούς 
ἀγωνιστάς.

Θά ἦταν μακρύς ὁ κατάλογος 
τῶν ἡρώων κληρικῶν πού ἔχυσαν 
τό αἷμα τους κατά τήν ἐκτέλε-
ση τοῦ πρός τήν Πατρίδα χρέους 
τους, ὅπως ὁ περίφημος ἥρωας 
τῆς Ἀλαμάνας Ἀθανάσιος Διά-
κος, ὁ Γρηγόριος Παπαφλέσσας, 
ὁ ἐλεύθερος πολιορκημένος τοῦ 
Μεσολογγίου Ἐπίσκοπος Ρωγῶν 
Ἰωσήφ, ὁ ὑπερασπιστής τῶν Θερ-
μοπυλῶν Ἐπίσκοπος Σαλώνων 
Ἠσαΐας καί πολλοί ἄλλοι. 

Γενικῶς, ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλη-
σίας στήν Ἐθνεγερσία τοῦ 1821, 
ὑπῆρξε καθοριστικῆς σημασίας 
γιά τήν νικηφόρο ἔκβασή της. 
Ἡ χριστιανική πίστη ἦταν αὐτή 
πού συνέβαλε οὐσιαστικά καί 
λίαν ἀποφασιστικά στό νά λάβει 
ὑπόσταση καί πάλι τό περιούσιο 
Ἔθνος μας. Πλήρη ἐπιβεβαίωση 
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τούτου, ἀποτελεῖ ἕνα χαρακτηρι-
στικό ἀπόσπασμα ἀπό τόν περί-
φημο Ὅρκο τῶν Ἱερολοχιτῶν τοῦ 
Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντη: «Ὡς χρι-
στιανός ὀρθόδοξος, ὁρκίζομαι εἰς 
τό Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος νά 
διαμείνω πιστός εἰς τήν θρησκεί-
αν μου καί εἰς τήν Πατρίδα μου. 
Καί νά χύσω καί αὐτήν τήν ὑστέ-
ραν ρανίδα τοῦ αἵματός μου ὑπέρ 
τῆς Θρησκείας καί τῆς Πατρίδος 
μου». 

Μεγάλη, ὅμως, ὑπῆρξε ἡ συμ-
βολή τῆς Ἐκκλησίας καί στόν 
Μακεδονικό Ἀγώνα (1870-1908), 
τόν ὁποῖο καθαγίασε διά τοῦ 
αἵματος πολλῶν κληρικῶν συμ-
βάλλοντας στή διαφύλαξη τῆς 
πίστεως, τῆς ἐθνικῆς συνειδήσε-
ως καί τῆς ἐθνικῆς μας γλώσσης. 
Ἡ Ἐκκλησία, ὑποστᾶσα πρώτη τίς 
ἐπιθέσεις τῶν Βουλγάρων κομι-
τατζήδων, ἀντέστη σθεναρῶς μέ 
ἀδάμαστο ἀγωνιστικό πνεῦμα. 
Ὅλοι γενικῶς, οἱ χρηματίσα-
ντες κατά τήν περίοδο τοῦ Μα-
κεδονικοῦ Ἀγῶνος Μητροπολίτες 
στή Μακεδονία, ἔλαβον ἐνερ-
γό μέρος εἰς αὐτόν. Ἰδιαιτέρως, 
ὅμως, διακρίθηκαν οἱ Μητροπο-
λίτες Καστορίας Γερμανός Καρα-
βαγγέλης καί Δράμας (καί ἔπειτα 
Ἐθνοϊερομάρτυς Σμύρνης) Ἅγιος 
Χρυσόστομος. 

Εἰδικώτερα, κατά τόν Μακεδο-
νικό Ἀγώνα, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σία μας ἐστρατεύθη, ὑπήκουσε 
στήν πρόσκληση καί εὑρέθη σύσ-
σωμη ἐπί τῶν ἐθνικῶν ἐπάλξεων, 

ἀγωνισθεῖσα μέ ἀδάμαστο πνεῦμα 
καί καθαγιάσασα τόν ἐθνικό 
ἐκεῖνο Ἀγώνα τῶν Πανελλήνων 
γιά τή σωτηρία τῆς Μακεδονίας 
ἀπό τόν ἐκβουλγαρισμό της, διά 
τοῦ αἵματος πολλῶν κληρικῶν. 

Συνυφασμένος ὁ Ἑλληνισμός 
καί ἡ Ἐκκλησία στή Μακεδο-
νία καί τή Θράκη ἀντιμετώπισαν 
ἀπό κοινοῦ μέ μεγάλη ὑπομονή 
καί ἄκρα ἐπιτυχία, τίς τρομοκρα-
τικές ἐπιθέσεις καί τίς πρωτοφα-
νείς θηριωδίες τῶν Βουλγάρων 
κομιτατζήδων. 

Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στόν 
Μακεδονικό Ἀγώνα, εἶναι ἰσά-
ξια μέ ἐκείνην τῆς Ἐθνεγερσίας 
τοῦ 1821 σέ προσφορά αἵματος 
καί σέ θυσίες, κατά καθολική δέ 
ἀναγνώριση καί ὁμολογία, ἀπο-
φασιστικῆς σημασίας γιά τήν 
ὀργάνωση καί γιά τήν νικηφόρο 
ἔκβασή του. 

Ἀλλά καί εἰς ὅλους γενικά τούς 
λοιπούς Ἐθνικούς Ἀγῶνας μας, 
ἡ Ἐκκλησία εὑρέθη στίς προφυ-
λακές αὐτῶν πρίν ἀκόμη ση-
μάνει ἡ σάλπιγγα τοῦ ἐθνικοῦ 
συναγερμοῦ. 

Ἀπό τά προαναφερόμενα, ἀνεν-
δοίαστο ἐξάγεται τό συμπέρασμα, 
ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀπολύτως 
συνυφασμένη μέ τόν Ἑλληνισμόν. 

Πράγματι, ὅπως διδάσκει ἡ Ἱστο-
ρία, αἰῶνες τώρα ἡ Ἐκκλησία καί 
ὁ Ἑλληνισμός ἀκολουθοῦν κοινή 
πορεία καί ἡ Ἐκκλησία προμαχεῖ 
εἰς ὅλους τούς Ἀγῶνας τοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ μέ ἑκατόμβες θυμάτων 
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κληρικῶν παντός βαθμοῦ. Ὡς ἐκ 
τούτου, ὀρθῶς καί δικαίως θεω-
ρεῖται ὅτι ἡ Ἐκκλησία καί ὁ Ἑλλη-
νισμός διάγουν βίον παράλληλον. 

Ὡς πρός τήν ἀνάγκην διαφυλά-
ξεως τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς 
μας πίστεως, χαρακτηριστι-
κοί εἶναι οἱ λόγοι ἀπό τήν Πνύ-
κα τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη 
πρός τούς μαθητάς τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Γυμνασίου τῶν Ἀθηνῶν τήν 
7ην Ὀκτωβρίου τοῦ 1838: «Παι-
διά μου! Πρέπει νά φυλάξετε τήν 
πίστη σας καί νά τήν στερεώσετε, 
διότι ὅταν ἐπιάσαμε τά ἅρματα, 
εἴπαμε πρῶτα ὑπέρ Πίστεως καί 
ἔπειτα ὑπέρ Πατρίδος». 

Ὡς κατακλείδα, θά πρέπει 
νά ἀναφέρουμε, μέ τήν δέουσα 
ἔμφαση, ὅτι αἰῶνες τώρα Ἐκκλη-
σία καί Ἑλληνισμός, ἀκολουθοῦν 
κοινή πορεία καί ὅτι ἡ Ὀρθόδο-

ξη Ἐκκλησία μας προμαχεῖ πά-
ντοτε εἰς ὅλους τούς ἀγῶνες μέ 
ἑκατόμβες θυμάτων κληρικῶν. 
Πράγματι, ὡς προελέχθη, Ἐκκλη-
σία καί Ἑλληνισμός, διάγουν βίον 
παράλληλον. 

Ἑπομένως, διά νά συνεχίσου-
με νά ὑπάρχουμε ὡς Ἕλληνες, 
θά πρέπει πρωτίστως νά διαφυ-
λάξουμε ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ 
τήν Ἐκκλησίαν μας, καθ’ ὅσον ἡ 
ὀρθόδοξος χριστιανική μας πίστις 
εἶναι ἡ πλέον πολύτιμη ἐθνική 
μας κληρονομιά. Δέν θά πρέπει 
δέ νά μᾶς διαφεύγει, ὅτι ἡ Ὀρθό-
δοξη Χριστιανική μας Ἐκκλησία, 
ὑπῆρξε πάντοτε -καί εἶναι, βεβαί-
ως, καί σήμερα- ἡ Τροφός καί ἡ 
φιλόστοργος Μητέρα τοῦ περι-
ουσίου Ἑλληνικοῦ γένους καί ὅτι 
μόνον μέ αὐτήν ὁ Ἑλληνισμός ζεῖ 
καί θά ζεῖ αἰωνίως.
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Γράφει ὁ Βύρων Πολύδωρας

Μέρος Γ΄

1821: Ὑπόθεση Πίστεως
καί Ἐθνικῆς Αὐτογνωσίας

Ἦ ταν ἐπίσης παροῦσα καί 
μία ἄλλη συντελοῦσα 

στόν ἴδιο σκοπό ἐνεργός δύνα-
μη. Ἡ Ἐκκλησία. Ἡ προσφορά τῆς 
Ἐκκλησίας ἀπέραντη, ἀμέτρητη, 
ἀτίμητη. Ἐκτός ἀπό τίς «μεγάλες 
ἐθνικές κεφαλές», τό Πατριαρχεῖο 
καί τίς Μητροπόλεις-Ἐπισκοπές, 
πού ἦσαν ταυτόχρονα καί πολιτι-
κά-κοινωνικά καί ἐθνοδιοικητικά 
κέντρα, καί ἐκτός ἀπό τήν Ἐκκλη-
σία τοῦ χωριοῦ, τό de facto «ποι-
μαντορικό» κέντρο, ἦταν ἐκεῖ, 
στή σκλαβωμένη Ἑλλάδα, καί τό 
Κρυφό Σχολειό. Θά σᾶς θυμίσω 
γι’ αὐτόν τόν συνειδητοποιό θε-
σμό δύο στροφές ἀπό τό ὑποβλη-
τικό ποίημα τοῦ Ἰωάννη Πολέμη: 
«Ἀπ’ ἔξω μαυροφόρ’ ἀπελπισιά, 
πικρῆς σκλαβιᾶς χειροπιαστό σκο-
τάδι, καί μέσα στή θολόκτιστη 
ἐκκλησιά, στήν ἐκκλησιά, πού 
παίρνει κάθε βράδυ τήν ὄψη τοῦ 
σχολειοῦ, τό φοβισμένο φῶς τοῦ 
καντηλιοῦ τρεμάμενο τά ὀνείρα-
τα ἀναδεύει, καί γύρω τά σκλαβό-
πουλα μαζεύει».

Καί κλείνει: «Μή σκιάζεστε στά 
σκότη! Ἡ λευτεριά σάν τῆς αὐγῆς 
τό φεγγοβόλο ἀστέρι, τῆς νύχτας 
τό ξημέρωμα θά φέρει».

Αὐτή ἦταν ἡ πνευματική καί 
ἠθική πρώτη ἑστία γιά νά φτά-
σουμε στίς μάχες. Ἀλλά αὐτή ἡ 
ἰδεολογική πρώτη ὕλη ἦταν ὁλό-
κληρη, γυμνή καί καθαρή, ἡ συ-
νείδηση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. 

Ὡς πρός τίς γυναῖκες, ἔχουμε 
τῆς Δέσπως Μπότσαρη, τῆς Λε-
νιῶς, κόρης τοῦ Κίτσου Μπότσα-
ρη, τά δημοτικά τραγούδια νά 
μιλοῦν πρίν ἀπό τό ’21 γιά τά 
κατορθώματά τους. Ἔμπαιναν 
στήν ψυχή, στήν συνείδηση τοῦ 
λαοῦ καί ἐγίνονταν ἄσμα. Καη-
μός καί πόνος, στίχος καί μέλος. 
Κορῶνα στούς ἀγῶνες τοῦ μη-
τριαρχικοῦ, ἄς λεχθεῖ ἐν παρόδῳ, 
Σουλίου, οἱ Γυναῖκες τοῦ χοροῦ 
τῆς θυσίας καί τῆς τιμῆς στό Ζά-
λογγο (Δεκέμβριος 1803). Τό ὑπέ-
ροχο γλυπτό, τό καλύτερο καί 
μεγαλειῶδες ἔργο ἀνοιχτοῦ χώρου 
στήν Ἑλλάδα, τοῦ Γιώργου Ζογ-
γολόπουλου, δασκάλου στή Σχο-
λή Καλῶν Τεχνῶν καί φίλου τοῦ 
θείου μου γλύπτη Κώστα Γεωρ-
γακᾶ, ἀπό τό Σιδηροκάστρο Τρι-
φυλίας αὐτός, ἀπαθανατίζει καί 
θυμίζει τόν συμβολικό χορό τῶν 
γυναικῶν τοῦ Ζαλόγγου. Καί 
κατά τή διάρκεια τοῦ Ἀγῶνα οἱ 
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γυναῖκες ὀρθώνονται καί δροῦν 
στή Νάουσα, θυσιαζόμενες. Οἱ 
γυναῖκες τῆς Βέργας νικοῦν τόν 
στρατό τοῦ Ἰμπραήμ μαχόμενες 
μέ τά δρεπάνια τοῦ θερισμοῦ. Καί 
οἱ Σουλιώτισσες γυναῖκες τοῦ Ζα-
λόγγου πρίν ἀπό τό ’21 δείχνουν 
τόν δρόμο τῆς θυσίας, μέ τήν 
πτώση τους στόν Ζάλογγο. 

Ὁ λαός ὁ ἄμαχος εἶχε σάν ἔργο 
καί σάν ἀποστολή νά φυλάξει τά 
παιδιά, τούς γέρους, τά σπίτια, τά 
χωράφια, τά ἀμπέλια, τά καρπο-
φόρα δέντρα, τά κοπάδια μέ τά 
γιδοπρόβατά του. Νά ἐπιχειρήσει 
νά σπείρει, νά θερίσει μέ τά ζευ-
νάρια ἤ τά μονοζεύγια ἤ ἀκόμη 
μέ ἀλέτρι πού τό ἔσυρε ὁ ἴδιος ἤ 
καί ἡ γυναίκα του ἀκόμη. Προ-
σπάθεια ἤ θυσία; Πάντως αὐτο-
σχέδια πρόνοια γιά τήν ἠθική 
καί ὑλική φροντίδα τοῦ μεγάλου 
ξεσηκωμοῦ. 

Ἡ πρώτη ὕλη τοῦ Ἀγώνα συ-
μπληρώνεται καί μέ τά μονα-
στήρια, τά ὁποῖα ἐκτός ἀπό 
καταφύγια καί διδασκαλεῖα πνευ-
ματικά, ἦσαν καί ἡ διαρκής καί 
συστηματική ἀπό τούς προεπανα-
στατικούς χρόνους, Ἐπιμελητεία 
τοῦ Ἀγώνα. Ὅλοι ἀνεξαιρέτως 
οἱ καπεταναῖοι καί ὁπλαρχη-
γοί, ἐκτός ἀπό τούς προκρίτους 
τῆς Ὕδρας, τῶν Σπετσῶν καί τῶν 
Ψαρῶν, κατέφευγαν γιά διοικητι-
κή μέριμνα στά μοναστήρια. Ἔτσι 
εἶναι τό ’21. Ἔτσι ἔλαβε χώρα ἡ 
μεγαλειώδης ἐποποιία τοῦ ’21. 
Ἀπό ἁπλούς ἀνθρώπους γεμάτους 

πίστη, φρόνημα καί ὅραμα. 
Θέλω νά σᾶς κάνω κοινωνούς 

σήμερα, τῆς πιό παράξενης καί 
πρωτότυπης ἀνακάλυψης-ἀνα-
κοίνωσής μου: τόν αὐθεντικό 
ὁρισμό τοῦ ’21 μᾶς τόν δίνει πα-
ραστατικότατα καί ὁ Διονύσιος 
Σολωμός. Ὁ «Ὕμνος εἰς τήν Ἐλευ-
θερίαν», ὁ Ἐθνικός μας Ὕμνος, 
εἶναι τό «χρονικό» τῶν γεγονό-
των τοῦ πολέμου ἀπό τό 1821 
μέχρι τό 1823. Αὐτό ἔκανε ὁ Δι-
ονύσιος Σολωμός. Συνέταξε σάν 
«πολεμικός ἀνταποκριτής», θεώ-
μενος καί ἀξιολογώντας τά γεγο-
νότα ἀπό τόν λόφο τοῦ Στράνη 
τῆς Ζακύνθου (ὅπου ἔγραψε καί 
ἀπ’ ὅπου πράγματι ἄκουγε τά κα-
νόνια νά βροντοῦν στό Μεσο-
λόγγι), στό ἄφθαστο ποίημα, τόν 
«Ὕμνον εἰς τήν Ἐλευθερίαν» (τοῦ 
ὁποίου οἱ δύο πρῶτες στροφές 
ἀποτελοῦν τόν Ἐθνικό μας Ὕμνο, 
μελοποιημένες ἀπό τόν σπουδαῖο 
καί εὐπατρίδη Κερκυραῖο κλασσι-
κό μουσουργό, εὐρωπαϊκῆς ἐμβέ-
λειας, Νικόλαο Μάντζαρο) ὡσάν 
νά ἐπρόκειτο γιά τριετῆ «πολεμι-
κή ἀνταπόκριση».

Καί συγκεκριμένα: Οἱ δεκαέξι 
πρῶτες στροφές εἶναι τό ἱερό καί 
ἀφηρημένο θέμα-ὅραμα τῆς ἐλευ-
θερίας. Αὐτό τό ξέρουμε ὅλοι. Γιά 
νά κορυφωθεῖ ἡ ἐλευθερία, πού 
τήν γνωρίζουμε «ἀπό τήν κόψη 
τοῦ σπαθιοῦ τήν τρομερή». Καί 
πού τώρα μέ τήν Ἐπανάσταση 
κατακτιέται μέ τό «νά ἀντιπα-
λεύει» στήν δέκατη πέμπτη στρο-
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φή: «κάθε τέκνο σου μέ ὁρμή καί 
ἀκατάπαυστα γυρεύει ἤ τή νίκη ἤ 
τή θανή».

Τεκμηριώνει σέ στίχο, σέ αἱμά-
τινη γραφή καί ἀνάγνωση, τό 
«ἐλευθερία ἤ θάνατος». 

Στό δεύτερο μέρος ἔχου-
με μιά ἀποστροφή τοῦ ποιητῆ, 
ἀπό τόν 17ο μέχρι τόν 34ο στί-
χο, μέ περιγραφή τοῦ διεθνοῦς 
περιβάλλοντος.

Θά σᾶς ἀφηγηθῶ ἕνα προσωπι-
κό μου περιστατικό ὅταν ἤμουν 
στό πρῶτο ταξίδι ποῦ κάνα-
με τό 1990 μέ τόν Μητσοτάκη 
στόν Λευκό Οἶκο μέ τόν Τζόρτζ 
Μπούς, τόν πατέρα, Πρόεδρο, καί 
μοῦ ἐδόθη ὁ λόγος στό ἐπίσημο 
τραπέζι. Τούς εἶπα τότε σ’ ἐκείνη 
τήν εὐκαιρία ὅτι οἱ Ἑλληνοαμερι-
κανικές σχέσεις δέν εἶναι σχέσεις 
πού ξεκινοῦν μέ τά ἀδέρφια μας 
τούς Ἑλληνοαμερικανούς πού 
βρίσκονται, ζοῦν καί ἀκμάζουν 
ἐδῶ ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα 
ἤ ἀκόμη μέ τό σχετικά πρόσφατο 
Δόγμα Τρούμαν τῆς 12ης Μαρ-
τίου 1947. Ἀπό τήν ἀναγέννη-
ση τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ Κράτους 
εἶναι πιστοποιημένες καί ποιοτι-
κά ἀνώτερες οἱ Ἑλληνοαμερικανι-
κές σχέσεις, ὅπως δηλώνεται ἀπό 
τόν Διονύσιο Σολωμό. Καί ἀνέφε-
ρα τόν στίχο (σέ ἀγγλικά πού εἶχα 
μεταφράσει ὁ ἴδιος): «Γκαρδιακά 
χαροποιήθη καί τοῦ Βάσιγκτον ἡ 
γῆ, σάν τά σίδερα ἐνθυμήθη πού 
τήν ἔδεναν κι αὐτή».

Αὐτό γράφει στόν στίχο 22 τοῦ 

Ἐθνικοῦ Ὕμνου ὁ Διονύσιος Σολω-
μός. Καί τούς εἶπα ἀκόμη καί τό 
ἄλλο ἱστορικό ντοκουμέντο. Ὅτι 
τό πρῶτο διεθνές κείμενο πού 
ἐξεπέμφθη ἀπό τήν Πελοποννη-
σιακή Γερουσία πρός τήν Ἀμερι-
κανική Γερουσία, τοῦ Μαΐου τοῦ 
’25, λέει: «Παρά τό γεγονός ὅτι 
μᾶς χωρίζουν, ὢ ἀδερφοί Ἀμερι-
κανοί, ἀπέραντες θάλασσες, σᾶς 
ἐμπιστευόμαστε περισσότερο ἀπό 
τούς γείτονές μας. Γιατί εἶστε γεν-
ναῖοι, δίκαιοι καί φιλάνθρωποι». 
Αὐτά ἔφταναν στήν Ἀμερική καί 
στά διάφορα κέντρα τοῦ ἐξωτε-
ρικοῦ, τότε, μέ αὐτοτελεῖς περι-
πέτειες τό κάθε ἔγγραφο. Στήν 
περίπτωση τῆς Διακήρυξης, αὐτή 
ἔφθασε στήν Ἀμερικανική Γερου-
σία μέσῳ τοῦ Κοραῆ καί τοῦ Ἔδου-
αρντ Ἔβερετ (τοῦ σπουδαίου, 27 
ἐτῶν τό 1821, Ἀμερικανοῦ πάστο-
ρα, διπλωμάτη καί ἀκαδημαϊκοῦ).

Θά ἔχετε ἀκόμη γνώση τοῦ ὅτι 
στείλαμε ἕνα ἄλλο γράμμα στήν 
Ἀϊτή. Εἴχαμε κάποιον σύνδεσμο 
στήν Ἀϊτή, τῆς Κεντρικῆς Ἀμε-
ρικῆς καί ζητούσαμε βοήθεια. Καί 
λαμβάνουμε τήν πρώτη ἀπάντη-
ση ἀπό τήν Ἀϊτή, πού ἔχει μία 
πρώτη παράγραφο γεμάτη ἐνθου-
σιασμό γιά τούς ἀρχαίους Ἕλλη-
νες καί γιά τούς Ἕλληνες τοῦ ’21 
οἱ ὁποῖοι ξεκίνησαν τήν ἡρωι-
κή Ἐπανάσταση καί μετά, στήν 
δεύτερη παράγραφο, μᾶς αἰφνι-
διάζουν λέγοντας, ὅτι δέν ἔχουν 
χρήματα. «Αὐτό τόν καιρό εἴμα-
στε χρεωκοπημένοι καί δέν μπο-
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ροῦμε νά συμβάλλουμε». 
Μέρος τρίτο, στόν Ἐθνικό Ὕμνο 

πάντα. Νίκη τῆς Τριπολιτσᾶς. Ὁ 
Διονύσιος Σολωμός, διδάσκοντας 
ἤ μαρτυρώντας τόν αὐθεντικό 
ὁρισμό τοῦ ’21 πάντα. Τό γεγο-
νός τό ζοῦσε καί τό ἀνήγαγε στό 
ἐπίπεδο πού ταίριαζε. Στό ἐπίπεδο 
τῆς ἀθανασίας, τῆς νίκης καί τοῦ 
χωρίς ὅρια ἡρωισμοῦ. 

Δέν ἦταν ἕνα ἁπλό ἐπεισόδιο 
τοῦ ’21 στά μάτια τοῦ Διονυσί-
ου Σολωμοῦ ἡ νίκη στήν Τρο-
πολιτσά: «Ἀκούω κούφια τά 
τουφέκια, ἀκούω σμίξιμο σπα-
θιῶν, ἀκούω ξύλα, ἀκούω πελέ-
κια, ἀκούω τρίξιμο δοντιῶν. Ἄ, τί 
νύκτα ἦταν ἐκείνη πού τήν τρέ-
μει ὁ λογισμός! Ἄλλος ὕπνος δέν 
ἐγίνη πάρεξ θανάτου ὁ πικρός».

Ἦταν τό ξερρίζωμα τοῦ διοι-
κητικοῦ κέντρου τοῦ κατακτη-
τή, ἦταν ἡ θεμελίωση τοῦ νέου 
κράτους, τοῦ Ἑλληνικοῦ πού 
ξαναγεννιέται. 

Τέταρτο μέρος, καταστροφή 
τοῦ Δράμαλη στά Δερβενάκια. 
Αὐτή εἶναι ἡ ποίηση, ὁ ἐκτενής 
καί διαχρονικός Ἐθνικός Ὕμνος: 
«Ὢ τρακόσιοι, σηκωθεῖτε καί ξα-
νάλθετε σέ μᾶς τά παιδιά σας θελ’ 
ἰδεῖτε πόσο μοιάζουνε μέ σᾶς».

Πέμπτο μέρος, ἡ πολιορκία 
τοῦ Μεσολογγίου. Ἐπί θρόνου οἱ 
«Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι» (στό 
ἄλλο ἐκτενές καί αὐτοτελές μα-
γευτικό στιχούργημα): «Πῆγες εἰς 
τό Μεσολόγγι τήν ἡμέρα τοῦ Χρι-
στοῦ, μέρα πού ἄνθισαν οἱ λόγγοι 

γιά τό τέκνο τοῦ Θεοῦ». 
Ἕκτο μέρος, τά θαλάσσια κα-

τορθώματα καί ἡ ἀνατίναξη τῆς 
τουρκικῆς ἁρμάδας στή Χίο: 
«Πιάνει, αὐξαίνει, κοκκινίζει, καί 
σηκώνει μιά βροντή, καί τό πέ-
λαο χρωματίζει μέ αἱματόχροη 
βαφή». 

Ἕβδομο μέρος, τό μαρτύριο 
τοῦ Πατριάρχη: «Ὅλοι κλάψ-
τε· ἀποθαμένος ὁ ἀρχηγός τῆς 
Ἐκκλησιᾶς· κλάψτε, κλάψτε· κρε-
μασμένος ὡσάν νά ’τανε φονιάς». 

Ὄγδοο μέρος, ἡ δραματική 
ἔκκληση νά ἀφήσουν τή διχό-
νοια: «Ἡ Διχόνοια πού βαστάει 
ἕνα σκῆπτρο ἡ δολερή καθενός 
χαμογελάει, «πάρ’ το», λέγοντας, 
«καί σύ». 

Σ’ αὐτούς τούς στίχους συναι-
ρεῖται ὅλη ἡ ἀγωνία τοῦ ποιητῆ 
γιά τό μέλλον τοῦ ἀγώνα.

Ἦταν καί ἡ κυοφορία μακρά, ἡ 
προετοιμασία, μέχρι νά φτάσου-
με στήν ἅγια ὥρα τοῦ ’21. Ὁ Ἀλή 
Πασᾶς τῶν Ἰωαννίνων, ἡ αὐλή 
τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε ἡ de facto 
Σχολή Εὐελπίδων τῶν Σουλιωτῶν 
καί τῶν Ἑλλήνων κλεφταρμα-
τωλῶν εὐρύτερα, παμπόνηρος, 
μέγας, ἔστω καί ἀκούσιος, τῆς 
ἄφατης μοίρας παίγνιο, καί συ-
ντελεστής γιά τήν Ἐπανάστασή 
μας, τόν βλέπουμε στά βαφτίσια 
τοῦ παιδιοῦ τοῦ Παλάσκα, ἑνός 
ὁπλαρχηγοῦ τῆς Ἠπείρου νά λέει: 
«Ἐσεῖς οἱ Ἕλληνες κάποιο τολμη-
ρό σχέδιο ἔχετε στά κεφάλια σας. 
Καί αὐτά ἀκόμη τά ὀνόματα πού 
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δίνετε στά παιδιά σας θά ἔφτα-
ναν νά δικαιώσουν τήν ὑποψία 
μου, ὅτι κάτι μαγειρεύετε. Δέν 
τά βαφτίζετε πιά Πέτρο, Μανώ-
λη, Κώστα ἀλλά Ἀριστείδη, Δημο-
σθένη, Λεωνίδα, Θεμιστοκλή». Τό 
παιδί στήν περίπτωση αὐτοῦ τοῦ 
ἱστορικοῦ ἀνέκδοτου, τό βάφτι-
σαν Λεωνίδα. Ἦταν ὁ κατοπινός 
ναύαρχος τοῦ ἐλεύθερου κράτους, 
πρός τιμήν τοῦ ὁποίου τό Κέντρο 
«Παλάσκας» τοῦ Ναυτικοῦ.

Προεργασία λοιπόν, σ’ ὅλους 
τούς μαύρους χρόνους τῆς σκλα-
βιᾶς, στά τετρακόσια χρόνια πού 
λέμε ἁπλουστευτικά, ἑβδομήντα 
ἐπαναστάσεις. Ἀνά πέντε χρόνια 
καί ἕνας ξεσηκωμός. Μέ πρῶτο 
τόν ξεσηκωμό, στά 1610, τοῦ Δι-
ονυσίου Τρίκκης, τοῦ «Σκυλο-
σοφοῦ» ὅπως τόν ἔκραζαν οἱ 
Τοῦρκοι.

Θέλω νά σημειώσουμε ὅτι τίς 
παραμονές τοῦ ’21 ἦταν σέ ὅλη 
τήν Ἑλλάδα αὐτή ἡ φλόγα τῆς 
Ἐπαναστάσεως διάχυτη. Καί ἄρχι-
σε ἀπό τίς Παραδουνάβιες περιο-
χές μέ τόν Ἀλέξαδρο Ὑψηλάντη. 
Ἔχω μεγάλη εὐλάβεια πρός αὐτή 
τήν εὐλογημένη οἰκογένεια τῶν 
Ὑψηλαντῶν ἤ Ὑψηλάντηδων. Τε-
ράστια, βαθύτατη εὐγνωμοσύνη. 
Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης ξεκίνη-
σε στίς Παραδουνάβιες ἡγεμονί-
ες. Στίς 22 Φεβρουάριου διαβαίνει 
τόν Προῦθο, παραπόταμο τοῦ 
Δουνάβεως, καί τό βράδυ τῆς ἴδι-
ας ἡμέρας εἰσέρχεται στό Ἰάσιο. Ὁ 
στρατός του ὅλος κι ὅλος ἦσαν 

220 ἄνδρες! Ἀπό τό Ἰάσιο ἐκδί-
δει τήν ἐπαναστατική του προ-
κήρυξη, ὅπου ἔλεγε: «Κινηθεῖτε, 
ἀδελφοί, καί θέλετε ἰδεῖ μίαν κρα-
ταιάν Δύναμιν νά ὑπερασπισθεῖ 
τά δίκαιά μας». Ὅμως ὁ Τσάρος 
Ἀλέξανδρος (τόν ὁποῖο ὑπαινίσ-
σετο) τόν ἀπεκήρυξε καί διέτα-
ξε νά διαγράψουν τό ὄνομα τοῦ 
Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη ἀπό τόν 
κατάλογο τῶν Ρώσσων ἀξιωμα-
τικῶν. Ὁ Τσάρος (ὅπως ἡ Μεγάλη 
Αἰκατερίνη δύο φορές προηγου-
μένως, τό 1770 μέ τόν Ὀρλώφ 
καί τό 1790 μέ τόν Λάμπρο Κα-
τσώνη) προτίμησε νά μείνει συνε-
πής πρός τήν Ἱερά Συμμαχία τοῦ 
Μέττερνιχ, παρά πρός τήν Ἱερή 
Ἐπανάσταση τοῦ Ὑψηλάντη. Τότε 
ὁ Γρηγόριος Ε’ ἐξεβιάσθη νά ἀφο-
ρίσει τόν Ὑψηλάντη καί τόν ὀσπο-
δάρο (ἡγεμόνα) τῆς Μολδαβίας 
Μιχαήλ Σοῦτσο. Γιά τόν «ἀφο-
ρισμό» ὅμως γράφει καί ἀποκα-
θιστᾶ τό δίκαιο καί τήν ἀλήθεια 
ὁ ἴδιος ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης 
μέ ἐπιστολή του, στίς 29 Ἰανου-
αρίου 1821, πρός τόν Θεόδωρο 
Κολοκοτρώνη: «Ἐσεῖς νά τά θεω-
ρεῖτε ταῦτα ὡς ἄκυρα, καθότι γί-
νονται μέ βίαν καί δυναστείαν 
καί ἄνευ τῆς θελήσεως τοῦ Πα-
τριάρχη». Τό «σκοινί», ἄλλωστε, 
τοῦ Πατριάρχη μαρτυροῦσε ἀπό 
μόνο του τήν ἀλήθεια. Τελείωσε 
βιαστικά καί ἄδοξα ἡ ἐπανάστα-
ση στίς Παραδουνάβιες ἡγεμονίες, 
ἀλλά μέ αἰώνιο πρότυπο θυσίας, 
μέ τή θυσία τοῦ Ἱεροῦ Λόχου στό 
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Δραγατσάνι. Ὁ Ἱερός Λόχος ἦταν 
ὁ ἀνθός τῆς Ἑλληνικῆς νεολαίας 
ἀπό τά πανεπιστήμια τῆς Εὐρώ-
πης καί τῆς Ρωσσίας τοῦ 1821. 
Πεντακόσιοι νέοι συνέταξαν τόν 
Ἱερό Λόχο καί ἔπεσαν στό Δραγα-
τσάνι. Νά σημειώσουμε μία κρί-
σιμη λεπτομέρεια. Οἱ Ρουμάνοι 
καί Μολδαβοί, φυσικοί τοπάρ-
χες, πρόδωσαν τήν Ἐπανάστα-
ση, μέ τό σκεπτικό «θά διώξουμε 
τόν Τοῦρκο γιά νά μονιμοποιή-

σουμε τούς Ἕλληνες ἡγεμόνες;». 
Αὐτό ἦταν τό στρατηγικό λάθος 
τοῦ Ὑψηλάντη. Δέν εἶχε ὑπολογί-
σει σωστά. Ὁ ἀδερφός του, ὁ Δη-
μήτριος Ὑψηλάντης, ἔκλεισε τόν 
Ἀγῶνα, νικητής στήν μάχη τῆς 
Πέτρας Βοιωτίας στίς 12 Ὀκτω-
βρίου τοῦ 1829. Στίς 14 Ὀκτω-
βρίου ὁ Σουλτάνος ὑπέγραφε τήν 
ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδας μέ τή 
συνθήκη τῆς Ἀδριανουπόλεως.
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ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ
ΕΙΣ ΑΙΩΝΙΟΥΣ ΜΟΝΑΣ

Ἱερεύς 
Δημήτριος Δεδούσης

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ, πλήρης 
ἡμερῶν, ὁ Ἱερεύς Δημήτριος Δε-
δούσης, συνταξιοῦχος ἐφημέριος 
τῆς ἐνορίας Προφήτου Ἠλιού καί 
Ἁγίων Νεομαρτύρων Τριπόλεως.

Ὁ π. Δημήτριος Δεδούσης, τοῦ 
Γεωργίου καί τῆς Ἑλένης, ἐγεννή-
θη εἰς Γεωργίτσιον Λακωνίας τήν 
6ην Μαρτίου 1931. Ἧταν ἀπόφοι-
τος τοῦ Ἀνωτέρου Ἐκκλησιαστι-
κοῦ Φροντιστηρίου Καλαμάτας 
καί πτυχιοῦχος τῆς Παιδαγωγικῆς 
Ἀκαδημίας Τριπόλεως. Τό 1960 
ἐνυμφεύθη τήν Ἀλεξάνδρα Εὐαγ. 
Κογιώνη, μεθ’ ἧς ἀπέκτησαν τέσ-
σαρα τέκνα. 

Ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ μακαρι-
στοῦ Μητροπολίτου Μαντινείας 
καί Κυνουρίας κυροῦ Θεοκλήτου 
Β' Διάκονος τήν 14ην Ἀπριλίου 
1968 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας 
Βαρβάρας Τριπόλεως καί Πρεσβύ-
τερος τήν 21ην Ἀπριλίου 1968 εἰς 
τόν αὐτόν Ἱερόν Ναόν.

Ἀπό 4ης Μαρτίου 1984 τοῦ 
ἀνετέθη τό ἔργον τῆς πνευμα-
τικῆς πατρότητος. Ἔλαβεν ὑπό 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ τό ὀφφίκιον τοῦ 
Πρωτοπρεσβυτέρου τήν 15ην Δε-

κεμβρίου 1995 καί τό Χρυσοῦν 
Μετάλλιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως τήν 14ην Μαρτίου 2004.

Ἀπό τῆς εἰς Πρεσβύτερον χει-
ροτονίας του καί ἐπί εἰκοσαετίας 
διηκόνησε ὡς τακτικός ἐφημέρι-
ος τῆς ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου 
Ἁγιωργίτικων. Ἀπό 1ης Φεβρου-
αρίου 1988 ἕως τῆς συνταξιοδο-
τήσεώς του τήν 1ην Μαΐου 2003 
διηκόνησε ὡς τακτικός ἐφημέριος 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού 
Τριπόλεως.

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τήν 3ην 
Φεβρουαρίου 2022, ἀφοῦ ἐνόση-
σε ἀπό κορωνοϊό. Ἡ Ἐξόδιος Ἀκο-
λουθία τοῦ μεταστάντος ἐψάλη 
8ην Φεβρουαρίου καί ὥρα 12:30 
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μ.μ., εἰς τόν Ἱερό Ναό Προφή-
του Ἠλιού Τριπόλεως, ὑπό τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ.

Πρεσβυτέρα 
Φωτεινή Τσίτουρα

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τό πρωί 
τῆς Κυριακῆς 26ης Δεκεμβρίου 
2021, εἰς ἡλικίαν 47 ἐτῶν, ἡ Πρε-
σβυτέρα Φωτεινή Τσίτουρα-Νική-
τα, σύζυγος τοῦ Ἱερέως Ἰωάννου 
Τσίτουρα, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ τῶν Ἁγίων  Ραφαήλ Νι-
κολάου καί Εἰρήνης Τριπόλεως, 
πού παραλλήλως ἐξυπηρετεῖ καί 
τίς λειτουργικές ἀνάγκες τῆς Ἐνο-
ρίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κάψια 
Μαντινείας.

Ἡ μακαριστή Πρεσβυτέρα Φω-
τεινή ὑπῆρξε πρότυπο καλῆς μη-
τέρας, συμπαθής καί φιλάγαθος, 
καί ὑπηρέτησε καί ἐκείνη ἐπαξίως 
μέ τόν ἰδικό της τρόπο τήν τοπι-
κή μας Ἐκκλησία.

Ἡ μακαριστή Πρεσβύτερα ἐγεν-
νήθη πρίν ἀπό 47 ἔτη εἰς τό Του-
μπίτσι Γορτυνίας, θυγατέρα τοῦ 
Ἱερέως Νικολάου καί τῆς πρεσβυ-
τέρας Ζωίτσας. Ἀπό τούς εὐλογη-
μένους γονεῖς της ἔλαβε παιδεία 
καί νουθεσία Κυρίου καί ἐκεῖνες 

τίς πολύτιμες ἀρχές καί ἀξίες, μέ 
τίς ὁποῖες ἐπορεύθη εἰς τήν σύ-
ντομη πορεία της ἐπί τῆς γῆς. Μέ 
τόν σύζυγό της π. Ἰωάννη ἀπέ-
κτησαν δύο τέκνα, τόν Νικόλαο 
καί τόν Ματθαῖο.

Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς μετα-
στάσης Πρεσβυτέρας ἐψάλη τήν 
Δευτέρα 27η Δεκεμβρίου 2021 
καί ὥρα 12.30 μ.μ.  εἰς τόν Ἱερό 
Ναό τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολά-
ου καί Εἰρηνης Τριπόλεως, παρά 
τοῦ  Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας Μαντινείας καί Κυνουρί-
ας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

Εὐχόμεθα ὁ Πανάγαθος Θεός νά 
ἀναπαύσῃ τήν ψυχή της «ἔνθα οἱ 
δίκαιοι ἀναπαύονται».
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100 χρόνια 
ἀπό τήν καταστροφή τῆς Ἰσμίρ
τό «μαργαριτάρι τῆς Ἀνατολίας»

Τοῦ Βασίλη Τζανακάρη

Γ ιά τόν Βενιζέλο τό χρυσό 
κλειδί τῆς Ἀνατολῆς ἦταν 

ἡ Σμύρνη, πού ὅποιος τήν κατεῖχε 
στήν πραγματικότητα κατεῖχε 
πολύ περισσότερα ἀπ’ ὅσα φαινό-
ταν ἐκ πρώτης ὄψεως. Ἡ «δυτικό-
τροπη» Σμύρνη. Ἡ «ἐρασμία» καί 
ὁ «στέφανος τῆς Ἰωνίας». Ἡ κα-
τάλευκη, πού φάνταζε σάν φτερό 
περιστεριοῦ ἄλλοτε ὅπως ἀναδυ-
όταν μέσα ἀπό τό θάμβος τοῦ 
πρωινοῦ καί τό γαλάζιο τῆς θά-
λασσας, κι ἄλλοτε καθώς χανόταν 
στήν ἀχλή τοῦ δειλινοῦ. Ἡ ἄπιστη 
Σμύρνη. Ἡ «Γκιαούρ Ἰσμίρ», ὅπως 
τήν ἀποκαλοῦσαν οἱ Τοῦρκοι. Τό 
«λουλούδι τῆς Ἰωνίας», πού τό 
ἔβλεπαν οἱ Ἕλληνες ν’ ἀνθίζει 
μέσα ἀπό τά χέρια τους, νά τούς 
ὀμορφαίνει τή ζωή καί νά μεθά-
ει τήν ψυχή τους ὅπως μόνο τά 
ὄνειρα μποροῦν νά τό κάνουν. 

Ὁ Χρῆστος Σολομωνίδης γρά-
φει πώς, ἄν ἡ Σμύρνη ὑπῆρξε ὁ 
«ὀφθαλμός τῆς Ἀσίας», ἡ προκυ-
μαία της ἦταν ἡ «κόρη αὐτοῦ τοῦ 
ὀφθαλμοῦ». Κανείς ἀπό τούς νέ-
ους κατοίκους της δέν θυμόταν 
πλέον τίς παλιές ξύλινες γέφυ-
ρες πού «ἔδεναν» τά σπίτια πού 

βρίσκονταν κυριολεκτικά μέσα 
στή θάλασσα μέ τό στέρεο ἔδαφος 
τῆς παραλίας. Στά μέσα τοῦ 19ου 
αἰώνα λένε καί γράφουν οἱ ἱστο-
ρικοί πώς εἶχαν ἀρχίσει νά ἀνα-
τρέπονται τά πάντα σέ σχέση μέ 
τήν παλιά Σμύρνη. Οἱ προσχώ-
σεις στήν περιοχή τοῦ λιμανιοῦ 
θά δημιουργήσουν νέα μεγάλα 
οἰκοδομικά τετράγωνα, στά ὁποῖα 
σπεύδει νά ἐγκατασταθεῖ ἡ ἀστική 
τάξη τῆς ἐποχῆς, οἱ Εὐρωπαῖοι, οἱ 
Ἕλληνες, οἱ Ἀρμένιοι, οἱ Ἑβραῖοι, 
πού ἐγκαταλείπουν τά σπίτια 
τους στόν μέχρι τότε Φραγκομα-
χαλά. Ἄλλοι ἀπό αὐτούς μετακο-
μίζουν στά προάστια τοῦ Βουτζᾶ 
καί τοῦ Μπουρνόβα. Ἀλλά ἡ πλέ-
ον ἀριστοκρατική συνοικία τῆς 
Σμύρνης δέν θά πάψει νά εἶναι ἡ 
Μπέλλα Βίστα (Καλή Θέα), μέ τά 
ὄμορφα σφυρήλατα φανάρια τοῦ 
γκαζιοῦ στίς γωνιές τῶν πλακό-
στρωτων δρόμων καί τά περίτε-
χνα σαχνισιά στίς προσόψεις τῶν 
σπιτιῶν της.

Στά 1867 ἀρχίζει νά κατασκευ-
άζεται ἡ γνωστή καί τόσο ἀγαπη-
μένη προκυμαία, τό θρυλικό Καί. 
Μέ 3.325 μέτρα μῆκος ὅταν αὐτή 
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ὁλοκληρώνεται τό 1874 ἀπό τόν 
γάλλο μηχανικό Ντουσό. Γιά νά 
ἀγαπηθεῖ ὅσο τίποτε ἄλλο ἀπό 
τούς Σμυρνιούς καί νά γίνει ὁ 
πλέον προσφιλής τόπος γιά πε-
ρίπατο καί διασκέδαση. Μέ ἄλλα 
λόγια, νά γίνει ἡ ψυχή, ἡ βιτρίνα 
μίας πόλης πού μ’ αὐτήν ξεκλεί-
δωνε ὅλη τή μαγεία τῆς Ἀνατολῆς 
καί τήν πρόσφερε στόν ἐπισκέπτη 
της μέσα ἀπό ἕναν κατακτητικό 
ἐξωτισμό. Καί μέ τό συνάλλαγμα 
νά ρέει σέ ποτάμια ἀπό λίρες καί 
χάρτινες μπαγκανότες.

Ἀπό ΄δῶ καί πέρα ὁ εὐρωπαϊ-
κός καπιταλισμός θ’ ἀποτυπώνε-
ται στή Σμύρνη μέσα ἀπό χίλιες 
δύο ἐκφάνσεις τῆς καθημερινῆς 
ζωῆς, μέ κυρίαρχη τήν τάξη τῶν 
ἐμπόρων καί τῶν βιομηχάνων, 
καί ἐμφανῆ τόν ἐκδυτικισμό τῶν 
ἀνθρώπων πού τήν ἀντιπροσω-
πεύουν ὡς πρός τό ντύσιμο, τή 
διασκέδαση, τά μέσα μεταφορῶν 
κτλ.

Ἀμέτρητα εἶναι τά προϊόντα 
πού ἐξάγονταν ἀπό τό λιμά-
νι της, μέ πρῶτα τά ξεραμένα 
σύκα (μόνο γιά τήν κατασκευή 
κιβωτίων γιά σύκα ὑπῆρχαν 
στήν πόλη δεκαπέντε ἐργοστά-
σια), γιά νά πάρουν σειρά ὁ κα-
πνός, τό βαμβάκι, ἡ σταφίδα, 
τά πανέμορφα ξακουστά χαλιά 
τῆς ἐνδοχώρας, πού μῆνες, ἀκό-
μα καί χρόνια, τά ὕφαιναν στούς 
ἀργαλειούς τους οἱ γυναῖκες τοῦ 
Οὐσάκ, μέ ἀποτέλεσμα νά φαρ-
δαίνουν ὑπερβολικά τά λαγόνια 

τους καί ν’ ἀνοίγει κατά τρόπο 
βασανιστικό ἡ μέση τους. Μόνο 
στή Σμύρνη, ἡ βρετανική βιομη-
χανία Ὀριεντάλ Κάρπετ ἀπασχο-
λοῦσε 300 ἐργάτριες, καί περίπου 
10.000 στά ἄλλα ἐργοστάσιά της 
πού ἦταν κατεσπαρμένα στό ἐσω-
τερικό, μέ ἐπίσης σημαντική τήν 
ἀλευροβιομηχανία.

Πλοῖα, πλοιάρια, ποστάλια, 
ἱστιοφόρα, ποταμόπλοια μέ τίς 
τεράστιες «φτερωτές» τους ναυ-
λοχοῦσαν κάθε τόσο στό λιμάνι 
της. Πλῆθος ἀπό καταδρομικά, 
θωρηκτά καί πολεμικά παντός 
τύπου, μικρῶν καί μεγάλων δυ-
νάμεων, πόδιζαν στ’ ἀνοιχτά σέ 
περιόδους πολέμου. Μέ τά στόμια 
ἀπό τά βαριά τους κανόνια νά 
χάσκουν ἀπειλητικά. Σέ 7.000 πε-
ρίπου κάθε χρόνο ὑπολογίζονταν 
ὅλα αὐτά τά «ξύλα» καί τά «σί-
δερα» τῆς θάλασσας πού καθρε-
φτίζονταν νωχελικά στά καθαρά 
νερά της.

Μέ τό Καρατάσι, τό Σελαχανέ, 
τήν Καραντίνα, τό Γκιοζ Τεπέ, τό 
Κοκάρ Γιαλί ἀπό τή μία, τό Μερ-
σινλί καί τό Μπαϊρακλί ἀπό τήν 
ἄλλη, καί πιό βόρεια τήν Ἁγία 
Τριάδα, τά Πετρωτά, τό Κορδελιό 
ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπό τήν πόλη 
τῆς Σμύρνης, μέ τελευταία τοῦ 
Παπᾶ τή Σκάλα (Ἡ παραλία τῆς 
Σμύρνης ἐκεῖ πού κατηφόριζε γιά 
τό Κορδελιό) καί τό Τομάζου.

Φωνές διαλαλητῶν ἀντηχοῦσαν 
στήν ἀτμόσφαιρα ἀπό τό ξημέρω-
μα. Κουδούνιζε χαρούμενα τό κα-
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μπανέλι ἀπό τό ἱππήλατο τράμ 
πού μετέφερε τούς βιαστικούς καί 
τούς κουρασμένους, ἔσκιζε κά-
που κάπου τόν ἀέρα ὁ συριγμός 
τῶν τρένων ἀπό τούς δύο σιδηρο-
δρομικούς σταθμούς της, καθώς 
αὐτά ἄλλοτε ἔφταναν θριαμβευ-
τικά στό τέρμα τους κι ἄλλοτε 
ξεκινοῦσαν γιά τό μεγάλο ταξίδι 
τῆς ἐνδοχώρας.

Καφενεῖα, μαγέρικα, θέατρα, 
ξενοδοχεῖα πολυτελείας, κινημα-
τογράφοι. ἐμπορικά, καφέ ἀμάν, 
μπιραρίες, ναυτιλιακά γραφεῖα, 
ἐμπορικοί ἀντιπρόσωποι, ζαχαρο-
πλαστεῖα ἁπλώνονταν ἀπό τή μία 
μέχρι τήν ἄλλη ἄκρη τῆς προκυ-
μαίας, μέ μία ἀτέλειωτη σειρά ἀπό 
πολύχρωμες τέντες ἀπό καραβό-
πανο ἀνοιγμένες σέ ὅλη τή διάρ-
κεια τῶν θερινῶν μηνῶν γιά νά 
τά προφυλάσσουν ἀπό τόν δυνα-
τό ἥλιο. Καί μέ τή χαρακτηριστι-
κή ἐκλεκτικιστική ἀρχιτεκτονική 
τους τά ξενοδοχεῖα «Κραῖμερ» καί 
«Χούκ», τό Θέατρο τῆς Σμύρνης, 
ἡ Τράπεζα τῆς Ἀνατολῆς, ὁ κινη-
ματογράφος τῶν ἀδερφῶν Πατέ, 
ἡ Λέσχη τῶν Κυνηγῶν (στήν 
ἀρχή τῆς ὁδοῦ Γαλάζιου) καί τό 
περίφημο «Σπόρτιγκ Κλάμπ», 
σχεδιασμένα σοφά ἀπό σπουδαί-
ους ἀρχιτέκτονες. (Μία ἰδιαίτερα 
ἐνδιαφέρουσα ἔκθεση τοῦ ἀμερι-
κανικοῦ προξενείου ἀνέφερε ὅτι 
στή Σμύρνη ὑπῆρχαν 15 κινη-
ματογράφοι, 513 καφενεῖα, 226 
οἰνοπωλεῖα καί ταβέρνες. 65 ἑστι-
ατόρια, 43 μπιραρίες καί 8 αἴθου-

σες χοροῦ).
Γευστικότατα, ξακουστά καί 

προσεγμένα, ὅσο φυσικά τό ἐπέ-
τρεπαν οἱ συνθῆκες ὑγιεινῆς ἐκεί-
νης τῆς ἐποχῆς, ἦταν τά διάφορα 
ἐδέσματα τῆς Σμύρνης. Μέ σιγου-
ριά ὡς πρός τήν ποιότητα, τήν 
καθαριότητα ἀλλά καί τήν ὑπο-
δειγματική τους περιποίηση στά 
μεγάλα ρεστοράν τῶν ξενοδοχεί-
ων της, ὅπως ἐκεῖνα τοῦ «Κραί-
μερ» -ἰδιοκτησία κάποτε τῆς 
οἰκογένειας Φωτιάδη- καί τοῦ 
«Χούκ». Καί μέ κάποιους ἐνδοι-
ασμούς γιά ὅλους ὅσοι, προτιμώ-
ντας ἄλλου εἴδους συγκινήσεις, 
χάνονταν στά στενοσόκακά της, 
στά τσαρσιά, στά μπεζεστένια, 
στά παζάρια, στά χαμάμ, στά μα-
γέρικα, στά τζαμιά, στούς οἴκους 
ἀνοχῆς της. Μέ πρωταγωνιστές 
τούς κάθε εἴδους «πειρασμούς», 
ἀπό τήν ἄφθονη ἀγορά τῆς γυναι-
κείας σάρκας μέχρι τήν ἀπόκτη-
ση κάποιου σπάνιου χειρογράφου 
κάποιας ἀντίκας, ἑνός καλοῦ περ-
σικοῦ χαλιοῦ.

Ἄφθονα καί τά «προϊόντα του 
δρόμου», μέ πρῶτο τό ζεστό σα-
λέπι καί τά κάστανα τό χειμώνα, 
τά παγωτά (γλασάδες καί ντο-
ντουρμάδες) καί τίς παγωμένες 
λεμονάδες (μπούζ γκιμπί) γιά τά 
ἰδιαίτερα ζεστά μεσημέρια τοῦ κα-
λοκαιριοῦ. Ἄλλα προϊόντα τοῦ... 
ποδαριοῦ πού ξεχώριζαν ἦταν τό 
σάμαλι, ὁ χαλβάς, τά παστέλια, 
τά σκληρά καί τά ἀφράτα στρα-
γάλια (τσεμπλεμποῦδες), τά ψη-
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μένα καλαμπόκια κ.ἄ.
Μόνο τό ἠλεκτρικό ρεῦμα 

ἄργησε νά ἔρθει στή Σμύρνη ἐπει-
δή ἡ τουρκική κυβέρνηση δέν 
ἐπέτρεπε τήν κατασκευή ἐργοστα-
σίου. Ἔτσι ὁ φωτισμός τῶν δρό-
μων στό κέντρο τῆς πόλης καί 
στήν προκυμαία γινόταν μέ φω-
ταέριο, καί στίς ἀπομακρυσμέ-
νες γειτονιές καί συνοικίες μέ 
φανάρια τοῦ γκαζιοῦ. Πετρέλαιο 
χρησιμοποιοῦσαν γιά τό φωτι-
σμό τῶν σπιτιῶν, ὅπου κυριαρ-
χοῦσαν οἱ γκαζόλαμπες. Μόλις 
τό 1920, μετά τήν ἐγκατάσταση 
τῆς ἑλληνικῆς διοίκησης, ἄρχισαν 
νά ξεφυτρώνουν μικρές ἰδιωτικές 
ἐπιχειρήσεις περιορισμένης παρα-
γωγῆς καί παροχῆς ἠλεκτρικοῦ 
ρεύματος...

Ἀμέσως μετά τήν προκυμαία ὁ 
ἐπισκέπτης ἔμπαινε στόν λεγόμε-
νο Φραγκομαχαλά, πού κάλυπτε 
ἕνα ὁλόκληρο τετράγωνο μέ μι-
κρές προβλῆτες πού εἰσχωροῦσαν 
μέσα στή θάλασσα. Ὁ Φραγκομα-
χαλάς, ἤ Εὐρωπαϊκή Ὁδός ἤ Πα-
ραλέλι, ἦταν γιά τούς Σμυρνιούς 
ὁ πιό φαρδύς καί ὁ πιό ἀγαπημέ-
νος ἀπ’ ὅλους τούς δρόμους, μέ 
τά πλέον ἀντιπροσωπευτικά στοι-
χεῖα τοῦ δυτικοῦ τρόπου ζωῆς, 
ὅπως τά μεγάλα καταστήμα-
τα «Λοῦβρο», «Ὀρόσντι-Μπάκ», 
«Μπόν Μαρσέ», «Μικρό Λοῦβρο», 
«Ξενόπουλος» κ.ἄ.

Πρός τά βόρεια ὁ Φραγκομα-
χαλάς κατέληγε στό βερχανέ τοῦ 
Τενεκίδη. Οἱ βερχανέδες ἦταν δι-

ώροφα ἀρχοντικά, ὑπερυψωμένα, 
μέ κεραμοσκεπή καί ξύλινο κλει-
στό μπαλκόνι, ὁ τελευταῖος τύπος 
τῆς σμυρναίικης ἀστικῆς κατοικί-
ας. Πρός τά νότια καί τά δυτικά 
κατέληγε στίς παλιές ἑλληνικές 
συνοικίες, ἐκεῖ ἀκριβῶς πού συ-
ναντοῦσε τά Γιαλάδικα. Καί ἀπό 
ἐκεῖ ἄρχιζε ἡ ὁδός τῶν «Μεγά-
λων Ταβερνῶν», σχηματίζοντας 
τό τρίστρατο τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, 
μέ τό δρόμο νά περνάει κάτω ἀπό 
τό κωδωνοστάσιό της (κατασκευ-
ασμένο τό 1856 ἀπό τόν ἀρχιτέ-
κτονα Ξ. Λάτρη), γιά νά βγεῖ στή 
συνέχεια στήν καρδιά τῆς ἑλλη-
νικῆς συνοικίας.

Τρεῖς μεγάλες πόλεις ὑπῆρξαν 
πραγματικά πολυπολιτισμικές 
μέσα στό κέρασμα τῶν αἰώνων, 
ἡ ἀρχαία Βαβυλώνα, ἡ Κωνστα-
ντινούπολη, ἡ «πόλη τῶν πόλε-
ων», καί ἡ πεφιλημένη Σμύρνη. 
Ὡς ὑπόδειγμα καί πόλη-πιλότος 
πολυπολιτισμικῆς ἀνάπτυξης θά 
μποροῦσε νά χαρακτηριστεῖ ἡ 
Σμύρνη ἔτσι καί τή μεταφέραμε 
στό σήμερα. Ἰδίως ἀπό τότε πού 
οἱ διομολογήσεις (οἱ διομολογή-
σεις ἦταν συμφωνίες πού εἶχαν 
κατά καιρούς συνάψει οἱ τουρκι-
κές κυβερνήσεις μέ τίς ἀντίστοι-
χες τῆς Εὐρώπης προκειμένου νά 
παραχωρηθοῦν σέ αὐτές ὁρισμένα 
προνόμια σχετικά μέ τό ἐμπόριο, 
γιά νά ἀκολουθήσει ἡ δωσιδικία 
ὅλων τῶν ὑπηκόων τῶν δυτικῶν 
δυνάμεων, οἱ ὁποῖοι δέν δικάζο-
νταν ἀπό τουρκικά δικαστήρια 
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(δηλαδή κάτι σάν τή δική μας 
ἑτεροδικία), εἶχαν δική τους τα-
χυδρομική ὑπηρεσία κ.ἄ.) ἄνοι-
ξαν φαρδιά πλατιά τό δρόμο 
πρῶτα στούς Εὐρωπαίους ἐμπό-
ρους, κι ὕστερα στά «θρησκευτικά 
τσακάλια» τῆς Εὐρώπης καί τῆς 
Ἀμερικῆς πού κάθε τόσο ἀποβιβά-
ζονταν στό λιμάνι της. Ἕνα πραγ-
ματικό «πασπαρτού» ἦταν ἐκείνη 
ἡ συμφωνία τοῦ Σουλεϊμάν τοῦ 
Νομοθέτη μέ τόν Φραγκίσκο τόν 
Α', πού ἀπό τό 1535 καί ὕστερα 
τοῦ παραχωροῦσε ἕνα σωρό εὐκο-
λίες. Μία συμφωνία πού πρῶτα 
τοῦ ἐξασφάλιζε τή σιγουριά γιά 
τό γαλλικό ἐμπόριο, καί στή συ-
νέχεια τοῦ ἔδινε τήν ἀποκλειστι-
κότητα στόν ἔλεγχο ὅλων τῶν 
εἰσαγωγῶν καί τῶν ἐξαγωγῶν τῆς 
Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Γιά 
νά πάρουν σειρά στό πλιάτσικο ἡ 
Ἀγγλία, ἡ Ὀλλανδία, ἡ Αὐστρία, ἡ 
Πρωσία, ἡ Ρωσία κ.ἄ. Γέμισε μέσα 
στό πέρασμα τῶν αἰώνων ἡ Σμύρ-
νη -καθώς ἦταν τό πλησιέστερο 
λιμάνι πρός τήν Κεντρική καί Δυ-
τική Εὐρώπη- ἀπό «κάθε καρυδιᾶς 
καρύδι», ἀργόσχολους, κυνηγη-
μένους, τυχοδιῶκτες, ὑπόδικους, 
πού ἔβλεπαν νά ἀνοίγονται μπρο-
στά τους ὅλοι οἱ θαυμαστοί δρό-
μοι τῆς Ἀνατολῆς.

Ἔτσι ἡ Σμύρνη, ἀπό θαυμαστή, 
ἀπόμακρη καί ὀνειρεμένη, ἔμπαι-
νε στόν 20ο αἰώνα ὡς μία πόλη 
σύγχρονη καί ταυτόχρονα βάρβα-
ρη, νέα καί συνάμα γερασμένη, 
ἑλληνική στό μεγαλύτερο μέρος 

τοῦ πληθυσμοῦ της καί γαλλι-
κή, τουρκική, ἰταλική, ἀρμένικη 
καί ἑβραϊκή στό ὑπόλοιπο. Μέ 
ἕνα ἀνακάτωμα ἠθῶν καί ἐθίμων, 
ἀλλά πάντα ὄμορφη καί φιλόξε-
νη. Μία κοσμοπολίτισσα κυρά, 
ἀνασκουμπωμένη καί περιποιητι-
κή, ἕτοιμη νά ὑποδεχτεῖ φίλους 
καί ἐπισκέπτες, ὅποια γλώσσα κι 
ἄν μιλοῦσαν αὐτοί, σέ ὅποιο Θεό 
κι ἄν πίστευαν. 

Κατάλευκα χριστιανικά κα-
μπαναριά σμιλεμένα ἀπό σπου-
δαίους τεχνίτες καί μαστόρους 
ἀνυψώνονταν προκλητικά καί 
ὑπερήφανα στούς αἰθέρες, συ-
ντροφευμένα ἀπό τούς θόλους 
καί τά ἠμιθόλια τῶν ἐκκλησιῶν 
τους, καί ὑψικόρυφοι μιναρέδες 
προσπαθοῦσαν νά σκίσουν τό κα-
ταγάλανο στερέωμα μέ τό κοφτε-
ρό τους μισοφέγγαρο.

Πολύχρωμες κυμάτιζαν στίς 
προσόψεις τῶν εὐρωπαϊκῶν της 
κτισμάτων οἱ προξενικές σημαῖες, 
ἄλλοτε μέ ἐλαφρούς κυματισμούς 
ἀπό τόν μπάτη κι ἄλλοτε «τρελα-
μένες» ἀπό ἄγριους ἀέρηδες πού 
ἔρχονταν ἀπό τό ἀνοιχτό πέλαγος.

Στή διάρκεια τοῦ χειμώνα, κα-
θώς τό νυχτερινό πούσι ἀνέβαι-
νε ἀπό τή θάλασσα, οἱ λάμπες 
τοῦ γκαζιοῦ καί τῆς ἀσετυλίνης 
δέν ἦταν παρά θαμπές φωτεινές 
ἑστίες πού ἔριχναν στό βρεγμέ-
νο πλακόστρωτο τῆς προκυμαί-
ας ὁλοένα καί πιό ἀδύναμες τίς 
κυκλικές τους λάμψεις. Ἡ Σμύρ-
νη δέν ἔπαυε νά εἶναι μία λιμα-



26

νίσια πόλη συνωστισμένη κάτω 
ἀπό τόν ἴσκιο τοῦ Πάγου, μέ τή 
χαρακτηριστική ὑγρασία καί ρυ-
παρότητα στά κάπως ἀπομακρυ-
σμένα στενά της. Τά ἴδια στενά 
πού, ὅταν ἔβρεχε ἤ χιόνιζε -πράγ-
μα κάπως σπάνιο γιά τή Σμύρνη-, 
τά κυρίευε μία παράξενη ἡσυχία, 
ἐνῶ οἱ σκιές στούς τοίχους με-
γάλωναν, τά δωμάτια γέμιζαν 
σκοτάδι καί τά βήματα τῶν ξε-
νύχτηδων πάνω στά καλντερίμια 
ἠχοῦσαν παράξενα.

Οὔτε ἦταν ὅλη γεμάτη ἀπό τε-
ράστια καταστήματα, κέντρα 
διασκέδασης καί ἐμπορικά. Περισ-
σότερα ἦταν τά μικρομάγαζα, τά 
μαγαζιά ὅπου μποροῦσες νά βρεῖς 
καί ν’ ἀγοράσεις αὐτό πού σ’ ἐνδι-
έφερε. Κι ἀκόμα πιό πολλοί οἱ μι-
κροί καφενέδες καί τεκέδες της. 
Ἰδίως ἐκεῖνοι πού μέσα τους κυρι-
αρχοῦσε ἡ μυρουδιά ἀπό τό φρε-
σκοψημένο λιβάνι. Γιατί εἴπαμε 
πώς ἡ Σμύρνη ἦταν μία τερά-
στια πύλη πού ἀπό τή μία ἄνοιγε 
στό ἐξωτικό χάος τῆς Ἀνατολῆς, 
κι ἀπό τήν ἄλλη ἔκλεινε περιπαι-
χτικά τό μάτι στίς μαγεῖες τῆς 
Δύσης.

Γι' αὐτό ἀνάμεσα στά σκοτει-
νά καί ὑγρά της στενά, τά μεϊ-
ντάνια καί τή φαρδιά παραλία, 
τή μουσκεμένη πολλές φορές ἀπό 
μία τρυφερή κι ἐπίμονη βροχή, 
μέ τό δροσερό ἀεράκι ἀπό τή με-
ριά τῆς θάλασσας νά χαϊδολογά-
ει περιπαιχτικά τά φύλλα στίς 
βαρυφορτωμένες κληματαριές, 

δέν ἦταν λίγες οἱ φορές πού πρό-
βαλλε ἀπειλητικό τό πρόσωπο 
τῆς Δύσης. Μέ τούς φανατισμέ-
νους ὀπαδούς τῶν θρησκευτικῶν 
της δογμάτων νά συμφύρονται 
κατά τόν 19ο αἰώνα καί νά δια-
γκωνίζονται σέ μία ἐπίμονη καί 
πολύχρονη ἁρπαχτική προσπά-
θεια προσηλυτισμοῦ, κυρίως τῶν 
Ἑλλήνων.

Ἀλλά δέν ἔρχονταν μόνο αὐτοί. 
Στό λιμάνι τῆς Σμύρνης κάθε τόσο 
ξεχυνόταν ἕνα μεγάλο πλῆθος ξέ-
νων ἐμπόρων καί περιηγητῶν. 
Οἱ πρῶτοι ἀποκαλοῦνταν ἀπό 
τούς ντόπιους Φράγκοι, κι ἦταν 
αὐτοί πού δημιούργησαν στό κέ-
ντρο τῆς Σμύρνης τήν Εὐρωπα-
ϊκή Ὁδό, περισσότερο γνωστή ὡς 
Φραγκομαχαλά.

Ἡ Εὐρωπαϊκή Ὁδός ἦταν ἡ μο-
ναδική στήν ὁποία μποροῦσες 
νά συναντήσεις τή μεγαλύτερη... 
ποικιλία τοῦ γυναικείου πληθυ-
σμοῦ τῆς Σμύρνης, ἀλλά καί τή 
θελκτικότερη, πού περιδιάβα-
ζε ἀμέριμνη κι ἀργόσχολη, κου-
βεντίαζε, χάζευε τίς βιτρίνες τῶν 
βιβλιοπωλείων, ξεφύλλιζε ἤ ἀγό-
ραζε τίς τελευταῖες εὐρωπαϊκές 
καί ἑλληνικές ἐκδόσεις, ἔψαχνε 
ἀνάμεσα σέ γαλλικούς κονδυ-
λοφόρους, γερμανικά μπουκα-
λάκια κόκκινης καί γαλάζιας 
μελάνης, διάλεγε ἀπό ἀτελείωτες 
σειρές βιεννέζικα μολύβια μέ μα-
λακό ἤ σκληρό γραφίτη, ρίχνο-
ντας κλεφτές ματιές στήν ὅποια 
«πορνογραφία τῶν παρισινῶν 
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βουλεβάρτων» ἔφτανε μέ τήν τε-
λευταία ταχυδρομική ἀποστολή.

Ὅσο γιά τά ροῦχα, ὁ Γκαστόν 
Ντεσάμπ γράφει πώς ἡ Σμύρ-
νη εἶχε γεμίσει ἀπό τά «αἰώνια 
βαμβακερά» τοῦ Μάντσεστερ, 
παρντεσού, ζακέτες, γιλέκα καί 
κοστούμια ἀπό κάθε λογῆς ὑφά-
σματα πού κατέφθαναν στό λι-
μάνι της καλά ἀμπαλαρισμένα 
ἀπό ἕνα συνεταιρισμό ραφτῶν 
τῆς Αὐστρίας, ὥστε οἱ Σμυρνιοί μέ 
ὅλα αὐτά τά προϊόντα τῆς προ-
ηγμένης εὐρωπαϊκῆς βιομηχανίας 
νά παρουσιάζονται καθημερινά 
ντυμένοι στήν πένα. Καί μπορεῖ 
πολλοί ἀπό αὐτούς νά φοροῦσαν 
τό πατροπαράδοτο κόκκινο φέσι 
τῶν Ὀθωμανῶν, ἀλλά, ἄν παρα-
τηροῦσες καλά, θά ἔβλεπες τήν 
ὅλη τους ἐμφάνιση νά καταλήγει 
σέ φίνα ὑποδήματα, κατασκευ-
ασμένα ἀπό καλό κατεργασμένο 
δέρμα φερμένο ἀπό τήν Τουλόν.

Τήν ἐποχή στήν ὁποία ἀναφε-
ρόμαστε οἱ κάτοικοι τῆς Σμύρνης 
ἦταν 275.000, καί ἀπό αὐτούς οἱ 
135.000 ἦταν Ἕλληνες, οἱ 92.000 
Τοῦρκοι, οἱ 25.000 Ἑβραῖοι, οἱ 
14.000 Εὐρωπαῖοι καί οἱ 9.000 
Ἀρμένιοι (κατ’ ἄλλους ἡ Σμύρνη 
τήν ἐποχή τῆς ἑλληνικῆς κατοχῆς 
εἶχε περίπου 370.000 κατοίκους. 
Ἀπό αὐτούς οἱ Ἕλληνες ἦταν 
165.000, οἱ Τοῦρκοι 80.000, 
ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι ἦταν Ἀρμένι-
οι, Ἑβραῖοι καί Λεβαντίνοι). Ποι-
κιλία καί πανσπερμία ἀνθρώπων. 
Μέ ξέχωρες «κοψιές» καί σουσού-

μια, διαφορετικές φυσιογνωμίες, 
ντυσίματα καί γλῶσσες, σέ ἕνα 
δημιουργικό συνταίριασμα. Μέ 
κυρίαρχο στοιχεῖο τό ἑλληνικό. 
Καί χαρακτηριστικά του τή δυνα-
μικότητα, τόν πλοῦτο, τά εὐαγῆ 
του ἱδρύματα, τίς ἐκκλησίες, τίς 
ἐθνικές καί θρησκευτικές του 
γιορτές καί, τέλος, τόν ἐπιστημο-
νικό καί πνευματικό του κόσμο.

Ὁ ζωγράφος-φωτογράφος 
Μπουασονά τριγυρίζει ἐντυπω-
σιασμένος στούς πολυάνθρωπους 
δρόμους της, καταγράφοντας 79 
σχολεῖα καί 19.915 μαθητές καί 
μαθήτριες. Ὅσο γιά τίς ἐπιμέρους 
διαφορετικότητες, αὐτές, ὅπως 
σημειώνει, εἶχαν ἐνταχθεῖ στό 
μουσουλμανικό στοιχεῖο, ὅπου, 
ἐκτός τῶν ἄλλων, εἶχαν βρεῖ κα-
ταφύγιο οἱ καταδιωγμένοι ἀπό 
τήν Κριμαία καί τόν Καύκασο 
Τάταροι καί Κιρκάσιοι.

Καλοφτιαγμένα ἀρχοντικά, μέ 
φανταχτερούς κήπους, δροσε-
ρές πρασιές, περίτεχνες μετόπες, 
ψηλά σαχνισιά καί ἐξῶστες δέ-
σποζαν στούς στενούς καί στούς 
φαρδιούς δρόμους, στίς πλατεῖες, 
δίπλα στά τσαρσιά, στά παρτέ-
ρια τά φορτωμένα χίλια δύο λου-
λουδικά καί στά βαθύσκιωτα 
ἀνοίγματα τῆς Σμύρνης. Ράθυ-
μες βικτόριες, μόνιππα, κουδου-
νάτα καί μπιχλιμπιδάτα λαντό 
πηγαινοέρχονταν φουριόζικα κι 
ἀλέγκρα κουβαλώντας τούς κα-
λοζωισμένους ἄρχοντές της στήν 
ἀποβάθρα, νά κάνουν χάζι τό ἀέ-
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ναο παζαρλίκι πού γινόταν ἐκεῖ 
ἀπό τά βαθιά χαράματα, πλάι 
στά μεγάλα ἐμπορικά, τίς μαζε-
μένες φελοῦκες καί τά ψαροκά-
ικα πού λικνίζονταν πάνω στό 
ἤρεμο, καθαρό νερό, δεμένα καλά 
στούς κάβους, μέ τούς ἀχθοφό-
ρους νά κατεβάζουν συνέχεια ἀπό 
τ’ ἀμπάρια τους μπαγάζια καί 
πραμάτειες.

Ἀραγμένοι ἀργόσχολοι, χαυνω-
μένοι ἀπό τή ζέστη τῆς μέρας πού 
ἔφευγε, ροκάνιζαν τό ὑπόλοιπό 
της ἄλλοι ριγμένοι στίς ἀμέτρη-
τες καρέκλες τῶν ὑπαίθριων κα-
φενείων τῆς παραλίας, κι ἄλλοι 
σέ ὅποια γωνία τούς βόλευε, κα-
πνίζοντας λαθραῖα τσιγάρα ἢ μα-
σουλώντας πασατέμπο, πίνοντας 
ἀναψυκτικά καί παίζοντας τίς 
χοντρές κεχριμπαρένιες χάντρες 
ἀπό τά κομπολόγια τους, φιλοσο-
φώντας καθετί μικρό, καθημερι-
νό κι ἀσήμαντο, πού στά μάτια 
τους ἐμοίαζε μέ θαῦμα μοναδικό 
καί ἀξεπέραστο.

«Ἰσμίρ» λέει ἕνα παλιό ἀραβικό 
τραγούδι «Ἰσμίρ, μάτι τοῦ Λεβά-
ντε, μαργαριτάρι τῆς Ἀνατολίας». 

Οἱ περιηγητές μᾶς ἄφησαν μι-
κρά ἤ μεγάλα ὁδοιπορικά ἀρι-
στουργήματα. Ἐκπληκτικές εἶναι 
οἱ περιγραφές, οἱ καταγραφές, οἱ 
ἐντυπώσεις τους, καθώς καί ἡ δι-
άσωση μοναδικῶν στοιχείων ἀπό 
τήν καθημερινή ζωή τῶν ἀνθρώ-
πων. Χιλιάδες σελίδες βιβλίων 
πού ἔγραψαν καί τύπωσαν, προ-
σθέτοντας σ’ αὐτές πανέμορφα 

σχέδια καί γκραβοῦρες, ὑμνώντας 
θριαμβευτικά τίς γυναῖκες τῆς 
Σμύρνης, κυρίως τίς Ἑλληνίδες, 
τήν ὀμορφιά καί τόν ἐρωτισμό 
πού ἐξέπεμπαν ὡς αὔρα διάχυτη 
σέ ὅλη τήν πόλη.

Ἔτσι δικαιολογημένα, ὅπως 
γράφει ὁ συγγραφέας Νίκος Πε-
τσάλης-Διομήδης, ὁ Βενιζέ-
λος ἀποδέχτηκε τήν προσφορά 
ἰσχυρῶν τίτλων γιά τή Σμύρ-
νη, ἀντί νά ἀρκεστεῖ στήν ἐλπί-
δα τῆς πιθανῆς προσφορᾶς τῆς 
Κωνσταντινούπολης.

Λένε πώς ὁ Ἐλευθέριος Βενι-
ζέλος εἶχε καυχηθεῖ κάποτε πώς 
ἦταν ὁ μόνος Ἕλληνας στόν κό-
σμο πού μποροῦσε ν’ ἀρνηθεῖ τήν 
Πόλη. Καί αὐτό ὁ ἴδιος συγγραφέ-
ας τοῦ τό καταλογίζει ὡς ἕνα ἀπό 
τά τραγικότερα λάθη του. Σέ ἀντί-
φαση μέ ὅ,τι συχνά ἐπέμενε νά 
λέει στόν στρατηγό του Λεωνίδα 
Παρασκευόπουλο, πού ἦταν μα-
νιακός μέ τό κάπνισμα πούρων, 
ὅταν ἤθελε νά τόν πειράξει: «Κι 
ἔτσι, πού λές, Λεωνίδα, θ’ ἀνάβεις 
τό ποῦρο σου στόν Ἔβρο καί θά 
τό ἀποτελειώνεις στό «Πέρα Παλ-
λάς» (Τό πολυτελές ξενοδοχεῖο 
«Πέρα Παλλάς» τῆς Κωνσταντι-
νούπολης ὑπῆρξε τό «ἄντρο» τῶν 
ἑλλήνων ἀξιωματικῶν πού, μετά 
τήν ἀποτυχία τοῦ Βενιζέλου στίς 
ἐκλογές τῆς 1ης Νοεμβρίου 1920, 
κατέφυγαν ἐκεῖ ξανασυστήνο-
ντας τήν Ἐθνική Ἄμυνα, παίρνο-
ντας τήν ὀνομασία «ἀμυνίτες»). 
Γιά νά καταλήξουμε ὅτι ἡ ὅποια 
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ἄρνηση τοῦ Βενιζέλου νά δεῖ, νά 
ἐξετάσει σοβαρά καί νά ἐπιζητή-
σει τήν προσάρτηση τῆς Κωνστα-
ντινούπολης στήν Ἑλλάδα «ἦταν 
ἁπλά καί μόνο ἕνας διπλωματι-
κός ἑλιγμός».

Ἐκεῖνο πού ἔθελγε τόν ἕλλη-
να πρωθυπουργό ἦταν τό ὅραμα 
τῆς Μεγάλης Ἑλλάδας. Καί αὐτό 
ἤθελε νά πραγματοποιήσει. Μίας 
Ἑλλάδας πού θά ἄρχιζε ἀπό τήν 
Ἀδριατική θάλασσα καί θά ἔφτανε 
ὡς τόν Εὔξεινο Πόντο. Ἕνα κομ-
μάτι τῆς Μεσογείου πού ἐκεῖνος 
τό ὀνειρευόταν γεμάτο ἀμπέλια, 
ἐλιές, ἀρχαίους ναούς. «Μία ἑστία 

Ἑλληνισμοῦ πού ξεκινοῦσε ἀπό 
τά βάθη τῶν αἰώνων καί ξανα-
γύριζε πιά στά χέρια τῶν ἀρχικῶν 
του κυρίων» γράφει ὁ Σμίθ. Καί 
μία Ἑλλάδα πού ὅμοιά της εἶχε 
νά δεῖ ὁ κόσμος ἀπό τά χρόνια 
τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. 
Μέ ἀπέραντες ἐκτάσεις, μνημεῖα 
πολιτισμοῦ, ἀνοιχτές θάλασσες, 
μέ τό λαό της κυρίαρχο καί δου-
λευτή, νά ὀργώνει, νά σκάβει, νά 
θερίζει, νά χτίζει, νά δημιουργεῖ.

Ἕνα ὄνειρο πού παραῆταν γοη-
τευτικό γιά νά μπορέσει νά πραγ-
ματοποιηθεῖ. Ἀλλά ὁ Βενιζέλος 
δέν τό ἔβαζε κάτω.
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Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 
ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ

Ἰωάννου Δ. Μακρῆ, Προέδρου τῆς Διεθνοῦς Ἀδελφότητος 
Ἀπογόνων τῶν Ἐλεύθερων Πολιορκημένων

Τ ό Σάββατο τοῦ Λαζάρου, 
στίς 10 Ἀπριλίου τοῦ 

1826, ἡ Ἔξοδος τῶν Ἐλεύθερων 
Πολιορκημένων δέν χωροῦσε πιά 
καμμιά ἀναβολή. Ἡ πείνα εἶχε 
ἀρχίσει, νά ἀποδεκατίζη φρουρά 
καί πληθυσμό μέ τέτοιους ρυθ-
μούς πού ὑποχρέωσαν τούς Κα-
πετάνιους νά ὑλοποιήσουν ἄμεσα 
τήν κοινή ἀπόφαση, τήν μόνη 
ἀποδεκτή ἀπό τό στρατιωτικό, 
τόν λαό καί τόν κλῆρο τοῦ Με-
σολογγίου. Ὅμως, ἡ Ἔξοδος ἦταν 
ἕνα στρατιωτικό ἐγχείρημα καί 
σάν τέτοιο ἀπαιτοῦσε σχέδιο. Γιά 
τήν κατάρτισή του λοιπόν, ὁ μό-
νος ἐναπομείνας ἀπό τήν Διευ-
θυντική Ἐπιτροπή, Ἰωάννης 
Παπαδιαμαντόπουλος, συγκάλε-
σε τούς ὁπλαρχηγούς καί τούς 
δημογέροντες στήν ντάπια τοῦ 
Καπετάνιου τοῦ Ζυγοῦ καί τοῦ 
Μεσολογγίου, Δημήτρη Μακρή. 
Ἔτσι, ἐκτός ἀπό τούς Παπαδιαμα-
ντόπουλο καί Μακρή, προσῆλθαν 
οἱ ὁπλαρχηγοί Νότης Μπότσαρης, 
Μῆτσος Κοντογιάννης, Νικολός 
Στουρνάρης, Γεωργάκης Βαλτι-
νός, Κίτσος Τζαβέλλας, Γεωργά-

κης Κίτσος, Κώστας Χορμόβας, 
Γεωργάκης Βάγιας, Θανασάκης 
Ραζηκότσικας, Χρῆστος Φωτομά-
ρας, Κώστας Βλαχόπουλος, Γιάν-
νης Μπαϊρακτάρης, Μῆτρος 
Δεληγιώργης καί Γιωργάκης Κα-
ραμπίνης, οἱ δημογέροντες Ἀνά-
στασης Παλαμᾶς (Καραπιπέρης) 
καί Πάνος Παπαλουκᾶς καί ὁ 
Δεσπότης Ἰωσήφ. Τέλος, παρών 
ἦταν καί ὁ Νικόλαος Κασομούλης 
πού εἶχε τόν ρόλο τοῦ γραμματέα 
καί πού στό ἔργο του «Ἐνθυμή-
ματα Στρατιωτικά» μᾶς διασώζει 
τίς διαδικασίες αὐτές. Τό σχέδιο 
πού συζητήθηκε ἀφοροῦσε τόν 
τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά γινόταν ἡ 
Ἔξοδος καί ἀνέλαβε νά τό ὑπαγο-
ρεύση, ἴσως ὡς πιό μορφωμένος 
ὁ Δεσπότης Ἰωσήφ: «Ἐν ὀνόματι 
τῆς Ἁγίας Τριάδος».

Ἡ ἐπίκληση αὐτή εἶναι δηλω-
τική τόσο τῆς ταυτότητας τῶν 
Ἐξοδιτῶν, ἀλλά ὅσο καί τῆς πί-
κρας τους, μιᾶς καί ὅλοι οἱ ὑπό-
λοιποι τούς εἶχαν ἐγκαταλείψει 
στήν τύχη τους καί μόνο στόν 
Θεό ἤλπιζαν.

«Βλέποντες τόν ἑαυτόν μας, 
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τό στράτευμα καί τούς πολίτας 
ἐν γένει μικρούς καί μεγάλους 
παρ’ ἐλπίδαν ὑστερημένους ἀπό 
ὅλα τά κατεπείγοντα ἀναγκαῖα 
τῆς ζωῆς πρό 40 ἡμέρας καί ὅτι 
ἐκπληρώσαμεν τά χρέη μας ὡς πι-
στοί στρατιῶται τῆς πατρίδος εἰς 
τήν στενήν πολιορκίαν ταύτην 
καί ὅτι, ἐάν μίαν ἡμέραν ὑπο-
μείνωμεν περισσότερον, θέλομεν 
ἀποθάνει ὄρθιοι εἰς τούς δρόμους 
ὅλοι.

Θεωροῦντες ἐκ τοῦ ἄλλου ὅτι 
μᾶς ἐξέλιπεν κάθε ἐλπίς βοήθει-
ας καί προμήθειας, τόσον ἀπό 
τήν θάλασσαν καθώς καί ἀπό 
τήν ξηράν ὥστε νά δυνηθῶμεν 
νά βαστάζωμεν, ἐνῶ εὑρισκόμεθα 
νικηταί τοῦ ἐχθροῦ, ἀποφασίσα-
μεν ὁμοφώνως: Ἡ ἔξοδός μας νά 
γίνη βράδυ εἰς τάς δύο ὥρας τῆς 
νυκτός 10 Ἀπριλίου, ἡμέρα Σάβ-
βατον καί ξημερώνοντας τῶν Βα-
ΐων, κατά τό ἑξῆς σχέδιον, ἢ ἔλθη 
ἢ δέν ἔλθη βοήθεια».

Στήν εἰσαγωγή τῆς ἀπόφασης, ὁ 
Δεσπότης κάνει μιά σύντομη ἀπο-
τίμηση ξεκινώντας φυσικά ἀπό 
τήν πείνα, ἡ ὁποία τούς ἔφερε σέ 
αὐτήν τήν κατάσταση. Ἡ ὑπό-
μνηση ὅτι «ὡς πιστοί στρατιῶται 
τῆς πατρίδος» ἔπραξαν στό ἀκέ-
ραιο τό καθῆκον τους, ἀφορᾶ τήν 
φρουρά τοῦ Μεσολογγίου, διότι 
ἡ Ἀπόφαση εἶναι πρωτίστως ἕνα 
στρατιωτικό κείμενο καί ὁ συντά-
κτης του ἐξηγεῖ πῶς ὁδηγήθηκαν 
στήν θέση πού βρίσκονται. Ἐνῶ 
λοιπόν δηλώνει ρητά ὅτι εἶναι νι-

κητές, ἐξηγεῖ ὅτι ἔχουν πλέον χά-
σει κάθε ἐλπίδα γιά βοήθεια καί 
αὐτό τούς ὑποχρεώνει νά κάνουν 
τήν ἔξοδο. Καμμιά ἀναφορά σέ 
ὅποια ἐνδιάμεση λύση, ἔστω καί 
ἐκείνη τῆς παράδοσης τῆς πόλης 
καί τῆς συμφωνημένης ἀποχώρη-
σής τους μέ τά ἅρματά τους καί 
τούς ἀμάχους. Ἀποφάσισαν νά 
κινηθοῦν νύχτα, κατά τίς Κλέ-
φτικες τακτικές, γιά νά ἐκμεταλ-
λευτοῦν τό σκοτάδι καί νά ἔχουν 
τό πλεονέκτημα τοῦ αἰφνιδια-
σμοῦ. Ἡ ἀριθμητική διαφορά με-
ταξύ πολιορκητῶν καί φρουρᾶς 
ἦταν τόσο μεγάλη ὑπέρ τῶν πο-
λιορκητῶν, πού ἀπαγόρευε ὅποια 
σκέψη γιά ἀνοιχτή μάχη τήν ἡμέ-
ρα. Ἀκόμα, ἡ φρουρά ἔπρεπε νά 
προστατεύση καί τούς ἀμάχους κι 
αὐτό τά ἔκανε ὅλα πιό δύσκολα. 
Ὅρισαν λοιπόν ἡμέρα καί ὥρα ξε-
καθαρίζοντας ὅτι θά ἐνεργήσουν 
ἔτσι ἀνεξάρτητα ἀπό τήν δρά-
ση τῶν ἔξω σωμάτων, ἂν δηλα-
δή ἔλθουν σέ βοήθειά τους ἢ ὄχι, 
διότι εἶχαν ἀρχικά ἀποφασίσει 
νά κάνουν τήν ἔξοδο τό βράδυ 
τῆς 8ης Ἀπριλίου καί τήν ἀνέβα-
λαν περιμένοντας βοήθεια ἀπό 
τά ἔξω στρατοπεδευμένα σώματα 
τοῦ Καραϊσκάκη καί τοῦ Κ. Μπό-
τσαρη. Δυστυχῶς, γιά μιά ἀκόμη 
φορά οἱ ἔξω δέν ἦλθαν. Τέλος, 
εἶναι σημαντική ἡ διευκρίνηση 
ὅτι ἡ Ἀπόφαση πάρθηκε ὁμόφω-
να, δέν ἐπιβλήθηκε δηλ. ἀπό κά-
ποιους ἰσχυρούς, ἀλλά ἐκφράζει 
τό σύνολο, ξεκαθαρίζοντας ἔτσι 
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καί τό φρόνημα τοῦ συνόλου καί 
τήν ποιότητα τῆς διαδικασίας.

Ἀπό ἐδῶ ἀρχίζει τό στρατιωτι-
κό σχέδιο τῆς ἐξόδου: «Ὅλοι οἱ 
ὁπλαρχηγοί, οἱ ἀπό τήν Δάμπιαν 
τοῦ Στορνάρη ἕως εἰς τήν Δά-
μπιαν τοῦ Μακρῆ, μέ τούς ὑπό 
τήν ὁδηγίαν των, μία κολώνα, 
νά ριχθοῦν εἰς τήν δάμπιαν τοῦ 
ἐχθροῦ εἰς τήν ἀκρογιαλιάν, εἰς 
τό δεξιόν. Ἡ σημαία τοῦ στρατη-
γοῦ Νότη Βότζιαρη θέλει μείνη 
ἀνοικτή, ὡς ὁδηγός τοῦ σώμα-
τος τούτου. Ὁ στρατηγός Μακρής 
νά τήν συνοδεύση μέ εἰδήμονας, 
ὁπού γνωρίζουν τόν τόπον».

Τό φρούριο τοῦ Μεσολογγί-
ου ξεκινοῦσε ἀπό τήν νοτιοανα-
τολική παραλία, συνέχιζε βόρεια 
καί κατέληγε στήν βορειοδυτική. 
Βόρεια ἦταν τό στρατόπεδο τῶν 
Αἰγυπτίων, στόν Ἅϊ-Θανάση καί 
βορειοδυτικά ἐκεῖνο τῶν Τουρ-
καλβανῶν, στόν Ἅϊ-Δημήτρη, ἄρα 
ἡ ἔξοδος μποροῦσε νά γίνη ἀπό 
τήν ἀνατολική πλευρά. Ἐπειδή 
ἦταν βαλτώδης, εἶχε μόνο δύο 
ἐχθρικά ὀχυρώματα, ἕνα στήν πα-
ραλία τῆς Κλείσοβας καί ἕνα δυ-
τικώτερα. Τό πρῶτο λοιπόν ἄρθρο 
τῆς ἀπόφασης ὁρίζει τόν σχημα-
τισμό ἑνός στρατιωτικοῦ σώματος 
ἀποτελούμενου ἀπό τίς φρουρές 
τῶν ἕξι ἀνατολικῶν προμαχώνων, 
ἤτοι: 1) Δρακούλη ἢ Κλείσοβας, 2) 
Κανάρη, 3) Σκεντέρμπεη, 4) Λόρ-
δου ὂφφ Σέφφιελντ ἢ Ἀλέρτα, 5) 
Μονταλαμπέρ καί 6) Ρήγα. Αὐτή 
ἡ πρώτη πολεμική φάλαγγα θά 

χτυπήση τό παραλιακό ὀχύρωμα 
τῶν πολιορκητῶν, τό λεγόμενο 
καστέλι τῆς Κλείσοβας, ἀνοίγο-
ντας δρόμο πρός τό βουνό. Ὁ Ν. 
Μπότσαρης μέ τό μπαϊράκι του 
ἀνοιχτό θά τεθῆ ἐπικεφαλῆς καί 
θά ἔχη ὁδηγούς Κλέφτες τοῦ Ζυ-
γοῦ πού γνωρίζουν τόν τόπο, 
μιᾶς καί ὅλα αὐτά θά γίνουν νύ-
χτα μέ σκοτάδι.

«Β'. Ὅλοι οἱ Ὁπλαρχηγοί οἱ 
ἀπό τήν Δάμπιαν τοῦ στρατηγοῦ 
Μακρῆ ἕως εἰς τήν Μαρμαροῦν 
μέ τούς ὑπό τήν ὁδηγίαν των, μία 
κολώνα ὅλοι, νά ριχθοῦν εἰς τόν 
προμαχώνα ἀριστερά κατά τῶν 
ἐχθρῶν. Ὁ στρατηγός Μακρής, μέ 
τήν σημαίαν του ἀνοικτήν, θέλει 
εἶναι ὁ ὁδηγός τοῦ σώματος τού-
του, ἀριστερά».

Τό δεύτερο ἄρθρο ὁρίζει τόν 
σχηματισμό ἑνός δεύτερου στρα-
τιωτικοῦ σώματος, τῆς κύριας 
πολεμικῆς φάλαγγας τῆς ἐξόδου 
πού θά ἀναπτυχθῆ ἀριστερά ἀνά-
μεσα στά στρατόπεδα τοῦ ἐχθροῦ 
καί τοῦ δρόμου πού θά ἀνοίξη ἡ 
πρώτη φάλαγγα, προστατεύοντάς 
τον ἀπό ἐπιθέσεις. Ἀποτελεῖται 
ἀπό τίς φρουρές τῶν προμαχώ-
νων: 1) Μακρῆ, 2) Γουλιέλμου 
τῆς Ὀράγγης, 3) Κεραυνοβόλος, 
4) Ἀ. Κοκκίνη, 5) Ἰγνατίου, 6) Μ. 
Μπότσαρη, 7) Κοραῆ, 8) Κουτσο-
ναίϊκα, 9) Μιαούλη, 10) Νόρμαν, 
11) Φραγκλίνου, 12) Τοκελί, 13) 
Γουλιέλμου Τέλλου, 14) Κοτσιού-
σκου, 15) Λόρδου Βύρωνα, 16) Κ. 
Μαυρομιχάλη καί 17) Σαχτούρη 
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ἢ Μαρμαροῦς. Σκοπός τῆς φά-
λαγγας αὐτῆς εἶναι νά κρατή-
ση τίς ἐχθρικές δυνάμεις μακριά 
ἀπό τούς ἀμάχους, οἱ ὁποῖοι θά 
κινοῦνται δεξιά της. Ἐπειδή εἶναι 
τό σῶμα πού θά δώση τήν κύρια 
μάχη, ἀποτελεῖται ἀπό τά τρία τέ-
ταρτα τῆς φρουρᾶς καί ἐπικεφα-
λής του ὁρίζεται ὁ Μακρής πού 
εἶναι ὁ Καπετάνιος τῆς περιοχῆς, 
ἄρα ξέρει καί τόν τόπο. Ἐδῶ γί-
νεται ἀναφορά καί στό δεύτερο 
μπαϊράκι πού ἦταν ἀνοιχτό κατά 
τήν ἔξοδο, ἐκεῖνο τοῦ Μακρῆ. 
Σύμφωνα μέ τήν Ἀπόφαση λοι-
πόν, κατά τήν ἔξοδο ἀνέμισαν 
δύο σημαῖες. Ἡ μία ἔδειχνε τόν 
δρόμο στούς ἀμάχους πού ἀκο-
λουθοῦσαν καί ἦταν τοῦ Μπό-
τσαρη καί ἡ ἄλλη στούς μαχητές 
καί ἦταν τοῦ Μακρῆ. Τέλος, καί 
τά δύο σώματα πού εἶναι στήν 
κορυφή τῆς ἐξόδου διατάσσονται 
νά ἐπιτεθοῦν στόν ἐχθρό, δηλ. ἡ 
ὅλη ἐνέργεια ἔχει σαφῶς ἐπιθετι-
κό χαρακτήρα. Οἱ Ἐλεύθεροι Πο-
λιορκημένοι δέν προσπαθοῦν νά 
ξεγλιστρήσουν ἐκμεταλλευόμενοι 
τό σκοτάδι ἀλλά ἐπιτίθενται στά 
πολλαπλάσια στρατεύματα τῶν 
ἐχθρῶν ἀνοίγοντας δρόμο μέ τό 
γιαταγάνι!

«Γ'. Διά νά μή μπερδευθῆ τό 
Στράτευμα μέ ταῖς φαμελλιές, δί-
δεται τό γεφύρι τῆς Δάμπιας τοῦ 
Στορνάρη, καί ὅλοι οἱ φαμελλῖται, 
ἐντόπιοι καί ξένοι, νά ταῖς συνο-
δεύσουν καί νά διαβοῦν ἀπ’ ἐκεῖ. 
Τά δύο γεφύρια εἶναι τό μέν διά 

τήν δεξιάν κολώναν καί τό τῆς 
Λουνέττας διά τήν ἀριστεράν».

Ἔξω ἀπό τό τεῖχος ὑπῆρχε ἡ τά-
φρος πού ἦταν γεμάτη νερό. Ἡ 
φρουρά κατασκεύασε τρία ξύλινα 
φορητά γεφύρια τά ὁποῖα θά το-
ποθετοῦσε στίς ντάπιες Δρακού-
λη (Στορνάρη), Μονταλαμπέρ καί 
Λουνέττα. Τό γεφύρι πού δόθηκε 
στούς ἀμάχους ἦταν τό ἀνατολι-
κώτερο, δηλ. ἐκεῖνο πού ἦταν πιό 
μακριά ἀπό τίς κύριες ἐχθρικές 
δυνάμεις. Τό δεύτερο δόθηκε στό 
σῶμα τοῦ Μπότσαρη καί ἔβγαζε 
πρός τό καστέλι τῆς Κλείσοβας τό 
ὁποῖο καί θά χτυποῦσε. Τό τρίτο, 
τῆς Λουνέττας δόθηκε στό σῶμα 
τοῦ Μακρῆ καί ἔβγαζε πρός στό 
καστέλι τῆς ξηρᾶς καί τά ἐχθρικά 
στρατόπεδα. Φροντίδα τους ἦταν 
οἱ ἄμαχοι νά μήν ἀνακατευθοῦν 
μέ τά πολεμικά σώματα ἀλλά, 
συνοδευόμενοι ἀπό τούς ἄνδρες 
τους νά κινηθοῦν στά ἀνατολικά 
ἁλίπεδα πού ἦταν πιό βατά, ἀπό 
τόν δρόμο πού θά τούς ἄνοιγε ὁ 
Μπότσαρης, ἐνῶ ἀριστερά τους 
θά ἀναπτυσσόταν ἡ μεγάλη φά-
λαγγα τοῦ Μακρῆ προφυλάσσο-
ντάς τους ἀπό ἐπιθέσεις ἀπό τά 
ἐχθρικά στρατόπεδα. Ἐπειδή λοι-
πόν ἡ φάλαγγα τῶν ἀμάχων δέν 
ἦταν πολεμικό σῶμα, δέν ὁρίζεται 
καί ἀρχηγός. 

«Δ'. Κάθε Ὁπλαρχηγός νά ση-
κώνη τούς στρατιώτας του ἀνά 
ἕναν ἀπό τόν προμαχώνα του, 
ὥστε ὁ τόπος νά μή μείνη εὔκαι-
ρος ἕως τήν ὑστέραν ὥραν».
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Τό βράδυ τῆς ἐξόδου στήν 
πόλη βρίσκονταν 10.600 ἄνθρω-
ποι συνολικά. Ἀπό αὐτούς πολε-
μιστές ἦταν 3.600, γυναικόπαιδα 
5.500 καί διάφοροι ἄοπλοι 1.500. 
Ὅλοι αὐτοί ἔπρεπε νά βγοῦν ἀπό 
μικρά ἀνοίγματα τοῦ φρουρίου, 
νά περάσουν ἀπό τά τρία γεφύ-
ρια τήν τάφρο καί νά περιμένουν 
κρυμμένοι στό σκοτάδι γιά νά κι-
νηθοῦν συντεταγμένα. Ἡ διαδικα-
σία αὐτή ἀπαιτοῦσε χρόνο καί γιά 
αὐτό ἀποφασίστηκε οἱ μαχητές 
νά ἀφήνουν ἕνας-ἕνας τίς θέσεις 
τους, ἔτσι ὥστε οἱ προμαχῶνες νά 
μήν μείνουν ἀφύλακτοι πρίν ξε-
κινήση ἡ ἔξοδος. Ἡ φρουρά, ἀγνο-
ώντας ὅτι οἱ προθέσεις της εἶχαν 
προδοθῆ, ἤθελε νά δίνη τήν ἐντύ-
πωση πώς ἦταν μιά κανονική 
νύχτα γιά νά διατηρήση τό πλε-
ονέκτημα τοῦ αἰφνιδιασμοῦ ἀφ’ 
ἑνός, ἀφ’ ἑτέρου νά ἀποφύγη τόν 
κίνδυνο νά μποῦν ἐχθροί ἀπό τά 
ἀφύλακτα σημεῖα καί νά βρεθῆ 
κυκλωμένη.

«Ε'. Οἱ ἀπό τήν Μαρμαροῦν, 
ἅμα σκοτιδιάση, νά τραβηχθοῦν 
ἀπό ἕνας-ἕνας καί νά σταθοῦν εἰς 
τήν Δάμπιαν τοῦ Χορμόβα».

Ἡ Μαρμαροῦ ἦταν νησάκι 
στήν δυτική ἄκρη τοῦ φρουρί-
ου καί ἑνωνόταν μέ αὐτό μέ μιά 
ξύλινη ἐξέδρα στήν ντάπια Μαυ-
ρομιχάλη (Χορμόβα). Ἡ φρουρά 
λοιπόν τῆς Μαρμαροῦς θά ἔβγαι-
νε σέ αὐτή καί ἀπό ἐκεῖ θά ἀκο-
λουθοῦσε τήν ἔξοδο.

«ΣΤ'. Ὁ Τζιαβέλας, μέ ὅλον τό 

βοηθητικόν σῶμα, νά μείνη ὀπι-
σθοφυλακή. Αὐτός μέ ὅλους θέ-
λει περιέλθει ὅλον τόν γύρον τοῦ 
Φρουρίου νά δώση τήν εἴδησιν 
εἰς ὅλους καί νά τούς πάρη μαζί 
του».

Τό τελευταῖο διάστημα τῆς πο-
λιορκίας ἡ φρουρά εἶχε ὀργανώσει 
ἕνα βοηθητικό σῶμα, μέ ἐπικεφα-
λής τόν Κ. Τζαβέλλα, πού ἐνίσχυε 
τούς προμαχῶνες πού δεχόντου-
σαν ἐπίθεση. Αὐτό τό σῶμα, τό 
τρίτο πολεμικό σῶμα πού σχημα-
τίζεται ἀπό τήν φρουρά, θά ἔμε-
νε τελευταῖο μέσα στήν πόλη καί 
πρίν βγῆ θά περνοῦσε ἀπό ὅλες 
τίς ντάπιες γιά νά πάρη μαζί του 
ὅσους εἶχαν μείνει νά τίς φυλᾶνε 
μέχρι τήν ὥρα τῆς ἐξόδου.

«Ζ'. Τό σῶμα τῆς Κλείσοβας, 
ὁδηγούμενον ἀπό τούς Ὁπλαρχη-
γούς του, νά ἐξέλθη μέ τά πλοι-
άρια, εἰς τήν μίαν τῆς νυκτός, 
σιγανά, καί ἅμα φθάση εἰς τήν 
ξηράν νά σταθῆ ἕως εἰς τάς 2 
ὥρας ὁπού θά γίνη τό κίνημα ἀπ’ 
ἐδῶ, νά κινηθῆ καί αὐτό».

Ἡ Κλείσοβα πλέον, ἦταν τό 
μόνο ἀπό τά νησιά τῆς λιμνο-
θάλασσας πού κατεῖχε ἀκόμη ἡ 
φρουρά καί τήν φρουροῦσε δύ-
ναμη 120 ἄνδρων ὑπό τόν Χρι-
στόδουλο Χατζηπέτρο. Θά ἔπρεπε 
λοιπόν ἡ δύναμη αὐτή, μόλις πέ-
σει τό σκοτάδι, νά βγῆ μέ βάρκες 
στόν γυαλό ἀνατολικά τοῦ φρου-
ρίου, νά ἀκροβολιστῆ ἐκεῖ καί νά 
κινηθῆ μόλις ξεκινοῦσαν οἱ ὑπό-
λοιπες φάλαγγες. Πρόκειται γιά 
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τό τέταρτο πολεμικό σῶμα μέ 
ρόλο νά κινῆται ἀνατολικά ἀπό 
τά ὑπόλοιπα τῆς ἐξόδου παρέχο-
ντας κάλυψη στούς ἀμάχους ἀπό 
ἐκείνη τήν πλευρά. Ἀνατολικά 
τοῦ Μεσολογγίου, στό Εὐηνοχώρι, 
ἦταν τό στρατόπεδο τοῦ Αἰγυπτι-
ακοῦ ἱππικοῦ καί ἡ φρουρά ἤθελε 
νά ἀποφύγη τυχόν αἰφνιδιασμό 
της ἀπό αὐτό.

«Η'. Ὁ τόπος, τό σημεῖον τῆς 
διευθύνσεώς μας, θέλει εἶναι ὁ 
Ἅγιος Σιμεός. Οἱ ὁδηγοί θέλουν 
προσέχει νά συγκεντρωθοῦμεν 
ἐκεῖ ὅλοι».

Τό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Συ-
μεών ἦταν τό πλησιέστερο στήν 
πόλη λημέρι τῶν Κλεφτῶν τοῦ 
Ζυγοῦ. Ἀπό ἐκεῖ μποροῦσαν νά 
ἀκολουθήσουν ὀρεινή διαδρομή, 
ἀσφαλισμένη ἀπό ἐχθρικές δυ-
νάμεις καί νά βγοῦν στό ἐπίσης 
ὀρεινό μεγάλο μονοπάτι πού ὁδη-
γοῦσε στήν Δερβέκιστα, στό στρα-
τόπεδο τοῦ Κ. Μπότσαρη, ἀπό 
ὅπου περίμεναν καί βοήθεια.

«Θ'. Οἱ λαγουμτζῆδες νά βά-
λουν εἰς τά φυτίλια φωτιά, λογα-
ριάζοντες νά βαστάξουν μετά τήν 
ἔξοδόν μας μιά ὥρα ἐπέκεινα. Τό 
ἴδιον νά ὁδηγηθοῦν καί οἱ εἰς τάς 
πυριτοθήκας εὐρισκόμενοι ἀσθε-
νεῖς καί χωλοί. Ἠξεύρομεν ὅλοι 
τόν Καψάλην ὅτι δέν εἶχεν ἀνά-
γκην ὁδηγίας».

Ἡ φρουρά εἶχε κατασκευάσει 
ὑπόγειες στοές, (λαγούμια), στίς 
ὁποῖες εἶχε τοποθετήσει μπαρού-
τι. Οἱ λαγουμιτζῆδες λοιπόν ἔπρε-

πε νά τοποθετήσουν φυτίλια 
ὑπολογισμένα νά κρατήσουν μία 
ὥρα καί θά τά ἀναβαν τήν ὥρα 
τῆς ἐξόδου. Οἱ ἐκρήξεις αὐτές θά 
δημιουργοῦσαν ἀντιπερισπασμό 
ὅταν οἱ φάλαγγες θά ἐγκατέλει-
παν τήν πόλη. Ἀκόμη, οἱ τραυ-
ματίες, οἱ ἄρρωστοι καί οἱ γέροι 
πού δέν μποροῦσαν νά ἀκολου-
θήσουν τήν ἔξοδο θά συγκεντρώ-
νωνταν στίς μπαρουταποθῆκες 
τῆς πόλης ὅπου θά μάχωνταν ὅσο 
μποροῦσαν μέχρι νά μαζευτοῦν 
ἐχθρικές δυνάμεις γύρω τους καί 
τότε θά ἀνατίναζαν τό μπαρούτι 
παίρνοντας μαζί τους στόν ἄλλο 
κόσμο καί τούς ἐχθρούς. Ἡ μεγα-
λύτερη μπαρουταποθήκη ἦταν 
στό ἀρχοντικό τῶν Καψάληδων 
ὅπου ὁ γερο-Χρῆστος Καψάλης, 
κουτσός ὁ ἴδιος, συγκέντρωσε 
πολλούς ἀπό τούς ἀνήμπορους 
τῆς πόλης ἀναλαμβάνοντας τό 
φοβερό καθῆκον.

«Ι'. Ἐπειδή θά πληγωθοῦν καί 
πολλοί ἐξ ἡμῶν εἰς τόν δρόμον, 
κάθε σύντροφος χρεωστεῖ νά τόν 
βοηθῆ καί νά παίρνη καί τ’ ἅρμα-
τά του, καί ἐάν δέν εἶναι ἐκ τοῦ 
ἰδίου σώματος».

Ἡ φρουρά τοῦ Μεσολογγί-
ου ἀποτελεῖτο ἀπό νταϊφάδες 
ἀτάκτων Κλεφταρματωλῶν. Ἡ 
νοοτροπία τῶν ἀνθρώπων ἐκεί-
νων διέφερε ἀπό τήν νοοτρο-
πία τακτικοῦ στρατεύματος 
χαρακτηριζόμενη ἀπό μεγάλη 
δόση αὐτονομίας. Στό παραπά-
νω ἄρθρο φαίνεται ὅτι μέσα στήν 
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πολύμηνη πολιορκία εἶχε πλέον 
ἀναπτυχθῆ αἴσθημα ἀλληλεγγύ-
ης καί κοινῆς μοίρας πού ἕνω-
νε τά διάφορα ἄτακτα σώματα. 
Τώρα, ὅλοι μαζί ἀποτελοῦσαν 
κάτι μεγαλύτερο καί σπουδαιότε-
ρο, ἀποτελοῦσαν τήν θρυλική πιά 
«Φρουρά τοῦ Μεσολογγίου».

«ΙΑ'. Ἀπαγορεύεται αὐστηρῶς 
κανένας νά μή ἁρπάξη ἅρμα συν-
δρόφου του εἰς τόν δρόμον, πλη-
γωμένου ἢ ἀδυνάτου, ἀργυροῦν ἢ 
σιδηροῦν, καί φύγη. Ὅπου φανῆ 
τοιοῦτος, μετά τήν σωτηρίαν μας 
θέλει δίδει τό πράγμα ὀπίσω καί 
θέλει θεωρεῖσθαι ὡς προδότης».

Τά ἅρματα ἦταν ὅ,τι πολυτιμό-
τερο εἶχε ἕνας ἀγωνιστής καί ὁ πιό 
συνηθισμένος τρόπος ἀπόκτησης 
ἦταν ἡ ἁρπαγή. Τό ἄρθρο αὐτό 
σκοπό ἔχει τήν τήρηση τῆς τάξης 
ἀπό τούς ἄνδρες τῆς φρουρᾶς καί 
συμπληρώνει τό προηγούμενο.

«ΙΒ'. Οἱ φαμελλῖται ὅλοι ἅμα 
προκαταλάβουν τούς δύο προ-
μαχώνας αἱ ἄλλαι δύο κολῶναι, 
θέλουν κινηθῆ ἀμέσως, ὥστε 
νά περιστοιχισθοῦν ἀπό τήν 
ὀπισθοφυλακήν».

Μέ τό ἄρθρο αὐτό ὁλοκληρώ-
νεται ἡ εἰκόνα τῆς διάταξης καί 
τοῦ ρόλου τῶν σωμάτων κατά 
τήν ἔξοδο. Σύμφωνα μέ αὐτό, ἡ 
φάλαγγα τῶν ἀμάχων θά κινηθῆ 
μόλις οἱ πολεμικές φάλαγγες τῆς 
ἀνοίξουν τόν δρόμο καί ἡ ὀπισθο-
φυλακή πού θά βγῆ τελευταία θά 
τῆς καλύψη τά νῶτα.

«ΙΓ'. Κανένας νά μή ὁμιλήση 

ἢ φωνάξη τήν ὥραν τῆς ἐξόδου 
μας, ἕως ὅτου νά πέση τό δου-
φέκι εἰς τό ὀρδί τοῦ Κιουταχῆ 
ἀπό τήν βοήθειαν ὁπού περιμένο-
μεν καί ἐάν, κατά δυστυχίαν, δέν 
ἔλθουν βοήθειαν, οἱ ὄπισθεν πά-
λιν θέλουν κινηθῆ ἀμέσως, ὅταν 
κινηθοῦν αἱ σημαῖαι».

Ἡ φρουρά εἶχε εἰδοποιήσει τόν 
Κ. Μπότσαρη πού ἦταν στρατο-
πεδευμένος στήν Δερβέκιστα καί 
τόν Γ. Καραϊσκάκη πού ἦταν 
στόν Πλάτανο γιά τήν ἔξοδο, 
ὑποδεικνύοντάς τους νά χτυπή-
σουν ἀπό πίσω τά στρατόπεδα 
τῶν πολιορκητῶν. Τό σχέδιο ἦταν 
νά παραμείνουν οἱ ἐξοδῖτες σι-
ωπηλοί, ἕτοιμοι γιά ἐπίθεση καί 
μόλις τά ἔξω στρατεύματα ἐπετί-
θεντο στόν ἐχθρό ἀπό πίσω, τότε 
καί ἐκεῖνοι νά τοῦ ἐπιτεθοῦν βά-
ζοντάς τον ἀνάμεσα σέ δυό πυρά. 
Ἐπειδή ὅμως ἀμφέβαλαν γιά τήν 
δράση τῶν ἔξω σωμάτων καί σω-
στά ὅπως ἀποδείχτηκε, ἄφηναν 
τήν πρωτοβουλία στά σώματα 
τοῦ Μακρῆ καί τοῦ Ν. Μπότσαρη 
νά ξεκινήσουν τήν ἔξοδο καί δι-
έταζαν ὅλους νά παρακολουθοῦν 
τήν κίνηση τῶν σημαιῶν τῶν δύο 
Καπετάνιων.

«ΙΔ'. Ὅσοι τῶν ἀδυνάτων καί 
πληγωμένων ἐπιθυμοῦν νά ἐξέλ-
θουν καί δύνανται, νά εἰδοποιη-
θοῦν ἀπό τά σώματά των τοῦτο».

Μέ αὐτό τό ἄρθρο δίνεται 
ἡ δυνατότητα στόν κάθε πλη-
γωμένο, ἄρρωστο, ἢ ἀδύναμο 
νά ἀποφασίση μόνος του, ἐάν 
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μπορῆ νά ἀκολουθήση τήν ἔξο-
δο χωρίς νά ἀποτελέση ἐμπόδιο 
γιά τούς ἄλλους. Εἶναι πραγμα-
τικά συγκλονιστικό νά σέ ἀφή-
νουν νά ἀποφασίσης μόνος σου 
ἐάν μπορῆς νά βγῆς, εἰδικά ὅταν 
ἡ ἐναλλακτική εἶναι ἡ παραμονή 
στήν πόλη, δηλ. κατά τό ἄρθρο Θ' 
ὁ βέβαιος θάνατος. Αὐτός ὁ σεβα-
σμός σέ κάθε ἕνα πρόσωπο εἶναι 
σημεῖο πού δείχνει τόν πολιτισμό 
τῶν Ἐλεύθερων Πολιορκημένων.

«ΙΕ'. Τά μικρά παιδιά ὅλα νά 
τά ποτίσουν ἀφιόνι οἱ γονεῖς, 
ἅμα σκοτιδιάση».

Πρόκειται γιά ἐντολή πρός τούς 
γονεῖς μικρῶν παιδιῶν τῆς φά-
λαγγας τῶν ἀμάχων, νά τά ναρ-
κώσουν ὥστε νά μήν προδίδουν 
τήν παρουσία τους μέσα στό σκο-
τάδι μέ τίς φωνές φόβου καί τά 
κλάμματά τους.

«ΙΣΤ'. Τό μυστικόν θέλει τό ἔχο-
μεν: «Καστρινοί καί Λογγίσιοι»».

Τά συνθηματικά θά βοηθοῦσαν 
τήν φρουρά, (καστρινοί) καί τά 
ἔξω σώματα, (λογγίσιοι), νά ἀνα-
γνωρίζωνται μέσα στό σκοτάδι, 
ὥστε νά μήν χτυπηθοῦν μεταξύ 
τους.

«ΙΖ'. Διά νά εἰδοποιηθοῦν ὅλοι 
οἱ Ἀξιωματικοί τό σχέδιον, ἐπι-
φορτίζεται ὁ Νικόλας Κασομού-
λης, γραμματεύς τοῦ Στορνάρη, 
νά περιέλθη ἀπό τώρα νά τούς τό 
διαβάση, ἰδιαιτέρως εἰς τόν καθέ-
ναν. Ἐάν δέ, εἰς αὐτό τό διάστη-
μα, ἔξαφνα φανῆ ὁ Στόλος μας, 
πολεμῶν καί νικῶν νά μείνωμεν 

ἕως ὅτου ἀνταποκριθοῦμεν μετ’ 
αὐτοῦ».

Ἐντέλλεται λοιπόν ὁ γραμ-
ματέας τοῦ συμβουλίου Ν. Κα-
σομούλης νά ἐνημερώση τούς 
ἀξιωματικούς πού δέν συμμε-
τεῖχαν. Τέλος, ξεκαθαρίζεται πώς 
ἄν τίς ἑπόμενες ὧρες φανῆ ὁ στό-
λος μέ ἐφόδια, τότε ἀναβάλλεται 
ἡ ἔξοδος. Μέχρι τήν τελευταία 
στιγμή ἤλπιζαν καί εὐχόντουσαν 
νά τούς προμηθεύση ἡ κυβέρνη-
ση τρόφιμα ὥστε νά μήν ὑπο-
χρεωθοῦν νά ἐγκαταλείψουν τήν 
πόλη στά χέρια τοῦ ἐχθροῦ.

«Ἐν Μισολογγίῳ, 10 Ἀπριλίου 
1826».

Ἐδῶ τελειώνει τό σπουδαῖο κεί-
μενο τῆς Ἀπόφασης τῆς Ἐξόδου 
τῶν Ἐλεύθερων Πολιορκημένων. 
Ὅπως προκύπτει ἀπό αὐτό, στό-
χος τῆς φρουρᾶς ἦταν ἡ ἔξοδος, 
μιά καθαρά ἐπιθετική ἐνέργεια, 
νά γίνη συντεταγμένα καί νά κα-
ταφέρη νά ὁδηγήση τούς ἀμάχους 
στήν ἀσφάλεια τοῦ βουνοῦ. Γιά 
νά γίνη αὐτό κατορθωτό δόθη-
κε στήν φάλαγγά τους ἡ ὁμαλώ-
τερη καί συντομώτερη διαδρομή 
ἀπό τό Μεσολόγγι στόν Ἅγιο Συ-
μεών. Ἡ φρουρά χωρίστηκε σέ 
τέσσερα πολεμικά σώματα ἀπό 
τά ὁποῖα τό πρῶτο, ὑπό τόν Ν. 
Μπότσαρη θά ἄνοιγε τόν δρόμο 
γιά τούς ἀμάχους χτυπώντας τό 
Καστέλι τῆς Κλείσοβας, τό μόνο 
ἐχθρικό ὀχύρωμα στήν διαδρο-
μή αὐτή. Τό δεύτερο, ὑπό τόν Δ. 
Μακρή θά χτυποῦσε τό Καστέλι 
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τῆς ξηρᾶς καί θά τούς προφύλασ-
σε ἀπό ἐπιθέσεις ἀπό τά ἐχθρικά 
στρατόπεδα. Τό τρίτο, ὑπό τόν 
X. Χατζηπέτρο θά ἀναπτυσσόταν 
ἀνατολικά ἀπό τούς ἀμάχους γιά 
νά τούς φυλάξη ἀπό τυχόν ἐνέ-
δρες ἤ ἔλευση τοῦ ἱππικοῦ ἀπό τό 
Εὐηνοχώρι καί τό τέταρτο, ὑπό 
τόν Κ. Τζαβέλλα θά ἀσφάλιζε τά 
νῶτα τους μόλις ἐγκατέλειπαν 
τήν πόλη. Τά ἔξω σώματα εἶχαν 
κληθῆ νά δημιουργήσουν ἀντι-
περισπασμό στά μετόπισθεν τῶν 
ἐχθρικῶν στρατοπέδων, διευκολύ-
νοντας τήν πορεία τῶν Ἐξοδιτῶν. 
Οἱ πληγωμένοι καί οἱ ἄρρωστοι 
δέν θά παραδινόντουσαν, ἀλλά 
θά πολεμοῦσαν ταμπουρωμένοι 
στίς πυριτιδαποθῆκες καί θά ἀνα-
τινάζωνταν ὥστε οὔτε οἱ ἴδιοι, 

οὔτε τό μπαρούτι τῆς πόλης νά 
πέση στά χέρια τοῦ ἐχθροῦ. Τέ-
λος, ὅλα θά ματαιωνόντουσαν, 
ἐάν ὁ στόλος κατάφερνε νά φέρη 
τρόφιμα. Δυστυχῶς ὅμως ἡ ἔξο-
δος εἶχε προδοθῆ, τά ἔξω σώματα 
δέν ἦλθαν σέ βοήθεια, ὁ στόλος 
δέν κατάφερε νά σπάση τόν ἀπο-
κλεισμό καί μιά σειρά ἀπό ἄλλους 
λόγους καί συγκυρίες δέν ἐπέτρε-
ψαν τήν τήρηση τοῦ σχεδίου τῆς 
Ἀπόφασης. Ὅμως, παρ’ ὅλα αὐτά 
ἡ Ἔξοδος ἔγινε καί ἐξελίχθηκε σέ 
πραγματική θυσία πού συγκλόνι-
σε ὅλον τόν κόσμο, προσφέροντας 
ἔτσι τήν μέγιστη ὑπηρεσία στόν 
Ἀγώνα γιά τήν Λευτεριά, ἀλλά 
καί στήν διαμόρφωση τῆς νεοελ-
ληνικῆς ἐθνικῆς ταυτότητας.
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Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ 
ΜΟΝΑΧΑ ΤΟ 1821

Ἐπιμέλεια, Παναγιώτου Μυργιώτη, Μαθηματικοῦ

«Ἂν θέλουμε τό λίγο νά γένη μεγάλο, πρέπει νά λατρεύωμεν 
Θεόν, νά ἀγαπᾶμε πατρίδα, νἄχωμεν ἀρετή, τά παιδιά μας 

νά τά μαθαίνωμεν γράμματα καί ἠθική»
Ἐπιστολή τοῦ Στρατηγοῦ Ἰωάννου Μακρυγιάννη πρός τούς Νέους

«Ἀγαπητά μου Παιδιά,
Μαζί μέ πολλούς ἄλλους ἄξι-

ους καί γενναίους Ἕλληνες πολε-
μήσαμε καί λευτερώσαμε τοῦτο 
τόν τόπο πού πατᾶτε ἐσεῖς, καί 
νά στοχάζεστε πώς τόν λευτερώ-
σαμε γιά σᾶς πού γεννηθήκατε 
σέ πατρίδα ἐλεύθερη, γιατί ἐμεῖς 
λίγο τήν ἀπολάψαμε, ὅτι, μόλις 
ἐδιώξαμε τούς Τούρκους, ἀρχίσα-
με νά τρῶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον κι 
ἔτσι μᾶς βρῆκαν διαιρεμένους οἱ 
Μπαυαροί καί μᾶς τζαλαπάτησαν.

Μά ὁ Θεός, τό ἔλεός του μεγά-
λο, δέν συνερίστη τά κρίματά μας 
καί στέριωσε τό ἔθνος, ὅπου κατα-
φανίστηκε τόσους χρόνους στήν 
σκλαβιά καί ἦρθε ὁ καιρός πάλι 
νά δικαιωθῆ. Ὅτι τό δίκιο μας μᾶς 
τό ’δινε ὁ Θεός καί τό χαλούσα-
με ἐμεῖς.

Κι ἀπ’ τό λίγο πού δέν προκά-
ναμε νά χαλάσουμε ἐστερεώθη τό 
ἔθνος αὐτό, πού ἐγέννησε κι ἐσᾶς. 
Ἐσεῖς τώρα μάθατε καί γράμματα, 
ὅτι σκολάσατε ἀπό τίς ἀγγαρεῖες 

καί τούς κιντύνους καί κατατρεγ-
μούς ὁπού ’χαμεν ἐμεῖς - ἐγώ ἐμε-
γάλωσα ἀγράμματος, μέ ἄσπρα τά 
μαλλιά, ὄψιμος ἐπίασα κοντύλι 
στό χέρι μου. Καί τά γράμματα 
πού μάθατε σᾶς δίδαξαν πώς εἶστε 
Ἕλληνες καί Χριστιανοί τῆς Ὀρθό-
δοξης Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας. Ἂν 
ἢθελ’ ἐμεῖς, γιά νά γλυτώσουμε 
ἀπό τήν τυραγνία καί τά βάσανα, 
νά γίνουμε Τοῦρκοι, ὅπως ἔγιναν 
κάμποσοι τότε, θά σᾶς εἶχαν γεν-
νημένους χανούμισσες κι ὄχι Ρω-
μαίισσες Χριστιανές καί μέ τοῦτο 
θά ἤστενε κι ἐσεῖς Τοῦρκοι. Καί θά 
παίρνατε πάνω σας καί τά κρίμα-
τα τοῦ μολεμένου αὐτοῦ Ἔθνους, 
πού ἐσώριασε τόσα ἀδικοχαμένων 
καί ἀτιμασμένων κουφάρια ἀπά-
νω στήν γῆ.

Κι ἂν θέλαμε ‘μεῖς νά σερ-
γιανᾶμε μέ τές καρότσες τῆς βασι-
λείας, φορτωμένοι τά παράσημα, 
καί νά μᾶς φυλεύουν οἱ Μπαυαροί 
τιμές καί περιουσίες, ἢθελ’ ἀφήσο-
με τόν Κωλέττη μέ τούς μισσιο-
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νάριους καί τούς ξένους πρέσβεις 
νά μᾶς ἀλλάξουνε τήν πίστη καί 
τότε κι ἐσεῖς θά ’χατε γεννηθῆ ἀπό 
μάννες Φράγκισες καί θά κάνατε 
ἀνάποδα τόν σταυρό σας. Καί θά 
στοχαζώσασταν ὅτι ἐχρειάστη νά 
χυθῆ ποτάμι τό αἷμα τόσων παλ-
ληκαριῶν καί ἡρώων τῆς πατρί-
δος, γιά νά χάσετε ἐλεύτεροι τήν 
πίστη πού εἴχατε σκλαβωμένοι.

Τώρα ὅμως ζεῖτε πάνω σέ τοῦτο 
τό ματωμένο καί καπνισμένο 
χῶμα καί λογαριάζεστε Ἕλληνες 
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί ὅσοι 
ἔχετε μέσα σας καρδιά καί νοῦ, 
τό ’χετε γιά τήν πιό τρανή χαρά 
σας, κορῶνα στό κεφάλι. Νά μή 
θαρρῆτε ὅμως πώς ἔτσι κοιμηθή-
καμε ἀπό βραδίς Τοῦρκοι καί ξυ-
πνήσαμε Ἕλληνες. Ἐχρειάστηκε νά 
θυσιάσουμε ἀρετή καντάρια καί 
κόπους καί αἵματα γι’ αὐτή τήν 
ἐλευθερία πού ἔχετε ἐσεῖς. Ὅτι ἡ 
ἐπανάσταση δέν ἔγινε τό ’21 μο-
νάχα, κάθε ὥρα καί στιγμή ἀπό 
τότε πού πῆρε ὁ Ἀγαρηνός τήν 
Πόλη, μέ κάθε σφαγή καί ἁρπαγή 
καί ἀτιμία πού σήκωνε ὁ σβέρκος 
τοῦ σκλάβου, γιά νά προσκυνή-
ση καί δέν προσκύναγε, γίνονταν 
μία ἐπανάσταση. Κι ὅλες αὐτές οἱ 
ἐπαναστάσεις γνωστῶν καί ἀγνώ-
στων ἡρώων τῆς πίστης καί τῆς 
πατρίδος ἔτρεξαν σάν τά ρυάκια 
στό μεγάλο ράμμα καί ἔτσι ἔγινε 
τό ’21 πού ἤθελε ὁ Θεός καί μᾶς 
ἔκανε λεύτερους.

Γι’ αὐτό, παιδιά μου, τέτοιες μέ-
ρες, πού γιορτάζετε τό σηκωμό τοῦ 
γένους, νά μνημονεύετε αὐτούς 
τούς ἥρωες πού θυσίασαν καί τήν 

ζωή τους καί τό βίος τους γιά πί-
στη καί πατρίδα κι ἄφησαν τίς 
φαμίλιες τους γυμνές νά διακο-
νεύουν. Καί τούτη τήν πίστη νά 
τήν λογαριάζετε ὡς ἕνα τζιβαΐρι 
(πολύτιμο πράγμα) πού τό κρατᾶ 
ὁ ἄνθρωπος καί περπατεῖ καί φό-
βος εἶναι νά μήν τοῦ πέση. Καί ἡ 
πατρίδα δέν εἶναι ἑνός οὔτε ὀλί-
γων ἀλλά τήν ἔχουμε ὅλοι μαζί, 
ὅτι ὅλοι μαζί τήν ἐλευτερώσαμε.

Ὥστε ἂν ἀμελήσετε τήν πίστιν 
ὅπου σᾶς παραδώσαμεν Ὀρθόδο-
ξην Ἀνατολικήν καί σᾶς τήν κλέ-
ψουν, ἂν πέσετε στές παραλυσίες 
καί ἀφήσετε τά κάστρα ἀφύλακτα 
καί σᾶς τά πάρουν, οὔτε νά ζήσε-
τε μπορεῖτε οὔτε νά πεθάνετε πα-
ρηγοριέστε, ὅτι θά βρῆτε ἐκεῖ πού 
θά πάτε τούς γενναίγους πατέρες 
σας, τόν Διάκο, τόν Ὑψηλάντη, 
τόν Κολοκοτρώνη, τό Δυσσέα, 
καί θά σᾶς ζητήσουν τά αἵματα 
πίσω πού χύθησαν γιά τήν ἐλευ-
θερία τῆς πατρίδος. Καί καθώς τά 
αἵματα δέν γυρίζουν πλέον, θέ νά 
εἶστε καταδικασμένοι. Ὅθεν, ἀγα-
πητά μου Ἑλληνόπουλα, κάνετε 
τά καλά σας καί μή σχολᾶτε (στα-
ματᾶτε, ἀφήνετε) τίς μετάνοιές 
σας γιά τούτη τήν ἁγία πατρίδα, 
τηρᾶτε νά ’χετε τόν νοῦ καθαρό 
καί Ὀρθόδοξο καί τό σῶμα τυραν-
νισμένο, γιά νά ἀντέχη τούς κό-
πους καί νά πηγαίνετε τοῦτες τίς 
μέρες στούς τάφους μας καί νά 
στοχάζεστε τά χρέη σας. Ὅτι ἐμεῖς 
ἀπό μέσ’ ἀπ’ αὐτούς τούς τάφους 
μας μία μέρα θ’ ἀναστηθοῦμε καί 
θά σᾶς κρίνουμε». 
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Ὁμιλία τοῦ  
Θεoδώρου Κολοκοτρώνη  

πρός τούς Γυμνασιόπαιδες 
στήν Πύκνα

Ἐξεφωνήθη τήν 8ην Ὀκτωβρίου 1838

Παιδιά μου!
Εἰς τόν τόπο τοῦτο, ὅπου ἐγώ 

πατῶ σήμερα, ἐπατοῦσαν καί 
ἐδημηγοροῦσαν τόν παλαιό και-
ρό ἄνδρες σοφοί, καί ἄνδρες μέ 
τούς ὁποίους δέν εἶμαι ἄξιος νά 
συγκριθῶ καί οὔτε νά φθάσω τά 
ἴχνη των. Ἐγώ ἐπιθυμοῦσα νά 
σᾶς ἰδῶ, παιδιά μου, εἰς τήν με-
γάλη δόξα τῶν προπατόρων μας, 
καί ἔρχομαι νά σᾶς εἰπῶ, ὅσα εἰς 
τόν καιρό τοῦ ἀγῶνος καί πρό 
αὐτοῦ καί ὕστερα ἀπ’ αὐτόν ὁ 
ἴδιος ἐπαρατήρησα, καί ἀπ’ αὐτά 
νά κάμωμε συμπερασμούς καί 
διά τήν μέλλουσαν εὐτυχίαν σας, 
μολονότι ὁ Θεός μόνος ἠξεύρει 
τά μέλλοντα. Καί διά τούς πα-
λαιούς Ἕλληνας, ὅποιας γνώσεις 
εἶχαν καί ποία δόξα καί τιμήν 
ἔχαιραν κοντά εἰς τά ἄλλα ἔθνη 
τοῦ καιροῦ των, ὅποιους ἥρωας, 
στρατηγούς, πολιτικούς εἶχαν, 
διά ταῦτα σᾶς λέγουν καθ’ ἡμέ-
ραν οἱ διδάσκαλοί σας καί οἱ πε-

παιδευμένοι μας. Ἐγώ δέν εἶμαι 
ἀρκετός. Σᾶς λέγω μόνον πώς 
ἦταν σοφοί, καί ἀπό ἐδῶ ἐπῆραν 
καί ἐδανείσθησαν τά ἄλλα ἔθνη 
τήν σοφίαν των.

Εἰς τόν τόπον, τόν ὁποῖον κα-
τοικοῦμε, ἐκατοικοῦσαν οἱ πα-
λαιοί Ἕλληνες, ἀπό τούς ὁποίους 
καί ἡμεῖς καταγόμεθα καί ἐλάβα-
με τό ὄνομα τοῦτο. Αὐτοί διέφε-
ραν ἀπό ἡμᾶς εἰς τήν θρησκείαν, 
διότι ἐπροσκυνοῦσαν τές πέτρες 
καί τά ξύλα. Ἀφοῦ ὕστερα ἦλθε 
στόν κόσμο ὁ Χριστός, οἱ λαοί 
ὅλοι ἐπίστευσαν εἰς τό Εὐαγγέ-
λιό του, καί ἔπαυσαν νά λατρεύ-
ουν τά εἴδωλα. Δέν ἐπῆρε μαζί 
του οὔτε σοφούς οὔτε προκομ-
μένους, ἀλλ’ ἁπλούς ἀνθρώπους, 
χωρικούς καί ψαράδες, καί μέ 
τήν βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος ἔμαθαν ὅλες τές γλῶσσες τοῦ 
κόσμου, οἱ ὁποῖοι, μολονότι ὅπου 
καί ἂν ἔβρισκαν ἐναντιότητες καί 
οἱ βασιλεῖς καί οἱ τύραννοι τούς 
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κατέτρεχαν, δέν ἠμπόρεσε κανέ-
νας νά τούς κάμη τίποτα. Αὐτοί 
ἐστερέωσαν τήν πίστιν.

Οἱ παλαιοί Ἕλληνες, οἱ πρόγο-
νοί μας, ἔπεσαν εἰς τήν διχόνοια 
καί ἐτρώγονταν μεταξύ τους, καί 
ἔτσι ἔλαβαν καιρό πρῶτα οἱ Ρω-
μαῖοι, ἔπειτα ἄλλοι βάρβαροι καί 
τούς ὑπόταξαν. Ὕστερα ἦλθαν 
οἱ Μουσουλμάνοι καί ἔκαμαν 
ὅ,τι ἠμποροῦσαν, διά νά ἀλλάξη 
ὁ λαός τήν πίστιν του. Ἔκοψαν 
γλῶσσες εἰς πολλούς ἀνθρώπους, 
ἀλλ’ ἐστάθη ἀδύνατο νά τό κα-
τορθώσουν. Τόν ἕνα ἔκοπταν, ὁ 
ἄλλος τόν σταυρό του ἔκαμε. Σάν 
εἶδε τοῦτο ὁ σουλτάνος, διόρισε 
ἕνα βιτσερέ (ἀντιβασιλέα), ἕναν 
πατριάρχη, καί τοῦ ἔδωσε τήν 
ἐξουσία τῆς ἐκκλησίας. Αὐτός 
καί ὁ λοιπός κλῆρος ἔκαμαν ὅ,τι 
τούς ἔλεγε ὁ σουλτάνος. Ὕστερον 
ἔγιναν οἱ κοτζαμπάσηδες (προε-
στοί) εἰς ὅλα τά μέρη. Ἡ τρίτη 
τάξη, οἱ ἔμποροι καί οἱ προκομ-
μένοι, τό καλύτερο μέρος τῶν 
πολιτῶν, μήν ὑποφέρνοντες τόν 
ζυγόν ἔφευγαν, καί οἱ γραμματι-
σμένοι ἐπῆραν καί ἔφευγαν ἀπό 
τήν Ἑλλάδα, τήν πατρίδα των, 
καί ἔτσι ὁ λαός, ὅστις στερημένος 
ἀπό τά μέσα τῆς προκοπῆς, ἐκα-
τήντησεν εἰς ἀθλίαν κατάστα-
ση, καί αὐτή αὔξαινε κάθε ἡμέρα 
χειρότερα· διότι, ἂν εὐρίσκετο με-
ταξύ τοῦ λαοῦ κανείς μέ ὀλίγην 
μάθηση, τόν ἐλάμβανε ὁ κλῆρος, 
ὅστις ἔχαιρε προνόμια, ἤ ἐσύρε-
το ἀπό τόν ἔμπορο τῆς Εὐρώπης 

ὡς βοηθός του, ἐγίνετο γραμμα-
τικός τοῦ προεστοῦ. Καί μερικοί 
μήν ὑποφέροντες τήν τυραννίαν 
τοῦ Τούρκου καί βλέποντας τές 
δόξες καί τές ἡδονές ὅπου ἀνε-
λάμβαναν αὐτοί, ἄφηναν τήν 
πίστη τους καί ἐγίνοντο Μου-
σουλμάνοι. Καί τοιουτοτρόπως 
κάθε ἡμέρα ὁ λαός ἐλίγνευε καί 
ἐπτώχαινε.

Εἰς αὐτήν τήν δυστυχισμέ-
νη κατάσταση μερικοί ἀπό τούς 
φυγάδες γραμματισμένους ἐμε-
τάφραζαν καί ἔστελναν εἰς τήν 
Ἑλλάδα βιβλία, καί εἰς αὐτούς 
πρέπει νά χρωστοῦμε εὐγνωμο-
σύνη, διότι εὐθύς ὁπού κανένας 
ἄνθρωπος ἀπό τόν λαό ἐμάνθα-
νε τά κοινά γράμματα, ἐδιάβα-
ζεν αὐτά τά βιβλία καί ἔβλεπε 
ποιούς εἴχαμε προγόνους, τί ἔκα-
μεν ὁ Θεμιστοκλής, ὁ Ἀριστεί-
δης καί ἄλλοι πολλοί παλαιοί 
μας, καί ἐβλέπαμε καί εἰς ποί-
αν κατάσταση εὑρισκόμεθα τότε. 
Ὅθεν μᾶς ἦλθεν εἰς τό νοῦ νά 
τούς μιμηθοῦμε καί νά γίνουμε 
εὐτυχέστεροι. Καί ἔτσι ἔγινε καί 
ἐπροόδευσεν ἡ Ἑταιρεία.

Ὅταν ἀποφασίσαμε νά κάμω-
με τήν Ἐπανάσταση, δέν ἐσυλ-
λογισθήκαμε οὔτε πόσοι εἴμεθα, 
οὔτε πώς δέν ἔχομε ἅρματα, οὔτε 
ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐβαστοῦσαν τά 
κάστρα καί τάς πόλεις, οὔτε κα-
νένας φρόνιμος μᾶς εἶπε «ποῦ 
πᾶτε ἐδῶ νά πολεμήσετε μέ σι-
ταροκάραβα βατσέλα», ἀλλά ὡς 
μία βροχή ἔπεσε εἰς ὅλους μας 
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ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας μας, 
καί ὅλοι, καί ὁ κλῆρος μας καί οἱ 
προεστοί καί οἱ καπεταναῖοι καί 
οἱ πεπαιδευμένοι καί οἱ ἔμποροι, 
μικροί καί μεγάλοι, ὅλοι ἐσυμ-
φωνήσαμε εἰς αὐτό τόν σκοπό 
καί ἐκάμαμε τήν Ἐπανάσταση.

Εἰς τόν πρῶτο χρόνο τῆς 
Ἐπαναστάσεως εἴχαμε μεγάλη 
ὁμόνοια καί ὅλοι ἐτρέχαμε σύμ-
φωνοι. Ὁ ἕνας ἐπῆγεν εἰς τόν 
πόλεμο, ὁ ἀδελφός του ἔφερνε 
ξύλα, ἡ γυναίκα του ἐζύμωνε, 
τό παιδί του ἐκουβαλοῦσε ψωμί 
καί μπαρουτόβολα εἰς τό στρα-
τόπεδον καί ἐάν αὐτή ἡ ὁμόνοια 
ἐβαστοῦσε ἀκόμη δύο χρόνους, 
ἠθέλαμε κυριεύσει καί τήν Θεσ-
σαλία καί τήν Μακεδονία, καί 
ἴσως ἐφθάναμε καί ἕως τήν Κων-
σταντινούπολη. Τόσον τρομάξα-
με τούς Τούρκους, ὁπού ἄκουγαν 
Ἕλληνα καί ἔφευγαν χίλια μίλια 
μακρά. Ἑκατόν Ἕλληνες ἔβαζαν 
πέντε χιλιάδες ἐμπρός, καί ἕνα 
καράβι μίαν ἁρμάδα. Ἀλλά δέν 
ἐβάσταξεν. Ἦλθαν μερικοί καί 
ἠθέλησαν νά γένουν μπαρμπέ-
ρηδες εἰς τοῦ κασίδη τό κεφάλι. 
Μᾶς πονοῦσε τό μπαρμπέρισμά 
τους. Μά τί νά κάμωμε; Εἴχαμε 
καί αὐτουνῶν τήν ἀνάγκη. Ἀπό 
τότε ἤρχισεν ἡ διχόνοια, καί ἐχά-
θη ἡ πρώτη προθυμία καί ὁμό-
νοια. Καί ὅταν ἔλεγες τόν Κώστα 
νά δώση χρήματα διά τάς ἀνα-
γκας τοῦ ἔθνους, ἤ νά ὑπάγη 
εἰς τόν πόλεμο, τοῦτος ἐπρόβα-
λε τόν Γιάννη. Καί μ’ αὐτόν τόν 

τρόπο κανείς δέν ἤθελε οὔτε νά 
συνδράμη οὔτε νά πολεμήση. Καί 
τοῦτο ἐγίνετο, ἐπειδή δέν εἴχα-
με ἕναν ἀρχηγό καί μία κεφα-
λή. Ἀλλά ἕνας ἔμπαινε πρόεδρος 
ἕξι μῆνες, ἐσηκώνετο ὁ ἄλλος καί 
τόν ἔρριχνε, καί ἐκάθετο αὐτός 
ἄλλους τόσους, καί ἔτσι ὁ ἕνας 
ἤθελε τοῦτο καί ὁ ἄλλος τό ἄλλο. 
Ἴσως ὅλοι ἠθέλαμε τό καλό, πλήν 
καθένας κατά τήν γνώμη του. 
Ὅταν προστάζουνε πολλοί, ποτέ 
τό σπίτι, δέν χτίζεται οὔτε τε-
λειώνει. Ὁ ἕνας λέγει ὅτι ἡ πόρτα 
πρέπει νά βλέπη εἰς τό ἀνατο-
λικό μέρος, ὁ ἄλλος εἰς τό ἀντι-
κρυνό καί ὁ ἄλλος εἰς τόν Βορέα, 
σάν νά ἦτον τό σπίτι εἰς τόν ἀρα-
μπά, καί νά γυρίζη, καθώς λέγει 
ὁ καθένας. Μέ τοῦτο τόν τρόπο 
δέν κτίζεται ποτέ τό σπίτι, ἀλλά 
πρέπει νά εἶναι ἕνας ἀρχιτέκτων, 
ὅπου νά προστάζη πῶς θά γενῆ. 
Παρομοίως καί ἡμεῖς ἐχρειαζόμε-
θα ἕναν ἀρχηγό καί ἕναν ἀρχι-
τέκτονα, ὅστις νά προστάζη καί 
οἱ ἄλλοι νά ὑπακούουν καί νά 
ἀκολουθοῦν. Ἀλλ’ ἐπειδή εἴμεθα 
εἰς τέτοια κατάστασιν, ἐξ αἰτίας 
τῆς διχονοίας, μᾶς ἔπεσε ἡ Τουρ-
κιά ἐπάνω μας καί κοντέψαμε νά 
χαθοῦμε, καί εἰς τούς στερνούς 
ἑπτά χρόνους δέν κατορθώσαμε 
μεγάλα πράγματα.

Εἰς αὐτή τήν κατάστασιν ἔρχε-
ται ὁ βασιλεύς, τά πράγματα 
ἡσυχάζουν, καί τό ἐμπόριο καί 
ἡ γεωργία καί οἱ τέχνες ἀρχίζουν 
νά προοδεύουν καί μάλιστα ἡ 
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παιδεία. Αὐτή ἡ μάθησις θά μᾶς 
αὐξήση καί θά μᾶς εὐτυχήση. 
Ἀλλά διά νά αὐξήσωμεν, χρειά-
ζεται καί ἡ στερέωσις τῆς πολι-
τείας μας, ἡ ὁποία γίνεται μέ τήν 
καλλιέργεια καί μέ τήν ὑποστή-
ριξη τοῦ Θρόνου. Ὁ βασιλεύς μας 
εἶναι νέος καί συμμορφώνεται μέ 
τόν τόπο μας, δέν εἶναι προσω-
ρινός, ἀλλ’ ἡ βασιλεία του εἶναι 
διαδοχική καί θά περάση εἰς τά 
παιδιά τῶν παιδιῶν του, καί μέ 
αὐτόν κι ἐσεῖς καί τά παιδιά σας 
θά ζήσετε. Πρέπει νά φυλάξετε 
τήν πίστη σας καί νά τήν στε-
ρεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τά 
ἅρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπέρ πί-
στεως καί ἔπειτα ὑπέρ πατρίδος. 
Ὅλα τά ἔθνη τοῦ κόσμου ἔχουν 
καί φυλάττουν μία Θρησκεία. 
Καί αὐτοί, οἱ Ἑβραῖοι, οἱ ὁποῖοι 
κατατρέχοντο καί μισοῦντο καί 
ἀπό ὅλα τά ἔθνη, μένουν σταθε-
ροί εἰς τήν πίστη τους.

Νά μήν ἔχετε πολυτέλεια, νά 
μήν πηγαίνετε εἰς τούς καφενέ-
δες καί τά μπιλιάρδα. Νά δοθῆτε 
εἰς τάς σπουδάς σας καί καλύ-
τερα νά κοπιάσετε ὀλίγον, δύο 
καί τρεῖς χρόνους καί νά ζή-
σετε ἐλεύθεροι εἰς τό ἐπίλοιπο 
τῆς ζωῆς σας, παρά νά περάσε-
τε τέσσαρους - πέντε χρόνους 
τήν νεότητά σας, καί νά μείνε-
τε ἀγράμματοι. Νά σκλαβωθῆτε 
εἰς τά γράμματά σας. Νά ἀκούε-
τε τάς συμβουλάς τῶν διδασκά-
λων καί γεροντοτέρων, καί κατά 
τήν παροιμία, «μύρια ἤξευρε καί 

χίλια μάθαινε». Ἡ προκοπή σας 
καί ἡ μάθησή σας νά μήν γίνη 
σκεπάρνι μόνο διά τό ἄτομό σας, 
ἀλλά νά κοιτάζη τό καλό τῆς 
κοινότητος, καί μέσα εἰς τό καλό 
αὐτό εὑρίσκεται καί τό δικό σας.

Ἐγώ, παιδιά μου, κατά κακή 
μου τύχη, ἐξ αἰτίας τῶν περιστά-
σεων, ἔμεινα ἀγράμματος καί διά 
τοῦτο σᾶς ζητῶ συγχώρηση, διότι 
δέν ὁμιλῶ καθώς οἱ δάσκαλοί σας. 
Σᾶς εἶπα ὅσα ὁ ἴδιος εἶδα, ἤκουσα 
καί ἐγνώρισα, διά νά ὠφεληθῆτε 
ἀπό τά ἀπερασμένα καί ἀπό τά 
κακά ἀποτελέσματα τῆς διχονοί-
ας, τήν ὁποίαν νά ἀποστρέφεσθε, 
καί νά ἔχετε ὁμόνοια.

Ἐμᾶς μή μᾶς τηρᾶτε πλέον. Τό 
ἔργο μας καί ὁ καιρός μας ἐπέ-
ρασε. Καί αἱ ἡμέραι τῆς γενεᾶς, 
ἡ ὁποία σᾶς ἄνοιξε τόν δρό-
μο, θέλουν μετ’ ὀλίγον περάσει. 
Τήν ἡμέρα τῆς ζωῆς μας θέλει 
διαδεχθῆ ἡ νύκτα τοῦ θανάτου 
μας, καθώς τήν ἡμέραν τῶν Ἁγί-
ων Ἀσωμάτων θέλει διαδεχθῆ 
ἡ νύκτα καί ἡ αὐριανή ἡμέρα. 
Εἰς ἐσᾶς μένει νά ἰσάσετε καί νά 
στολίσετε τόν τόπο, ὁπού ἡμεῖς 
ἐλευθερώσαμε· καί, διά νά γίνη 
τοῦτο, πρέπει νά ἔχετε ὡς θεμέ-
λια τῆς πολιτείας τήν ὁμόνοια, 
τήν θρησκεία, τήν καλλιέργεια 
τοῦ θρόνου καί τήν φρόνιμον 
ἐλευθερία.

Τελειώνω τόν λόγο μου. Ζήτω 
ὁ βασιλεύς μας Ὄθων!

Ζήτω οἱ σοφοί διδάσκαλοι! 
Ζήτω ἡ Ἑλληνική Νεολαία!
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ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Σουρλίγγα

Μ έσα σέ πολύ ἰδιαίτερες 
συνθῆκες, λόγῳ τῆς φο-

βερῆς πανδημίας πού ταλανί-
ζει τόν κόσμο μας, ἑορτάσαμε τό 
2021 τήν ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν 
ἀπό τό ξέσπασμα τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐπανάστασης τοῦ 1821, ἑνός γε-
γονότος μοναδικοῦ, ὄχι μόνο γιά 
τήν Ἑλλάδα, ἀλλά συνολικά γιά 
τήν Εὐρώπη καί τόν κόσμο ὅλο.

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Μαντινείας 
καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου, ὁ 
ὁποῖος ἀνταποκρίθηκε στό αἴτη-
μα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου Θυατείρων καί Μεγάλης 
Βρετανιας κ. ΝΙΚΗΤΑ νά προσκο-
μιστῇ πρός εὐλογία τῶν Πιστῶν 
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων ἡ 
τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου Νεομάρ-
τυρος Δημητρίου, τοῦ Πολιού-
χου τῆς Τριπόλεως, καί μέ τήν 
ἀγαστή συνεργασία τῶν Ἐφη-
μερίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου 
Παντελεήμονος καί Ἁγίας Παρα-
σκευῆς Harrow τοῦ Βορειοδυτι-
κοῦ Λονδίνου, πατρός Κων/νου 
Παπαγεωργίου καί Ἱερομονάχου 
Εὐγενίου Τσαραμανίδη, καθώς 
καί μέ τή στήριξη τοῦ Προέ-

δρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλί-
ου τῆς Κυπριακῆς Παροικίας κ. 
Παναγιώτου Προκοπίου καί τῶν 
λοιπῶν μελῶν τοῦ Συμβουλίου, 
τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, 
τοῦ κ. Σεραφείμ Κυριακίδη, τῆς 
Διευθύνσεως Ἑλληνικοῦ Σχολεί-
ου καί ὅλων τῶν συνεργατῶν τῆς 
Παροικίας, ἡ τιμία Κάρα τοῦ Ἁγί-
ου Νεομάρτυρος Δημητρίου, τοῦ 
Πολιούχου τῆς Τριπόλεως, βρέθη-
κε ἀπό τήν Παρασκευή 4η Νοεμ-
βρίου 2021 ἕως τήν Τετάρτη 17η 
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Νοεμβρίου 2021 στό Λονδίνο.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπί-

σκοπος Θυατείρων καί Μεγά-
λης Βρετανίας κ. ΝΙΚΗΤΑΣ, μέ 
τό ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. Α00618/17-
8-2021 ἔγγραφό του, ζήτησε ἀπό 
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολί-
τη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ νά προσκομισθῇ 
πρός εὐλογία τῶν Πιστῶν τῆς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων ἡ τι-
μία Κάρα τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυ-
ρος Δημητρίου, συμμετέχοντας 
παραλλήλως στίς ἐκδηλώσεις 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελε-
ήμονος καί Ἁγίας Παρασκευῆς 
Harrow τοῦ Βορειοδυτικοῦ Λον-
δίνου γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν 
Ἐθνική Παλιγγενεσία, ἐκδηλώσεις 
ἀφιερωμένες στούς Ἁγίους Νεο-
μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας,

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-

της Μαντινείας καί Κυνουρίας 
κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ἀνταποκρίθη-
κε θετικά στό ὡς ἄνω αἴτημα τῆς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων, ἀπα-
ντώντας μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 
320/18-8-2021 ἀπαντητική ἐπι-
στολή του. Παραλλήλως, διεβί-
βασε πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τίς ὑπ’ 
ἀριθμ. 368/17-9-21 καί 389/28-9-
2021 ἐπιστολές μέ τό αἴτημα γιά 
ἔγκριση τῆς μεταφορᾶς τοῦ προ-
σκυνήματος, καθώς καί γιά τήν 
πιστοποίηση τοῦ ἐν λόγῳ Κει-
μηλίου καί ἔλαβε τίς ὑπ’ ἀριθμ. 
πρωτ. 4121/2063-4121/2064-14-
10-2021 ἀπαντητικές ἐπιστολές 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλη-
σιᾶς τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖες ἀπο-
φάνθηκαν θετικά, δίδωντας τήν 
ἄδεια διά τήν μεταφορά τοῦ 
προσκυνήματος στό Λονδίνο 
καί πιστοποιώντας αὐτό. Τέλος, 
ἐλήφθη καί τό ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 
393/21-10-2021 πιστοποιητικό 
ἐλεύθερης ἐξόδου τῆς τίμιας Κά-
ρας τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Δη-
μήτριου ἀπό τήν Ἑλλάδα πρός 
τό Λονδίνο ἐκ τῆς ὑπηρεσίας τοῦ 
Ἀεροϋγειονομείου τοῦ Ἀεροδρό-
μιου «Ἐλευθέριος Βενιζέλος».

Τά πρῶτα βήματα γιά τήν ὀργά-
νωση καί διεξαγωγή τοῦ προσκυ-
νήματος ἔφεραν στό προσκήνιο 
πολλές καί μεγάλες δυσκολί-
ες, ἀλλά, μέ τήν πολύ σημαντι-
κή καί καθοριστική στήριξη ἐκ 
τῶν τελωνιακῶν καί λοιπῶν 
ὑγειονομικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ ἀε-
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ρολιμένα Ἀθηνῶν «Ἐλευθέριος 
Βενιζέλος», ἰδιαιτέρως δέ τῶν κ. 
Χρύσας Δαλαμάνη καί κ. Ἐλευ-
θερίας Χατζηκυριάκου, οἱ ὁποῖες 
συνεργάστηκαν ἄριστα, ξεπερά-
στηκαν πολλά γραφειοκρατικά 
προβλήματα, τά ὁποῖα ἐμπόδιζαν 
τήν διεξαγωγή τοῦ προσκυνήμα-
τος. Τούς εὐχαριστοῦμε θερμῶς, 
εὐχόμενοι ὁ Ἅγιος νά εἶναι βοή-
θειά τους.

Μετά ἀπό ἀρκετές ἡμέρες καί 
ἀφοῦ πλέον εἶχαν φθάσει στά 
χέρια μας ὅλα τα νομιμοποιητι-
κά ἔγγραφα, μεταφρασμένα στά 
ἀγγλικά, σχετικά μέ τά διαδικα-
στικά περί τοῦ προσκυνήματος, 
ἔφτασε ἡ ὥρα τῆς ἀναχωρήσε-
ως τοῦ Ἁγίου, γεγονός σημαντι-
κό καί ξεχωριστό, μιᾶς καί ἡ ἁγία 
Κάρα τοῦ Νεομάρτυρος πρώτη 
φορά βγῆκε ἐκτός Ἑλλάδος πρός 
προσκύνηση. 

Τήν Παρασκευή 4η Νοεμβρίου 
2021 καί ὥρα 5η πρωινή οἱ Ἱε-
ρεῖς τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ, ἀλλά καί τῆς Μητροπό-
λεως, τέλεσαν εὐχαριστήριο Θεία 
Λειτουργία καί τέθηκε στό μέσο 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἡ τιμία Κάρα τοῦ 
Ἁγίου Νεομάρτυρος πρός προ-
σκύνηση, ὅπου μετά τό πέρας τῆς 
Ἀκοουθίας, ὁ ἐντεταλμένος παρά 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Μαντίνειας καί Κυνουρίας 
κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ συνοδός Αἰδε-
σιμώτατος Πρωτοπρεσβύτερος 
Ἰωάννης Σουρλίγγας ἀναχώρησε 
μέ συνοδεία συνεργατῶν τοῦ Μη-

τροπολιτικοῦ Ναοῦ γιά τόν Ἀε-
ρολιμένα τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου τόν 
περίμενε ὁ Αἰδεσιμώτατος Πρω-
τοπρεσβύτερος π. Κων/νος Παπα-
γεωργίου, Κληρικός τῆς Ἱερᾶς μας 
Μητροπόλεως, ἀποσπασμένος 
στήν Ἀρχιεπισκοπή Θυατείρων 
καί Μεγάλης Βρετανίας, καθώς 
καί οἱ ὑπεύθυνοι τῶν τελωνι-
ακῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἀερολιμένα 
τῶν Ἀθηνῶν, οἱ ὁποῖοι προσκύ-
νησαν μέ σεβασμό τόν Ἅγιο, 
ὅπως καί ἀρκετοί ταξιδιῶτες, οἱ 
ὁποῖοι μέ σεβασμό αἰτήθηκαν ἐπ’ 
εὐκαιρίᾳ τήν εὐλογία τοῦ Ἁγί-
ου καί συνέδραμαν καθοριστικά 
στήν ἐπιβίβαση στό ἀεροπλά-
νο, μέ προορισμό τό Ἀεροδρόμιο 
Hethriow τοῦ Λονδίνου.

Μετά ἀπό τρίωρη πτήση τό ἀε-
ροπλάνο, τό ὁποῖο μετέφερε τόν 
Ἅγιο καί τήν συνοδεία του, προ-
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σγειώθηκε γύρω στίς τέσσερις τό 
ἀπόγευμα, ὥρα Λονδίνου, καί 
μετά ἀπό τά προβλεπόμενα τοῦ 
Ἀερολιμένα τοῦ Λονδίνου καί τίς 
ἀπαραίτητες τελωνιακές καί γρα-
φειοκρατικές ὑποχρεώσεις στό τε-
λωνεῖο τῆς χώρας, μέ ὁδηγό τόν 
γραμματέα τῆς κοινότητας ἰατρό 
καί ἐρευνητή στό Πανεπιστήμιο 
τῆς Ὀξφόρδης κ. Σεραφείμ Κυ-
ριακίδη, ὁδοιπορήσαμε πρός τήν 
Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος 
καί Ἁγίας Παρασκευῆς Harrow 
τοῦ Βορείου Λονδίνου, ὅπου 
πλῆθος λαοῦ, Κυπρίων Ἑλλήνων 
καί ἄλλων Ἐθνικοτήτων ἐκ τῶν 
Βαλκανίων, μέ προεξάρχοντα 
τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἰλί-
ου κ. ΡΑΦΑΗΛ, πού, σημειωτέ-

ον, μέχρι τῆς χειροτονίας του εἰς 
Ἐπίσκοπον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς 
ἦτο ἀποσπασμένος Κληρικός τῆς 
Μητροπόλεώς μας, ὡς ἐκπρόσω-
πος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου Θυατείρων κ. ΝΙΚΗΤΑ, 
ὑποδέχθηκε μετά πάσης λαμπρό-
τητος τήν ἁγία Κάρα τοῦ Ἁγί-
ου Νεομάρτυρος Δημητρίου καί 
ἀμέσως μετά χοροστάτησε στόν 
πανηγυρικό Ἑσπερινό, ὅπου ἐν 
συνεχείᾳ κήρυξε τόν θεῖο λόγο, 
μεταφέροντας τίς ἀρχιερατικές 
εὐχές καί εὐχαριστίες τοῦ Ἀρχι-
επισκόπου Θυατείρων πρός τόν 
Σεβ. Μητροπολίτη Μαντινείας 
καί Κυνουρίας καί τή συνοδεία 
του γιά τή εὐλογία τοῦ προσκυ-
νήματος καί τή συμμετοχή του 
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μέ αὐτόν τόν τρόπο στίς ἐκδηλώ-
σεις τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Πα-
ντελεήμονος Λονδίνου. Μετά τό 
πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀκολούθη-
σε λιτό δεῖπνο, περίσσευμα ἀγά-
πης ἐκ τῶν ὑπευθύνων γυναικῶν 
τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος 
στήν κοινοτική αἴθουσα τῆς πα-
ροικίας, πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. 

Τήν ἑπομένη, Σάββατο 6η Νο-
εμβρίου 2021, σύμφωνα μέ τό 
καταρτισθέν πρόγραμμα τῶν ἐν 
λόγῳ ἐκδηλώσεων, ἐτελέσθη Θεία 
Λειτουργία ἐκ τοῦ συνοδοῦ π. Ἰω-
άννου Σουρλίγγα, καί τό ἑσπέρας 
ἔλαβε χώρα ἡ τελετή τοῦ ἱεροῦ 
Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου, πα-
ρουσίᾳ πλήθους χριστιανῶν στόν 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος 
καί Ἁγίας Παρασκευῆς Harrow 
τοῦ Βορειοδυτικοῦ Λονδίνου.

Τήν Κυριακή 7η Νοεμβρί-
ου 2021 ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καί 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ὑπό 
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Ἰλίου κ. ΡΑΦΑΗΛ στόν ὡς ἄνω 
Ἱερό Ναό. Ἐν συνεχείᾳ προσφέρ-
θηκε κέρασμα στήν Κοινοτική 
αἴθουσα καί περί ὥρα δευτέρα με-
σημβρινή ἀκολούθησε ὁμιλία τοῦ 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἰλίου 
κ. ΡΑΦΑΗΛ μέ θέμα «Ἡ προσφο-
ρά τῶν Νεομαρτύρων στήν Ἑλλη-
νική Ἐπανάσταση».

Τήν Δευτέρα 8η Νοεμβρίου 
2021 ἡ τιμία Κάρα εὑρέθη στόν 
πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Τιμί-
ου Σταυροῦ καί Ἀρχαγγέλων 
Golders Green, Λονδίνου, ὅπου 

ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λει-
τουργία ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Μελιτινῆς κ. ΜΑΞΙ-
ΜΟΥ, ὁ ὁποῖος ὁμίλησε σχετικά 
μέ τήν ἑορτή τῶν Ἀρχαγγέλων 
καί, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ προσκυ-
νήματος τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυ-
ρος, γιά τόν βίο τοῦ Ἁγίου καί 
τούς Νεομάρτυρες τῆς Ἐκκλησί-
ας μας.

Τήν Δευτέρα 8η Νοεμβρίου 
2021 τό ἑσπέρας ἡ τιμία Κάρα 
εὑρέθη στόν πανηγυρίζοντα 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου στό 
Battersea, ὅπου ἐτελέσθη πανη-
γυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, 
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων 
καί Μεγάλης Βρετανίας κ. ΝΙΚΗ-
ΤΑ, πλαισιουμένου ἐκ κληρικῶν 
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὁ ὁποῖος ἐκή-
ρυξε τόν θεῖο λόγο, ἐνῶ μετά τό 
πέρας ἀκολούθησε κέρασμα πρός 
τούς συνδαιτυμόνες.

Τήν Τρίτη 9η Νοέμβριου 2021 
ἡ τιμία Κάρα εὑρέθη στόν Ἱερό 
Ναό Ἁγίας Αἰκατερίνης Barnet/
Enfield, ὅπου ἐτελέσθη Θεία 
Λειτουργία ἐκ τοῦ π. Ἰωάννου 
Σουρλίγγα.

Τήν Τετάρτη 10η Νοέμβριου 
2021 ἡ τιμία Κάρα εὑρέθη στόν 
Ἱερό Ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέου 
Birmingham, ὅπου ἐτελέσθη τό 
Μυστήριο τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου.

Τήν Πέμπτη 11η Νοεμβρί-
ου 2021 ἡ τιμία Κάρα εὑρέθη 
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος 
Birmingham, ὅπου ἐτελέσθη 
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Θεία Λειτουργία, ἐνῶ τό ἀπόγευ-
μα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἡ τιμία Κάρα 
εὑρέθη στόν Ἱερό Ναό Μεταμορ-
φώσεως τοῦ Σωτῆρος Coventry, 
ὅπου ἔλαβε χώρα ἡ τελετή τοῦ 
ἱεροῦ Εὐχελαίου καί ἀκολούθησε 
ἱερά Παράκληση στόν Ἅγιο.

Τήν Παρασκευή 12η Νοεμ-
βρίου 2021 τό ἑσπέρας ἡ τιμία 
Κάρα ἐπέστρεψε στόν Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Παντελεήμονος καί Ἁγί-
ας Παρασκευῆς Harrow Λονδί-
νου, ὅπου ἐτελέσθη Ἀρχιερατική 
ἱερά Ἀγρυπνία ὐπό τοῦ Θεοφιλε-
στάτου Ἐπισκόπου Μελιτινῆς κ. 
ΜΑΞΙΜΟΥ.

Τό Σάββατο 13η Νοέμβριου 
2021 ἡ τιμία Κάρα εὑρέθη στόν 
Ἱερό Ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέου 
Kentish Town, ὅπου ἐτελέσθη 
Θεία Λειτουργία, ἐνῶ τό ἀπό-
γευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἡ τιμία 

Κάρα μεταφέρθη στόν Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρί-
ου Edmonton, ὅπου ἔλαβε χώρα 
ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί 
ἀκολούθησε ἱερά Παράκληση 
στόν Ἅγιο.

Τήν Κυριακή 14η Νοέμβριου 
2021 ἡ τιμία Κάρα εὑρέθη στόν 
Καθεδρικό Ἱερό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ 
Σοφίας Λονδίνου, ὅπου ἐτελέσθη 
Θεία Λειτουργία.

Τήν Κυριακή 14η Νοέμβρι-
ου 2021 ἡ τιμία Κάρα ἐπανῆλθε 
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελε-
ήμονος καί Ἁγίας Παρασκευῆς 
Harrow Λονδίνου, ὅπου ἐτελέ-
σθη ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ μα-
καρίας μνήμης καί αἰωνίου 
ἀναπαύσεως τῶν ὑπέρ τῆς Πί-
στεως καί τῆς Πατρίδος ἀγωνι-
σαμένων καί πεσόντων πατέρων 
καί ἀδελφῶν ἡμῶν καί πάντων 
τῶν ἡρώων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπα-
ναστάσεως, ἐνῶ ἀκολούθησε 
ὁμιλία ἐκ τοῦ Φιλέλληνος Κα-
θηγητοῦ Roderick Beaton μέ 
θέμα «Ἡ συμβολή τοῦ Λόρδου 
Βύρωνα στήν Ἑλληνική Ἐπανά-
σταση». Ἀμέσως μετά παρουσιά-
στηκε πρόγραμμα μέ ὕμνους καί 
παραδοσιακά τραγούδια ἐκ τῆς 
Βυζαντινῆς Χορωδίας τῆς Σχολῆς 
Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἀρχιε-
πισκοπῆς Θυατείρων ὑπό τήν δι-
εύθυνση τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου 
Ἰωσήφ Παλιούρα. Χαιρετισμούς 
ἀπηύθυναν οἱ Πρόξενοι - ἐκπρό-
σωποι τῆς Ἑλληνικῆς καί τῆς 
Κυπριακῆς Κυβερνήσεως, ἀκού-
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στικαν ποιήματα ἀπό μαθητές 
τοῦ παροικιακοῦ σχολείου καί 
ἡ σύναξη ἔκλεισε μέ τά ἐγκαί-
νια ἐκθέσεως τῶν προσωπογρα-
φιῶν τῶν ἡρώων τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐπανάστασης καί μέ τήν παρου-
σίαση παραδοσιακῶν χορῶν ἀπό 
τό Λύκειο Ἑλληνίδων Λονδίνου, 
ἐκδηλώσεις πού στέφθηκαν μέ 
ἐπιτυχία καί ἀγκαλιάστηκαν μέ 
τή συμμετοχή πλήθους κόσμου. 

Τή Δευτέρα 15η Νοέμβριου 
2021 ἡ τιμία Κάρα εὑρέθη στόν 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος 
καί Ἁγίας Παρασκευῆς Harrow 
Λονδίνου, ὅπου ἐτελέσθη ἡ Ἀκο-
λουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί ἀκο-
λούθησε ἱερά Παράκληση στόν 
Ἅγιο.

Τήν Τρίτη 16η Νοέμβριου 
2021 ἡ τιμία Κάρα εὑρέθη στόν 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος 
καί Ἁγίας Παρασκευῆς Harrow 
Λονδίνου, ὅπου ἐτελέσθη πανη-
γυρική Θεία Λειτουργία.

Τέλος, τήν Τετάρτη 17η Νο-
εμβρίου 2021 ἡ τιμία Κάρα ἀνε-
χώρησε ἀπό τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Παντελεήμονος καί Ἁγίας Παρα-
σκευῆς Harrow Λονδίνου, ἀφοῦ 
ἐτελέσθη εὐχαριστήριος δέησις 
μέ προορισμό τήν Ἑλλάδα καί 
τό κέντρο τοῦ ἱστορικοῦ Μο-
ριᾶ, τήν ἁγιοτόκο καί ἡρωοτόκο 
Τριπολιτσά.

Μετά ἀπό τρίωρη πτήση τό ἀε-
ροπλάνο, τό ὁποῖο μετέφερε τόν 
Ἅγιο καί τήν συνοδεία του, προ-
σγειώθηκε στίς ἕξι τό ἀπόγευμα 

στήν Ἑλλάδα καί, μετά ἀπό τά 
προβλεπόμενα τοῦ Ἀερολιμένα 
καί τίς ἀπαραίτητες τελωνιακές 
καί γραφειοκρατικές ὑποχρεώ-
σεις ἐπανόδου τῆς τιμίας Κάρας 
στό τελωνεῖο τῆς χώρας, ὁδοι-
πορήσαμε πρός τήν Τρίπολη, 
ὅπου Κλῆρος καί Λαός περίμενε 
τόν Ἅγιο νά ἐπιστρέψει στό θρο-
νί του. Τελέσθηκε εὐθύς ἀμέσως 
ἱερά Ἀγρυπνία, στήν ὁποία συ-
μπροσευχήθηκε ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης μας, Μητροπολί-
της Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Εὐχαριστοῦμε τόν Ἅγιο, πού 
μᾶς ἀξίωσε νά τόν συνοδεύσουμε 
στό προσκύνημα αὐτό, εὐχόμενοι 
ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου νά σκέπει πά-
ντας, τόσο ἐδῶ στήν Ἑλλάδα, ὅσο 
καί στούς ἀδελφούς μας χριστια-
νούς, ὅπου γῆς.
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X Ρ Ο Ν Ι Κ Α
Παρασκευή, 
17η Δεκεμβρίου 2021

Διανομή τροφίμων ἀπό τό 
Πρόγραμμα «τό Καλάθι τοῦ 
πτωχοῦ ἀδελφοῦ».

Στό πλαίσιο τῆς προσφορᾶς 
τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Προγράμμα-
τος «ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ 
ΑΔΕΛΦΟΥ» τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Μαντινείας καί Κυνουρίας 
ἐντάσσεται καί ἡ διανομή τρο-
φίμων καί ἄλλων ἀγαθῶν στίς 
δοκιμαζόμενες οἰκογένειες τῆς 
Μπτροπόλεώς μας, πού πραγμα-
τοποιήθηκε τήν Παρασκευή 17 
Δεκεμβρίου 2021.

Ἡ διανομή ἔγινε μέσῳ τῶν Ἐνο-
ριῶν τῆς Τριπόλεως, τοῦ Λεωνι-
δίου καί τῶν εὐαγῶν Ἱδρυμάτων 
τῆς Μητροπόλεώς μας, παρουσίᾳ 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Μαντινείας καί Κυνουρίας 
κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, προσφέροντας 
δέματα τροφίμων μέ ζυμαρικά, 
λάδι, φροῦτα κρέατα κ.λ.π. γιά 

τίς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων.
Παρόλες τίς οἰκονομικές δυ-

σκολίες πού περνάει ἡ χώρα μας, 
ἀλλά καί ἡ Ἐκκλησία, λόγῳ τῆς 
λοιμικῆς ἀσθενείας τοῦ κορωνοϊ-
οῦ, ἡ Μητρόπολή μας κατάφερε 
νά συγκεντρώσει τά προαναφερ-
θέντα εἴδη, πού ἐκφράζουν τήν 
ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ καί οἱ ἐθελοντές 
τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Προγράμμα-
τος τό «ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ 
ΑΔΕΛΦΟΥ», ἐκφράζουν ἐκ βά-
θους καρδίας τίς θερμές εὐχαρι-
στίες τους πρός τόν εὐσεβῆ καί 
φιλάνθρωπο λαό μας, πρός τούς 
ἐπιχειρηματίες τοῦ τόπου μας, 
τούς ἐνοικιαστές κτημάτων τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Γοργοεπηκόου Νε-
στάνης στό Ἑλληνικό Ἀργολίδος 
γιά τά φροῦτα, καί πρός ὅλους 
τούς ἀρωγούς τῆς προσπάθειας 
αὐτῆς, πού ἔχει σκοπό τή στήριξη 
τῶν ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν 
μας, καί εὔχονται πρός ὅλους ἔτη 
πολλά καί μέ ὑγεία τό Νέο Ἔτος. 

Σάββατο, 18η Δεκεμβρίου 2021
Ἑορτή τοῦ Κατηχητικοῦ 

Σχολείου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου 
Βασιλείου Τριπόλεως.

Μέ τόν δικό τους ξεχωριστό 
τρόπο, γιόρτασαν τά προεόρτια 
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τῶν Χριστουγέννων τά παιδιά 
τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου τοῦ 
Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγί-
ου Βασιλείου Τριπόλεως. 

Τήν γιορτή ἑτοίμασαν καί πα-
ρουσίασαν τό Σάββατο 18 Δεκεμ-
βρίου 2021, στήν αἴθουσα τοῦ 
Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἐνορί-
ας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, μέ τήν 
παρουσία τῶν γονέων τους, πά-
ντα λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τά μέ-
τρα κατά τῆς λοιμικῆς πανδημίας 
τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μέ χαιρε-
τισμό καί ὁμιλία τοῦ Ἱερέως π. 
Σωτηρίου, περί τῆς ἑορτῆς τῶν 
Χριστουγέννων. Ἀκολούθησαν 
Τροπάρια τῶν Χριστουγέννων, τά 
ὁποῖα ἔψαλλαν μέ θαυμάσιο τρό-
πο τά παιδιά τοῦ Κατηχητικοῦ, 
ἐνῶ ἀπήγγειλαν καί χριστουγεν-
νιάτικα ποιήματα. 

Στήν ἐκδήλωση παραβρέθηκε 
ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
π. Ἰωάννης καί ὁ ὑπεύθυνος τοῦ 
Κατηχητικοῦ Διάκονος π. Ἰάκω-
βος, καθώς καί ἡ βοηθός κατηχή-
τρια κ. Κωνσταντίνα Παλυβοῦ.

Ὀνοματοδοσία τῶν σηράγγων 
τῆς Ἐθνικῆς ὁδοῦ «ΜΟΡΕΑΣ»

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας Μαντινείας καί Κυνουρί-
ας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, εἶχε καί ἔχει 
πάντοτε μεγάλη εὐαισθησία σέ θέ-
μαχα πατριωτικά καί ζητήματα 
τά ὁποῖα ἅπτονται τῆς ἱστορίας 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. 

Ὅπως ἀποδεικνύει τὸ ἀκόλου-
θο ἔγγραφο, ὁ Σεβασμιώτατος 
ἤδη ἀπὸ τὸ ἔτος 2017 εἶχε ζητήσει 
τήν ὀνοματοδοσία τῆς σήραγγας 
Ἀρτεμισίου σέ σήραγγα «Θεοδώ-
ρου Κολοκοτρώνη» πρός τιμήν 
τοῦ Ὁπλαρχηγοῦ τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821. 

Προσφάτως ἀνακοινώθηκε ἡ 
ὀνοματοδότηση τῶν σηράγγων 
τῆς Ἐθνικῆς ὁδοῦ «ΜΟΡΕΑΣ», οἱ 
ὁποῖες συνδέουν τίς πόλεις τῆς 
Πελοποννήσου, ἀλλά καί τό Ἐθνι-
κό μας δίκτυο, ἐντός τοῦ πλαισί-
ου τοῦ ἐπετειακοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 
διακοσίων χρόνων ἀπὸ τήν Ἀπε-
λευθέρωση τῆς Πατρίδος μας. 

Ἔτσι, 6 σήραγγες ἐφεξῆς θά φέ-
ρουν ὀνόματα Ἡρώων τοῦ 1821, 
ὡς ἀκολούθως:

Ἡ σήραγγα Στέρνας θά ὀνομα-
στεῖ «Ἰωάννης Καποδίστριας».

Ἡ σήραγγα Νεοχωρίου θά ὀνο-
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μαστεῖ «Φιλελλήνων».
Ἡ σήραγγα Ἀρτεμισί-

ου θά ὀνομαστεῖ «Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης». 

Ἡ σήραγγα Καλογερικοῦ θά 
ὀνομαστεῖ «Πατριάρχης Γρηγόρι-
ος Ε΄». 

Ἡ σήραγγα Ραψομάτη θά ὀνο-
μαστεῖ «Νικηταρᾶς».

Ἡ σήραγγα στά Τσουκαλέικα 
θά ὀνομαστεῖ «Παπαφλέσσας».

Μέ τήν κίνηση αὐτή, ὅλοι μας 
τιμοῦμε τούς πρωτεργάτες τοῦ 
Ἀγῶνος τοῦ 1821, ἀναγνωρίζουμε 
τήν ἀξία καί τήν προσφορά τους 
καί, ὅποιος περνάει ἀπό αὐτούς 
τούς δρόμους, εἰδικά οἱ νεώτεροι 
καί οἱ ξένοι, θά μαθαίνουν ὅτι 
στά μέρη αὐτά ἄναψε ἡ σπίθα τῆς 
Ἐλευθερίας. 

Σήμερα, ποό ὅλα ἀποϊερο-
ποιοῦνται, ὅλα ἀλλάζουν καί δι-
αγράφονται ἀρχές καί ἰδέες, ἡ 
ἀπόφαση αὐτή τοῦ Ὑπουργείου 
Ὑποδομῶν καί Μεταφορῶν μᾶς γε-
μίζει χαρά καί ψυχική ἀγαλλίαση.

Συνδρομή τῆς Περιφέρειας 
Πελοποννήσου σέ Προνοιακά 

Ἱδρύματα τῆς Ἐκκλησίας καί κοι-
νωνικούς φορεῖς

Πίστωση 155.000 εὐρώ διέθε-
σε ἡ Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
ἐν ὄψει καί τῶν ἑορτῶν τῶν Χρι-
στουγέννων, γιά τήν ὑποστήρι-
ξη προνοιακῶν ἱδρυμάτων τῶν 
Μητροπόλεων, καθώς καί κοινω-
νικῶν φορέων πού ἀναφέρονται 
σέ παιδιά, σέ ΑΜΕΑ κ.ἄ. 

Συγκεκριμένα, ὡς οἰκονομική 
ἐνίσχυση γιά τή λειτουργία τῶν 
προνοιακῶν ἱδρυμάτων τους, ἀπό 
τήν Περιφέρεια διατέθηκαν σέ 
Μητροπόλεις συνολικά 110.000 
εὐρώ καί εἰδικότερα, α) στή Μη-
τρόπολη Ἀργολίδας 15.000 εὐρώ, 
β) στή Μητρόπολη Γόρτυνος καί 
Μεγαλοπόλεως 10.000 εὐρώ, γ) 
στή Μητρόπολη Κορίνθου, Σι-
κυῶνος, Ζαμενοῦ, Ταρσοῦ καί Πο-
λυφέγγους 15.000 εὐρώ, δ) στή 
Μητρόπολη Μάνης 10.000 εὐρώ, 
ε) στή Μητρόπολη Μαντινείας καί 
Κυνουρίας 15.000 εὐρώ, στ) στή 
Μητρόπολη Μεσσηνίας 15.000 
εὐρώ, ζ) στή Μητρόπολη Μονεμ-
βασίας καί Σπάρτης 20.000 εὐρώ 
καί η) στή Μητρόπολη Τριφυλίας 
καί Ὀλυμπίας 10.000 εὐρώ.

Ἄλλες 45.000 εὐρώ διέθεσε ἡ 
Περιφέρεια πρός κοινωνικούς φο-
ρεῖς καί συγκεκριμένα, στό Χα-
μόγελο τοῦ Παιδιοῦ 15.000 εὐρώ 
καί ἀπό 10.000 εὐρώ στά Παιδι-
κά Χωριά SOS, στήν Κιβωτό τοῦ 
Κόσμου καί στό Εὐθύμειο Κέντρο 
Κορίνθου, τό ὁποῖο παρέχει ὑπη-
ρεσίες σέ παιδιά μέ σωματικές καί 
νοητικές ἀναπηρίες, καθώς καί σέ 
παιδιά πού πάσχουν ἀπό ἐγκεφα-
λική παράλυση.

Ἰνστιτοῦτο Πολιτισμοῦ Μεσση-
νίας: Πρώτη ἐκδήλωση σήμαν-

σης δέντρων ἐλευθερίας Ἀρκαδίας.
Στή σκιά τῆς ἐμβληματικῆς βε-

λανιδιᾶς, πού βρίσκεται στήν εἴσο-
δο τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. 
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Νικολάου Καλτεζῶν Ἀρκαδίας, 
ἔλαβε χώρα ἡ ἐπετειακή ἐκδήλω-
ση σήμανσης τοῦ ἐν λόγῳ μνη-
μειακοῦ δένδρου ἐλευθερίας πού 
διοργάνωσε τό Ἰνστιτοῦτο Πολι-
τισμοῦ Μεσσηνίας, σέ συνεργασία 
μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Μαντι-
νείας καί Κυνουρίας, στό πλαίσιο 
τοῦ ἐπετειακοῦ ἐρευνητικοῦ προ-
γράμματος «1821-2021: Δίκτυο 
Αἰωνόβιων Δέντρων Ἑλληνικῆς 
Ἐπανάστασης», πού τελεῖ ὑπό 
τήν αἰγίδα τῆς Ἐπιτροπῆς «Ἑλλά-
δα 2021». Εἰδικότερα, μέ ἀφορμή 
τήν συμβολική ἐπέτειο τῶν 200 
ἐτῶν ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανά-
σταση, τήν Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 
2021, σέ μία λιτή ἀλλά ἰδιαίτερα 
συμβολική τελετή, ἔγιναν τά ἀπο-
καλυπτήρια τῆς μεταλλικῆς ἐτι-
κέτας μέ τήν ὁποία σημάνθηκε ἡ 
μνημειακή βελανιδιά, σιωπηλός 
μάρτυρας τῆς πρώτης συνέλευσης 
τῶν Ἑλλήνων καί τῆς σύστασης 
τῆς Πελοποννησιακῆς Γερουσίας 
τόν Μάιο τοῦ 1821, ἡ ὁποία ἔγινε 
μέ τήν συμμετοχή 37 προκρίτων 
καί  πληρεξουσίων τῶν ἐπαρχιῶν, 
ὑπό τήν προεδρία τοῦ Πετρομπέη 
Μαυρομιχάλη.

Τά ἀποκαλυπτήρια τῆς μεταλ-
λικῆς ἐτικέτας, σέ μία συμβολι-
κή κίνηση, ἔγιναν ἀπό κοινοῦ 
ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Μα-
ντινείας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟ, τόν Δήμαρχο Γορτυνίας 
κ. Εὐστ. Κούλη, τήν Πρόεδρο 
τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Τρί-
πολης κ. Γ. Παναγοπούλου, τήν 

Ἀντιδήμαρχο Πολιτισμοῦ τοῦ Δή-
μου Τρίπολης κ. Ἑλ. Καρούτζου 
καί τόν Ἀντιδήμαρχο Πολιτικῆς 
Προστασίας Δήμου Καλαμάτας 
Ἰωάν. Ζαφειρόπουλο. Ἀξίζει νά 
σημειωθεῖ ὅτι τό σχέδιο τῆς με-
ταλλικῆς ἐτικέτας φιλοτέχνησε 
ἀφιλοκερδῶς ἡ ὁμογενής ζωγρά-
φος Joanna Kordos πού ζεῖ στή 
Μελβούρνη καί εἶναι ἐμπνευσμέ-
νο ἀπό τήν ἐμβληματική μορφή 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, τόν 
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Οἱ ἐπετει-
ακές ἐκδηλώσεις σήμανσης τῶν 
71 δέντρων ἐλευθερίας πού ἔχουν 
καταγραφεῖ θά συνεχιστοῦν στό 
πλαίσιο συνεργασίας τοῦ Ἰνστι-
τούτου Πολιτισμοῦ Μεσσηνίας μέ 
τούς Δήμους τῆς Πελοποννήσου, 
ὥστε νά ἀποτελέσουν ἕνα ἑνιαῖο 
δίκτυο πολιτισμικῆς καί περιβαλ-
λοντικῆς κληρονομιᾶς.

Κυριακή, 
19η Δεκεμβρίου 2021

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς 19ης 
Δεκεμβρίου 2021, στόν Μητρο-
πολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου 
Βασιλείου Τριπόλεως, πραγμα-
τοποιήθηκε ἡ τελετή τῆς λήξεως 
τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων γιά 
τά διακόσια χρόνια ἀπό τῆς ἐνάρ-
ξεως τοῦ Ἀγῶνος τῆς Ἐθνικῆς 
Παλιγγενεσίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας Μαντινείας καί Κυνουρί-
ας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ἐτέλεσε Ἱερά 
Δοξολογία, παρουσίᾳ τοῦ μεγα-
λυτέρου μέρους τοῦ Κλήρου τῆς 
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Μητροπόλεώς μας. 
Ἀκολούθως, ὁ Σεβασμιώτατος 

ἐτέλεσε τήν χειροθεσία 10 Ἱερέ-
ων καί τούς ἀνέθεσε τήν διακο-
νία τῆς πνευματικῆς πατρότητος. 

Οἱ νέοι πνευματικοί τῆς Μητρο-
πόλεώς μας εἶναι οἱ ἀκόλουθοι:
Ἀρχιμανδρίτης 
Μωϋσής Καψάλης
Ἀρχιμανδρίτης Γερμανός Μῖχος
Ἱερομόναχος Παῦλος Μπάρμπας
Πρωτοπρεσβύτερος 
Δημήτριος Γιαννακόπουλος
Πρωτοπρεσβύτερος 
Ἰωάννης Παπαχριστοδούλου

Πρεσβύτερος 
Δημήτριος Τσεκούρας,
Πρεσβύτερος 
Παναγιώτης Τρυφωνόπουλος,
Πρεσβύτερο 
Γεώργιο Κωστόγιαννης,
Πρεσβύτερος 
Κωνσταντῖνος Κουβαβᾶς,
Πρεσβύτερος  
Ἀριστείδης Σκόρδος, καί
Πρεσβύτερος Βασίλειος Γοῦτσος.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτα-
τος ὁμίλησε περί τῶν ἀγώνων 
τῶν προγόνων μας γιά Ἐλευθερία 
μέ τό σύνθημα «ἀγωνιζόμαστε 
πρῶτα ὑπέρ Πίστεως καί ἔπει-
τα ὑπέρ Πατρίδος». Ἀναφέρθη-
κε, ἀκόμη, στό λίκνο τοῦ Ἀγῶνος, 
πού ήταν ἡ πόλη μας καί γενικῶς 
ἡ περιοχή τῆς Ἀρκαδίας, στόν 
θρυλικό πρωτεργάτη τοῦ Ἀγῶνος, 
τόν σταυραετό τῆς Ἐλευθερίας, 
τόν Ἀρχιστράτηγο Θεόδωρο Κο-
λοκοτρώνη, στούς Ἀρχιερεῖς καί 
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τούς Προκρίτους τῆς Πελοποννή-
σου, οἱ ὁποῖοι φυλακίσθηκαν καί 
πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν ἀπέθαναν στά 
μπουντρούμια τῆς Τριπολιτσᾶς, 
καί στούς ὑπολοίπους ἥρωες, 
γνωστούς καί ἀφανεῖς. Ἐπιπλέον, 
τόνισε τόν μεγάλο ρόλο τῶν Κλη-
ρικῶν στήν σταυρωμένη καί ὑπό-
δουλη Ρωμηοσύνη ὑπό τή σκέπη 
τῆς Ἐθναρχούσης Ἐκκλησίας, μέ 
τήν διαχρονική μαρτυρία πού δί-
νει τό σχοινί τοῦ συντοπίτου μας 
Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε΄ καί 
ἡ κλειστή ἀπό τότε καί γιά πάντα 
κεντρική θύρα τοῦ Πατριαρχείου.

Κατόπιν, ἀπαρίθμησε τίς ἐκδη-
λώσεις πού ἔγιναν καθ’ ὅλο τό 
ἔτος στήν Ἱερά μας Μητρόπολη, 
οἱ ὁποῖες συνεπτύχθησαν λόγῳ 
τῆς πανδημίας. Ἀναφέρθηκε στό 
ὑπούργημα καί τήν ἀξία τοῦ Ἱε-
ρέως, ὡς Λειτουργοῦ καί διακόνου 
τῶν Μυστηρίων καί τῆς Χάριτος 
τοῦ Θεοῦ, πνευματικοῦ πατέρα, 
καθοδηγητοῦ, παιδαγωγοῦ καί 
ἀδελφοῦ, καί ἐτίμησε ἕναν ἕκα-
στον τούς Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς 
μας Μητροπόλεως μέ Εὐεργετήρι-
ον Γράμμα. 

Ὕμνους τῶν Χριστουγέννων 

ἔψαλε ὁ Βυζαντινός Χορός τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινεί-
ας καί Κυνουρίας «Ἅγιος Νεοϊε-
ρομάρτυς Λάζαρος ὁ Τριπολίτης», 
ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτο-
ψάλτου καί Καθηγητοῦ κ. Βασι-
λείου Γεωργαρᾶ. Τραγούδια γιά τό 
’21 καί κάλαντα ἀπέδωσε ἡ  νεο-
συσταθεῖσα Παιδική Χορωδία τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὑπό τήν δι-
εύθυνση τῆς Καθηγήτριας Μου-
σικῆς κ. Ἑλένης Ἀλεξοπούλου.

 
Τετάρτη,  
22α Δεκεμβρίου 2021

Ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τῶν Χρι-
στουγέννων, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας Μαντινείας 
καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 
τό πρωί τῆς Τετάρτης 22ας Δε-
κεμβρίου 2021, παρευρέθη στή 
Χριστουγεννιάτικη ἑορτή τοῦ 
Παιδικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως «Ἡ Ζωοδόχος Πηγή», 
πού πραγματοποιήθηκε στό Μαλ-
λιαροπούλειο Θέατρο Τριπόλεως.

Τά μικρά παιδιά, μέ τις ἀγνές 
καρδιές τους, καί οἱ δασκάλες 
τους ἑτοίμασαν καί παρουσία-
σαν μέ πολύ μεράκι τήν ἐκδή-



58

λωση, ἀποδίδοντας ἑορταστικούς 
ὕμνους, κάλαντα, ποιήματα καί 
δρώμενα. Οἱ γονεῖς καί οἱ λοιποί 
παριστάμενοι χάρηκαν καί ἀπό-
λαυσαν τά μικρά παιδιά.

Σάββατο,  
25η Δεκεμβρίου 2021

 Μεγαλοπρεπῶς ἀλλά καί σύμ-
φωνα με τά ἰσχύοντα μέτρα κατά 
τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, 
ἑορτάσθηκε ἡ μεγάλη Δεσποτική 
ἑορτή τῶν Χριστουγέννων.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, ἐτε-
λέσθη ὁ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, χο-
ροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιώτα-
του Μητροπολίτου μας, μέ τήν 
συμμετοχή πολλῶν κληρικῶν τῆς 
Τριπόλεως.

 Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Γεννή-
σεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἐτελέ-
σθησαν στόν Μητροπολιτικό Ἱερό 
Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως 
δύο Θείες Λειτουργίες. Ἡ πρώτη 
ἀπό 5ης πρωϊνῆς, προεξάρχοντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, καί ἡ 
δευτέρα ἀπό ὥρας 9ης πρωϊνῆς, 

ἀπό τόν Προϊστάμενο τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Ναοῦ Πρωτοπρε-
σβύτερο Ἰωάννη Σουρλίγγα, πρός 
διευκόλυνσι ὅσων ἀδυνατοῦσαν 
νά προσέλθουν στήν πρωινή.

Κυριακή,  
26η Δεκεμβρίου 2021

Τήν Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 
2021 τό μεσημέρι ὁ Διοικητής τῆς 
ΔΙΚΕ Πελοποννήσου (IV ΜΠ), 
Ὑποστράτηγος Λεωνίδας Γιοβά-
νης, παρέθεσε γεῦμα ἀγάπης, 
παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Μαντινείας καί 
Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου, σέ συ-
μπολίτες μας ἀπό τίς ἐνορίες τῆς 
Τριπόλεως, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀπο-
δέκτες τοῦ φιλανθρωπικοῦ προ-
γράμματος τῆς Μητροπόλεως «Τό 
καλάθι τοῦ Πτωχοῦ Ἀδελφοῦ».

Ἡ ἐκδήλωση αὐτή τῆς ἀγάπης, 

ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτῶν, πραγ-
ματοποιήθηκε στή Λέσχη Ἀξι-
ωματικῶν Τριπόλεως, σε ζεστή 
ἀτμόσφαιρα.

Ὁ Σεβασμιώτατος, σέ σύντομη 
προσλαλιά του, εὐχαρίστησε τόν 
Στρατηγό γιά τή φιλοξενία καί 
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τήν ἀγάπη του καί ἀναφέρθη-
κε στό μεγάλο καί κοσμοσωτήριο 
γεγονός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ 
Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπό τήν πολ-
λή Του ἀγάπη καί τή φροντίδα 
γιά τή σωτηρία μας, γεννήθηκε 
στό ταπεινό Σπήλαιο τῆς Βηθλε-
έμ γιά νά μᾶς ὁδηγήσει καί πάλι 
στόν Κῆπο τῆς Ἐδέμ.

 
Δευτέρα, 27η Δεκεμβρίου 2021

Ἡ Ἀστυνομική Διεύθυνση 
Ἀρκαδίας, τήν 27η Δεκεμβρίου 
2021, προσέφερε ποσότητα τρο-
φίμων, παιχνιδιῶν καί ρουχισμοῦ 
στό Φιλανθρωπικό Πρόγραμμα 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντι-
νείας καί Κυνουρίας «ΤΟ ΚΑΛΑ-
ΘΙ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ».

Ὁ  π. Ἰωάννης Σουρλίγγας, 
ὑπεύθυνoς τοῦ Φιλανθρωπικοῦ 
Προγράμματος τῆς Μητροπόλε-
ως, ὁ ὁποῖος παρέλαβε την ἀγάπη 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ὡς 
ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιώτατου 
Ποιμενάρχου μας, εὐχαρίστησε 
καί  ἐπαίνεσε τή φιλανθρωπική 
πρωτοβουλία πού πῆρε ἡ Ἀστυ-
νομική Διεύθυνση Ἀρκαδίας ἐν 
μέσῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνο-
ϊοῦ καί μετέφερε τίς Ἀρχιερατικές 
εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας. 

 
Σάββατο, 1η Ἰανουαρίου 2022

Κατά τήν πρώτη ἡμέρα 
τοῦ νέου ἔτους, ἡ Τρίπολις ἑορτά-
ζει μέ λαμπρότητα τήν μνήμην 
τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, Ἀρχιεπισκό-

που Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας 
τοῦ Οὐρανοφάντορος, στόν καλ-
λιμάρμαρμο Μητροπολιτικό Ναό 
της.

Παραμονή τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη 
ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός, χορο-
στατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας καί τήν συμμε-
τοχή πολλῶν Κληρικῶν τῆς Τρι-
πόλεως. Κατά τήν κυριώνυμο 
ἡμέρα, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε 
τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυ-
ρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό καί 
ἐν συνεχείᾳ εὐλόγησε τήν Βασιλό-
πιτα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μα-
ντινείας καί Κυνουρίας. Κατόπιν 
χοροστάτησε στήν Ἱερά Δοξολο-
γία ἐπί τῇ εἰσόδῳ πάντων ἡμῶν 
εἰς τόν νέον ἔτος, παρουσίᾳ τοῦ 
πιστοῦ Λαοῦ καί τῶν Ἀρχῶν τοῦ 
τόπου μας.

Πέμπτη, 6η Ἰανουαρίου 2022
Τό Φιλανθρωπικό Πρό-

γραμμα «ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ 
ΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ», τήν 6η Ἰα-
νουαρίου 2022, ἑορτή τῶν ἁγίων 
Θεοφανείων, δέχθηκε τήν ἀγάπη 
καί τήν εὐγενῆ προσφορά χιλίων 
κιλῶν πορτοκαλιῶν ἀπό τόν κ. 
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Γεώργιο Κοῦρο, ἀπό τό Σκαφιδά-
κι Ἀργολίδος, ὁ ὁποῖος καλλιεργεῖ 
κτήματα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὑπερα-
γίας Θεοτόκου Παλαιοπαναγιᾶς 
Ἄστρους Κυνουρίας.

 
Κυριακή,  
23η Ἰανουαρίου 2022

Τήν Κυριακή, 23η Ἰανουαρίου 
2022, τελέσθηκε στόν Μητροπο-
λιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Βα-
σιλείου Τριπόλεως Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία καί Ἱερό Μνημό-

συνο ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί 
αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ἀειμνή-
στων Ἀρχιερέων, τῶν ἀρχιερατευ-
σάντων στήν Ἱερά Μητρόπολη 
Μαντινείας καί Κυνουρίας, τῶν 
Ἱερέων τῶν ἱερατευσάντων στόν 
Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό, ὡς καί 
πάντων τῶν κεκοιμημένων Εὐερ-
γετῶν καί Δωρητῶν τοῦ Ναοῦ.

Τή Θεία Λειτουργία καί τό  Ἱερό 
Μνημόσυνο ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλέ-
στατος Ἐπίσκοπος Τεγέας κ. ΘΕ-
ΟΚΛΗΤΟΣ, ἐκπροσωπώντας τόν 
Σεβασμιώτατο  Ποιμενάρχη μας, 
ὁ ὁποῖος μετέβη στή Μεγαλόπο-
λη γιά τό Τεσσαρακονθήμερο 
Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μη-
τροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγα-
λοπόλεως κυροῦ Ἱερεμίου.

Τό Ἱερό αὐτό Μνημόσυνο τε-
λεῖται κάθε χρόνο ἀπό τόν Σε-
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βασμιώτατο Μητροπολίτη μας 
κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ καί τό Ἐκκλη-
σιαστικό Συμβούλιο τοῦ Μητρο-
πολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου 
Βασιλείου Τριπόλεως, ὡς ἐλάχιστο 
ἀντίδωρο, ὑποχρέωση καί ἀνα-
γνώριση τῆς προσφορᾶς τῶν μα-
καριστῶν Ἀρχιερέων καί πάντων 
τῶν κεκοιμημένων Εὐεργετῶν καί 
Δωρητῶν τοῦ Ναοῦ.

Τό ἑσπέρας τῆς προηγουμέ-
νης ἡμέρας, ἐτελέσθη ὑπό τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του  Μαντινείας καί Κυνουρίας 
κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, τοῦ Θεοφιλε-
στάτου Ἐπισκόπου Τεγέας κ. ΘΕ-
ΟΚΛΗΤΟΥ καί Ἐφημερίων τῆς 
πόλεως Τρισάγιο ἐπί τοῦ κοινοῦ 
τάφου τῶν Ἀρχιερέων στόν Ναό 
τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
Τριπόλεως.

 
Τήν ἰδία ἡμέρα, ἐτελέσθη τό 

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
τοῦ μακαριστοῦ  Μητροπολίτου 
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κυ-
ροῦ Ἱερεμίου, στόν Μητροπολι-
τικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου 
Μεγαλοπόλεως.

Στήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρoυ 
χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, στή δέ  Θεία 
Λειτουργία προέστη ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Μαντινείας 
καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 
συλλειτουργούντων τῶν Σε-
βασμιωτάτων  Μητροπολιτῶν 
Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. ΕΥ-

ΣΤΑΘΙΟΥ, Σύρου κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ, 
Κορίνθου κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ καί Μεσ-
σηνίας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

   Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Σύρου, στό κήρυγμά του, 
ἀναφέρθηκε στήν  προσωπικότη-
τα τοῦ μακαριστοῦ, χαρακτηρίζο-
ντάς τον ὡς ταπεινό ἄνθρωπο τῆς 
ἀγάπης, τῆς ἁπλότητος, τῆς κα-
λοσύνης, καί τῆς διακονίας. Τόνι-
σε ἐπίσης τή μεγάλη του συμβολή 
στήν συγγραφή βιβλίων ἰδιαιτέ-
ρως τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τῆς 
ὁποίας ὑπῆρξε Καθηγητής στό 
Πανεπιστήμιο τῶν Ἀθηνῶν.

 Ἀκολούθως, ἐτελέσθη τό Ἱερό 
Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς 
ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ  Μητροπο-
λίτου ὑπό τοῦ Τοποτηρητοῦ τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Μονεμβασίας 
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καί Σπάρτης κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ καί 
τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων.

Τρίτη, 1η Φεβρουαρίου 2022
Με λαμπρότητα πανηγύρι-

σε ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος 
Τριπόλεως τήν μνήμη τοῦ προ-
στάτου Ἁγίου της, πάντοτε τη-
ρουμένων τῶν μέτρων κατά τῆς 
πανδημίας. Τῶν πανηγυρικῶν 
Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν χοροστάτησε ὁ 
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τεγέας 
κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ.

Τρίτη, 1η Φεβρουαρίου 2022
Τήν Τρίτη 1 Φεβρουαρί-

ου 2022, στόν Ἐνοριακό Ἱερό 
Ναό Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Ἐπι-

σκοπῆς Τεγέας ἐτελέσθη ὁ Ἑσπε-
ρινός τῆς πανηγύρεως τοῦ ὡς 
ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ, χοροστατοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου Μαντινείας καί Κυνουρί-
ας κ. Ἀλεξάνδρου. Συμμετεῖχαν 
Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως καί οἱ κάτοικοι τῆς Ἐνορίας. 
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας στό κήρυγμά του ἀναφέρθη-
κε στό νόημα τῆς Ἑορτῆς.

Κυριακή,  
6η Φεβρουαρίου 2022

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαντι-
νείας καί Κυνουρίας, ἐπ’ εὐκαι-
ρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 179 ἐτῶν 
ἀπό τῆς ἐκδημίας τοῦ Πολεμάρ-
χου καί Ἐλευθερωτοῦ τοῦ Γένους 
μας, Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, 
ἐτέλεσε τήν Κυριακή 6η Φεβρου-
αρίου 2022, στόν Μητροπολιτι-
κό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου 
Τριπόλεως, Ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ 
μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου 
ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ.

Τῆς Θείας Λειτουργίας προ-
εξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας Μαντινείας καί 
Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 
συλλειτουργούντων τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Ἱερισ-
σοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου 
κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ καί τοῦ Θεοφι-
λεστάτου Ἐπισκόπου Τεγέας κ. 
ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ.

Ὁ Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ κ. 
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, στήν ὁμιλία του, 
ἀναφέρθηκε στόν λόγο τοῦ Κολο-
κοτρώνη στήν Πνύκα, καί τόνισε 
ὅτι ὁ ἀγῶνας τῶν Ἑλλήνων ἦταν 
ἀπελευθερωτικός καί ὄχι ταξικός. 
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Ἀκόμα εἶπε ὅτι ἡ διχόνοια πρέ-
πει νά ἀποφευχθῇ, γιατί τά ἀπο-
τελέσματά της τά ἔζησε ὁ λαός 
μας στό πετσί του. Ἐπιπλέον, ὁ 
Κολοκοτρώνης ἀπευθύνθηκε στά 
παιδιά καί εἶπε πῶς ἐμεῖς πολεμή-
σαμε γιά τή λευτεριά στόν τόπο, 
τώρα σέ σᾶς μένει ἡ σειρά νά τόν 
σιάξετε. Γιά νά προχωρήσει τό 
Ἔθνος, χρειάζεται πρῶτα ἡ πίστι 
καί ἔπειτα ἡ παιδεία ἡ ἀρχαιοελ-
ληνική. Ἡ γνώσι δέν εἶναι μόνο 
σκεπάρνι γιά τόν ἑαυτό σας, δη-
λαδή ἁπλῶς καί μόνο γιά νά τήν 
χρησιμοποιοῦν γιά οἰκονομικό 
καί ἄλλο ὄφελός τους, ἀλλά εἶναι 
βάθρο, ἐπάνω στό ὁποῖο πρέπει 
νά πατοῦν γιά νά ἀπολαμβάνει 
ὅλος ὁ κόσμος τά ἀγαθά της.

Μετά τό Μνημόσυνο, ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης 
Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ἐτόνισε ὅτι ὁ Κο-
λοκοτρώνης μᾶς διδάσκει μέ τόν 

λόγο του στήν Πνύκα τήν ὁμό-
νοια καί τήν ἀγάπη, πού θά πρέ-
πει νά ἔχουμε οἱ Ἕλληνες μεταξύ 
μας γιά νά συνεχίσουμε νά μεγα-
λουργοῦμε. Ὀφείλουμε σάν Ἕλλη-
νες νά θυμόμαστε καί νά τιμοῦμε 
τούς ἥρωές μας, ἀλλά καί νά δι-
δασκόμαστε ἀπό αὐτούς.

Παρέστησαν Τοπικοί ἄρχοντες, 
ἐκπρόσωποι τῶν Ἐνόπλων Δυνά-
μεων, τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας 
καί ἄλλων Τοπικῶν Φορέων.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας 
καί περί ὥραν 5.30 μ.μ., στόν ὡς 
ἄνω Μητροπολιτικό Ναό, ἐτελέ-
σθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ 
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Ποιμενάρχου μας καί ἀκολού-
θησε τό φιλολογικό Μνημόσυνο 
ὑπέρ τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη 
μέ σχετική ὁμιλία τοῦ κ. Ἀναστα-
σίου Η.  Κωνσταντούρου, συντα-
ξιούχου ἐκπαιδευτικοῦ.
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Πέμπτη,  
10η Φεβρουαρίου 2022

 Τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Χαρα-
λάμπους ἑόρτασαν πολλές ἐνο-
ρίες τῆς Μητροπόλεώς μας. Ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ προεξῆρχε 
τῆς Ἑορτῆς στό χωρίον Πάπα-
ρι Μαντινείας, ὅπου, στόν λόγο 
του, ἀναφέρθηκε στήν ἑορτή τοῦ 
Ἁγίου Χαραλάμπους, ἡ ὁποία 
κατ’ ἔτος ὑπενθυμίζει στούς κα-
τοίκους τοῦ χωριοῦ τήν εὐεργε-
σία πού δέχτηκαν ἀπό τόν Ἅγιο 
σέ παλαιότερους καιρούς, ἀπαλ-
λάσσοντάς τους ἀπό φοβερή λοι-
μική ἀσθένεια. Τό γεγονός αὐτό 
μάλιστα, τόνισε ὁ Σεβασμιώτα-
τος, ἀποδεικνύεται καί ἀπό εἰκό-
να πού ἱστόρισαν οἱ πρόγονοί μας 
ἀπό εὐγνωμοσύνη πρός τόν Ἅγιο 
Χαράλαμπο, στήν ὁποία καταγρά-
φονται τά στοιχεῖα τῶν ἀρχηγῶν 
τῶν οἰκογενειῶν τοῦ χωριοῦ τῆς 
ἐποχῆς ἐκείνης.

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Τεγέας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ χοροστά-
τησε τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν στό 
παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Χαραλά-
μπους Τριπόλεως. 

Παρασκευή,  
11η Φεβρουαρίου 2022

Τήν 11η Φεβρουαρίου ἑόρτα-
σε τό ἱστορικόν ἐξωκκλήσιον τοῦ 
Ἁγίου Βλασίου στίς παρυφές τοῦ 
Μαινάλου Ὄρους πρός τήν Τρίπο-
λι, ὅπου ἐτέλεσαν τίς Ἱερές Ἀκο-
λουθίες οἱ Ἐφημέριοι τῆς Ἐνορίας 
Ταξιαρχῶν Τριπόλεως. 

Κυριακή,  
13η Φεβρουαρίου 2022

Τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου 
καί Φαρισαίου, ὁ Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης μας ἐτέλεσε τήν 
Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό 
τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος Τριπόλε-
ως καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο. 
Ἐν συνεχείᾳ εὐλόγησε τήν κοπή 
τῆς Βασιλόπιτας τῶν ἐργαζομέ-
νων τοῦ Δημοτικοῦ Ραδιοφώνου 
Τριπόλεως. 

Τήν ἴδια ἡμέρα, Κυριακή τοῦ 
Τελώνου καί Φαρισαίου, ἄρχισαν 
οἱ ἐργασίες κατασκευῆς ἀναβα-
τορίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό 
Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπό-
λεως. Τό ἔργο ὑλοποιεῖται ἀπό 
τήν Ἱερά Μητρόπολι Μαντινεί-
ας καί Κυνουρίας, μέ δωρεά τῆς 
Φαρμακοβιομηχανίας Σταῦρος 
Ντέμος ἐκ 60.000 εὐρώ καί μέ 
τήν τεχνικήν εὐθύνην τῆς Περι-
φερείεας Πελοποννήσου. Εὐχό-
μεθα νά ὁλοκληρωθῇ γρήγορα, 
ὥστε οἱ ἄνθρωποι μέ κινητικές 
ἀνάγκες νά ἔχουν τήν εὐκαιρία 
νά ἐκκλησιάζονται στόν ἐπιβλη-
τικό Ναόν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. 

Ἐπίσης, τήν ἑβδομάδα πού 
ἀκολούθησε τήν Κυριακή τοῦ 
Τελώνου καί Φαρισαίου ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μαςκ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ἡγήθη ὀμάδος 
ἐθελοντῶν Ἱερέων καί προέβη-
σαν στό κλάδεμα τῶν ἐλαιοδέν-
δρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου 
Νικολάου Σύντζας Λεωνιδίου.






