
     25 Μαρτίου: μέρα αγαλλίασης και τιμής για τον Ελληνισμό και τη Χριστιανοσύνη. Γιορτάζουμε το 

άγγελμα της επικείμενης έλευσης του Ιησού, του προστάτη των αδυνάτων, του κήρυκα της αγάπης και της 

ζωής, του Λυτρωτή Χριστού.  Είναι όμως και  μέρα τιμής. Τιμούμε τους ήρωες της εθνικής εξέγερσης. Η 

μέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου -μια από τις μεγαλύτερες στιγμές της χριστιανοσύνης – ταυτίστηκε 

με την αρχή της επανάστασης – παρόλο που η ουσιαστική αρχή της έγινε  νωρίτερα το Φεβρουάριο του 

1821 στη Μολδοβλαχία– γιατί και συμβολική σχέση έχουν , αλλά και γιατί η σπίθα που δημιούργησε την 

έκρηξη ήταν η πίστη. Η πίστη στο Θεό αλλά και η πίστη και η αγάπη για ελευθερία.  

     Αν ξεφυλλίσει κανείς το βιβλίο της παγκόσμιας ιστορίας, θα βρει πολλές σελίδες και μακροσκελείς 

αναφορές για τους Έλληνες και τις μάχες που έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν  στην προσπάθειά τους να 

επιβιώσουν ως λαός και ως έθνος. Στα μεγάλα, στα παγκόσμια γεγονότα, πάντοτε οι    Έλληνες άφησαν 

ανεξίτηλο και ξεχωριστό το δείγμα της εθνικής τους γραφής. Λαός παράτολμος αλλά και 

ευαισθητοποιημένος, αποδείχτηκε πάντοτε συνεπής στο συναπάντημα με το ιστορικό χρέος και τη μοίρα 

του.  

     Στη μεγάλη αυτή διαδρομή των Ελλήνων, ορόσημο αποτελεί ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας, η 

επανάσταση του 1821. Ήταν αγώνας μέχρις εσχάτων (ελευθερία ή θάνατος το σύνθημα του), ήταν μάχη 

εθνικής επιβίωσης, ήταν ένα μήνυμα με αποδέκτες τους ισχυρούς αλλά και τους λαούς όλης της γης.     

     Ποια ήταν τα μέσα του είχαν στη διάθεσή τους οι ηρωικοί εκείνοι αγωνιστές; Λιγοστά ασφαλώς. Είχαν 

όμως κάτι πολύ σπουδαιότερο μες στην καρδιά τους: Την απόφαση και το φλογερό πάθος για τη λευτεριά. 

Απέναντί τους στεκόταν η πανίσχυρη Οθωμανική αυτοκρατορία σίγουρη για το μεγαλείο της και τη δύναμή 

της. Να σημειωθεί ότι την εποχή εκείνη οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης δεν ήταν διατεθειμένες να 

ανεχτούν επαναστατικά κινήματα που ενδεχόμενα θα τους έφερναν αρκετές σκοτούρες. Η Ιερή Συμμαχία 

που οργάνωσαν ήταν να καταπνίξουν κάθε επαναστατικό κίνημα με τη δύναμη των όπλων. Κι όμως ο 

ελληνικός λαός δε φοβήθηκε, δεν έχασε το κουράγιο του. Αιώνες σκλαβιάς (400 περίπου χρόνια) δεν 

κατάφεραν να τον δαμάσουν. Οι Τούρκοι με κάθε τρόπο προσπάθησαν να χάσουν οι Έλληνες την εθνική 

τους ταυτότητα (βασανισμοί, θάνατοι, εξισλαμισμοί, παιδομάζωμα, χαράτσια). Δεν κατάφεραν το σκοπό 

τους. Οι Έλληνες μέσα σ’ αυτά τα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς αντιστάθηκαν, ανέβηκαν στο βουνό και 

συγκρότησαν τα πρώτα ένοπλα τμήματα, τους Κλέφτες και τους Αρματολούς προσπάθησαν πολλές φορές 

να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό, στηριζόμενοι σε ξένη βοήθεια, αλλά δυστυχώς παρέμειναν μόνοι και 

αβοήθητοι, στη λευτεριά ταμένοι. Κατάλαβαν ότι η λευτεριά δε χαρίζεται, αλλά κατακτιέται. Ο Ρήγας 

φυτεύει  το σπόρο της λευτεριάς  και η Φιλική Εταιρεία αργότερα τον κάνει να  ανθίσει κι να βγάλει 

καρπούς. Πρώτη ξεσηκώθηκε η Πελοπόννησος, στις 23 Μαρτίου απελευθερώνεται η Καλαμάτα. Οι 

εξελίξεις ραγδαίες. Από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη έχουμε εξεγέρσεις. Σε κάποιες περιοχές οι 

εξεγέρσεις καταπνίγονται, όχι όμως και στην Πελοπόννησο. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1821, με πρωτεργάτη 

το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, η Τριπολιτσά, το κέντρο της Οθωμανικής Διοίκησης είναι στα χέρια των 

ελλήνων. Το έθνος γιορτάζει. Η λευτεριά ξαναγυρίζει στον τόπο που γεννήθηκε. Η επανάσταση του 21 

δημιούργησε ήρωες και ηρωικές πράξεις ατομικές ή ομαδικές. Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης, 

Παπαφλέσσας, Διάκος, Μπότσαρης, Μακρυγιάννης, Μπουμπουλίνα, Κανάρης,  Μιαούλης , Μαντώ 

Μαυρογένους,  Υψηλάντης,  αλλά και τόπους θυσίας: Σούλι και Ζάλογγος, Ψαρά, Χίος, Μεσολόγγι, 

Αρκάδι. Η Ευρώπη ανατριχιάζει. Οι λαοί αντικρίζουν έκθαμβοι το θαύμα. Μια χούφτα Έλληνες δαμάζουν 

το οθωμανικό θηρίο. Οι Ευρωπαίοι αρχίζουν πια να βλέπουν με συμπάθεια τον ελληνικό ξεσηκωμό. Το 

λουλούδι της λευτεριάς ψήλωνε κι άνθιζε ώσπου ήρθε το ζιζάνιο της διχόνοιας για να το καταστρέψει. Στα 

8 χρόνια από την έναρξη της επανάστασης μέχρι τη δημιουργία του 1
ου

 ελληνικού κράτους  ο αγώνας 

άλλαξε πολλές φορές μορφή. Άλλοτε φαινόταν πως θα έχει αίσιο τέλος και άλλοτε πως όλα κόντευαν να 

χαθούν. Οι Έλληνες χωρίζονται σε δυο στρατόπεδα. Απ’ τη μια οι πολιτικοί κι απ’ την άλλη οι 

στρατιωτικοί. Κι ήρθαν και τα κόμματα. Το γαλλικό, το αγγλικό , το ρωσικό. Ξεσπά εμφύλιος πόλεμος, 

πολεμούν αδέρφια μ’ αδέρφια, πολλοί χάνονται άδικα. Δεν ήταν όμως δυνατόν να πάνε χαμένες τόσες 

θυσίες και τόσο αίμα. Καρποφόρησαν και δημιούργησαν ένα καινούργιο – έστω και μικρό- ελληνικό 

κράτος που είχε σύνορα μέχρι  τον Αμβρακικό και Παγασητικό κόλπο. Οι αγώνες συνεχίστηκαν ώστε το 

ελληνικό κράτος να πάρει τη σημερινή του μορφή (140 περίπου χρόνια αργότερα) 

     Το μήνυμα της 25
ης

 Μαρτίου είναι σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ! Μας καλεί να επαναστατήσουμε 

ενάντια σε όλα αυτά τα νοσηρά φαινόμενα που με κάθε τρόπο εισβάλλουν στη ζωή μας και μας οδηγούν 



στην κοινωνική αδιαφορία και την ηθική κατάπτωση. Μας καλεί να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να 

επαναστατήσουμε ενάντια στον κακό μας εαυτό! Να βελτιωθούμε και ως άτομα και ως πολίτες! Είναι 

καιρός να κάνουμε τη δική μας επανάσταση! Επανάσταση σε όλα τα επίπεδα. Επανάσταση ενάντια σε όλα 

όσα μας βασανίζουν και μας φοβίζουν, Θυμούμενοι  τα λόγια του μεγάλου Κολοκοτρώνη: «Κι άμα σας 

λένε για την ελευθεριά που πολεμήσαμε, να τη βλέπετε πρώτα αν έχει τέσσερα μάτια. Δυο μπροστά για να 

βλέπει τον κατακτητή και δυο πίσω για να βλέπει εκείνον που θέλει να φύγει ο κατακτητής, για να γίνει 

αφέντης αυτός.»  

   Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω το λόγο για τον οποίο οι Έλληνες του 1821 αγωνίστηκαν και πολλοί από 

αυτούς πέθαναν: Ήταν γιατί ήθελαν να ζουν ελεύθεροι, χωρίς να φοβούνται, να εκβιάζονται. Ήθελαν να 

πάψει να υπάρχει δυστυχία. Και για να γίνω πιο σαφής θα δανειστώ λίγους στίχους από ένα ποίημα 

«Δυστυχία δεν υπάρχει εκεί που σαν λουλούδι ανθίζει η αγάπη, δυστυχία δεν υπάρχει εκεί που βασιλεύει η 

ειρήνη, εκεί που οι σημαίες κυματίζουν ελεύθερα, δυστυχία δεν υπάρχει!» 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο Ζήτω στους  αγώνες των προγόνων μας για την ελευθερία, στους  

αγώνες των λαών για την ειρήνη και τη συνεργασία. 

Άσβεστη Τιμή και αιώνια δόξα  στους αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. 

 

 

 


