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ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ 25ΗΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ 

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

Σήμερα γιορτάζει η Παναγιά γιορτάζει κι η Πατρίδα. Μπορεί να μην γίνουν εφέτος δοξολογίες, 

επιμνημόσυνες δεήσεις και καταθέσεις στεφανιών. Μπορεί να μην εκφωνηθούν λόγοι 

επετειακοί πανηγυρικοί στις Εκκλησιές και τις Πλατείες. Μα ο νους μας είναι εκεί. Στα 1821! 

Στην Επανάσταση του Γένους των Ελλήνων. Σ’ αυτούς που με τους αγώνες και το αίμα τους 

μας χάρισαν τη Λευτεριά. Ένα στεφάνι αφήνουμε στην προτομή του Αρχιστράτηγου της 

Επανάστασης στη Μακεδονία Εμμανουήλ Παππά. Κι από ένα στεφάνι στο μνημείο της 

Πλατείας Επταλόφου (Αμπελόκηποι) και στο μνημείο της Πλατείας Κωνσταντίνου 

Τσομπάνογλου (Μενεμένη). Από τα χείλη μας ας ακουσθεί το τραγούδι του Γένους μας ο 

ύμνος εις την Ελευθερία του ποιητή Διονυσίου Σολωμού.  

Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη 

των Ελλήνων τα ιερά  

και σαν πρώτα αντρειωμένη 

χαίρε, ω χαίρε Λευτεριά. 

 

Η σημερινή πανηγυρική ομιλία μου έχει ως θέμα: «Η προσφορά και η θυσία των 

Μακεδόνων Αγωνιστών στην Επανάσταση του 1821». Γι’ αυτό θέλησα να μιλήσω ως 

δήμαρχος. Για να μάθουν οι νεώτεροι και να ξαναθυμηθούμε οι μεγαλύτεροι. Για να γίνει 

αντιληπτό από όλους, πόσο μεγάλη, ισότιμη, ισόκυρη και εξίσου ένδοξη ηρωική και 

θυσιαστική υπήρξε η προσφορά των Ελλήνων Μακεδόνων Αγωνιστών στην υπόθεση της 

παλιγγενεσίας όπως και των άλλων συνελλήνων. Αλλά ταυτόχρονα και πόσο ιστορικά 

«αδικημένη».  
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Ο Ρήγας Φεραίος ή Βελεστινλής γεννημένος το 1757 στο Βελεστίνο της Μαγνησίας, 

όπου και η αρχαία πόλη των Φερών, καταγόταν από το Περιβόλι της Μακεδονικής Πίνδου. 

Επαναστάτης, εθνεγέρτης, πολιτικός και στρατιωτικός οραματιστής, ποιητής, διαφωτιστής και 

τέλος εθνομάρτυρας. Στέκει γίγαντας με τους λόγους και τα έργα του. Πρωτεργάτης ανάμεσα 

σ’όλους τους υπόδουλους που εργάσθηκαν για τον ξεσηκωμό των υπόδουλων λαών των 

Βαλκανίων και την αναγέννηση του Ελληνικού Έθνους. Με τα έργα του: «Ρήγα του Φεραίου, 

ΥΜΝΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ, Της Ελλάδος όλης της Γραικίας, Προς ξαναπόκτησιν της αυτών 

Ελευθερίας» και «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΙΣΟΤΗΣ, ΘΟΥΡΙΟΣ, ήτοι Ορμητικός Πατριωτικός Ύμνος 

πρώτος εις τον ήχον», που διαδίδονται προφορικά και γραπτά, εμψυχώνει τους 

σκλαβωμένους Έλληνες. Ο σπόρος που έσπειρε ο Ρήγας φύτρωσε και κάρπισε καρπόν 

πολύν. Τον προσέλαβε η Φιλική Εταιρεία.  

«… Ως πότε παλικάρια,  

να ζούμε στα στενά,  

μονάχοι σαν λεοντάρια,  

σταις ράχαις,  

στα βουνά… 

Αλέξανδρε, τώρα να βγής 

από τον τάφον, και να ιδής  

των Μακεδόνων πάλιν  

ανδρείαν την μεγάλην,  

πως τους εχθρούς νικούνε,  

με χαρά στη φωτιά..» 

 

Την μεγάλη ανδρεία των Μακεδόνων την ύμνησε, την προανήγγειλε, την τραγούδησε ο 

Ρήγας. Και το απέδειξαν οι Μακεδόνες, λαός και οπλαρχηγοί. Τα έργα του Ρήγα τύπωσαν 

στη Βιέννη οι αδελφοί Μαρκίδες Πούλιου από τη Σιάτιστα, δημοσιογράφοι εκδότες το 1790 

της πρώτης Ελληνικής εφημερίδας στη Βιέννη, με τίτλο ΕΦΗΜΕΡΙΣ. Μαζί του εκτελέσθηκαν 

τα αδέλφια Ιωάννης και Παναγιώτης Εμμανουήλ από την Καστοριά και Θεοχάρης 

Τουρούντζιας από τη Σιάτιστα. Σιατιστιανοί ήταν ο Γεωργιος Παπαζώλης που πρωτοστάτησε 

στα Ορλωφικά, οι Μανούσηδες, ο ξακουστός λόγιος Γεώργιος Ζαβίρας, οι διδάσκαλοι 

Δημήτρης Καρακάσης, Μιχαήλ Παπαγεωργίου, Μιχαήλ Δούκας και Δημήτριος Αργυριάδης, οι 

πρόκριτοι Γεώργιος Νιόπλιος και Νικόλαος Κασομούλης, που πρωτοστάτησαν στην κήρυξη 

της Επανάστασης στη Μακεδονία.  

 

Στις αρχές του 1820 συναντώνται στο Βουκουρέστι και προετοιμάζουν τον ξεσηκωμό ο 

Παπαφλέσσας και οι Μακεδόνες Γεωργάκης Ολύμπιος, Ιωάννης Φαρμάκης και Χριστόφορος 

Περραιβός εκπρόσωπος του Αλέξανδρου Υψηλάντη, αρχηγού της Φιλικής Εταιρείας και 

επίσης Αρχηγού της Επανάστασης του Γένους. Ο σχεδιασμός προέβλεπε γενική εξέγερση 

στις Ηγεμονίες της Μολδοβλαχίας, στη Σερβία, μέσα στην Κωνσταντινούπολη και από τη 

Μακεδονία μέχρι την Πελοπόννησο, την Κρήτη και όλο το Αιγαίο.  
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Στις 24 Φεβρουαρίου 1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στο Ιάσιο της Μολδαβίας εκδίδει 

την επαναστατική του προκήρυξη τιτλοφορούμενη με το σύνθημα «ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ 

ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ»,  

 

«Η ώρα ήλθεν, ώ Άνδρες Έλληνες!... Εις τα όπλα λοιπόν φίλοι η Πατρίς Μας Προσκαλεί! 

Αλέξανδρος Υψηλάντης. Την 24η Φεβρουαρίου 1821. Εις το γενικόν στρατόπεδον του 

Ιασίου»  

 

και κηρύσσει την Επανάσταση. Αυτός, λοιπόν, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ξεκίνησε την 

Επανάσταση και ο αδελφός του Δημήτριος Υψηλάντης με νίκη των Ελλήνων στις 12.9.1829 

στη μάχη της Πέτρας Βοιωτίας την τελείωσε. Υψηλάντης την ξεκίνησε και Υψηλάντης την 

τελείωσε.  

 

Τον επόμενο μήνα, 23 Μαρτίου 1821, ακολουθούν οι Μανιάτες και εισέρχονται με τον 

Θόδωρο Κολοκοτρώνη ελευθερωτές στην Καλαμάτα. Την 25η Μαρτίου ο Παλαιών Πατρών 

Γερμανός ευλογεί τα όπλα των επαναστατών στη Μονή της Αγίας Λαύρας.  

 

Στις 23 Μαρτίου επαναστατεί η Μακεδονία, το Άγιον Όρος, με αρχιστράτηγο τον Φιλικό 

Εμμανουήλ Παπά. Χίλιοι καλόγεροι παίρνουν τα όπλα. Η εξέγερση στις Ηγεμονίες και τη 

Μακεδονία απέτυχε. Έδωσε όμως την ευκαιρία στους επαναστατημένους Έλληνες της 

Πελοπονήσου να καταφέρουν να στεριώσουν την Επανάσταση. Τον Ιούνιο του 1821 ο Ιερός 

Λόχος πέφτει στο Δραγατσάνι και ο Υψηλάντης καταφεύγει στην Αυστρία όπου φυλακίζεται 

και πεθαίνει.  

 

«Ας μη βρέξει ποτέ  

Το σύνεφον, και ο άνεμος 

σκληρός ας μη σκορπίσει 

Το χώμα το μακάριον 

Που σας σκεπάζει. 

………. 

Ω γνήσια της Ελλάδος  

τέκνα· ψυχαί που επέσατε 

εις τον αγώνα ανδρείως, 

τέκνα εκλεκτών Ηρώων, 

καύχημα νέον·….»  

θα γράψει ο ποιητής Ανδρέας Κάλβος «Εις τον Ιερόν Λόχον».  

 

Οι Μακεδόνες όμως του Αλέξανδρου Υψηλάντη συνεχίζουν τον αγώνα. Ο Γεωργάκης 

Ολύμπιος και ο Ιωάννης Φαρμάκης πολιορκούνται στη Μονή Σέκου τον Σεπτέμβριο του 

1821. Ύστερα από πολύ μεγάλη και σθεναρή αντίσταση ο Γεωργάκης Ολύμπιος βάζει φωτιά 

στην πυριτιδαποθήκη και γίνεται ολοκαύτωμα μαζί με εκατοντάδες εισβολείς. Ο Ιωάννης 
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Φαρμάκης συλλαμβάνεται και αποστέλλεται στην Κωνσταντινούπολη όπου τον 

γδέρνουν ζωντανό δημόσια.  

 

Ο Σουλτάνος Μαχμούτ εξαπέστειλε κατά των επαναστατημένων Ελλήνων Μακεδόνων δύο 

στρατιές αλλεπάλληλες τον Μάιο του 1821 ύπο τον Χατζή Μπαϊράμ Πασά και τον Νοέμβριο 

του 1821 υπό τον Μεχμέτ Εμίν Πασά. Ταυτόχρονα ο Σουλτάνος ως Χαλίφης των πιστών του 

Αλλάχ κήρυξε Τζιχάντ δηλαδή ιερό πόλεμο. Η Μακεδονία, ο μοναδικός διάδρομος των 

Οθωμανών από τη Μικρά Ασία προς τη Ρούμελη (Στερεά Έλλάδα) και προς τον Μοριά 

(Πελοπόννησο) διότι τα Ελληνικά πλοία απέκλεισαν το Αιγαίο, (η Μακεδονία) μάχεται, 

αγωνίζεται και θυσιάζεται. Οι Μακεδόνες ανέκοψαν για μεγάλο χρονικό διάστημα και τις δύο 

στρατιές αλλά πλήρωσαν βαρύτατο τίμημα. Εκατόν είκοσι (120) πόλεις και χωριά 

αφανίσθηκαν, οι άνδρες σφαγιάσθηκαν και πολλές χιλιάδες γυναικόπαιδα πουλήθηκαν στα 

σκλαβοπάζαρα. Τρεις χιλιάδες (3.000) σφαγιάσθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Ένας Γάλλος 

συγγραφέας ανεβάζει τους νεκρούς σε 25.000, προφανώς λογαριάζοντας και τους Έλληνες 

από τις άλλες περιοχές της Μακεδονίας, τους οποίους είχαν συλλάβει οι Τούρκοι και 

τμηματικά μετέφεραν και θανάτωσαν στη Θεσσαλονίκη. Ο σημερινός ναός του Αγίου 

Γρηγορίου Παλαμά, η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου στην οδό Εγνατία, το Διοικητήριο, το 

Καπάνι, ο Λευκός Πύργος και άλλα σημεία υπήρξαν χώροι βασανιστηρίων και εκτέλεσης 

Ελλήνων. Συλλαμβάνονται κι εκτελούνται (κρεμάσθηκαν) οι πρόκριτοι: ο Μαλάκης, ο 

Μπαλάνος, ο Σπανδωνής, Χρήστος Μενεξές, ο Ιερέας του Αγίου Μηνά από τη Θεσσαλονίκη, 

ο Βασιλικός από τη Χαλκιδική, ο Τζαμτζάκος από τα Μαντεμοχώρια και ο Ιερέας Ανανίας 

Μαρκόπουλος. Στα υπόγεια του Διοικητηρίου φυλακίσθηκαν 400 άτομα (οι 100 ήταν 

καλόγεροι). Όλοι, ύστερα από βασανιστήρια, εκτελέσθηκαν. Στο Καπάνι ο αγριεμένος όχλος 

των τούρκων λιντσάρισε τον Επίσκοπο Κίτρους Μελέτιο. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 

βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη και απαγχονίσθηκε μαζί με τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον 

Ε’.  

 

Η επανάσταση στις περιοχές του Ολύμπου (Πιερία) και του Βερμίου (Ημαθία) άρχισε τον 

Φεβρουάριο του 1822 και τελείωσε με την καταστροφή της Νάουσας τον Απρίλιο του ίδιου 

έτους. Ο απολογισμός της ηρωικής αντίστασης της Νάουσας είναι 2000 σφαγμένοι, των 

οποίων οι οικογένειες αιχμαλωτίσθηκαν, οι περιουσίες τους δημεύθηκαν και τα σπίτια τους 

πυρπολήθηκαν. Δεν πρέπει να ξεχνούμε και τον ηρωικό και τραγικό συγχρόνως πνιγμό των 

13 κοριτσιών που θέλησαν ν’ αποφύγουν την ατίμωση και πνίγηκαν στα νερά της Αράπιτσας 

στη Νάουσα που επαναστάτησε υπό τον Λογοθέτη Ζαφειράκη κι έγινε ολοκαύτωμα. Τον 

Απρίλιο του 1822 μεταφέρονται στη Θεσσαλονίκη 72 αλυσοδεμένοι πρόκριτοι της Βέροιας. 

Οι 62 από αυτούς εκτελούνται. Ο Γάλλος πρόξενος κάνει λόγο για τον χαλασμό της 

Κουλακιάς (Χαλάστρα) τη Μεγάλη Παρασκευή του 1822, όταν Τούρκοι ιππείς εισέβαλαν στο 

ναό την ώρα του Επιταφίου, έπνιξαν τον παππά επάνω στην Αγία Τράπεζα, σφάζοντας 

ταυτόχρονα πάνω από 50 πιστούς.  

 

Κορυφαία μορφή, Αρχιστράτηγος της Επανάστασης του 1821 στη Μακεδονία, ο Εμμανουήλ 

Παπάς (1771-1821) από το χωριό Δοβίστα (σήμερα Εμμανουήλ Παπάς) Σερρών. 
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Ενθουσιώδης και αγνός πατριώτης που ενστερνίσθηκε από τις πρώτες στιγμές το 

όραμα του ξεσηκωμού του Γένους. Αυτό που πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα είναι ότι ο 

Εμμανουήλ Παπάς υπήρξε ένας αγνός, ιδεολόγος και άδολος αγωνιστής, που έθεσε την 

ευμάρεια και την αμύθητη περιουσία του στη διάθεση του δοκιμαζόμενου Έθνους, όπως και 

τη ζωή του και τη ζωή των παιδιών του. Η περιουσία του ανέρχονταν σε 300.000 δίστηλα 

χρυσά τάλιρα, ποσό αμύθητο για την εποχή εκείνη που το διέθεσε για τον αγώνα, με τη 

σύζυγό του Φαίδρα, απέκτησαν 8 γιους και 3 θυγατέρες, συνολικά 11 παιδιά.  

 

Με τη δική του ηγεσία και τη συμμετοχή του Καπετάν Στάμου Χάψα και άλλων οπλαρχηγών 

δίνονται σκληρές μάχες στον Πολύγυρο, την Ιερισσό, την Ορμύλια, τη Νικήτη, τα Βασιλικά, 

την Κασσάνδρα, την Ρεντίνα, την Απολωνία. Ο Χάψας μάλιστα φθάνει στη Θέρμη, έξω από 

τη Θεσσαλονίκη. Κι όλα αυτά χωρίς καμία έξωθεν βοήθεια. Ο Χάψας πέφτει στη μάχη, στη 

θέση που βρίσκεται η ιστορική Μονή της Αγίας Αναστασίας και ο Εμμανουήλ Παπάς αφήνει 

την τελευταία του πνοή μέσα στο πλοίο που τον μετέφερε προς την Ύδρα. Τα παιδιά του: ο 

Αθανάσιος Παπάς έπεσε μαχόμενος στη Χαλκίδα το 1826, ο Ιωάννης Παπάς έπεσε 

μαχόμενος το 1825 στο Μανιάκι κατά του Ιμπραήμ στο πλευρό του Παπαφλέσσα, ο Νικόλαος 

Παπάς έπεσε μαχόμενος σαν καπετάνιος στο πλευρό του Καραϊσκάκη και κατά του Κιουταχή 

στο Καματερό Αττικής, ο Αναστάσιος έλαβε μέρος στις μάχες της Μολδοβλαχίας πολεμώντας 

στο πλευρό του Αλέξανδρου Υψηλάντη και αργότερα στην έξοδο του Μεσολογγίου. Η 

σύζυγός του και οι θυγατέρες του φυλακίσθηκαν. Αυτόν τον ήρωα, τον αρχηγό της 

Επανάστασης στη Μακεδονία τιμώντας, ονοματοδοτήσαμε μία πλατεία του Δήμου μας στους 

Αμπελόκηπους σε πλατεία Εμμανουήλ Παπά (28ης Οκτωβρίου και Ελευθερίας) και στήσαμε 

την προτομή του.  

 

Από τα μέσα του 1822 περισσότεροι από 3.000 τουλάχιστον Μακεδόνες κατήλθαν στην 

Νότια Ελλάδα και πολέμησαν μέχρι τέλους στην Πελοπόννησο, στην Στερεά, στο Μεσολόγγι, 

στο Τρίκερι της Μαγνησίας, στην Εύβοια και στα Ψαρά, ακόμη και στην Κρήτη. Καπετάνιοι 

τους ο απαράμιλλος γερό Καρατάσιος, ο Αγγελής Γάτσος, ο Διαμαντής Νικολάου και άλλοι. Ο 

Χρήστος Βυζάντιος τους εξαίρει:  

 «Οι άνδρες αυτοί υπήρξαν εξαιρετικοί πατριώται, αφιλοκερδείς, καρτερικοί εις τας 

κακουχίας και στερήσεις, ανδρείοι εν πολέμω και ευπειθέστατοι. Ήλθον εις την Ελλάδα διά να 

υπηρετήσουν την Πατρίδα, μη έχοντες ενταύθα οικείους ή γνωρίμους».  

 

Το καλοκαίρι του 1822, οι Μακεδόνες με τον Καρατάσιο, τον Διαμαντή και τον Γάτσο 

παρατάχθηκαν με τους Μωραΐτες υπό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και συνέτριψαν τον 

Δράμαλη Μαχμούτ πασά στα Δερβενάκια και στα Βασιλικά, όπου κρίθηκε η τύχη της 

Πελοποννήσου. Ο Γενναίος Κολοκοτρώνης τους μνημονεύει στα Απομνημονεύματά του (σ. 

29) και ο Φωτάκος Χρυσανθόπουλος, υπασπιστής του Γέρου του Μοριά, γράφει: 

 «Ο περίφημος καπετάνιος Γάτσος, ων εις τα όπλα εκ γενετής και σύντροφος 

αχώριστος του Ολύμπιου, και οι στρατιώται του Μακεδόνες επολέμησαν εις τα Βασιλικά και 

τα Δερβενάκια γενναίως και οι Πελοποννήσιοι ευχαριστήθησαν πολύ, διότι είδαν άνδρας 

έχοντας ζήλον και εθνικισμόν μέγαν.» 
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Κατά την καταστροφή των Ψαρών το 1823, το ηρωικό νησί υπερασπίζονταν 1.200 

Μακεδόνες, οχυρωμένοι ψηλά στο κάστρο. Όταν η θαλασσινή άμυνα έσπασε, οι Μακεδόνες 

αντέταξαν άμυνα μέχρις εσχάτων και , τελικά, έβαλαν φωτιά στην πυριτιδαποθήκη και 

ανατινάχθηκαν μαζί με τους εχθρούς. Ο νάυαρχος Σαχτούρης τους αναφέρει με θαυμασμό: 

«Αποφάσισαν ν’αφήσουν τους Τουρκους να έμβουν μέσα και τότε βάζοντας φωτιά εις ταις 

μίναις και εσκεπάσθησαν υπέρ τας 4 χιλιάδας Τούρκοι, καθώς και οι ίδιοι με τας γυναίκας και 

τα παιδιά τους».  

 

Στο Τρικέρι ο Γάτσος και ο Καρατάσιος με 2.000 μόνον άνδρες το 1822 απέκρουσαν επί 

τέσσερις συνεχείς ημέρες τους 10.000 άνδρες του Σελήχ πασά. Το Έπος τους περιέγραψε ο 

οπλαρχηγός Γ. Βελέντζας στην εφημερίδα «Φιλόπατρις της 29 Μαρτίου 1857: το 1825 ο 

εμφύλιος πόλεμος μαίνεται στον Μοριά, όπου αποβιβάζεται ο Ιμπραήμ πασάς. Ο 

Καρατάσιος, ολομόναχος με 200 μονάχα Μακεδόνες, κατεβαίνει στον Σχοινόλακκο της 

Μεσσηνίας και ατρόμητος αντιπαρατάσεται στον Ιμπραήμ. Στις 18 Μαΐου 1825 εξορμούν 

κατά των Μακεδόνων 3.000 λογχοφόροι του τακτικού στρατού με Γάλλους αξιωματικούς, 

1.000 άτακτοι και 700 Μαμελούκοι ιππείς. Ο Καρατάσιος τους αποκρούει πολεμώντας 

όρθιος, όπως πάντοτε, με το σπαθί στο χέρι. Κοντά του σπεύδουν ο Αγγελής Γάτσος, ο 

Χατζηχρήστος και οι Μοραΐτες Γιατράκος και Παπατσιώρης. Ο Κων. Παπαρηγόπουλος, ο 

κορυφαίος των Ελλήνων ιστορικών, σημειώνει: «Οι νικηφόροι Μακεδόνες έπεμψαν εις 

Τρίπολιν, ως απαρχήν του νέου είδους του πολέμου, 109 λογχοφόρα όπλα. Μολονότι 

ουδεμίαν επικουρίαν έλαβον αλλ’ όμως δια την ατρόμητον ανδρείαν και μάλιστα δια την 

επιτηδειότητα του αρχηγού κατώρθωσαν να κατισχύσουν.» Και ο Κανέλλος Δεληγιάννης 

προσθέτει: «Είναι ομολογημένον ότι εξ’ όλων των ρουμελιωτών οπλαρχηγών μόνον ο 

Καρατάσιος επολέμησεν ατρομήτως με τον Αιγύπτιον σατράπην και έδειξεν στρατιωτικόν 

χαρακτήρα. Και ουδείς άλλος.» 

 

Ο Ιμπραήμ περνάει το «Αυλάκι» και πολιορκεί το Μεσολόγγι. Ανάμεσα στους Ελεύθερους 

Πολιορκημένους βρίσκονται εκατοντάδες Μακεδόνες πολεμιστές. Ο Αρματολός των 

Γρεβενών Γιαννούλας Ζιάκας οδηγεί 300 ορεσίβιους πολεμιστές. Στην Έξοδο σώζονται λίγα 

παλικάρια από τη Σαμαρίνα. Τα υμνεί το Δημοτικό Τραγούδι: «Παιδιά της Σαμαρίνας, ωρέ 

παιδιά καημένα, κι ας είστε λερωμένα.» Το μπαρούτι και το αίμα λέρωσε τις λευκές 

φουστανέλες τους. Το βλαχόπουλο ψυχοραγεί και τα παρακαλεί: «Σαν πάτε πίσω στα βουνά, 

ψηλά στη Σαμαρίνα, τουφέκια να μη ρίξετε, τραγούδια να μη πείτε, ωρέ παιδιά καημένα, κι ας 

είστε λερωμένα. Κι αν σας ρωτήσει η μάνα μου, η δόλια η αδελφή μου, μη πείτε πως 

σκοτώθηκα, μον’ πείτε πως παντρεύτηκα στα έρημα τα ξένα, παιδιά της Σαμαρίνας, ωρέ 

παιδιά καημένα, κι ας είστε λερωμένα».  

 

Την Ηρωική Έξοδο καταγράφει ζωντανή συνταρακτικά και επί πλέον αυθεντικά, ο αυτόπτης 

μάρτυρας Νικόλαος Κασομούλης, από το Πισοδέρι της Φλώρινας. «Εις την φωτιάν αυτήν, 

έως να φθάσωμεν εις το τέρμα, ενθυμήθην την Παναγίαν και είπα: Παναγία μου φύλαξε μας. 

Ενώ ημείς ωρμούσαμεν, από οπισθέν μας τα βόλια έπιπτον ωσάν χάλαζα. Εστρέψαμεν τα 
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πρόσωπά μας προς το Μισολόγγι και εσιωπήσσαμεν όλοι. Ήτον μακράν εισέτι και το 

αμυδρόν φως της Σελήνης δεν έφθανεν να φωτίση ώστε να τους ιδούμεν. Εκείνην την στιγμήν, 

ακούγομεν την πυριτοθήκην του Καψάλη ανάπτουσαν και υψωμένην εις τον αέραν ώστε 

φωτίσασα την πεδιάδα.» 

 

Μετά την πτώση του Μεσολογγίου οι Μακεδόνες αντεπιτίθενται στην Αταλάντη με τον Γάτσο 

και ξανά στο Τρίκερι με τον Καρατάσιο όλο τον Νοέμβριο του 1827. Στο μεταξύ 250 

Μακεδόνες με τον Τόλιο Λάζο, γόνο των περιώνυμων αρματολών του Ολύμπου, 

αποβιβάζονται με τον Καλλέργη στην Κρήτη να στηρίξουν τον αγώνα της. Στην φονική μάχη 

του Πέτα έλαβαν μέρος οι Μακεδόνες με τον Καρατάσιο και μόνοι αυτοί παρέμειναν αήττητοι. 

Παράλληλα, την περίοδο 1824-1827 άλλοι Μακεδόνες αρματολοί αρματώνουν μικρά 

πειρατικά καράβια και από την Σκιάθο και την Σκόπελο, οργώνουν τον Θερμαϊκό, 

κουρσεύουν γαλλικά καράβια, αποβιβάζονται στην Κασσάνδρα και χτυπούν την ίδια την 

Θεσσαλονίκη.  

 

Όταν ο Αγώνας λήγει, οι Μακεδόνες αρχηγοί σε κοινή αναφορά τους προς το Εκτελεστικό 

δηλαδή προς την κυβέρνηση υπογραμμίζουν ότι χρέος της Ελλάδος είναι να απελευθερώσει 

την Μακεδονία. Και έτσι θα γίνει αργότερα. Την ιστορική εντολή εκτελούν παλληκάρια από 

τον Μοριά, την Κρήτη, τη Ρούμελη και τα νησιά. Στον Μακεδονικό Αγώνα το 1904-1908 

σώζουν τη Μακεδονία και στους Βαλκανικούς Πολέμους το 1912-1913 την απελευθερώνουν. 

Αυτόν το Ιερό Δεσμό τήρησαν οι αδελφοί Έλληνες χιλιάδες χρόνια. Χρέος μας είναι να τον 

τηρήσουμε και να τον παραδώσουμε ανέγγιχτο. Την 25η Μαρτίου που έχουμε διπλή γιορτή, 

αφού γιορτάζει η Παναγιά, γιορτάζει κι’ η Πατρίδα, ας έχουμε κατά νου όλοι εμείς και τα 

παιδιά μας, ότι οι πρόγονοί μας αγωνίσθηκαν για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της 

Πατρίδος την Ελευθερία. Κι αν θέλουμε αληθινά να τους τιμάμε, τότε πρέπει να 

ενστερνιζόμαστε, να πιστεύουμε και να κάνουμε πράξη τις αρχές και τις αξίες για τις οποίες 

αυτοί θυσιάσθηκαν. Σας ευχαριστώ.  
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