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                                                                                       Γύθειον, 12-03-2021 
 

Χαιρετισμός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης  

κ. Χρυσοστόμου Γ’ στή διαδικτυακή ἐκδήλωση  

τῶν «Ὁμοίων τῆς Μάνης», γιά τόν ἑορτασμό                       

τῆς 200ης ἐπετείου ἀπό τήν ἔναρξη                                           

τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821                                                       

(Μάνη 17-3-2021). 

      Μέ ἰδιαίτερη τιμή καί σεβασμό ἀπευθύνομαι πρός ὅλους σας 

πού συμμετέχετε στόν ἐθνικό αὐτό ἑορτασμό τῆς ἐπετείου τῶν 

200 χρόνων ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ μεγάλου ἀγῶνα τῆς Ἑλληνικῆς 

Ἐπαναστάσεως, τῶν Πανελλήνων τοῦ 1821 καί σᾶς ἐκφράζω τά 

θερμά μου συγχαρητήρια γιά τήν σπουδαία αὐτή ἐκδήλωση. 

      Ἡ Ἐθνεγερσία, ἦταν ἕνας γνήσιος καρπός τῆς πίστεως τοῦ 

Γένους στά ὕψιστα ἰδανικά, πού εἶναι ἡ πίστη στό Θεό καί ἡ 

ἀγάπη πρός τήν πατρίδα. Ὡς εἶπε, ὁ Κολοκοτρώνης, «ὅταν 

ἐπιάσαμε τά ἅρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ἔπειτα 

ὑπέρ πατρίδος». Καί ὁ Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ἡ ἡγετική 

αὐτή μορφή τοῦ Ἀγῶνα, εἶπε στόν ἀντιπρόσωπο τοῦ Ἀγᾶ: «Αὐτά 

πού κάνουμε δέν εἶναι κλεφτοδουλειές, ὅπως λέγει ὁ ἀγᾶς σου, 

εἶναι τοῦ Θεοῦ πράγματα»· καί ὅταν ἀργότερα τοῦ ἀνήγγειλαν 

ὅτι σκοτώθηκε σέ μάχη μέ τούς Τούρκους ὁ γιός του Ἠλίας, εἶπε: 

«Μή μέ συλλυπεῖσθε. Ἔκανα γιό στρατιώτη». Νά θυμηθοῦμε δέ 

καί τήν καπετάνισσα Μπουμπουλίνα, πού θυσίασε τά πάντα γιά 

τόν ἀγῶνα, εἶπε στούς Δημογέροντες: «Ἔχασα τόν σύζυγόν μου. 

Εὐλογητός ὁ Θεός! Ὁ πρεσβύτερος υἱός μου ἔπεσε μέ τά ὅπλα ἀνά 

χεῖρας. Εὐλογητός ὁ Θεός! Ὁ δεύτερος καί μόνος υἱός μου, 14ετής 

τήν ἡλικίαν, μάχεται μετά τῶν Ἑλλήνων καί πιθανῶς νά εὕρη 

ἔνδοξον θάνατον. Εὐλογητός ὁ Θεός! Ὑπό τό σημεῖον τοῦ 

Σταυροῦ θά ρεύση ἐπίσης τό αἷμα μου. Εὐλογητός ὁ Θεός! Ἀλλά 

θά νικήσωμεν ἤ θά παύσωμεν μέν ζῶντες, ἀλλά θά ἔχωμεν τήν 
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παρήγορον ἰδέαν, ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ δέν ἀφήσαμεν ὄπισθεν ἡμῶν 

δούλους τούς Ἕλληνας». 

      Ἰδιαίτερα, ἡ Μάνη πρωτοστάτησε καί ἔδωσε πολλά στόν 

μεγάλο Ἀγῶνα. Ἀπό τήν 17η Μαρτίου 1821 στήν σύσκεψη στήν 

Ἀρεόπολη καί τήν κατάληψη καί ἀπελευθέρωση τῆς Καλαμάτας, 

μετά ἀπό λίγες ἡμέρες, 23 Μαρτίου, μέ τούς ἡρωϊκούς ἀγωνιστές 

Μανιάτες, μέχρι τήν συμμετοχή τους καί σέ ἄλλα πεδία μαχῶν 

καί νικηφόρα στίς γνωστές μάχες τῆς Βέργας, τοῦ Διροῦ μέ τίς 

θρυλικές Μανιάτισσες καί τοῦ Πολυαράβου τό 1826. Πάντοτε 

πρωτοπόροι ἥρωες τά τέκνα τῆς μάνας γῆς τῆς Μάνης. 

      Ὁ στρατηγός Μακρυγιάννης συνόψισε: «Οἱ ἀγωνισταὶ 

βάστηξαν τὴν θρησκεία τους τόσους αἰῶνες μὲ τοὺς Τούρκους -

καὶ τοὺς κάναν τόσα μαρτύρια καὶ τὴν βάστηξαν· καὶ λευτέρωσαν 

καὶ τὴν Πατρίδα τους αὐτεῖνοι μὲ τὴν θρησκεία τους, ὁποῦ ἦταν 

πεντακόσιοι Τοῦρκοι εἰς τὸν ἀριθμὸν κι αὐτεῖνοι ἕνας καὶ χωρὶς τ’ 

ἀναγκαῖα τοῦ πολέμου καὶ τὴν μάθησιν οἱ περισσότεροι· καὶ τ’ 

ἄρματά τους δεμένα μὲ σκοινιά. Καὶ ἡ πίστι εἰς τὸν Θεὸν- 

λευτέρωσαν τὴν Πατρίδα τους». 

      Καί ὡς Μητροπολίτης, βεβαίως, εἶμαι ὑποχρεωμένος νά σᾶς 

καταθέσω συγκεκριμένα, ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας, ἐκτός ἀπό τήν 

ἔμπνευση καί τήν διδαχή, πρόσφερε ὡς θυσία στόν Ἀγῶνα τοῦ 

1821, 11 Πατριάρχες, μέ πρῶτο τόν Ἐθνομάρτυρα Γρηγόριο τόν Ε’, 

100 Μητροπολίτες, 600 κληρικούς καί μοναχούς καί τόσους καί 

τόσους νεομάρτυρες. 

Ἀγαπητοί μου,  

      Στίς δυσκολες γιά τήν Ἑλλάδα μέρες πού ζοῦμε, προβάλλει 

ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη, νά συνειδητοποιήσουμε τό «ποῖοι εἴμεθα», 

ποίων μαρτύρων καί ἡρώων εἴμεθα ἀπόγονοι. Ἀνάγκη ἀπόλυτη 

γιά σοβαρή καί ὑπεύθυνη δημιουργικότητα, γιά διατήρηση τῆς 

ἱστορίας, τῆς γλώσσας καί τῆς θρησκείας μας. 
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Μετ’ εὐχῶν πολλῶν 
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