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ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ 

 

Ευτυχώς. Αξιώθηκα και φέτος και πήγα, στη δοξολογία που έγινε, στον 

Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων, στην Καλλιθέα, επ’ ευκαιρία της 25ης Μαρτίου 

1821. Πολύ βροχή. Πολύς κόσμος. Ουδέν εμπόδιο. Χάρηκα ιδιαίτερα τους 

Ιερείς. Με τον τρόπο τους, προκαλέσανε το εκκλησίασμα και όλο μαζί έψαλλε 

τον Εθνικό Ύμνο μας. Στο τέλος ένας από τους Ιερείς φώναξε ζήτω το Έθνος 

και όλοι μαζί ανταποκριθήκαμε. 

Η φωνή αυτή του Ιερέως μου θύμισε τον Πρόεδρο του χωριού μου, 

Μάρπησσα της Πάρου, που έβγαινε, στο κέντρο της εκκλησίας και φώναζε 

επιπλέον, ζήτω ο Στρατός, ζήτω ο Βασιλιάς. Ο επίτροπος της εκκλησίας 

μάζευε τα κεριά που μας είχε μοιράσει και οι νοικοκυρές, αμέσως, 

προσφέρανε ποικιλία γλυκισμάτων που είχαν φτιάξει, στα σπίτια τους. 

Αξέχαστες στιγμές και Εθνικής Εξάρσεως. Όλα τα σπίτια 

σημαιοστολισμένα. Το χωριό λαμποκοπούσε. Όλοι φορούσαν τα καλά τους. 

Όλες οι πόρτες των σπιτιών ανοιχτές. Ο μπακαλιάρος άφθονος, στα τραπέζια 

με σκορδαλιά. Η μάνα μου, η κυραμαρουσώ, στο τραπέζι της πάντα ένα 

παραπάνω πιάτο με πιρούνι και μαχαίρι, για τον «ΠΕΡΑΜΑΤΑΡΙ» (για τον 
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περαστικό). Και ο Πατέρας είχε γεμάτο το ποτήρι με κρασί λιαστό από τα 

αμπέλια του. 

Η Εθνική γιορτή πρωτογιορτάστηκε το 1838. Την πρωτοβουλία αυτή 

πήρε ο Βασιλιάς Όθωνας και η Βασίλισσα Αμαλία. Το ζευγάρι αυτό ήταν 

Ελληνολάτρεις. Το κτήριο της σημερινής Βουλής ήταν τα ανάκτορά τους. Η 

σημερινή Πλατεία Συντάγματος, λεγόταν,  Πλατεία Ανακτόρων. 

Μητροπολιτικός Ναός ήταν η Αγία Ειρήνη, στην οδό Αιόλου. 

Η Αμαλία φόρεσε την Εθνική στολή και ο Όθωνας ντύθηκε Τσολιάς. 

Μπήκαν στην άμαξά τους και πήγαν στην Αιόλου. Η Δοξολογία έγινε. Στην 

εκδήλωση παρέστησαν πολλοί επιζώντες ήρωες της Επαναστάσεως. Οι 

μπαλοθιές έπεσαν. Το εκκλησίασμα επέστρεψε στα Ανάκτορα και άρχισε το 

γλέντι μέχρι αργά το βράδυ. Ίσως αυτό το έθιμο θέλησε να αναβιώσει ο κ. 

Καμμένος. Η λιτότητα με μπλοκάρισε. Πρώτη φορά είδα πεινασμένους να 

χορεύουν.  

Τις γενικές μου πληροφορίες τις έχω μαζέψει, από τους ιστορικούς, 

Τρίκουπη, Κόκκινο, Φωτάκο κλπ. Ζητώ συγγνώμη φίλε αναγνώστη που δεν 

σε παραπέμπω σε σελίδες. 

Αν θέλεις να ενημερωθείς ακριβώς την ημερομηνία της Επαναστάσεως 

σε πληροφορώ: Η Επανάσταση έγινε 23.3.1821,στην Καλαμάτα. Την ημέρα 

αυτή, ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης με τα παλικάρια του, μπήκε στην 

Καλαμάτα και κήρυξε την Επανάσταση. Την επομένη, 24.3.1821, διάβασε την 

επαναστατική προκήρυξη, το κείμενο της οποίας έχω, σε φωτοτυπία και το 

υπογράφει: Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ηγεμών και αρχιστράτηγος και η 

Μεσσηνιακή Γερουσία. Έχει κατά λέξη. 

Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυραννίας εις το 

διάστημα ενός και επέκεινα αιώνος κατήντησαν εις μίαν 

ακμήν, ώστε να μη μείνει άλλο εις τους δυστυχείς 

Πελοποννησίους Γραικούς ειμή μόνον φωνή και αυτή δια να 

ωθεί κυρίως τους εγκαρδίους αναστεναγμούς των. 

Εις τοισύτην όντες αθλίαν κατάστασιν, στερούμενοι από όλα 

τα δίκαιά μας με μίαν γνώμην ομοφώνως αποφασίσαμεν να 
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λάβωμεν τα όπλα και να ορμήσωμεν κατά των τυράννων. 

Πάσα προς αλλήλους φατρία και διχόνοια, ως καρποί της 

τυραννίας, απερρίφθησαν εις τον βυθόν της λήθης και 

άπαντες πνέομεν πνοήν ελευθερίας. 

Αί χείρες μας, αίτινες ήσαν δεδεμέναι μέχρι του νυν από τας 

σιδηράς αλίσσους της βάρβαρης τυραννίας ελύθησαν ήδη και 

έλαβον τα όπλα κατά των τυράννων. Οι πόδες μας, οι 

περπατούντες εν νυκτί και ημέρα εις τας εναγγαρεύσεις της 

ασπλαχνίας τρέχουν εις ανάκτησιν των δικαιωμάτων τους. Η 

κεφαλή, η κλίνουσα τον αυχένα υπό τον σκληρόν ζυγόν τον 

απετίναξεν ήδη και άλλον δεν φρονεί, ειμή την ελευθερίαν 

της. Η γλώσσα μας, η αδυνατούσα εις το να προφέρει λόγον 

εκτός των ανωφελών παρακλήσεων προς εξιλέωσιν των 

τυράννων, κράζει τώρα μεγαλοφώνου και κάμνει να αντηχεί ο 

αήρ το γλυκύτατον όνομα της ελευθερίας. 

Εν ενί λόγω απεφασίσαμεν ή να ελευθερωθώμεν ή να 

αποθάνωμεν. 

Δι’ ο παρακαλούμεν την συνδρομήν όλων των 

εξευγενισμένων ευρωπαϊκών γενών, ώστε να δυνηθώμεν να 

φθάσωμεν το ταχύτερον εις τον ιερόν και δίκαιον σκοπόν μας 

και λάβωμεν τα δίκαια μας και ανακτήσωμεν το 

ταλαιπωρημένον Ελληνικόν γένος μας. Δικαίω τω λόγω η 

μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και σεις εφωτίσθειτε, απαιτεί, 

όσον τάχιστα την φιλάνθρωπον συνδρομήν σας και δια 

χρημάτων και δ’ όπλων και δια συμβουλών, των οποίων 

είμεθα ευέλπιδες ότι θέλει αξιωθώμεν και ημείς θέλομεν σας 

ομολογεί άκραν υποχρέωσιν και εν καιρώ θέλομεν δείξει και 

πραγματικώς την υπέρ της συνδρομής σας ευγνωμοσύνην 

μας, Καλαμάτα 24.3.1821 

 

Δυστυχώς έχουμε διαφωνίες. Καλαματιανοί και Καλαβρυτινοί ψάχνουν 

να βρουν που έπεσε η πρώτη «κουμπουριά» και πια μέρα; Οι Καλαβρυτινοί 
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ισχυρίζονται ότι η «φωτιά» πρωτοάναψε στην Αγία Λαύρα 21.3.1821. Δεν με 

ενδιαφέρει, θα σας δώσω μια πληροφορία και θα κλείσω. 

Πριν χρόνια, στην Καθημερινή ο Χειρουργός Ορθοπεδικός, Η. 

Ηλιόπουλος, με επιστολή του μας πληροφορεί, ότι ο Αδαμάντιος Κοραής, το 

ψήφισμα της Μεσσηνιακής Γερουσίας, το έστειλε στην Αμερική, στον 

Αμερικανό καθηγητή Φιλόλογο, της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας, EVERETT, 

στο Πανεπιστήμιο του ΧΑΡΒΑΤ. Το ΧΑΡΒΑΤ το κυκλοφόρησε το ψήφισμα και 

έφθασε, στον τότε Πρόεδρο της Αμερικής Μονρόε . Ο Μονρόε, στα 

διαγγέλματά του αναφέρθηκε με πολύ καλά λόγια για τους Έλληνες και 

υιοθέτησε την επανάσταση. Σ’ ένα από αυτά είπε : 

Η Ελλάς θέλει καταστεί εκ νέου έθνος ανεξάρτητον αναλαμβάνον 

μεταξύ, των πολιτισμένων λαών της οικουμένης τη θέση, ήτις της οφείλεται. 

 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 28.03.2015 
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