
Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου:

Μόλις προχθές τιμήσαμε τούς ἥρωες τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶνος. Τιμήσαμε τούς πατέρες καί τούς 
προγόνους μας πού ἀγωνίσθηκαν καί θυσιάσθηκαν γιά νά ἐλευθερώσουν τή Μακεδονία καί νά τήν 
διατηρήσουν ἑλληνική.

Καί μπορεῖ οἱ προσπάθειές τους νά μήν καρποφόρησαν τότε, καί ἡ Μακεδονία μας καί ἡ Βέροια 
καί οἱ ἄλλες πόλεις καί τά χωριά τῆς Ἠμαθίας νά μήν ἐλευθερώθηκαν καί νά χρειάσθηκε νά 
περιμένουν λίγα χρόνια ἀκόμη μέχρι νά δοῦν τόν ἑλληνικό στρατό νά εἰσέρχεται θριαμβευτής καί 
ἐλευθερωτής, ὅμως ὁ σπόρος τῆς ἐλευθερίας εἶχε ἤδη σπαρεῖ καί εἶχε ποτισθεῖ ἀπό τά αἵματα τῶν 
ἡρώων καί τῶν μαρτύρων ἀγωνιστῶν τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶνος.

Ὅμως ὁ ἀγώνας γιά τήν ἐλευθερία συνεχίσθηκε καί ὁ πόθος γι᾽ αὐτόν ἔκαιε μέσα στίς ψυχές τῶν 
κατοίκων τῆς πόλεώς μας πού περίμεναν μέ μεγάλη λαχτάρα αὐτή τήν ἡμέρα· πού περίμεναν μέ 
λαχτάρα αὐτή τήν ἡμέρα, πού περίμεναν τήν ἡμέρα νά βγάλουν ἀπό τά σεντούκια τή γαλανόλευκη 
σημαία, νά ἑνωθοῦν μέ τούς ἐλευθερωτές τους, μέ τόν ἑλληνικό στρατό, καί νά ψάλλουν ὅλοι μαζί 
«τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τά νικητήρια» γιά τήν ἐλευθερία πού τούς χάρισε.

Καί ὅπως ὅλοι μαζί οἱ Βεροιεῖς προσδοκοῦσαν αὐτή τήν ἡμέρα πού ὁ ἥλιος τῆς ἐλευθερίας θά γλυ-
κοχάραζε, ἔτσι καί ὅλοι μαζί, στίς 16 Ὀκτωβρίου τοῦ 1912, ἦταν «ἐπί ποδός πρός ὑποδοχήν τῶν 
ἐλευθερωτῶν μας», γράφει ὁ Ἀναστάσιος Χριστοδούλου, μέ πρῶτο τόν Μητροπολίτη Βεροίας 
Καλλίνικο Δεληκάνη, ὁ ὁποῖος μέ δάκρυα στά μάτια «παραδίδει τήν πόλιν τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου εἰς 
τόν πρῶτον εἰσελθόντα ἔφιππον λοχαγόν τοῦ πυροβολικοῦ Μάνον».

Ἡ συγκίνηση καί ἡ χαρά ὅλων, μικρῶν καί μεγάλων, ἀνδρῶν καί γυναικῶν, εἶναι μεγάλη, γιατί αὐ-
τοί εἶναι πού ἀξιώθηκαν νά δοῦν τήν ἡμέρα τῆς ἐλευθερίας, τήν ὁποία περίμεναν τόσους αἰῶνες οἱ 
πατέρες τους. Γιατί αὐτοί εἶναι πού ἀξιώθηκαν νά δοῦν τόσους ἀγῶνες καί τόσες θυσίες νά δικαιώ-
νονται καί νά μποροῦν ἐπιτέλους χωρίς φόβο νά μιλήσουν τή γλώσσα τους, νά λατρεύσουν τόν Θεό
τους, νά διακηρύξουν ὅτι εἶναι Ἕλληνες, ὑπερήφανοι γιά τήν καταγωγή τους, τήν ἱστορία τους καί 
τόν πολιτισμό τους.

Τά αἰσθήματα χαρᾶς καί εὐγνωμοσύνης πού πλημμύριζαν τίς ψυχές τῶν πατέρων καί τῶν μητέρων 
μας ἐκείνη τήν ἡμέρα, τό πρωί τῆς 16ης Ὀκτωβρίου, ὅταν ὁ ἑλληνικός στρατός μπῆκε ἐλευθερωτής
στή Βέροια, δέν ἔπαυσαν νά πλημμυρίζουν καί τίς δικές μας ψυχές κάθε χρόνο αὐτή τήν ἡμέρα, 
καθώς ἑορτάζουμε τά Ἐλευθέρια τῆς πόλεώς μας, καθώς τιμοῦμε ὅσους ἀγωνίσθηκαν καί θυ-
σιάσθηκαν καί ἔπεσαν στά πεδία τῶν μαχῶν γιά νά χαρίσουν σέ ἐμᾶς τήν ἐλευθερία.

Οἱ ψυχές μας πλημμυρίζουν ἀπό χαρά καί εὐγνωμοσύνη, γιατί δέν ὑπάρχει μεγαλύτερο δῶρο γιά 
τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἐλευθερία, καί γιατί χρεωστοῦμε τά πάντα σέ ὅσους κοπίασαν καί 
θυσιάσθηκαν γιά νά μᾶς τήν χαρίσουν.

Ὅμως ἡ εὐγνωμοσύνη δέν πρέπει νά ἐξαντλεῖται στά λόγια, δέν πρέπει νά περιορίζεται στή συγκί-
νηση πού αἰσθανόμεθα αὐτή τήν ἡμέρα στή Δοξολογία πού τελοῦμε γιά τά Ἐλευθέρια τῆς πόλεώς 
μας. Πρέπει νά γίνεται καί πράξη. Πρέπει νά γίνεται καί ἔργα, ἀντάξια τῆς ἐλευθερίας καί τῶν 
πατέρων μας. Πρέπει νά μετατρέπεται σέ ἑνότητα ὅλων μας ἀνεξαιρέτως, γιατί χωρίς ἑνότητα δέν 
μποροῦμε νά ἐπιτύχουμε τίποτε.

Ἡ ἱστορία τοῦ Ἔθνους μας μᾶς τό διδάσκει. Ὅποτε βρεθήκαμε διχασμένοι ὡς Ἔθνος, θρηνήσαμε 
ἀποτυχίες καί συμφορές. Ὅποτε ἑνωθήκαμε, ἀφήνοντας κατά μέρος τά προσωπικά μας συμφέ-
ροντα καί τίς φιλοδοξίες μας, καί ἐπιδιώξαμε τό κοινό καλό, τό ἐθνικό καί πατριωτικό μας συμφέ-
ρον, μεγαλουργήσαμε ὡς Ἕλληνες. Καί αὐτό ἔχουμε χρέος νά κάνουμε καί τώρα καί πάντοτε. Γιατί
οἱ στιγμές εἶναι κρίσιμες, καί ἡ περιοχή πού ζοῦμε βρίσκεται στό κέντρο τῶν διεκδικήσεων πολ-



λῶν. Ἐμεῖς ὅμως ἔχουμε τήν εὐθύνη νά παραδώσουμε στίς ἑπόμενες γενεές μία πατρίδα ἐλεύθερη, 
σάν αὐτή πού μᾶς κληροδότησαν μέ τή θυσία τους οἱ πατέρες μας, καί νά μήν τήν ὑποδουλώσουμε 
ἤ τήν ἐκθέσουμε σέ μελλοντικούς κινδύνους, ἐπιβεβαιώνοντας μέ τίς ἐπιλογές μας καί τίς πράξεις 
μας τούς φόβους τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητοῦ: «Μήν εἰποῦν στόν στοχασμό τους τά ξένα ἔθνη 
ἀληθινά: Ἐάν μισοῦνται ἀνάμεσά τους, δέν τούς πρέπει ἐλευθερία».

Ἄς φανοῦμε ἀντάξιοι, ἀδελφοί μου, τῆς ἐλευθερίας πού μᾶς χάρισαν μέ τίς θυσίες τους οἱ πατέρες 
μας, ἐκφράζοντας τήν εὐγνωμοσύνη μας καί στόν Θεό καί στούς πατέρες μας μέ τήν ἑνότητά μας, 
μέ τήν ἀγάπη μας πρός τήν πατρίδα μας καί μέ τή διαρκῆ προσευχή μας ὁ Θεός διά πρεσβειῶν τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου καί τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ἀποστόλου τῆς 
Βεροίας, νά φυλάσσει τήν πατρίδα μας ἐλεύθερη ἀπό κάθε ἐχθρό καί ἀπό κάθε ἀπειλή. Ἀμήν.


