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Ι ΕΡΑ Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Ν ΕΑΣ Ι ΕΡΣΕΗΣ
Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
Τούς Ἐντιµοτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουµενικοῦ ἡµῶν Πατριαρχείου,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συµβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκοµένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τάς Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἄπαν τό Χριστεπώνυµον πλήρωµα τῶν εὐσεβῶν Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.

«Εἶπε δέ Μαριάµ˙ ἰδού ἡ δούλη Kυρίου˙ γένοιτό µοι κατά τό ῥῆµα σου» (Λουκά 1, 38)

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ἡ 25η Μαρτίου ἀποτελεῖ γιά κάθε ἑλληνική ὀρθόδοξη ψυχή ἡµέρα θρησκευτικῆς εὐφροσύνης
ἀλλά καί ἱστορικῆς µνήµης, ἡµέρα διπλῆς ἑορτῆς, τῆς προσωπικῆς καί συνάµα τῆς ἐθνικῆς µας
παλιγγενεσίας. Ὁ ἑλληνικός λαός, µέ ἀπαράµιλλη σοφία, συνδύασε τήν ἀπαρχή τοῦ
ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ του ἀγώνα µέ τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου, ταυτίζοντας
ἔτσι τήν ἀπαρχή τῆς σωτηρίας τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων µέ τήν ἀπαρχή τῆς σωτηρίας τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους. Kοινό στοιχεῖο τῶν δύο αὐτῶν γεγονότων εἶναι ἡ ἀνυπολόγιστη καί
εὐλογηµένη ἀξία τῆς ἐλευθερίας καί, ὅπως πολύ σωστά ἀποτυπώνει ὁ ποιητής, εἶναι
«δύο λευτεριές πού σµίγουνε µέσα στήν ἴδια µέρα…
ἡ λευτεριά τοῦ Ἕλληνα καί ἡ λευτεριά τοῦ ἀνθρώπου».
Στόν Εὐαγγελισµό, ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας σαρκώνεται µέ τή συγκατάθεση τῆς Παναγίας στό
χαρµόσυνο µήνυµα τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ γιά τόν ἐρχοµό τοῦ Βασιλιᾶ τῆς Ζωῆς καί τῆς
Ἀνάστασης, τοῦ Θεοῦ καί Λόγου. Τό «γένοιτό µοι κατά τό ῥῆµα σου», πού λέει ταπεινά ἡ ἀειπάρθενος
Μαρία, γίνεται Εὐαγγελισµός τῆς σωτηρίας ὅλου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, τῆς νίκης κατά τοῦ
θανάτου καί τῆς δυνατότητας ἐπιστροφῆς του στόν χαµένο παράδεισο. Κλείνει ὁριστικά τό
κεφάλαιο τῆς φθορᾶς καί τῆς ὑποδούλωσης στήν ἁµαρτία καί ἀνοίγει τό κεφάλαιο τῆς λύτρωσης
καί τῆς ἐλευθερίας.
Ὄχι τυχαία, λοιπόν, ὁ Εὐαγγελισµός γίνεται αἰῶνες µετά µήνυµα ἀνάστασης τοῦ ὑπόδουλου
ἑλληνικοῦ γένους, γεµίζοντας τίς ψυχές τῶν Ἑλλήνων µέ τήν ἐλπίδα ὅτι ἡ Παναγία ὡς «Ὑπέρµαχος
Στρατηγός», θά τούς βοηθήσει στόν δίκαιο Ἀγῶνα τους. Ὅπως χαρακτηριστικά διαλαλοῦσε ὁ
Κολοκοτρώνης, ὁ Θεός ὑπόγραψε γιά τήν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος καί δέν παίρνει πίσω τήν
ὑπογραφή Του. Ὁ Εὐαγγελισµός τοῦ ἔτους 1821, λοιπόν, ἀποτελεῖ ἀναµφίβολα τήν ἀπαρχή τοῦ
ἀγώνα τῶν Ἑλλήνων γιά τή λευτεριά, καθώς παίρνει σάρκα καί ὀστᾶ ἡ ἀπόφασή τους νά
ἀποτινάξουν τήν τυραννία τῆς µακρόχρονης σκλαβιᾶς καί νά διεκδικήσουν τήν αὐτοδιάθεσή τους.
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Στούς τέσσερις σκοτεινούς αἰῶνες τῆς δουλείας τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους πού προηγήθηκαν, ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὡς θεσµός καί ὡς χῶρος, στάθηκε ἀληθινή κιβωτός του, διασώζοντας τή
γλῶσσα, τήν ἐθνική καί θρησκευτική συνείδηση καί τίς παραδόσεις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἑνώνοντας
τόν ὑπόδουλο λαό σέ σύνολο, διατηρώντας τήν ἐπαφή του µε τό µακρινό ἔνδοξο παρελθόν του καί
τρέφοντας τον µε τήν ἐλπίδα τῆς λευτεριᾶς. Ἀλλά καί τά ἐθνικοαπελευθερωτικά κηρύγµατα τῶν
Ἑλλήνων Διαφωτιστῶν, τοῦ Ρήγα Φεραίου, τοῦ Ἀδαµάντιου Κοραῆ καί τοῦ Πατρο-Κοσµᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ ἔγιναν οἱ σπίθες πού φώτισαν τίς µαυρισµένες ψυχές τῶν ὑπόδουλων Ἑλλήνων.
Πρωταγωνιστής αὐτοῦ τοῦ ἔνδοξου ἀγώνα ἕνας ὁλόκληρος λαός, πού σηκώνει τό κεφάλι
ἀπέναντι στόν αἱµοβόρο κατακτητή του µέ µοναδικό στήριγµα τήν πίστη στόν Θεό. Ἕνα ὁλόκληρο
ἔθνος, µέ τήν κραυγή καί τήν ἀπαίτηση «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ἤ ΘΑΝΑΤΟΣ» νά ὑψώνεται σάν λάβαρο σέ
στεριά καί θάλασσα, ξεκινᾶ τόν δύσκολο ἀγώνα του, ὑπό τήν ἡγεσία ἀνθρώπων σεβαστῶν,
κληρικῶν καί λαϊκῶν, µέ φλογερή καρδιά καί πύρινο λόγο. Πολλοί εἶναι αὐτοί πού κατορθώνουν
νά ἐνσαρκώσουν τά ἰδανικά στόν πιό ὑψηλό βαθµό καί νά ἀναδειχθοῦν σέ σύµβολα ἀπαράµιλλου
θάρρους: ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ Μακρυγιάννης, ὁ Καραϊσκάκης, ὁ Νικηταρᾶς, ὁ Παπαφλέσσας, ὁ
Διάκος στήν Ἀλαµάνα καί ὁ Ἀνδροῦτσος στό Χάνι τῆς Γραβιᾶς, ὁ Καραϊσκάκης στήν Ἀράχοβα, ὁ
Ψαριανός πυρπολητής Κανάρης, ὁ Μιαούλης, ἡ Μπουµπουλίνα, ἡ Μαντώ Μαυρογένους καί τόσοι
ἄλλοι γνωστοί καί ἄγνωστοι ἀγωνιστές.
Πολλές φορές, ὡστόσο, ἀπό τότε καί µέχρι σήµερα ἡ Ἑλλάδα βρέθηκε στό στόχαστρο ἄλλων
λαῶν -κυρίως γειτονικῶν- πού ἐποφθαλµιοῦν µέ προκλητικό καί ἀνεπίτρεπτο τρόπο ὄχι µόνον
ἐδάφη, ἄλλα καί τήν ἴδια της τήν ἱστορία. Τό τελευταῖο διάστηµα, µάλιστα, ἀναδύθηκε στήν
ἐπικαιρότητα γιά µία ἀκόµη φορά τό λεγόµενο «Μακεδονικό ζήτηµα». Μέ τήν πλαστογράφηση τῆς
ἱστορίας, ἐπιδιώκεται ἡ δηµιουργία ἑνός κρατιδίου, τό ὁποῖο σφετερίζεται µέ θρασύτατο τρόπο τό
ὄνοµα καί τήν ἑλληνική ἱστορία, προκειµένου νά ἐπιβιώσει. Γιά ὅσους, ἔστω καί στοιχειωδῶς,
γνωρίζουν τά γεγονότα, εἶναι ξεκάθαρο ὅτι ἡ ἱστορία τῆς Μακεδονίας εἶναι ἀναπόσπαστο κοµµάτι
τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας.
Οἱ ἁπανταχοῦ Ἕλληνες, ὡς συνεχιστές τῶν ἡρώων τοῦ ΄21, βροντοφωνάζουν καί ἀπαιτοῦν:
«Καµία παραχώρηση τοῦ ὀνόµατος τῆς Μακεδονίας» καί ὅτι «Ἡ Μακεδονία ἦταν, εἶναι καί θά
εἶναι πάντα ἑλληνική». Εἶναι ἀπαίτηση τῶν ψυχῶν τῶν Μακεδονοµάχων, που ἔδωσαν τή ζωή τούς
καί ἔχυσαν τό αἷµα τους γιά µία Μακεδονία ἐλεύθερη καί ἑλληνική. Ἀποτελεῖ ἐθνικό χρέος, λοιπόν,
ὅλων τῶν Ἑλλήνων, ἡ διαφύλαξη τῆς ἱστορικῆς µας µνήµης.
Οἱ Ἕλληνες ἀγαπᾶµε βεβαίως ὅλους τούς λαούς, καί εἰδικά τούς γειτονικούς, καί τό ἔχουµε
ἀποδείξει πολλές φορές. Τό ἑλληνικό Ἔθνος πιστεύει σταθερά στό δίκαιο. Δέν ἐποφθαλµιᾶ κανενός
τό δίκαιο, ἀλλά καί δέν ἀνέχεται ἄλλοι νά καταπατοῦν τό δικό του. Προσευχόµαστε γιά τήν
ἐπίτευξη συµφωνίας στό ζήτηµα τῆς ὀνοµασίας καί στηρίζουµε ὅλες τίς εἰρηνικές καί ἀνιδιοτελεῖς
δράσεις πού πραγµατοποιοῦνται ὑπέρ τοῦ δικαίου τῆς πατρίδας καί τοῦ λαοῦ µας. Οἱ Ἕλληνες σέ
ὅλα τά µήκη καί πλάτη τοῦ κόσµου, καί ἰδιαίτερα οἱ Ἕλληνες τῆς Ἀµερικῆς, ὑπῆρξαν πάντοτε
συµπαραστάτες καί ἀρωγοί σέ κάθε δίκαιη καί εἰλικρινῆ προσπάθεια τῆς µητέρας πατρίδας. Αὐτό
πράττουν καί τώρα.

Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί,
Ἡ σηµερινή ἡµέρα εἶναι ἡµέρα τιµῆς καί εὐγνωµοσύνης πρωτίστως στήν Παναγία µας, πού
πάντοτε ὑπῆρξε βοηθός καί συµπαραστάτης τοῦ Ἔθνους µας, καί ἔπειτα τῶν ἠρώων πού
θυσιάστηκαν γιά τή δική µας ἐλευθερία. Ἄς παρακαλοῦµε, λοιπόν, τήν Κυρία Θεοτόκο νά µᾶς
ἐπισκιάζει µέ τή χάρη της καί ἄς ἀγωνιζόµαστε νά διαφυλάξουµε τήν ἐλευθερία καί νά τήν
παραδώσουµε µέ τή σειρά µας στήν ἑπόµενη γενιά σάν ἱερή παρακαταθήκη. Οἱ ἀγῶνες τῶν
Ἑλλήνων ποτέ δέν ἔπαψαν καί δεν πρόκειται νά πάψουν. Ἀκόµη καί σήµερα, τό εὐλογηµένο
ἑλληνικό ἔθνος, συµπεριλαµβανοµένης καί τῆς φιλοθέου Ὁµογένειάς µας, πολεµᾶ καί ἀγωνίζεται
νά κρατήσει ζωντανή τήν ἑλληνορθόδοξη ταυτότητά του.
Στόν ἀγώνα αὐτόν ἄς µᾶς καθοδηγεῖ ἡ µακραίωνη παράδοσή µας, ἡ ἱστορία µας, τό
παράδειγµα τῶν πατέρων µας καί οἱ θυσίες τῶν ἡρώων µας, πού ἀγωνίστηκαν γιά κάθε κοµµάτι
ἑλληνικῆς γῆς. Τούς χρωστᾶµε καί ἐµεῖς τόν δικό µας ἀγῶνα, γιά µία δυνατή καί ἀκέραια
Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, ὅπως ἀκριβῶς µᾶς τήν παρέδωσαν, τήν Ἑλλάδα τῶν Ἁγίων, τῶν ἡρώων καί τῶν
µαρτύρων. Ἔχουµε χρέος νά τιµήσουµε τούς ἥρωές µας, ἐµπνεόµενοι ἀπό τό παράδειγµά τους καί
νά φανοῦµε ἄξιοι ἀπόγονοι, ἀξίων προγόνων.

Χρόνια πολλά καί πάντα ἐλεύθεροι!
Ζήτω ἡ 25η Μαρτίου! Ζήτω ἡ Ἀγία Ὀρθοδοξία! Ζήτω ἡ Ἑλλάδα µας!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

