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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Αποτελεί την πνευµατική παρακαταθήκη 
του Γέρου του Μωριά προς τη νέα γενιά. Εκ-
φωνήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1838 στην Πνύ-
κα και πρωτοδηµοσιεύτηκε στις 13 Νοεµβρί-
ου 1838 στην αθηναϊκή εφηµερίδα «Αιών», 
που εξέδιδε ο ιστορικός Ιωάννης Φιλήµων.

«Παιδιά µου! Εις τον τόπο τούτο, οπού εγώ 
πατώ σήµερα, επατούσαν και εδηµηγορού-
σαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί, και άν-
δρες µε τους οποίους δεν είµαι άξιος να συ-
γκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ 
επιθυµούσα να σας ιδώ, παιδιά µου, εις την 
µεγάλη δόξα των προπατόρων µας, και έρχο-
µαι να σας ειπώ, όσα εις τον καιρό του αγώνος 
και προ αυτού και ύστερα απ’ αυτόν ο ίδιος 
επαρατήρησα, και απ’ αυτά να κάµωµε συ-
µπερασµούς και δια την µέλλουσαν ευτυχίαν 
σας, µολονότι ο Θεός µόνος ηξεύρει τα µέλ-
λοντα. Και δια τους παλαιούς Έλληνας, οποίας 
γνώσεις είχαν και ποία δόξα και τιµήν έχαιραν 
κοντά εις τα άλλα έθνη του καιρού των, οποί-
ους ήρωας, στρατηγούς, πολιτικούς είχαν, δια 
ταύτα σας λέγουν καθ’ ηµέραν οι διδάσκαλοί 
σας και οι πεπαιδευµένοι µας. Εγώ δεν είµαι 
αρκετός. Σας λέγω µόνον πως ήταν σοφοί, και 
από εδώ επήραν και εδανείσθησαν τα άλλα 
έθνη την σοφίαν των.

Εις τον τόπον, τον οποίον κατοικούµε, 
εκατοικούσαν οι παλαιοί Έλληνες, από τους 
οποίους και ηµείς καταγόµεθα και ελάβαµε 
το όνοµα τούτο. Αυτοί διέφεραν από ηµάς εις 
την θρησκείαν, διότι επροσκυνούσαν τες πέ-
τρες και τα ξύλα. Αφού ύστερα ήλθε στον κό-
σµο ο Χριστός, οι λαοί όλοι επίστευσαν εις το 
Ευαγγέλιό του, και έπαυσαν να λατρεύουν τα 
είδωλα. ∆εν επήρε µαζί του ούτε σοφούς ούτε 
προκοµµένους, αλλ’ απλούς ανθρώπους, χω-
ρικούς καί ψαράδες, και µε τη βοήθεια του 
Αγίου Πνεύµατος έµαθαν όλες τες γλώσσες 
του κόσµου, οι οποίοι, µολονότι όπου και αν 
έβρισκαν εναντιότητες και οι βασιλείς και οι 
τύραννοι τους κατέτρεχαν, δεν ηµπόρεσε κα-
νένας να τους κάµη τίποτα. Αυτοί εστε-
ρέωσαν την πίστιν.

Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρό-
γονοί µας, έπεσαν εις την 
διχόνοια και ετρώγονταν 
µεταξύ τους, και έτσι 
έλαβαν καιρό πρώτα 
οι Ρωµαίοι, έπειτα άλ-
λοι βάρβαροι καί τους 
υπόταξαν. Ύστερα ήλ-
θαν οι Μουσουλµάνοι 
και έκαµαν ό,τι ηµπο-
ρούσαν, δια να αλλάξη ο 
λαός την πίστιν του. Έκο-
ψαν γλώσσες εις πολλούς 
ανθρώπους, αλλ’ εστάθη 
αδύνατο να το κατορθώ-
σουν. Τον ένα έκοπταν, 
ο άλλος το σταυρό του 
έκαµε. Σαν είδε τούτο 
ο σουλτάνος, διόρισε 
ένα βιτσερέ [αντι-
βασιλέα], έναν 
πατριάρχη, καί 
του έδωσε την 
εξουσία της εκ-
κλησίας. Αυ-
τός και ο λοι-
πός κλήρος 
έκαµαν ό,τι 
τους έλεγε ο 
σουλτάνος. 

Ύστερον έγιναν οι κοτζαµπάσηδες [προεστοί] 
εις όλα τα µέρη. Η τρίτη τάξη, οι έµποροι και 
οι προκοµµένοι, το καλύτερο µέρος των πολι-
τών, µην υποφέρνοντες τον ζυγό έφευγαν, και 
οι γραµµατισµένοι επήραν και έφευγαν από 
την Ελλάδα, την πατρίδα των, και έτσι ο λαός, 
όστις στερηµένος από τα µέσα της προκοπής, 
εκατήντησεν εις αθλίαν κατάσταση, και αυτή 
αύξαινε κάθε ήμερα χειρότερα• διότι, αν ευ-
ρίσκετο µεταξύ του λαού κανείς µε ολίγην 
µάθηση, τον ελάµβανε ο κλήρος, όστις έχαιρε 
προνόµια, ή εσύρετο από τον έµπορο της Ευ-
ρώπης ως βοηθός του ή εγίνετο γραµµατικός 
του προεστού. Και µερικοί µην υποφέροντες 
την τυραννίαν του Τούρκου και βλέποντας τες 
δόξες και τες ηδονές οπού ανελάµβαναν αυ-
τοί, άφηναν την πίστη τους και εγίνοντο Μου-
σουλµάνοι. Καί τοιουτοτρόπως κάθε ήµερα ο 
λαός ελίγνευε καί επτώχαινε.

Εις αυτήν την δυστυχισµένη κατάσταση 
µερικοί από τους φυγάδες γραµµατισµένους 
εµετάφραζαν και έστελναν εις την Ελλάδα 
βιβλία, και εις αυτούς πρέπει να χρωστού-
µε ευγνωµοσύνη, διότι ευθύς οπού κανέ-
νας άνθρωπος από το λαό εµάνθανε τα κοι-
νά γράµµατα, εδιάβαζεν αυτά τα βιβλία και 
έβλεπε ποίους είχαµε προγόνους, τι έκαµεν 
ο Θεµιστοκλής, ο Αριστείδης και άλλοι πολλοί 
παλαιοί µας, και εβλέπαµε και εις ποίαν κα-
τάσταση ευρισκόµεθα τότε. Όθεν µας ήλθεν 
εις το νου να τους µιµηθούµε και να γίνουµε 
ευτυχέστεροι. Και έτσι έγινε και επροόδευσεν 
η Εταιρεία.

Όταν αποφασίσαµε να κάµωµε την Επα-
νάσταση, δεν εσυλλογισθήκαµε ούτε πόσοι 
είµεθα ούτε πως δεν έχοµε άρµατα ούτε ότι οι 
Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις 
ούτε κανένας φρόνιµος µας είπε «πού πάτε 
εδώ να πολεµήσετε µε σιταροκάραβα βατσέ-
λα», αλλά ως µία βροχή έπεσε εις όλους µας 
η επιθυµία της ελευθερίας µας, και όλοι, και 
ο κλήρος µας και οι προεστοί και οι καπετα-

ναίοι και οι πεπαιδευµένοι και οι 
έµποροι, µικροί και µεγάλοι, 
όλοι εσυµφωνήσαµε εις αυτό 
το σκοπό και εκάµαµε την 
Επανάσταση.
Εις τον πρώτο χρόνο της Επα-

ναστάσεως είχαµε µεγάλη οµόνοια 
και όλοι ετρέχαµε σύµφωνοι. Ο 

ένας επήγεν εις τον πόλεµο, ο 
αδελφός του έφερνε ξύλα, η 

γυναίκα του εζύµωνε, το 
παιδί του εκουβαλούσε 

ψωµί και µπαρουτό-
βολα εις το στρατό-
πεδον και εάν αυτή 
η οµόνοια εβαστούσε 
ακόµη δύο χρόνους, 
ηθέλαµε κυριεύσει 
και την Θεσσαλία και 
την Μακεδονία, και 
ίσως εφθάναµε και 

έως την Κωνσταντινού-
πολη. Τόσον τροµάξαµε 
τους Τούρκους, οπού 

άκουγαν Έλληνα και 
έφευγαν χίλια µίλια 

µακρά. Εκατόν 
Έλληνες έβαζαν 

πέντε χιλιάδες 
εµπρός, και 
ένα καράβι 
µιαν άρµάδα. 

Άλλά δεν εβάσταξε!
Ήλθαν µερικοί και ηθέλησαν να γένουν 

µπαρµπέρηδες εις του κασίδη το κεφάλι. Μας 
πονούσε το µπαρµπέρισµά τους. Μα τι να κά-
µοµε; Είχαµε και αυτουνών την ανάγκη. Από 
τότε ήρχισεν η διχόνοια και εχάθη η πρώτη 
προθυµία και οµόνοια. Και όταν έλεγες τον 
Κώστα να δώσει χρήµατα διά τας ανάγκας 
του έθνους ή να υπάγει εις τον πόλεµο, τού-
τος επρόβαλλε τον Γιάννη. Και µ’ αυτόν τον 
τρόπο κανείς δεν ήθελε ούτε να συνδράµει 
ούτε να πολεµήσει. Και τούτο εγίνετο, επειδή 
δεν είχαµε ένα αρχηγό και µίαν κεφαλή. Άλλά 
ένας έµπαινε πρόεδρος έξι µήνες, εσηκώνε-
το ο άλλος και τον έριχνε και εκάθετο αυτός 
άλλους τόσους, και έτσι ο ένας ήθελε τούτο 
και ο άλλος το άλλο. Ισως όλοι ηθέλαµε το 
καλό, πλην καθένας κατά την γνώµη του. Όταν 
προστάζουνε πολλοί, ποτέ το σπίτι δεν χτίζεται 
ούτε τελειώνει. Ο ένας λέγει ότι η πόρτα πρέ-
πει να βλέπει εις το ανατολικό µέρος, ο άλλος 
εις το αντικρινό και ο άλλος εις τον Βορέα, σαν 
να ήτον το σπίτι εις τον αραµπά και να γυρίζει, 
καθώς λέγει ο καθένας. Με τούτο τον τρόπο 
δεν κτίζεται ποτέ το σπίτι, αλλά πρέπει να εί-
ναι ένας αρχιτέκτων, οπού να προστάζει πως 
θα γενεί. Παροµοίως και ηµείς εχρειαζόµεθα 
έναν αρχηγό και έναν αρχιτέκτονα, όστις να 
προστάζει και οι άλλοι να υπακούουν και να 
ακολουθούν. Αλλ’ επειδή είµεθα εις τέτοια 
κατάσταση, εξ αιτίας της διχόνοιας, µας έπεσε 
η Τουρκιά επάνω µας και κοντέψαµε να χα-
θούµε, και εις τους στερνούς επτά χρόνους 
δεν κατορθώσαµε µεγάλα πράγµατα.

Εις αυτή την κατάσταση έρχεται ο βασιλεύς, 
τα πράγµατα ησυχάζουν και το εµπόριο και ή 
γεωργία και οι τέχνες αρχίζουν να προοδεύ-
ουν και µάλιστα ή παιδεία. Αυτή η µάθησις θα 
µας αυξήσει και θα µας ευτυχήσει. Αλλά διά 
να αυξήσοµεν, χρειάζεται και η στερέωσις της 
πολιτείας µας, η όποία γίνεται µε την καλλι-
έργεια και µε την υποστήριξη του Θρόνου. Ο 
βασιλεύς µας είναι νέος και συµµορφώνεται 
µε τον τόπο µας, δεν είναι προσωρινός, αλλ’ 
η βασιλεία του είναι διαδοχική και θα περάσει 
εις τα παιδιά των παιδιών του, και µε αυτόν 
κι εσείς και τα παιδιά σας θα ζήσετε. Πρέπει 
να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερε-
ώσετε, διότι, όταν επιάσαµε τα άρµατα είπαµε 
πρώτα υπέρ πίστεως και έπειτα υπέρ πατρί-
δος. Όλα τα έθνη του κόσµου έχουν και φυ-
λάττουν µια Θρησκεία. Και αυτοί, οι Εβραίοι, οι 
όποίοι κατατρέχοντο και µισούντο και από όλα 
τα έθνη, µένουν σταθεροί εις την πίστη τους.

Εγώ, παιδιά µου, κατά κακή µου τύχη, εξ 
αιτίας των περιστάσεων, έµεινα αγράµµατος 
και δια τούτο σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν 
οµιλώ καθώς οι δάσκαλοι σας. Σας είπα όσα ο 
ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα, δια να ωφε-
ληθήτε από τα απερασµένα και από τα κακά 
αποτελέσµατα της διχονοίας, την οποίαν να 
αποστρέφεσθε, και να έχετε οµόνοια. Εµάς 
µη µας τηράτε πλέον. Το έργο µας και ο και-
ρός µας επέρασε. Και αι ηµέραι της γενεάς, η 
οποία σας άνοιξε το δρόµο, θέλουν µετ’ ολίγον 
περάσει. Την ηµέρα της ζωής µας θέλει δια-
δεχθή η νύκτα του θανάτου µας, καθώς την 
ηµέραν των Αγίων Ασωµάτων θέλει διαδεχθή 
η νύκτα και η αυριανή ήµερα. Εις εσάς µένει 
να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, οπού 
ημείς ελευθερώσαμε• και, δια να γίνη τούτο, 
πρέπει να έχετε ως θεµέλια της πολιτείας την 
οµόνοια, την θρησκεία, την καλλιέργεια του 
Θρόνου και την φρόνιµον ελευθερία.»

Ο Λόγος του Κολοκοτρώνη στην ΠνύκαΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΠΕΛΑΓΙΑ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

451: Αρχίζει η 4η Οικουµενική 

Σύνοδος στη Χαλκηδόνα, που 

καταδίκασε την αίρεση του 

µονοφυσιτισµού.

1827: Ο τριεθνής στόλος υπό 

τους ναυάρχους Ερρίκο ∆εριγνί, 

Εδουάρδο Κόδριγκτον και 

Λογγίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον 

τουρκοαιγυπτιακό του Ιµπραήµ 

έξω από το Ναβαρίνο και ανοίγει το 

δρόµο για την ελληνική ανεξαρτησία. 

(Η Ναυµαχία του Ναβαρίνου)

1838: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

εκφωνεί στην Πνύκα την περίφηµη 

οµιλία του «Παραινέσεις προς τη νέα 

γενιά».

1955: Καθελκύεται το ισχυρότερο 

αεροπλανοφόρο στον κόσµο, το 

αµερικανικό Σαρατόγκα.

1973: Μία τεθωρακισµένη 

µεραρχία των Ισραηλινών επιτίθεται 

στις αιγυπτιακές δυνάµεις που 

προελαύνουν στο Σουέζ, κατά τη 

διάρκεια του Πολέµου στο Γιοµ 

Κιπούρ. Η επίθεση αποτυγχάνει και 

150 ισραηλινά τανκς καταστρέφονται.

1980: Ο Μποµπ Μάρλεϊ καταρρέει 

στη σκηνή και µεταφέρεται σε 

νοσοκοµείο, όπου διαπιστώνεται 

ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. 

Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη 

ρέγγε µουσική σ’ όλο τον κόσµο, θα 

πεθάνει επτά µήνες αργότερα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1895: Χουάν Περόν, δικτάτορας της 

Αργεντινής. (Θαν. 1/7/1974)

1930: Τόρου Τακεµίτσου, ιάπωνας 

συνθέτης σύγχρονης µουσικής. 

(Θαν. 20/2/1996)1970: Ματ Ντέιµον, 

αµερικανός ηθοποιός.

ΘΑΝΑΤΟΙ

1754: Χένρι Φίλντιγκ, άγγλος 

µυθιστοριογράφος και θεατρικός 

συγγραφέας. (Η Ιστορία του Τοµ 

Τζόουνς) (Γεν. 22/4/1707)

1826: Φρίντριχ Κρουπ, γερµανός 

επιχειρηµατίας και ιδρυτής της 

επιχειρηµατικής δυναστείας των 

Krupp. (Γεν. 17/7/1787)

1987: Κωνσταντίνος Τσάτσος, 

φιλόσοφος και πρώτος πρόεδρος 

της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας στη 

µεταπολίτευση. (Γεν. 1/7/1899)


