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εβαζκηόηαηε, εθπξόζσπνη ζπιιόγσλ θαη θνξέσλ, θπξίεο θαη θύξηνη, αγαπεηά καο παηδηά, 

εθιεθηνί ζπλάδειθνη!  

Έλα ηεξό ρξένο, κάο έρεη ζπγθεληξώζεη ζήκεξα εδώ. ινη εκείο, ζπγθεληξσζήθακε, γηα 

λα γηνξηάζνπκε ηελ επέηεην ηεο 25εο Μαξηίνπ, πος έσει διπλή ζημαζία για ηοςρ Έλληνερ: 

Είναι θπηζκεςηική κι εθνική εοπηή. Γηνξηάδνπκε ηνλ Δπαγγειηζκό ηεο Θενηόθνπ θαη ηελ 

έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο πνπ θήξπμαλ νη Έιιελεο ελαληίνλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. 

Η ιέμε «Eπαγγγειηζκόο» ζεκαίλεη «θέξλσ θαιά λέα». ύκθσλα κε ηε ζξεζθεπηηθή 

παξάδνζε ησλ ρξηζηηαλώλ, ν Αξράγγεινο Γαβξηήι αλαθνίλσζε ζηελ Παλαγία ην ραξκόζπλν 

κήλπκα όηη ζα θέξεη ζηνλ θόζκν ηνλ Υξηζηό. 

Δίλαη εζληθή, γηαηί ε εκέξα απηή ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηεο Eιιεληθήο Eπαλάζηαζεο 

ελάληηα ζηελ νζσκαληθή θπξηαξρία ην 1821. Μηα επαλάζηαζε κε πνιύπιεπξε ζεκαζία, όρη 

κόλν γηα ηνλ ειιεληζκό, αιιά θαη γηα νιόθιεξε ζρεδόλ ηελ Δπξώπε ηελ επνρή πνπ 

δηαδξακαηίζηεθε. 

Δθ ησλ πξαγκάησλ είλαη η πιο ζημανηική ημεπομηνία ζηην ιζηοπία ηηρ Νεώηεπηρ 

Ελλάδαρ, ωρ αθεηηπία ηηρ εθνικήρ παλιγγενεζίαρ. 

Δίλαη κέξα κλήκεο, γηα όινπο όζνπο αγσλίζηεθαλ, αληηζηάζεθαλ, βαζαλίζηεθαλ, 

ζπζηάζηεθαλ. Δίλαη κέξα αλαδσνγόλεζεο θαη αλαδσπύξσζεο ησλ ηδεσδώλ ηνπ ιανύ καο. Tν 

Γέλνο καο αγσλίζηεθε γξάθνληαο ρξπζέο ζειίδεο δόμαο, θαη αλεπαλάιεπηνπ ηζηνξηθνύ 

κεγαιείνπ. 

Έρνπκε ζπλεζίζεη λα δίλνπκε ζηηο εζληθέο επεηείνπο, είηε κπζηθά ζηνηρεία, είηε 

ραξαθηεξηζηηθά κλεκόζπλνπ. Γη’ απηό ίζσο θαη δελ καο αγγίδνπλ αξθεηά. Οη κεγάινη δελ 

δηδάζθνληαη από απηέο θαη νη λεόηεξνη δελ ελδηαθέξνληαη. ρεδόλ όινη νη λένη αδηαθνξνύλ γηα 

ηνπο κύζνπο θαη ηα πεζακέλα πξάγκαηα θαη αξθεηνί αληηκεησπίδνπκε ηηο επεηείνπο σο πέξα 

από εκάο, έμσ από ηε δσή καο. Ίζσο σο επθαηξία μεθνύξαζεο θαη εθδξνκήο, σο ππνρξέσζε, ή 

έζησ σο κία εκέξα εζληθήο αλάηαζεο. Αιιά σο εθεί. Σίπνηε παξαπέξα…. Καη θάπσο έηζη, 

θάπνπ εθεί, γελληέηαη ν εθνικιζμόρ από ηε κηα πιεπξά θαη ν εθνομηδενιζμόρ από ηελ άιιε. 

Καη ηα δύν είλαη απνηέιεζκα, ηεο έιιεηςεο παηδείαο θαη ηεο έιιεηςεο ηζηνξηθήο ζπλαίζζεζεο. 

Σν ηζηνξηθό πιαίζην είλαη γλσζηό.  

Mε ηελ πηώζε ηεο Θξάθεο, ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο Ηπείξνπ, ηεο Θεζζαιίαο, ησλ 

ζεξβηθώλ θαη βνπιγαξηθώλ θξαηώλ θαη ηέινο ηελ άισζε Κσλζηαληηλνύπνιεο ην 1453, 

εθαξκόδεηαη γηα ηνπο ππνηαγκέλνπο ρξηζηηαληθνύο πιεζπζκνύο ε αξρή ηνπ ηζιακηθνύ λόκνπ, 

πνπ αλαγλώξηδε ην δηθαίσκα δσήο θαη πεξηνπζίαο ζ΄ όζνπο ιανύο είραλ δερηεί ηελ oζσκαληθή 

θπξηαξρία, ελώ ζε αληάιιαγκα ππνρξεώλνληαλ λα πιεξώλνπλ δπζβάζηαρην θεθαιηθό θόξν 
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ηνλ νλνκαδόκελν «σαπάηζι». Αθόκα νη «παγιάδερ», έηζη νλνκάδνληαλ νη θαηαθηεκέλνη 

ρξηζηηαλνί, ππόθεηληαλ ζε πνιιέο απαγνξεύζεηο θαη ππνρξεώζεηο. Η καξηπξία ηνπο δελ είρε 

θακία αμία γηα ηε δηθαηνζύλε. Η πην βαξηά όκσο επηβάξπλζε γηα ηνπο ρξηζηηαλνύο, ήηαλ ε 

ζηξαηνιόγεζε ησλ παηδηώλ ηνπο. Σα παηδηά απηά, εμηζιακηδόκελα θαη πξνζαξκνδόκελα ζηα 

νζσκαληθά ήζε κε ηε ζεηεία ηνπο ζε εηδηθά ζρνιεία, γίλνληαλ γενίηζαποι, ην νπζηαζηηθό 

ζηνηρείν ηνπ νζσκαληθνύ ζηξαηνύ.  

Σνλ 17ν θαη 18ν αηώλα αθνινύζεζαλ ζθαγέο, εμηζιακηζκνί, εμαλδξαπνδηζκνί θαη 

καδηθέο κεηαλαζηεύζεηο ζηελ Ιηαιία. Έλα κέξνο ησλ αθηώλ θαη πνιιά λεζηά εξεκώζεθαλ 

ηειείσο. ζνη έκελαλ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν, 1,5 εθ. πεξίπνπ ςπρέο, εγθαηέιεηπαλ ηηο πεδηάδεο 

γηα λα θαηαθύγνπλ ζηα βνπλά. 

Οη Οζσκαλνί γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηάμε ζηνλ ειιαδηθό ρώξν αιιά θαη λα θπιάμνπλ 

ηα ζύλνξα θαηέθπγαλ ζηε βνήζεηα ησλ ρξηζηηαλώλ θαη ζρεκάηηζαλ εηδηθέο πνιηηνθπιαθέο 

απνηεινύκελεο απνθιεηζηηθά από ρξηζηηαλνύο, κε αξρεγνύο  θάπνηε Οζσκαλνύο ή Αιβαλνύο. 

Απηά ήηαλ ηα ζώκαηα ησλ απμαηολών. ε απηέο ηηο λέεο ζπλζήθεο θαηάθηεζεο, αληηηίζεηαη ε 

απζόξκεηε αληίζηαζε ησλ αγξνηώλ, θπξίσο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο θαη δεκηνπξγείηαη έλα θίλεκα 

όιν θαη πην ηζρπξό, έμσ από ηελ νζσκαληθή δηνίθεζε, ην θίλεκα ησλ κλεθηών.  

Οη θιέθηεο θαηέθεπγαλ ζηα βνπλά, θη εθεί ζρεκάηηδαλ νπιηζκέλεο νκάδεο πνπ δνύζαλ 

κε ηε ιεειαζία ζε βάξνο ησλ Οζσκαλώλ θαη ζπρλά θαη πινύζησλ Διιήλσλ γαηνθηεκόλσλ, 

αιιά ζέβνληαλ ηνλ θιήξν θαη παξνπζηάδνληαλ ζαλ πξνζηάηεο ησλ αγξνηώλ. Κιέθηεο θαη 

αξκαηνινί δεκηνύξγεζαλ έλα ηξόπν δσήο πνπ ζύκηδε κε ηηο αζρνιίεο ηνπ ηνλ ηξόπν δσήο ησλ 

νκεξηθώλ εξώσλ. Παίξλνληαο κέξνο ζηνπο πνιέκνπο ελαληίνλ ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο 

ζην πιεπξό ησλ ρξηζηηαληθώλ δπλάκεσλ, ανέπηςζζαν βαθμιαία εθνική ζςνείδηζη.  

Σε ιαλζάλνπζα εζληθή ζπλείδεζε θαηόξζσζαλ λα αθππλίζνπλ θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ 

νη δάζθαινη ηνπ Γέλνπο, ηα επαλαζηαηηθά θεξύγκαηα ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ, ε Φηιηθή Δηαηξία αιιά 

θαη νξηζκέλνη θιεξηθνί.  

ηαλ ην επηέκβξην ηνπ 1814 ηδξύζεθε ζηελ Οδεζζό ε Φηιηθή Δηαηξία νη δηεζλείο 

ζπλζήθεο όρη κόλν δελ επλννύζαλ απειεπζεξσηηθά θηλήκαηα αιιά θαη ζά ’πξεπε λα είραλ 

απνθαξδηώζεη ηνπο ηνικεξνύο νξακαηηζηέο ηεο εζληθήο ειεπζεξίαο ησλ Διιήλσλ. κσο ε 

άξηηα νξγάλσζε θαη ηδηαίηεξα ε κπζηηθόηεηα κε ηελ νπνία ελεξγνύζαλ ηα κέιε ηεο Φηιηθήο 

Δηαηξείαο, ππεξπήδεζε όια ηα εκπόδηα, δηέςεπζε ηηο ειπίδεο όηη ε ειεπζεξία ζα επέιζεη από ηε 

θηιαλζξσπία ησλ ρξηζηηαλώλ βαζηιέσλ θαη βνήζεζε λα δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν 

ςπρνινγηθό θιίκα γηα ηελ εμάπισζε ηεο επαλαζηαηηθήο ηδέαο.  

Η επανάζηαζη ηος 1821 δελ ήηαλ κηα ηπραία εμέγεξζε, αιιά ην ώξηκν απνηέιεζκα 

ησλ εμσηεξηθώλ αληηθεηκεληθώλ ζπλζεθώλ πνπ είραλ δηακνξθσζεί, θαζώο θαη ε πνιηηηθή 
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βνύιεζε νξηζκέλσλ θσηηζκέλσλ αλζξώπσλ πνπ δξάζαλε θπξίσο κέζσ ηεο Φηιηθήο Δηαηξίαο. 

Μηα καθξόρξνλε δειαδή νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή πξνεηνηκαζία ησλ ππόδνπισλ, ηνπο 

νδήγεζε ζηηο αξρέο ηνπ 21΄ ζηελ επαλάζηαζε ελαληίνλ ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο.  

πσο πξνθύπηεη από ην ζρέδην ηεο Φηιηθήο Δηαηξίαο ε επαλάζηαζε ζα εθδεισλόηαλ 

ηαπηόρξνλα ζρεδόλ από ηνλ Πξνύζν σο ηελ Πεινπόλλεζν θαη ην Αηγαίν, θαη από ηε εξβία σο 

ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Η καηαίσζε όκσο ηεο ειιελνζεξβηθήο ζύκπξαμεο πεξηόξηζε ηα 

ζρέδηα. Έηζη ινηπόλ ν Αιέμαλδξνο Τςειάληεο θήξπμε ηελ επαλάζηαζε ζηε Μνιδαβία θαη ηε 

Βιαρία ηελ νπνία όκσο γξήγνξα νη Οζσκαλνί θαηέπλημαλ ζην αίκα. Λίγν αξγόηεξα άλζξσπνη 

ηνπ θιήξνπ θαη κέιε ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο θήξπμαλ ηελ επαλάζηαζε ζηελ Πεινπόλλεζν, πνπ 

ζηε ζπλέρεηα επεθηάζεθε ζηε ηεξεά Διιάδα θαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.  

ηελ πεξίνδν 1821-1824 ε επαλάζηαζε πξνόδεπζε ξαγδαία. Οη άηαθηνη ζρεκαηηζκνί 

ησλ θιεθηώλ θαη ηνπ λεζηώηηθνπ ζηόινπ θαηόξζσζαλ λα θαηαιάβνπλ πνιιά θξνύξηα θαη λ΄ 

απνθξνύζνπλ όιεο ηηο νζσκαληθέο εθζηξαηείεο από ζηεξηά θαη ζάιαζζα. Η ζπνπδαηόηεξε, ηνπ 

Γξάκαιε πνπ ζ΄ απηήλ είραλ θηλεηνπνηεζεί 30.000 άληξεο, θαηαζηξάθεθε νινθιεξσηηθά ζηα 

ζηελά ησλ Γεξβελαθίσλ ζηε Πεινπόλλεζν, ράξε ζηε ζηξαηησηηθή ηδηνθπΐα ηνπ Θεόδσξνπ 

Κνινθνηξώλε.  

Σν 1825 όκσο ήηαλ ε δπζθνιόηεξε ρξνληά γηα ηελ Δπαλάζηαζε. Η δηρόλνηα κεηαμύ ησλ 

Διιήλσλ θαη ε απνβίβαζε ηνπ Ικπξαήκ παζά κε ζεκαληηθά ζηξαηεύκαηα ζηελ Πεινπόλλεζν 

ξήκαμαλ ηε ρώξα. Με ηελ θαηάιεςε ηνπ Μεζνινγγίνπ ην 1826 θαη κε ην πάξζηκν ηεο 

Αθξόπνιεο ησλ Αζελώλ, νη Οζσκαλνί έγηλαλ θύξηνη ηεο ηεξεάο Διιάδαο θαη ε Δπαλάζηαζε 

θάλεθε όηη ζα έζβελε.  

Ωζηόζν νη εζληθέο δπλάκεηο θαίλνληαλ αλεμάληιεηεο.  

πζπεηξσκέλεο γύξσ από ηνλ Κνινθνηξώλε ζηελ Πεινπόλλεζν, ηνλ Καξατζθάθε ζηε 

ηεξεά Διιάδα ην Μηανύιε θαη άιινπο κπνπξινηηέξεδεο ζηε ζάιαζζα, αλαδσνγνλνύζαλ ηελ 

αληίζηαζε θαη ππνρξέσζαλ ηηο κεγάιεο δπλάκεηο ηεο επνρήο λα επέκβνπλ ζην ειιεληθό 

δήηεκα. Μεηά από καθξέο δηαπξαγκαηεύζεηο ε Ρσζία, ε Αγγιία θαη ε Γαιιία ζπλήςαλ ηνλ 

Ινύιην ηνπ 1827 ηελ ηξηπιή ζπκκαρία πνπ αλαιάκβαλε ηε κεζνιάβεζε αλάκεζα ζηελ 

επαλαζηαηεκέλε Διιάδα θαη ζηελ Πύιε, πάνω ζηη βάζη ηηρ αςηονομίαρ ηηρ Ελλάδαρ.  

Δπηπρώο ε ξεηή άξλεζε ηεο Πύιεο λα ππνηαρζεί ζηε ζέιεζε ηεο Ιεξήο πκκαρίαο, είρε 

ζαλ απνηέιεζκα ηε λαπκαρία ηνπ Ναβαξίλνπ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1827 όπνπ θαηαζηξάθεθε ν 

Σνπξθναηγππηηαθόο ζηόινο θαη λα νδεγεζνύκε ζηε δεκηνπξγία ηνπ πξώηνπ Ανεξάπηηηος 

Ελληνικού Κπάηοςρ. Σα επόκελα ρξόληα, κε αγώλεο, θαη άιιεο πεξηνρέο απέθηεζαλ ηελ 

ειεπζεξία ηνπο.  
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Αλακθίβνια ε Διιεληθή Δπαλάζηαζε δελ ήηαλ κόλν κηα εξσηθή ζηηγκή. Ήηαλ, ζε 

κεγάιν βαζκό, απνηέιεζκα ελόο άιινπ, ζεκαληηθνύ αγώλα πνπ πξνεγήζεθε γηα αηώλεο, θαη 

ζηηπίσθηκε πάνω από όλα ζηην Παιδεία ε νπνία απνηέιεζε θαη ηόηε, ζε εθείλε ηε 

δύζθνιε ζπγθπξία, έλα ζηέξεν ππόβαζξν γηα λα δηαηεξήζνπλ νη ππόδνπινη ηε Θξεζθεία ηνπο, 

ηε Γιώζζα, ηηο παξαδόζεηο θαη λα αλαπηύμνπλ Δζληθή ζπλείδεζε. «Δπάξαζθε παιδείαρ…» 

έιεγε ν Κνξαήο. Η ιδεολογική πποεηοιμαζία πνπ πξνεγήζεθε ηεο επαλάζηαζεο θαη έρεη ηηο 

ξίδεο ηεο ζηηο θιλελεύθεπερ ιδέερ ηνπ Δπξσπατθνύ θαη θαη επέθηαζε ηνπ Νενειιεληθνύ 

Γηαθσηηζκνύ, έθαλε ην ζύλζεκα ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΣΟ λα κπεη ζηηο ςπρέο θαη ζην κπαιό 

όισλ ησλ ππόδνπισλ πξνγόλσλ καο. 

Η δηαρξνληθόηεηα ηνπ κελύκαηνο είλαη πεξηζζόηεξν από πξόδειε θαη ζηηο κέξεο καο: 

ζηνπο δύζθνινπο θαηξνύο πνπ δηάγνπκε, κεηά από πνιπεηή νηθνλνκηθή θξίζε, ε παηδεία θαη νη 

θνξείο ηεο, όπσο ην δεκόζην ζρνιείν, κπνξνύλ θαη πξέπεη, κέζα από ηε γλώζε, ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα, κε εμσζηξέθεηα, θαζώο θαη κε ην θνηλσληθό έξγν, λα πξνζθέξνπλ 

ηα θαηάιιεια εξείζκαηα ζην έζλνο. 

 Αο αλαινγηζηνύκε ηε δηθή καο ζηάζε, ηνπ θαζελόο μερσξηζηά θαη ηνπ θνηλσληθνύ 

ζπλόινπ ελ γέλεη, ζηελ θαηεύζπλζε κηα λέαο θνηλσληθήο θαη εζληθήο ζπλείδεζεο, όπνπ ην 

ιατθό δελ ζα είλαη ιατθίζηηθν, ην εζληθό ζπλαίζζεκα δε ζα ζεσξείηαη εζληθηζκόο θαη ε πνξεία 

ηνπ έζλνπο ζα είλαη αλάινγε ηνπ ηζηνξηθνύ παξειζόληνο, πηζηή ζηηο ηδέεο θαη ζηα κελύκαηα 

ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ '21. 

Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζώ θαη ζηνπο Έιιελεο ηεο Γηαζπνξάο. Η ειιεληθή 

δηαζπνξά ζηε Γπηηθή Δπξώπε, ηηο Παξαδνπλάβηεο πεξηνρέο, αιιά θαη ζηε Ρσζία, βνήζεζε ηα 

κέγηζηα (νηθνλνκηθά θαη δηπισκαηηθά) θαηά ηελ πξνεηνηκαζία αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επαλάζηαζεο.  

ήκεξα πνπ ην έρεη αλάγθε ε Διιάδα, εκείο εδώ νη ζύγρξνλνη Έιιελεο ηεο Γηαζπνξάο, 

αο γίλνπκε νη θαινί πξεζβεπηέο ηεο ρώξαο καο θαη ηνπ έζλνπο καο ζην εμσηεξηθό πνπ δνύκε. 

Με ηε ζηάζε καο, ηε ζπκπεξηθνξά καο θαη ηηο ελέξγεηέο καο, αο επεξεάζνπκε πνιίηεο άιισλ 

ρσξώλ, δεκηνπξγώληαο ηνπο λένπο Φηιέιιελεο πνπ ζα κπνξνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ 

πνηθηινηξόπσο ζηελ Παηξίδα καο. 

ίγνπξα ε απνγνήηεπζε από ηηο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζήκεξα ζηελ 

Παηξίδα καο είλαη δηάρπηε. κσο βιέπνληαο ην παξάδεηγκα ησλ αγσληζηώλ ηνπ 21΄ αο 

δώζνπκε θαη εκείο ην δηθό καο αγώλα γηα λα αιιάμνπλ πνιιά. Αο κελ αθήζνπκε ηελ 

απνγνήηεπζε λα καο θπξηέςεη.  

Σν '21 καξηπξεί ηελ αθαηάιπηε δύλακε ηεο θπιήο καο, ηε δσηηθόηεηα θαη ην ζθξίγνο 

ηεο. 



Νικόλαος Ράμμος 

 

ιεο θαη όινη καο ενωμένοι και σωπίρ δισόνοια, έρνπκε ρξένο, δηδαγκέλνη θαη από ην 

πινύζην παξειζόλ καο, κε αλήθεια, ηόλμη, θαη πίζηε, λα αληηζηξέςνπκε απηή ηε δπζκελή 

πνξεία. 

αο επραξηζηώ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


