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Κάθε χρόνο στις 4 του Φλεβάρη, η Παγγορτυνιακή
Ένωση τελεί μνημόσυνο, αποτίοντας φόρο τιμής στον
θρυλικό Γέρο του Μοριά, του αδούλωτου πρωταγωνιστή
της ελευθερίας για την ημέρα του θανάτου του.

Ο απλός λαός τον χαρακτήρισε<<γέροντα>>,όχι πως
ήταν γέρος, αλλά σοφός, έμπειρος μυαλωμένος.
-Ήταν ο σοφός και έμπειρος ηγήτορας που θα πρέπει να
τον ακούν και να τον προσέχουν όλοι!
-Ήταν ο συνετός και βαθυστόχαστος ηγέτης, που η λαϊκή
του θυμοσοφία εκφράζονταν με γνωμικά, παροιμίες,
ανέκδοτα, των λόγων και των τεχνασμάτων πως να εξαπατά
τους Τούρκους, να ενθαρρύνει τους Έλληνες, αλλά και να
αποστομώνει τους αντιπάλους του. Πολλά από τα ανέκδοτά
του τα αφηγούνται οι γεροντότεροι του Μοριά και
αποτέλεσαν το Ευαγγέλιο του Ελληνικού λαού.

Πράγματι η λαϊκή ψυχή περιέβαλε τον Γέρο του Μοριά
με μυθικές ιδιότητες. Πολλοί ερχόντουσαν να τον επισκε-
φτούν και να τον γνωρίσουν στην απλή κατοικία του στην
Πλάκα, μια και είχε καταστεί το ίνδαλμα του Ελληνικού λαού
και ο μυθικός ήρωας στα πέρατα του κόσμου.
Παροιμιώδης έχει μείνει η ομιλία του προς στους σπουδα-
στές του Γυμνασίου που εκφωνήθηκε στην Πνύκα και που
αποτελεί παρακαταθήκη και για την σημερινή νεολαία.
Εκφωνήθηκε από τον στρατηγό την 8η Οκτωβρίου 1838 και
δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΑΙΩΝ  την 13η Νοεμβρίου το
1838. Επειδή η ομιλία του ήταν αρκετά μεγάλη και με πολλά
ενδιαφέροντα κάποια κομμάτια που ακολουθούν  αποτε-



λούν την πεμπτουσία του λόγου του! <<Πριν από όλα
φυλάξετε στην ψυχήν σας, την πίστιν σας και την
πατρίδα σας. Εμείς περισσότερο από τα ντουφέκια , με
την πίστιν μας στο Χριστό και την αγάπη μας στην
πατρίδα λευτερώσαμε την Ελλάδα. Μείνετε πάντα καλοί
Χριστιανοί και καλοί Έλληνες, έτσι ο Θεός θα σας
ευλογεί, η Ελλάδα θα σας προστατεύει και όλα θα πάνε
καλά στη ζωή σας. Η προκοπή σας και η μάθησής σας
να μην γίνει σκεπάρνι μόνο για το άτομό σας, αλλά να
κοιτάζει το καλό της κοινότητας και μέσα στο καλό αυτό
βρίσκεται και το δικό σας. Όταν αποφασίσαμε να
κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε
πόσοι είμαστε, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι
Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τις πόλεις, ούτε
κανένας φρόνιμος μας είπε: που πάτε εδώ να
πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα, αλλά ως μια
βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας,
όλοι μαζί ο κλήρος, οι έμποροι, οι μικροί και μεγάλοι, οι
αγρότες, όλοι ως μια γροθιά συμφωνήσαμε και κάναμε
την επανάσταση! Και απογοητευμένος από τους ξένους
καταλήγει: Είδα τότε ότι  ό,τι κάμομε θα το κάμομε μόνοι
μας και δεν έχουμε καμμία ελπίδα από τους
ξένους….>> Μια άλλη φορά εν τη ρήμει του λόγου του
έλεγε για  τους νέους που πηγαίνουν στας Ευρώπας να
σπουδάσουν: <<Φεύγουν αετοί και γυρίζουν μαύρα
κοράκια  για να μας καταφάγουν>> Είναι αυτοί οι νέοι
που θέλουν οι ξένοι για να μας διαφεντεύουν: Δηλαδή να
μιλάνε Ελληνικά, αλλά να μην είναι με την Ελλάδα και
τους Έλληνες!( Ναι! τους γνωρίσαμε όλους με τις μεγάλες
σπουδές τους,τις μεγάλες γραβάτες,τις μεγάλες κουρσάρες
και τους παχυλούς μισθούς τους στα μνημόνια, που για 10



χρόνια υπέγραφαν απίθανα πράγματα, ότι τους υποδείκ-
νυαν οι δανειστές μας σε βάρους του Ελληνικού λαού,
κουνώντας μάλιστα και το δάχτυλο, χωρίς ποτέ να
τολμήσουν να πουν, έστω και ένα όχι. Και εξανδραπόδισαν
500.000 νέους μας επιστήμονες, λόγω ανεργίας και
υποδούλωσαν την πατρίδα τους για 99 χρόνια στους ξένους
τοκογλύφους και τραπεζίτες!).

Τελικά αυτός ο γέροντας κουβαλούσε μέσα του τον
ήρωα και απέβη το μέγα πρότυπο. Υπήρξε το σύμβολο της
αιώνιας δόξας της πατρίδας και ο ήρωας που πύκνωσε την
ιδέα και την ζωή. Ο αγράμματος σοφός, ο αυτοδίδακτος, ο
γεννημένος ηγέτης. Ήταν ο μυθικός καβαλάρης που
εκπροσωπούσε το ηρωικό πνεύμα των Ελλήνων.Ο γεμάτος
από τις αρετές και τις αδυναμίες της φυλής μας, που κουβα-
λούσε μέσα του όλους τους προγόνους  στο μεγάλο δέντρο
της ράτσας με τις πανάρχαιες ρίζες του Ελληνισμού.
Αυτός μετέβαλε τους δούλους σε ελευθέρους και τους
γραικύλους σε Έλληνες. Ήταν ο μεγαλύτερος και
ενδοξότερος πολέμαρχος του αγώνα της ελευθερίας.
- Ο αθάνατος ελευθερωτής του Γένους!
- Η κεφαλή της Τόλμης και της Ανδρείας!
- Όραμα και Θρύλος που ένωνε της Φυλή μας!

Η ηρωϊκή του μορφή πρέπει να διαποτίζει το είναι μας.
Είναι χρέος μας να σταθούμε σιωπηλοί μπροστά στο
μεγαλείο της ψυχής του και να αποκαλυφθούμε ενώπιον της
φωτεινής σκιάς του, που πέρασε από το κατώφλι της
Ιστορίας και οδεύει προς την αιωνιότητα! Οι προτροπές
του και η στάση του ας γίνουν δρομοδείκτες στις δύσκολες
και πονηρές στιγμές που περνά ο τόπος μας.
Ας ξυπνήσουμε από τον ύπνο της αδιαφορίας και να
ανάψουμε ένα κερί στο τάφο του, ή στην μνήμη του για να



νιώσουμε μια εθνική υπερηφάνεια και πατριωτική αφύπνιση
να περνά μέσα από τις φλέβες μας και ο αχός της λευτεριάς
να μας αγκαλιάζει με τη μορφή του πρωταγωνιστή του
αγώνα. Ναι! να μας μεθύσει με το αθάνατο κρασί του 21 η
ηρωϊκή του μορφή, η λαϊκή του ψυχή με τις μυθικές του
ιδιότητες. Πάντα μέσα στην ψυχή μας πρέπει να ακούγεται
η βροντερή πατριωτική του φωνή: <<Ε, ωρέ Έλληνες,
ξυπνήστε μωρέ, γιατί μας φάγανε…>> Τέτοιες λέξεις
λειτουργούν σαν αντίλαλος και ταράζουν συθέμελα τα στήθη
των ηρώων και ξυπνούν την εθνική υπερηφάνεια και το
ηρωϊκό πνεύμα των Ελλήνων.
Μπορεί να είχε προτερήματα και ελαττώματα, αλλά ο Γέρος
του Μοριά ήταν ένας από τους μεγάλους αρχηγούς της
ράτσας μας. Γιατί ένωνε τους Έλληνες.Ήταν ηγέτης! Ήταν ο
γνήσιος άνθρωπος του 21!  Και παρόλα αυτά ένα μέρος των
Ελλήνων,όταν άρχισαν οι εμφύλιες διαμάχες, με επικεφαλής
τον Γερμανό βασιλιά τον καταδίκασε σε θάνατο και
κλείστηκε στη φυλακή για αρκετά χρόνια και απελευθερώ-
θηκε όταν κινδύνεψε σοβαρά η επανάσταση από τους
Τούρκους του Ιμπραήμ. Ας αναζητήσουν οι σημερινοί νέοι
το πρότυπό του, για να μη χάσουν την Εθνική τους
ταυτότητα, την λεβεντιά , την εξυπνάδα και το αδούλωτο
πνεύμα. Ας αφήσουν τα εισαγόμενα προκατασκευασμένα
είδωλα που τους αποπροσανατολίζουν και τους αλλοτριώ-
νουν.

Ο Γέρος του Μοριά είναι το πρότυπο για να δυναμώ-
σουν οι πατρογονικές μας ρίζες και να τραφούν με εκείνο το
γενναίο μυαλό οι νέοι μας, ώστε να αντιμετωπίσουν την αλ-
λοτρίωση της καταναλωτικής κοινωνίας και να αγωνιστούν
με εθνική αξιοπρέπεια και ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή



Ένωση των λαών, χωρίς ποτέ να ξεχνάνε <<να φυλάνε
Θερμοπύλες, όταν τους χρειαστεί  η πατρίδα>>.

Και πάντα πρέπει να θυμόμαστε: <<Οι Έλληνες δεν
κάνουν παιδιά, γιατί δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν!
Οι μετανάστες κάνουν πολλά παιδιά γιατί  τα μεγαλώ-
νουν οι Έλληνες!>>.

Φεβρουάριος 2022    Ιωάννης  Καλάκος


