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Ἐπιλεγόμενα

† Μητροπολίτου 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ

Θεοφιλέστατε·
Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες·
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκα!... Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι!...
Εὐχαριστῶ μαζί Σας τὸν Κύριό μας, τὴν Παν-

αγία Μητέρα μας καὶ ὅλους τοὺς Ἁγίους, ἰδιαιτέ-
ρως μάλιστα Ἐκείνους, οἱ Ὁποῖοι προσέφεραν τὸ 
πολύτιμο Αἷμα Τους στὸν Ἱερὸ Ἀγῶνα τοῦ ’21, 
γιὰ τὴν ἀποτίναξι τοῦ ἐξ Ἀνατολῶν βαρβάρου 
κατακτητοῦ.

Ἡ Ἱερὰ Σκέπη Τους μᾶς ἀξίωσε ἀπόψε νὰ προσ-
φέρουμε ὀλίγα, ἀλλὰ μυροβόλα Ἄνθη Εὐγνωμοσύ-
νης, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἐθνικῆς μας Ἐπετείου.

Ἀπαιτεῖται νὰ ἀνανεώνουμε τὴν Ἐθνική μας Μνήμη συνεχῶς 
καὶ ἔχει μεγάλο βάρος εὐθύνης ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας στὴν 
προσπάθεια αὐτή, διότι Αὐτὴ τότε καὶ σήμερα ἦταν, εἶναι καὶ θὰ 
εἶναι πάντοτε Ἐκείνη, ἡ Ὁποία τροφοδοτεῖ μὲ τὰ ζωηφόρα νάμα-
τά Της τὸν γνήσιο Πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων.

Εἶναι γνωστὲς οἱ ἰδεοληψίες τῆς λεγομένης προοδευτικῆς δια-
νόησης, οἱ ὁποῖες προσπαθοῦν νὰ ἀποδομήσουν τὸ ἱερὸ οἰκοδό-
μημα τοῦ ’21 καὶ νὰ παρουσιάσουν αὐτὸ δῆθεν, ὡς ἀποκλειστικὸ 
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προϊὸν τῶν ἰδεῶν τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως, μὲ κυρίαρχες –ἂν ὄχι 
ἀποκλειστικές– τὶς κοινωνικὲς / ταξικὲς διεκδικήσεις τῶν ἐξεγερμένων 
Προγόνων μας...

Δὲν θὰ προσπαθήσουμε τὴν στιγμὴ αὐτὴ νὰ ἀναιρέσουμε 
ἐκτενῶς τὶς ἰδεοληψίες τῆς προοδευτικῆς διανόησης· ἁπλῶς μόνον 
παραπέμπουμε στὶς περίφημες καὶ ὑπέροχες προκηρύξεις τῆς Ἐπα-
ναστάσεως.

Ἀπὸ τὸ Ἰάσιο τῆς Μολδαβίας, τὴν Ἀρκαδία, τὴν Μεσσηνία, τὰ 
νησιὰ Ὕδρα, Σπέτσες καὶ Ψαρά, τὸ Μεσολόγγι καὶ τὴν Κρήτη οἱ 
ἐπαναστατικὲς αὐτὲς Προκηρύξεις, «ἐν ὀνόματι τῆς τρισυποστά-
του θεότητος», ἀποτελοῦν τὰ μανιφέστα τῆς ἑλληνικῆς Ἐλευθερίας 
καὶ ἀποκαλύπτουν τὶς ἀξίες, γιὰ τὶς ὁποῖες ἐδόθησαν τόσοι ἀγῶνες καὶ 
κύλησε ποτάμι τὸ αἷμα, ἀπ᾿ ἄκρου εἰς ἄκρον στὴν ἑλληνικὴ γῆ.

Γεμᾶτες ἀπὸ ἁγνὸ πατριωτισμὸ καὶ ὑψηλὲς ἰδέες, οἱ Προκηρύξεις 
τοῦ Ἀγῶνος δὲν ἦταν κενὲς λέξεις. Ἔβγαιναν ἀπὸ τὰ μύχια τῆς ψυχῆς 
τοῦ κάθε Ἕλληνα ποὺ ριχνόταν στὴν μάχη ἀποφασισμένος νὰ ἐλευθε-
ρωθεῖ ἢ νὰ πεθάνει. Τ ὶς ἀποστήθιζαν τὰ παλληκάρια ὡς Εὐαγγέλια. 
Ἀπεστέλλοντο στὴν Εὐρώπη, μετεφράζοντο σὲ ὅλες τὶς γλῶσσες τοῦ κό-
σμου, μετετρέποντο σὲ ἀντικείμενο θαυμασμοῦ ὅλων τῶν λαῶν. Τροφο-
δότησαν τὸν φιλελληνισμὸ καὶ προσέφεραν στοὺς μαχητὲς τῆς Ἐλευθε-
ρίας τὸ σύνθημα: «Μάχου ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος» !

Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ Σᾶς διαβάσω τὴν πολὺ χαρακτηριστικὴ 
Προκήρυξι τῶν νήσων Ὕδρας, Σπετσῶν καὶ Ψαρῶν, ἡ Ὁποία ἔφε-
ρε τὴν ἐπιγραφή: «Προκήρυγμα Ἐθνικὸν» καὶ ἀνέφερε:

● «Γενναῖοι ἀδελφοί, φιλελεύθεροι Ἕλληνες, ἔφθασε τὸ 
τέλος τῶν ἀναστεναγμῶν σας διὰ τὰς ἀδικίας, τὰ ὕβρεις, 
τὰ ἀτιμίας καὶ τὰ ἄλλα ἄπειρα κακὰ ὅπου ἐπάσχετε. Εὐσε-
βεῖς ἀπόγονοι ἀνδρειοτάτων προγόνων, κάτοικοι τῶν νή-
σων καὶ τῆς ξηρᾶς, ὅσοι μένετε ἀκόμη εἰς τὸν τουρκικὸν 
ζυγόν, σηκωθῆτε, πιάσατε τὰ ὅπλα διὰ τὴν κοινὴν ἐλευθε-
ρίαν· ὅσοι ἔχετε καράβια, μικρὰ καὶ μεγάλα, ἁρματώσετέ 
τα καὶ ἑνωθῆτε μὲ τὸν ἑλληνικὸν στόλον, ὅπου συγκροτεῖται 
ἀπὸ τὰς ναυτικὰς δυνάμεις τῶν Ὑδραιωτῶν, Σπετσιωτῶν 
καὶ Ψαριανῶν, καὶ σᾶς ὑπόσχεται τὴν ἐλευθερίαν ὅλου τοῦ 
Ἀρχιπελάγους. Μὴ δειλιάσετε, ἀπόγονοι τοῦ Μιλτιάδου καὶ 
Θεμιστοκλέους... Ὁ Πόλεμος γίνεται διὰ τὴν πίστιν καὶ 
τὴν πατρίδα. Σηκωθῆτε ἐξ ὅλης ψυχῆς καὶ καρδίας· πιάσε-
τε τὰ ὅπλα καὶ κατακόψετε τοὺς τυράννους, διὰ νὰ λάβητε 
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τὴν ἐλευθερίαν ὁποὺ ὅλοι κοινῶς ἐπιθυμοῦμεν».
Ἀναφερόμενος ὁ Γέρος τοῦ Μωριᾶ ἀργότερα στὸ θέμα τοῦ ξε-

σηκωμοῦ εἶναι ἀπόλυτα σαφής: 
«Ἡ Ἐπανάστασις ἡ ἐδική μας δὲν ὁμοιάζει μὲ καμί-

αν ἀπὸ ὅσαις γίνονται τὴν σήμερον εἰς τὴν Εὐρώπην. Τῆς 
Εὐρώπης οἱ ἐπαναστάσεις ἐναντίον τῶν διοικήσεών των 
εἶναι ἐμφύλιος πόλεμος. Ὁ δικός μας πόλεμος ἦτον ὁ πλέ-
ον δίκαιος, ἦτον ἔθνος μὲ ἄλλο ἔθνος, ἦτον μὲ ἕνα λαὸν 
ὁποὺ ποτὲ δὲν ἠθέλησε νὰ ἀναγνωρισθῆ ὡς τοιοῦτος, οὔτε 
νὰ ὁρκισθῆ, παρὰ μόνον ὅ,τι ἔκαμνε ἡ βία».

* * *
Ἐν κατακλεῖδι, εὐχαριστῶ καὶ προσωπικὰ ὅλους τοὺς συντε-

λεστὰς τῆς τόσο σημαντικῆς καὶ ἐπιτυχοῦς Ἐκδηλώσεώς μας 
ἀπόψε· εὐχαριστῶ ἰδιαιτέρως τὸν π. Διονύσιο καὶ τοὺς συνεργά-
τες του, τὴν κα Σμαράγδα Καλουτζῆ γιὰ τὴν ἀνεκτίμητη προσφο-
ρά της μὲ τὸ Θεατρικό, τὰ παιδιὰ τῶν Κατηχητικῶν τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας, τὶς Κατηχήτριες καὶ τὸν Σύνδεσμο τῶν Ἐθε-
λοντῶν μας... Καὶ βεβαίως, τὸν δραστήριο Σύλλογό μας «Ἅγιος 
Φιλάρετος».

Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ὀφείλουμε στὸν Δῆμο Φυλῆς, ὁ ὁποῖος 
μᾶς ἐφιλοξένησε γιὰ πολλοστὴ φορὰ στὸν ὡραῖο αὐτὸν χῶρο.

Εὔχομαι εἰρηνικὸ τὸ ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς καὶ 
Καλὸ Πάσχα!

+
Τῷ δὲ Θεῷ 

δόξα καὶ εὐχαριστία!
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