
 

 

 

 

Αγαπητά μου παιδιά,  μαθητές και   μαθήτριες ,  

 

    ανήκουμε σε μια χώρα που είναι μικρή στο χώρο, αλλά απέραντη στο χρόνο. Είναι 

μια φλούδα γης και όπως την προσδιόρισε ο Γεώργιος Σεφέρης,  «είναι ένα ̟πέτρινο 

ακρωτήρι στη Μεσόγειο, ̟που δεν έχει άλλο αγαθό ̟παρά τον αγώνα  του λαού, τη θάλασσα 

και το φως του ήλιου». 

   Σήμερα, τιμούμε την έναρξη της Επανάστασης του 1821, που αποτελεί το μεγαλύτερο 

ιστορικό γεγονός της νεότερης ιστορίας μας, αφού με αυτήν το έθνος μας κατόρθωσε να 

αποκτήσει κρατική υπόσταση. Μαζί με την εθνική μας επέτειο γιορτάζουμε και τον 

Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, που συμβολικά ταυτίστηκε με την επανάσταση του λαού 

για να υποδηλώσει ότι το ευαγγέλιο της σωτηρίας του ανθρώπου εξομοιώνεται με τη 

λύτρωση του έθνους από τη σκλαβιά. 

 Στα τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς, που ακολούθησαν την Άλωση της Πόλης, οι Έλληνες 

πίστευαν ακράδαντα ότι είναι οι συνεχιστές όχι μόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 

αλλά και της Αρχαίας Ελλάδας κι έτσι απέκτησαν συνείδηση της ιστορικής τους 

συνέχειας.  Επιπλέον, ο λαός μας κατόρθωσε να μην αφομοιωθεί, αλλά να διατηρήσει 

την εθνική του ταυτότητα, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη γλώσσα του και τη 

θρησκεία του. Σ΄ αυτό συνέβαλλαν πολλοί: η Εκκλησία, που υπήρξε «η κιβωτός του 

Έθνους», οι Δάσκαλοι του Γένους, οι οποίοι με τα κείμενά τους βοήθησαν στην 

πνευματική αφύπνιση του Γένους. Ο Ρήγας Φεραίος, ο Αδαμάντιος Κοραής, ο Ευγένιος 

Βούλγαρης, ο Άνθιμος Γαζής και άλλοι Έλληνες διαφωτιστές βρήκαν πρόσφορο έδαφος 

για να ριζώσει και να βλαστήσει ο σπόρος της λευτεριάς. 

Χωρίς αμφιβολία, ο αγώνας αυτός έχει την ουσία και τις διαστάσεις ενός θαύματος. 

«Γιατί στο θαύμα κι όχι στη λογική, χρωστάει την ανάστασή του το Γένος», έγραψε ο 

στρατηγός Μακρυγιάννης. Η λογική έλεγε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εξέγερσης 

απέναντι στην Οθωμανική αυτοκρατορία ήταν, εκ των προτέρων, καταδικασμένη σε 

αποτυχία, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν με τα διάφορα προεπαναστατικά κινήματα. 

Ο Κολοκοτρώνης, αυτή η ηγετική μορφή του αγώνα, γράφει στα απομνημονεύματά του: 

«Ο κόσμος μάς έλεγε τρελούς. Ημείς, αν δεν είμεθα τρελοί δεν εκάναμε την 

Επανάσταση, διότι ηθέλαμε συλλογισθεί δια πολεμοφόδια, καβαλαρία 

και ̟πυροβολικό». Επιπλέον, η Ευρώπη, οι Μεγάλες Δυνάμεις της Ιερής Συμμαχίας ήταν 

εχθρικές απέναντι στην Επανάσταση. 

Κι όμως, η μεθοδική προετοιμασία από τη Φιλική Εταιρεία, οι Κλέφτες και  οι 

Αρματολοί, η θέληση και η αγωνιστικότητα του λαού έφεραν το ποθούμενο. 

Η Επανάσταση του 1821, δεν ήταν ταξική, όπως η Γαλλική, αλλά ήταν ένας καθολικός 

αγώνας και απέδειξε ότι η πίστη στην ελευθερία, η αγωνιστικότητα  και η ισχυρή 

θέληση ενός λαού, μπορούν να αλλάξουν την ιστορική του μοίρα. Οι Έλληνες 

απέδειξαν για μια ακόμα φορά πως κανείς λαός δεν μένει  υπόδουλος όταν πάρει την 

υπέρτατη απόφαση να ζήσει ελεύθερος ή να πεθάνει.  «Η μεγαλοσύνη των λαών δε 

μετριέται με το στρέμμα. Με της καρδιάς το  πύρωμα μετριέται και το αίμα»… 

 Τιμώντας, σήμερα, την Επανάσταση του 1821, αναπόφευκτα γίνονται παραλληλισμοί 

με την πρωτόγνωρη δυσμενή κατάσταση στην οποία έχει   περιέλθει η χώρα μας και 
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ολόκληρος ο πλανήτης που αναστενάζει, χάνοντας καθημερινά χιλιάδες αθώους 

ανθρώπους! 

 Σ΄ αυτήν τη δύσκολη στιγμή που περνά η πατρίδα μας , θα πρέπει να ανατρέξουμε και 

να αναβαπτιστούμε   στο  «εμείς» του Μακρυγιάννη, στον πατριωτισμό και τη θυσία 

των αγωνιστών και να κρατήσουμε  ενότητα, να  δείξουμε υπευθυνότητα.  

Η εθνική επέτειος βρίσκει, φέτος, τη χώρα μας σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Δεν την 

γιορτάζουμε σε δρόμους με παρελάσεις και μουσικές. Την τιμούμε από το σπίτι μας. Με 

τις σημαίες μας να κυματίζουν ψηλά και τη σκέψη μας στον αγώνα των προγόνων μας 

για Ελευθερία. Όμως με συνείδηση ότι ο εχθρός, τώρα, είναι η πανδημία. Ένας εχθρός 

αόρατος, ύπουλος, καταστροφικός και ανελέητος! Θα δοκιμαστούμε στις πράξεις και 

όχι στα λόγια. Με πειθαρχία , ομοψυχία και ομόνοια θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε 

τις δυσκολίες. Ο εχθρός αυτός δεν προστατεύει κανέναν!!! 

 Το 1821 οι πρόγονοί μας ενώθηκαν, ξεσηκώθηκαν και απελευθέρωσαν την Πατρίδα. 

Και οι επόμενες γενιές την ξανάχτισαν και την μεγάλωσαν. Σήμερα, τα παιδιά της 

αγρυπνούν σε άλλα μέτωπα: Στα σύνορα, στα νοσοκομεία, στην εντατική… 

 Ο Αγώνας είναι να κρατηθούμε υγιείς και να βγούμε καλύτεροι άνθρωποι, μέσα στην 

κρίση αυτή να δούμε τι λάθος κάναμε, τι καταστροφή στο περιβάλλον, πόσο ξεφύγαμε 

από τον δρόμο της αρετής και πόσο λειτουργούμε εγωιστικά. Τώρα καλούμαστε να 

ζήσουμε σε νέες συνθήκες  κλεισμένοι στα σπίτια μας, μακριά από αγαπημένα 

πρόσωπα, την οικογένειά μας, τους φίλους μας.  

 Πρέπει να πειθαρχήσουμε για να χτίσουμε έναν καλύτερο κόσμο, πιο ανθρώπινο με 

αξίες με εμπιστοσύνη, με φιλότιμο με δύναμη ψυχής …γιατί μόνο ο άνθρωπος μπορεί 

να κερδίσει… 

 Και εσείς παιδιά, μπορείτε να τα καταφέρετε. Είστε το μέλλον ενός κόσμου που  

καταστρέφεται, γιατί δεν το σεβόμαστε… γιατί δεν σεβόμαστε τους εαυτούς μας… 

 Ο χρόνος σταμάτησε. Και μείναμε στα σπίτια μας να ακούμε τον ενικό ύμνο στην 

τηλεόραση  και να βλέπουμε παλιές ταινίες με ήρωες της Επανάστασης. 

Μουδιασμένοι… 

 Ας ευχηθούμε οι αγώνες των προγόνων  μας να είναι παράδειγμα για όλους και να μας 

δίνουν δύναμη για να αντέξουμε ψυχικά και σωματικά !!! 

                                                     Χρόνια Πολλά !!! 

Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. 

Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί κι η μάνα το ζηλεύει. 

Τα μάτια η πείνα εμαύρισε στα μάτια η μάνα μνέει  

στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει. 

"Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ’ έχω `γώ στο χέρι; 

Οπού συ μου `γινες βαρύ κι ο Αγαρηνός το ξέρει". 

Ελεύθεροι Πολιορκημένοι 

Δ. Σολωμός 


