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Κύριε Διευθυντά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητέ μαθητή, 

μαθήτρια 

            Συμπληρώνονται σήμερα 195 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, το 
μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός της Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας. Για μία ακόμη φορά 
τιμούμε τους προγόνους μας που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι 
σήμερα. Μαζί με την εθνική επέτειο γιορτάζουμε και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου 
που συμβολικά ταυτίστηκε με την Επανάσταση. 

Πολλά τα γεγονότα της εποχής, πολλά όσα γράφτηκαν από τότε για το πραγματικό 
νόημα και τα γεγονότα της εποχής. Πολλά και από διάφορους με αμφίσημη ερμηνεία. 

Ας δούμε επιγραμματικά ορισμένα όπως για Π.χ Μιλώντας για την ημέρα της 
επετείου. Ξενίζει ίσως το ίδιο το γεγονός ότι γιορτάζουμε την έναρξη της επανάστασης 
του 1821 στις 25η Μαρτίου ενώ ήδη είχε ξεκινήσει από πρίν και στις 23 Μάρτη του 
1821 η Καλαμάτα και άλλα μέρη της Πελοποννήσου ήδη είχαν απελευθερωθεί από 
τους Τούρκους. Η αλήθεια είναι ότι ο ορισμός της 25ης Μαρτίου έγινε με διάταγμα 
του 1838, δηλαδή 13 χρόνια αργότερα, οπότε και ορίσθηκε εθνική γιορτή η μέρα του 
Ευαγγελισμού για να ντυθεί η επανάσταση και με θρησκευτικό μανδύα. 

Το ίδιο όπως λέγεται επίσημα ότι ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε πρώτος τη 
σημαία της επανάστασης του 1821. Τη σημαία λάβαρο της επανάστασης την ύψωσε 
στην Πάτρα ο λαϊκός ηγέτης Παναγιώτης Καρατζάς, τον οποίο δολοφόνησαν οι 
πρόκριτοι δείχνοντας ότι δεν ήθελαν όλοι τον ξεσηκωμό τότε. Αλήθεια ότι όλοι οι 
Έλληνες δεν ήταν υπέρ της επανάστασης. Μάλιστα υπήρχαν Έλληνες που ήταν μέρος 
του Οθωμανικού Συστήματος εξουσίας. Το 1821 οι λεγόμενοι και κοτσαμπάσηδες 
έβλεπαν στον Οθωμανό κατακτητή, τον φίλο, το στήριγμα της δικής τους εξουσίας. 
Ένας από τους κοτζαμπάσηδες, δηλαδή τους έλληνες άρχοντες της εποχής, είπε 
«κάλλιο οι Τούρκοι κι ο ραγιάς υπόδουλος, παρά λεύτερο έθνος με το λαό να’ χει 
δικαιώματα»! Γεγονός που δεν πρέπει να μας ξενίζει μιας και το 1940 κάποιοι έλεγαν, 
οι «Γερμανοί είναι φίλοι μας» και συνεργάστηκαν τελικά με τους φασίστες.  

Επίσης το θλιβερό γεγονός που αποκρύπτεται από την συνήθη αστική βιβλιογραφία,  
ότι η διχόνοια που ακολούθησε έφερε το 1834 οι οπλαρχηγοί της Επανάστασης του 
1821, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και Δημήτριος Πλαπούτας, να παραπέμπονται σε 
δίκη με τις κατηγορίες της συνωμοσίας και της εσχάτης προδοσίας. Στις 25/5 
καταδικάζονται σε θάνατο, ποινή που ωστόσο δεν εκτελείται αφού δεν υπογράφτηκε 
από τους δικαστές Γεώργιο Τερτσέτη και Αναστάσιο Πολυζωίδη. 

Πάντως παρόλα αυτά και τα αμφίσημα από όσα ακούγονται παραμένει γεγονός χωρίς 
αμφισβήτηση ότι η επανάσταση του 1821 ήταν σύγκρουση με τον Οθωμανικό 
Δεσποτισμό και συνδέονταν με την απελευθέρωση αποδεικνύοντας περίτρανα ότι 
τελικά οι λαϊκές επαναστάσεις μπορούν να νικήσουν! Είναι γεγονός ότι 
υπήρχε  συμμετοχή όλων των λαών των βαλκανίων στην επανάσταση που απέναντί 
τους είχαν το φεουδαρχικό οθωμανικό κράτος, τους συνεργάτες τους κοτσαμπάσιδες 
που υπερασπίζονταν την εξουσία που είχαν και αυτή την εξουσία που της είχε 
παραχωρήσει ο πασάς.  
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Το πιο αναμφισβήτητο και κυρίαρχο γεγονός επίσης όμως είναι ότι παρά τη διχόνοια 
και τα μελανά της σημεία, οι πρόγονοί μας Αγωνιστές μας παρέδωσαν ένα συμβόλαιο 
Ελευθερίας γραμμένο με το αίμα τους.  

            Όπως, λέει κι ο Μακρυγιάννης: "Τούτην την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και 
σοφοί κι αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί και οι πλέον 
μικρότεροι άνθρωποι. Το λοιπόν δουλέψαμε όλοι μαζί, να την φυλάμεν κι όλοι μαζί 
και να μην λέγη ούτε ο δυνατός "εγώ", ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς 
"εγώ"; Όταν αγωνιστεί μόνος του να φκειάση ή να χαλάση, να λέγη εγώ, όταν όμως 
αγωνίζονται πολλοί να φκειάσουν, τότε να λένε "εμείς". Είμαστε εις το "εμείς" κι όχι 
εις το "εγώ".  

            Να γιατί ο Αγώνας του ’21 παραμένει διαχρονικός κι επίκαιρος για μας τους 
Νεοέλληνες. Η Ελευθερία θέλει αρετή και τόλμη, θέλει θυσίες για να την 
αποκτήσουμε και προπαντός για να τη διατηρήσουμε.  

Πάντως ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή με το σύντομο χρονικό που 
ακολουθεί και ας δούμε τα γεγονότα με την σειρά.  

 

 


