
ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ:   Τι εννοεί ο Μακρυγιάννης με την φράση:'' ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΙΣ ΤΟ 
ΕΜΕΙΣ ΚΙ ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΓΩ''  και πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό στο 
σήμερα; 

 Με την φράση: "ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΕΜΕΙΣ ΚΙ ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΓΩ'' ο Μακρυγιαννης 
θέλει να τονίσει οτι η πατρίδα δεν ανήκει σε έναν αλλά σε όσους αγωνίστηκαν 
για την ελευθερία ρης και την ανεξαρτησία της. 

 Ο καθένας είχε τον δικό του ρόλο στον κοινό Αγώνα για την ελευθέρια. 
Όλοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και ένωσαν τις δυνάμεις του για τον ίδιο 
σκοπό. Συνεργάστηκαν για να πετύχουν τον σκοπό τους έχοντας έτσι 
περισσότερες  πιθανότητες να τα καταφέρουν. 

 Ο αγώνας θα πρέπει να ξεκινά από τον καθένα μας ξεχωριστά και στη 
συνέχεια να υπάρχει συνεργασία και συντονισμός της προσπάθειας. Για την 
προόδο νιας κοινωνίας προϋπόθεση είναι η ατομική προσπάθεια των πολιτών 
της, να αποσκοπεί στο συμφέρον του συνόλου κι όχι στο ατομικό συμφέρον. 

 Όσες φορές στην Ελλάδα υπήρξε ομοψυχία και συνεργασία γράφτηκε 
λαμπρή ιστορια: απελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους, αποκρούσαμε τους 
Ιταλούς και τους Γερμανούς και κάναμε βήματα προς την προόδο. Αντιθέτως 
όσες φορές υπήρξε δοιχόνια καταληξαμε σε τραγωδίες όπως ήταν οι εμφύλιοι 
πόλεμοι που ταλαιπώρησαν αυτη την χώρα κατά καιρούς αλλά και όταν κόντεψε 
να χαθεί η Επανάσταση την πιο κρίσιμη στιγμή.  

 Έτσι λοιπόν σήμερα όλοι εμείς οι Έλληνες πρέπει να έχουμε στο πίσω 
μέρος του μυαλού μας τα λόγια του Μακρυγιάννη. Να αγώνιζόμαστε ο καθένας 
μας χωριστά και να παλεύουμε για το καλό του τόπου μας. Ένα χαρακτιστικό 
παράδειγμα στην σημερινή Ελλάδα, το οποιο καλούματε όλοι οι Έλληνες να 
αντιμετωπίσουμε σαν κράτος, είναι οι πρόσφυγες. Όλοι μαζι θα πρέπει να τους 
αγκαλιάσουμε και νατους βοηθήσουμε, χτίζοντάς τους σχολεία και 
καταυλισμούς, ώστε να ενταχθούν στην κοινωνία μας χωρίς να μας 
δημιουργήσουν πρόβλημα.  



 Το "εμείς" του Μακρυγιάννη , σε παγκόσμιο επίπεδο, πρέπει να 
εφαρμοστεί ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα προστασίας του πλανήτη. Για 
να το καταφέρουμε αυτό ο καθένας θα πρέπει να ανακυκλώνει όλα τα 
ανακυκλώσιμα υλικά.  Επίσης όλοι μας θα πρέπει να προτατεύουμε τις ακτές και 
τις θάλασσες. Ένας άλλος τρόπος προστασίας είναι η αναδάσωση των καμμένων 
δασών. Αν εφαρμοστούν αυτοί οι τρόποι σίγουρα ο πλανήτης μας θα επιβιώσει 
για πολλά χρόνια ακόμα.   

 Έτσι λοιπόν βλέπουμε οτι τα προβλήματα αντιμετωπίζονται καλύτερα όταν 
υπάρχει συλλογική προσπάθεια. Κανείς δεν μπορει να τα καταφερει μόνος του. 
Μέσα από την συνεργασία και την αλληλοβοήθεια πετυχένουμε το καλύτερο 
δυνατο.           
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