
Η ΕΠΕΣΕΙΟ της 25ης ΜΑΡΣΙΟΤ 1821 

Εορτάηουμε ςιμερα με εκνικι υπερθφάνεια τθν επζτειο τθσ 25θσ Μαρτίου 
1821, τθν παλιγγενεςία των Ελλινων, τθν αναγζννθςθ του Ελλθνικοφ Κράτουσ 
και ταυτόχρονα πανθγυρίηουμε, με κρθςκευτικι κατάνυξθ, για τον Ευαγγελιςμό 
τθσ Υπεραγίασ Ιεοτόκου. 

Εορτάηουμε με ςυγκίνθςθ και ευλάβεια, για να ανταποδϊςουμε φόρο τιμισ και 
ευγνωμοςφνθσ ςτουσ ιρωεσ του Εικοςιζνα. Αυτοφσ που πολζμθςαν και 
κυςιάςτθκαν, «για του Χριςτοφ τθν πίςτθ τθν αγία και τθσ πατρίδασ τθν 
ελευκερία», ςτθν διάρκεια θσ Επαναςτάςεωσ και τθσ Τουρκοκρατίασ. 

Στρζφουμε τθ ςκζψθ μασ ςτο παρελκόν για να εξετάςουμε τθν ιςτορικι αυτι 
περίοδο, όχι για μια απλι υπόμνθςθ των γεγονότων, αλλά για να επιςθμάνουμε 
τισ ευκφνεσ μασ από τισ υποκικεσ των προγόνων μασ και να αντλιςουμε 
διδάγματα. 

Με τθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, ςτισ 29 Μάιου 1453, θ μαφρθ νφχτα τθσ 
ςκλαβιάσ κάλυψε τον εκνικό ορίηοντα και το όνομα τθσ Βυηαντινισ Ελλάδασ 
ζςβθςε από τον χάρτθ τθσ Υδρογείου. 

Επί 400 περίπου χρόνια οι Έλλθνεσ δοκίμαςαν τθν καταπίεςθ και τθ ςκλθρότθτα 
του δυνάςτθ, που εκδθλωνόταν με ςφαγζσ και διϊξεισ, αρπαγζσ και 
καταςτροφζσ τθσ περιουςίασ, με βίαιο εξιςλαμιςμό και παιδομάηωμα, με 
φορολογία και άλλεσ βίαιεσ πράξεισ. 

Η ελπίδα όμωσ και θ πίςτθ, για τθν ελευκερία, δεν ζςβθςαν από τισ καρδιζσ 
των Ελλινων. Έγιναν τραγοφδι και φμνοσ, που τον ζψελναν κρυφά κα ςιγανά 
ςτο κρυφό ςχολειό και απλϊνονταν ςτα χωριά και τισ πόλεισ, ςτουσ κάμπουσ 
και ςτα βουνά και γίνονταν δφναμθ όλων των ςκλαβωμζνων Ελλινων εναντίον 
του Αςιάτθ κατακτθτι. 

Η ζλλειψθ μορφωμζνων Οκωμανϊν υποχρζωςε τουσ Τοφρκουσ να 
χρθςιμοποιοφν τουσ υπόδουλουσ Έλλθνεσ, ωσ διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ -ακόμθ 
και θγεμόνεσ- γιατροφσ, διερμθνείσ και ςε άλλεσ ανϊτερεσ κζςεισ του κρατικοφ 
μθχανιςμοφ. 

Ραράλλθλα, όςοι ακολουκοφςαν το επάγγελμα του εμπόρου ι του ναυτικοφ, 
δθμιουργοφςαν μεγάλεσ περιουςίεσ και ςτόλουσ εμπορικϊν πλοίων, που 
αποτελοφςαν ιςχυρι δφναμθ ςτα χζρια τουσ. Αρκετοί επίςθσ Έλλθνεσ 
μορφωμζνοι και πλοφςιοι, διζπρεπαν ςε διάφορεσ ξζνεσ χϊρεσ. 



Πλοι αυτοί, πλοφςιοι και μορφωμζνοι, καταπιεηόμενοι ςτθν υπόδουλθ Ελλάδα 
ι επιφανείσ ςτο εξωτερικό, μαηί με τον απλό χωρικό, που δεχόταν τθ 
μεγαλφτερθ καταπίεςθ, καλλιεργοφςαν ςτθ ςκζψθ τουσ τθν Επανάςταςθ και 
οργάνωςαν τθν αντίςταςθ και τον πόλεμο εναντίον του Τοφρκου κατακτθτι. Οι 
«Κλζφτεσ» και οι «Αμαρτωλοί» αποτελοφςαν το μαχόμενο ςτρατό και ζκαναν 
τον ζνοπλο αγϊνα. 

Οι μορφωμζνοι γενικά και οι κλθρικοί δίδαςκαν τα ελλθνικά γράμματα ςτα 
Ελλθνόπουλα, τόνωναν το εκνικό φρόνθμα κα προζτρεπαν το λαό, να 
επαναςτατιςει, για να διϊξει τον Οκωμανό δυνάςτθ. 

Ρολλζσ εξεγζρςεισ, μικρζσ και μεγάλεσ, περιςςότερεσ από 150, ζγιναν ςτα 
χρόνια τθσ Τουρκοκρατίασ, που όμωσ απζτυχαν, χωρίσ να φζρουν το 
«ποκοφμενο», ςτο ςκλαβωμζνο Γζνοσ. 

Ένα μζροσ από τισ αποτυχίεσ ιταν αποτζλεςμα τθσ εγκαταλείψεωσ από τουσ 
ξζνουσ και ιςχυροφσ τθσ εποχισ εκείνθσ. Οι Έλλθνεσ πίςτευαν ςτισ υποςχζςεισ 
τουσ, τισ οποίεσ όμωσ οι ξζνοι λθςμονοφςαν, όταν δεν ικανοποιοφνταν τα 
ςυμφζροντά τουσ, και, ζπειτα από τισ πρϊτεσ αποτυχίεσ, εγκατζλειπαν κάκε 
βοικεια. 

Φςτερα από πολλζσ τζτοιεσ δοκιμαςίεσ, αποφάςιςαν να ςτθριχκοφν ςτισ 
δυνάμεισ τουσ, για τθν ελευκερία τθσ πατρίδασ, Εμπνευςμζνοι Έλλθνεσ -ο 
Ακανάςιοσ Τςακάλωφ και ο Νικόλαοσ Σκουφάσ από τθν Θπειρο και ο 
Εμμανουιλ Ξάνκοσ από τθν Ράτμο- ωσ πρωτεργάτεσ, ίδρυςαν τθν «Φιλικι 
Εταιρεία» και οργάνωςαν το Έκνοσ για τθν εξζγερςθ και τθν τελικι 
αναμζτρθςθ. Η «Φιλικι Εταιρεία» δίκαια κεωρείται ο πρωτοπόροσ τθσ 
Επαναςτάςεωσ του 1821. 

Η ανταρςία του Αλι Ραςά, εναντίον του Σουλτάνου, κεωρικθκε θ κατάλλθλθ 
ευκαιρία. Έτςι, ςτισ 25 Μαρτίου 1821, ο μθτροπολίτθσ Ραλαιϊν Ρατρϊν 
Γερμανόσ με τουσ οπλαρχθγοφσ Ανδρζα Λόντο και Ανδρζα Ζαΐμθ, ςτθ Μονι τθσ 
Αγίασ Λαφρασ, κοντά ςτα Καλάβρυτα, κιρυξαν τθν Επανάςταςθ. Από τισ 23 του 
μθνόσ οι Μανιάτεσ και οι Μεςςινιοι, με οπλαρχθγοφσ τον Ιεόδωρο 
Κολοκοτρϊνθ και Ρζτρο Μαυρομιχάλθ, είχαν ελευκερϊςει τθν Καλαμάτα. Εκεί, 
ςτισ 28 Μαρτίου, ςχθματίςκθκε προςωρινι Κυβζρνθςθ. 

Από τθν Πελοπόννθςο θ επανάςταςθ διαδόκθκε ςε όλθ τθν υπόδουλθ Ελλάδα. 
Η Στερεά και θ Εφβοια, θ Θεςςαλία, θ Ήπειροσ και θ Μακεδονία, θ Κριτθ και τα 
άλλα νθςιά εξεγζρκθκαν και αγωνίηονταν με το ςφνκθμα «Ελευκερία ι 



Θάνατοσ». 
  

Δφο μινεσ αργότερα, αν και ο Υψθλάντθσ θττικθκε ςτο Δραγατςάνι, οι Ζλλθνεσ 
δεν πτοικθκαν, αλλά ςυνζχιςαν τον «υπζρ πάντων αγϊνα» με ιερό πείςμα και 
πνεφμα αυτοκυςίασ. 

Η κυςία του Ακανάςιου Διάκου ςτισ 22 Απριλίου, το Χάνι τθσ Γραβιάσ ςτισ 8 
Μάιου, θ κατάλθψθ τθσ Τριπόλεωσ ςτισ 23 Σεπτεμβρίου 1821 και θ 
καταςτροφι τθσ Στρατιάσ του Δράμαλθ ςτισ 26 Ιουλίου 1822 ςτα Δερβενάκια 
αποτζλεςαν γεγονότα, που εδραίωςαν τθν πίςτθ των Ελλινων και χαλφβδωςαν 
τθν κζλθςι τουσ, για τθν κατάκτθςθ τθσ Ελευκερίασ. 

Στθν Επανάςταςθ ςυμμετείχαν με ενκουςιαςμό και Επτανιςιοι, αν και 
βρίςκονταν υπό Αγγλικι κατοχι. Πολλοί ιταν αυτοί που ζφκαςαν ςτθν 
Πελοπόννθςο, ςτο τζλοσ Μαρτίου, για να βοθκιςουν ςτον αγϊνα. 

Εκτόσ όμωσ από τισ αποτυχίεσ υπιρξαν μεγάλεσ καταςτροφζσ και αρκετζσ 
αποτυχίεσ. Η καταςτροφι τθσ Χίου ςτισ 31 Μαρτίου 1822, θ ςυντριβι των 
Ελλινων ςτθ μάχθ του Πζτα τθσ Ηπείρου ςτισ 4 Ιουλίου 1822, θ δυςμενισ 
εξζλιξθ τθσ Επαναςτάςεωσ ςτθ Μακεδονία, ζπειτα από τισ πρϊτεσ επιτυχίεσ, 
και άλλεσ περιπτϊςεισ ςτθν ξθρά και ςτθ κάλαςςα αποτελοφν χαρακτθριςτικά 
παραδείγματα. 

Από τισ αποτυχίεσ και τισ καταςτροφζσ αυτζσ, αρκετζσ οφείλονταν ςτθν 
ςυντριπτικι υπεροχι του εχκροφ και μερικζσ ςτα ςφάλματα και ςτθν διζνεξθ 
μεταξφ των Ελλινων, που δυςτυχϊσ εκδθλϊνονταν ςε κάκε απομάκρυνςθ του 
εχκρικοφ κινδφνου. 

Από τον πρϊτο χρόνο τθσ Επαναςτάςεωσ οι Πελοποννιςιοι ίδρυςαν με 
ψιφιςμά τουσ τθν Γερουςία των Καλτετηϊν, οι Αιτωλοακαρνάνεσ τθν Γερουςία 
τθσ Δυτικισ Ελλάδασ και οι Στερεοελλαδίτεσ τον Άρειο Πάγο τθσ Ανατολικισ 
Ελλάδασ. 

Για ζνα χρονικό διάςτθμα το 1823, θ Ελλάδα είχε δφο Κυβερνιςεισ, 
αντιμαχόμενεσ και ζτοιμεσ να αλλθλοςπαραχκοφν. Παρόμοια διαμάχθ το 1824 
οδιγθςε ςτθν φυλάκιςθ του Κολοκοτρϊνθ, ο οποίοσ αποφυλακίςτθκε το 1825, 
για να αντιμετωπίςει ςτθν απειλι του Ιμπραιμ. 

  



Ευτυχϊσ όμωσ, «ο Ιεόσ είχε υπογράψει τθν ελευκερία τθσ Ελλάδασ και δεν 
επιρε πίςω τθν υπογραφι του», όπωσ ζλεγε ο Γζροσ του Μοριά. 

Το ςκλαβωμζνο Γζνοσ είχε πάρει τθν απόφαςι του, «Ελευκερία ι Θάνατοσ», 
και ο αγϊνασ του δεν ιταν εφκολο να καταπνιγεί. 

Παράλλθλα, οι ωμότθτεσ του Τοφρκων, θ καταςτροφι των Ψαρϊν, θ επιτυχία 
ςτα Δερβενάκια, θ πυρπόλθςθ τθσ τουρκικισ ναυαρχίδασ ςτθν Χίο, θ θρωικι 
ζξοδοσ του Μεςολογγίου και πολλά άλλα παρόμοια γεγονότα προκάλεςαν τθν 
ςυμπάκεια των λαϊν τθσ Ευρϊπθσ και ανάγκαςαν του θγζτεσ τουσ, να 
υποςτθρίξουν τθν επαναςτατθμζνθ Ελλάδα. 

Σθμαντικά επθρζαςε τον αγϊνα του 1821 και θ Γαλλικι Επανάςταςθ. Οι ιδζεσ 
τθσ για Δθμοκρατία, ιςότθτα και Δικαιοςφνθ, που ιταν Ελλθνικζσ Ιδζεσ από τθν 
αρχαιότθτα, ενκουςίαςαν τουσ Ζλλθνεσ. Αυτό φαίνεται και από τθν ενζργειά 
τουσ να τισ ςυμπεριλάβουν ςτο Σφνταγμα, που ψιφιςε θ Α’ Εκνοςυνζλευςθ τθσ 
Επιδαφρου τθν 1θ

 Ιανουαρίου 1822. 

Τελικά θ Ελλθνικι Επανάςταςθ του 1821 είχε ωσ αποτζλεςμα τθν Εκνικι 
Παλιγγενεςία, τθν αναγζννθςθ τθσ Ελλάδασ. 

Με το πρωτόκολλο του Λονδίνου τθσ 3
ης

 Φεβρουαρίου 1830 θ διεκνισ 
κοινότθτα αναγνϊριςε τθν ανεξαρτθςία τθσ χϊρασ μασ. 

Ζνα χρόνο πριν, ςτισ 6 Ιανουαρίου 1829, ωσ Κυβερνιτθσ του νεοςφςτατου 
Ελλθνικοφ Κράτουσ, είχε αναλάβει ο Ιωάννθσ Καποδίςτριασ, ο οποίοσ, με τισ 
άοκνεσ και ςυνεχείσ προςπάκειζσ του, ςυνζβαλε αποφαςιςτικά ςτθν 
κεμελίωςθ του νζου Ελλθνικοφ Κράτουσ. 

Η Επανάςταςθ του 1821 είναι το πιο ςπουδαίο γεγονόσ ςτθν ιςτορία τθσ 
Νεότερθσ Ελλάδασ και θ αφετθρία τθσ δθμιουργίασ και τθσ αναγεννιςεωσ του 
Ελλθνικοφ Κράτουσ. Παράλλθλα, είναι ζνα γεγονόσ παγκόςμιασ ςθμαςίασ, γιατί 
υπιρξε θ πρϊτθ Εκνικι Επανάςταςθ, για τθν ανεξαρτθςία ενόσ υπόδουλου 
Ζκνουσ, που παραδειγμάτιςε και άλλουσ ςκλαβωμζνουσ λαοφσ. 

Οι ςφγχρονοι Ζλλθνεσ δεν πρζπει να λθςμονοφμε, ότι οφείλουμε τθν 
ελευκερία, τθν εκνικι υπόςταςθ μασ και υπερθφάνεια, τθν πρόοδο και τθν 
ευθμερία μασ ςτουσ αγϊνεσ και ςτισ κυςίεσ των θρϊων του Εικοςιζνα. 

  



Χάρθ ςτθ ηωτικότθτα τθσ φυλισ, ο Ελλθνικόσ Λαόσ διατιρθςε τθν Εκνικι του 
ςυνείδθςθ περί κοινισ καταγωγισ και γλϊςςασ και τθν πίςτθ του ςτθ 
χριςτιανικι κρθςκεία, ςτθ διάρκεια τθσ Τουρκοκρατίασ. Οι Ζλλθνεσ δεν 
αφομοιϊκθκαν από άλλουσ λαοφσ, ενϊ αντίκετα λίγεσ ξζνεσ ομάδεσ, που 
μετανάςτευςαν ςτον Ελλαδικό χϊρο, αφομοιϊκθκαν και εξελλθνίςκθκαν.Οι 
πρόγονοί μασ του 1821 άρχιςαν τθν Επανάςταςθ ολιγάρικμοι και ςχεδόν 
άοπλοι, χωρίσ οργανωμζνο και πεικαρχθμζνο Στρατό. 

Ήταν υποχρεωμζνοι να πολεμιςουν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ, 
που διζκετε πολυάρικμο και άρτια εξοπλιςμζνο Στρατό. Η ιδζα του χρζουσ 
όμωσ τουσ εμψφχωςε και τουσ δυνάμωςε, ϊςτε να υπεριςχφςουν των 
Τοφρκων, όπωσ άλλοτε ςτθν αρχαιότθτα οι Μαρακωνομάχοι και οι 
Σαλαμινομάχοι αντιμετϊπιςαν και νίκθςαν τουσ Πζρςεσ. 

Ο αγϊνασ του 1821 ιταν κακολικόσ. Ήταν ζργο όλων των Ελλινων. Ήταν 
αγϊνασ ιερόσ και δίκαιοσ, αγϊνασ «υπζρ βωμϊν και εςτιϊν», αγϊνασ για το 
«ποκοφμενο». 

Οι ιδζεσ τθσ ελευκερίασ του Ζκνουσ, τθσ αντιπροςωπευτικισ διακυβερνιςεωσ 
και των δθμοκρατικϊν δικαιωμάτων ενζπνευςαν τουσ αγωνιςτζσ του 
Εικοςιζνα, που τουσ ζνωςαν οι κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ, οι παραδόςεισ, τα 
ικθ και τα ζκιμά τουσ. 

Οι παράγοντεσ που ζνωςαν τουσ Ζλλθνεσ ιταν ιςχυροί. Δυςτυχϊσ όμωσ ςυχνά 
μεςολαβοφςαν  και τα ςτοιχεία, που τουσ χϊριηαν. Οι ξζνεσ επιρροζσ, οι 
εγωιςμοί και τα μικροςυμφζροντα πολλζσ φορζσ τουσ εδίχαηαν και 
λειτουργοφςαν, για λογαριαςμό του εχκροφ. Ζτςι, «θ διχόνοια θ δολερι» όπωσ 
τθν ονόμαςε ο ποιθτισ, παραλίγο να φζρει τθν καταςτροφι και να οδθγιςει ςε 
αποτυχία τθν Επανάςταςθ. 

Όλα αυτά δείχνουν, ότι θ γενιά του Εικοςιζνα είχε όλεσ τισ πανάρχαιεσ αρετζσ, 
αλλά και τισ αδυναμίεσ τθσ φυλισ μασ. Αγωνιηόταν για να αποτινάξει το ηυγό 
τθσ δουλείασ, αλλά και υπονόμευε τθν ελευκερία και τθν αναγζννθςθ του 
Ελλθνικοφ κράτουσ. Και όμωσ το ςκλαβωμζνο Γζνοσ ελευκερϊκθκε και 
δθμιοφργθςε τθν καινοφργια Ελλάδα. 

Σιμερα λοιπόν, με ευλάβεια γονατίηουμε νοερά ςτουσ τάφουσ των ακάνατων 
νεκρϊν, για να αποτίςουμε φόρο τιμισ και ευγνωμοςφνθσ ςτουσ ιρωεσ και 
μάρτυρεσ τθσ Επαναςτάςεωσ του 1821. Τουσ ατενίηουμε με υπερθφάνεια, γιατί 
μζχρι τϊρα κρατιςαμε αυτό που μασ παρζδωςαν και τουσ δίνουμε τθν 
υπόςχεςθ, ότι είμαςτε ζτοιμοι να υποςτοφμε κάκε κυςία και ςτο μζλλον, για 



να υπεραςπίςουμε με εκνικι ενότθτα και ομοψυχία, τα όρια και τα ιερά τθσ 
φυλισ και να διατθριςουμε τθν πατρίδα μασ ακζραιθ, ανεξάρτθτθ και 
ελεφκερθ 

 


