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ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΜΟΝ ΕΣΩΣΕ 
ΤΗΝ 6η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1824
Η εθνική τοπική εορτη της 

Σάµου η 6η Αυγούστου 
1824  και κάθε εθνική 
εορτή µας θυµίζει το χρέος 

µας να διαφυλάξουµε µε κάθε θυ-
σία το υπέρτατο αγαθό, την Ελευ-
θερία. Οι πρόγονοί µας, κλήρος 
και λαός γαλβανισµένοι σε µια 
αδιάσπαστη ενότητα και προση-
λωµένοι στις ιδέες και τις αξίες 
της Ορθοδοξίας και της Ελευ-
θερίας δηµιούργησαν το θρύλο 
– Χριστός Σάµον έσωσε την 6η 
Αυγούστου 1824.
Στις 18 Απριλίου 1821 ο Καπετάν 
Λαχανάς κήρυξε την επανάσταση 
στη  Σάµο στη θέση Πηγαδάκι 
στο Ανω Βαθύ. Ο Λυκούργος Λο-
γοθέτης φθάνει στην Σάµο  απο 
την Πάτµο δύο ηµέρες µετά την 
κήρυξη της επαναστάσεως και 
σαν απεσταλµένος του Υψηλάντη 
διοργανώνει την στρατιωτική και 
πολιτική διοίκηση του νησιού.
Η είδηση οτι η Σάµος επαναστά-
τησε εκανε τον Σουλτάνο να λυ-
σάξει απο τον θυµό του. Στέλνει 
Τουρκική αρµάδα µε αρχηγό τον 
Καραλή και µε διαταγή να σφάξει 
όλους τους ανδρες του νησιού και 
να αιχµαλωτίσει  τα γυναικόπαι-
δα. Η απόβαση των Τούρκων στο 
Ποτοκάκι και στο Κάβο Τζωρτζής 
– Κάβο Φονιάς  αντιµετωπίστηκε 
µε επιτυχία. Ο Κάβο – Τζωρτζής 
εγινε οι Θερµοπύλες της Σάµου .
Και µπαίνουµε στο 1824. 
Η χρονιά αυτή είναι η πιό δραµα-
τική µέσα στην κίνηση της ιστρο-
ρίας του µαρτυρικού νησιού. 
Ωστόσο όµως το 1824 είναι η 

χρονιά που δόξασε την Σάµο. Εί-
ναι η χρονιά που µια ηµεροµηνία  
της - 6ης Αυγούστου 1824 – περ-
νάει φεγγοβόλα που αστράφτει 
και αστραποχύνεται µέσα στα 
τρίσβαθα της κάθε στοχαστικής 
ψυχής.

Το πρωί της 6ης Αυγούστου η 
Τουρκική αρµάδα είχε εξαφανι-
σθεί  απο τον θαλάσσιο ορίζοντα 
της Σάµου. Οι Σάµιοι απέδωσαν 
την διάσωσή τους στη βοήθεια 
του Σωτήρος Χριστού  και καθι-
έρωσαν την εορτή της Μεταµορ-
φώσεως  ηµέρα διασώσεως από 
την βαρβαρική επιδροµή.

Το Χριστός Σάµον εσωσε τη 6η 
Αυγούστου 1824 χαράκτηκε στα 
προπύλαια του ναού της Μετα-
µορφώσεως  εις µαρτύριον αι-
ώνιον πραγµατικών συµβάντων 
και ιστορικών γεγονότων  δια 
να θυµίζουν σε όλους εµάς πώς 
τα µεγάλα κατορθώµατα πραγµα-
τώνονται  µόνον µε την πίστη, η 
οποία χαλυβδώνει τη θέληση και 
οπλίζει τον άνθρωπο µε την ακα-
ταµάχητη πανοπλία της τόλµης 
και την δύναµη της αυτοθυσίας.

Η ευτολµία των γενναίων προµά-
χων της ελευθερίας παραδειγµάτι-
σε ολόκληρο των Σαµιακό λαό ο 
οποίος αποδείχθη άξιος των πε-
ριστάσεων  και πάλεψε αλύγιστος 
επι εναν αιώνα µέχρις ότου η Σά-
µος η µικρή σε έκταση αλλά περι-
λάλητη για το ψυχικό σθένος και 
το ηρωικό φρόνηµα των κατοίκων 

της αποτέλεσε αναπόσπαστο τµή-
µα της  ελληνικής επικράτειας.

Η σθενερή και αµετάκλητη από-
φαση των Σαµίων να αγωνισθούν 
και να υπερασπίσουν την ελευ-
θερία τους µονολότι βρισκόταν 
σε αποσταση αναπνοής απο το 

κέντρο της Κραταιάς και απέρα-
ντης Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 
αποτελεί δίδαγµα πάντοτε επί-
καιρο και συγχρόνος παράδειγµα 
που επιβεβαιώνει και επαληθεύει 
το συµπέρασµα συµφωνα µε το 
οποίο στούς απελευθερωτικούς 
αγώνες  υπερισχύει η γενναιότη-
τα, η αυταπάρνηση, η τόλµη και η 
αυτοθυσία.

Οι αγώνες του Σαµιακού λαού 
κατα την επανάσταση του 1821 
εφανέρωσαν ολο το µεγαλείο της 
Σαµιακης ψυχής, ελάµπρυναν το 
σαµιακό ονοµα και το κατέστησαν 
συνώνυµο  του ηρωισµού και της 
ανυποχώρητης αντιστάσεως. ∆ι-
καίως εποµένως ο επαινος και 
επιβεβληµένη η τιµή τών γενναί-
ων αγωνιστών οι οποίοι εταπείνω-
σαν επανειληµένα την Οθωµανική 
υπεροψία και ανάγκασαν τεράστιες 
Τουρκικές δυνάµεις σε απαίσχυντη 
υποχώρηση και άτακτη φυγή.

Με αγάπη απο την Σάµο 
Κώστας Πάσσας 
Πρόεδρος Σαµιακής 
Αδελφότητος  Σύδνευ




