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ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821  

 

Σήμερα γιορτάζουμε διπλή γιορτή. Τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και τον Ευαγγελισμό της 

Ελλάδας. 

Εκεί στη γη της Ιουδαίας, τη χώρα των θεόπνευστων προφητών, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, σα σήμερα 

προσφέρει τον κρίνο στη σεμνή Παρθένο και ευαγγελίζεται τη Γέννηση του Σωτήρα της 

ανθρωπότητας. Στην Ελλάδα, στη γη της σοφίας, των ηρώων και των ημίθεων, στην αγιοφρούρητη 

Μονή της Αγίας Λαύρας ένας εμπνευσμένος Ιεράρχης, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, υψώνει το 

Λάβαρο, της Λευτεριάς πέπλο, και ευαγγελίζεται με τα προφητικά λόγια του, ξέχειλα από πατριωτικό 

παλμό και τρεμάμενα από ιερή συγκίνηση, τη λύτρωση του Ελληνισμού από τη μυσαρή τυραννία.  

 
Με μιας ανοίγει ο ουρανός, τα σύγνεφα μεριάζουν, 
οι κόσμοι εμείνανε βουβοί, παράλυτοι κοιτάζουν. 
Μια φλόγα αστράφτει ακούονται ψαλμοί και μελωδία. 
Πετάει έν' άστρο σταματά εμπρός εις τη Μαρία 
"Χαίρε της λέει αειπάρθενε, ευλογημένη χαίρε! 
Ο Κύριός μου είναι με σε. Χαίρε Μαρία, Χαίρε!" 
 
Επέρασαν χρόνοι πολλοί... Μια μέρα σαν εκείνη 
αστράφτει πάλι ο ουρανός... Στην έρμη της την κλίνη 
λησμονημένη, ολόρφανη, χλωμή κι απελπισμένη, 
μια κόρη πάντα τήκεται, στενάζει αλυσωμένη. 
Τα σιδερά είναι ατάραγα, σκοτάδι ολόγυρά της. 
Η καταφρόνια , η δυστυχιά σέπουν τα κόκαλά της. 
Τρέμει με μιας η φυλακή και διάπλατη η θυρίδα 
φέγγει κι αφήνει και περνά έν' άστρο, μιαν αχτίδα. 
Ο 'Αγγελος εστάθηκε, διπλώνει τα φτερά του... 
 
"Ξύπνα, ταράζου, μη φοβού, χαίρε, Παρθένε, χαίρε. 
Ο Κύριός μου είναι με σε, Ελλάς ανάστα, χαίρε". 
 

(Αριστοτέλης Βαλαωρίτης) 

 

 

29 Μαΐου 1453. O σουλτάνος Μωάμεθ ο Πορθητής, παίρνει την Πόλη. Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία, 

η Νέα Ρώμη του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Ρωμανία των Παλαιολόγων πεθαίνει. Τα πλήθη των 

Οθωμανών πολιορκητών θα περάσουν και θα λεηλατήσουν την Κωνσταντινούπολη. Το σκοτάδι της 

μακραίωνης σκλαβιάς απλώνεται παντού. Τετρακόσια χρόνια η λευτεριά αλυσοδεμένη. Τετρακόσια 

χρόνια πολιτιστικού μεσαίωνα. Την ώρα που οι άλλοι λαοί στην Ευρώπη και τον κόσμο προοδεύουν 

ο Ελληνικός λαός υποφέρει από τους Οθωμανούς κατακτητές που του στέρησαν τα πιο βασικά του 

δικαιώματα και κόντεψαν να εξαφανίσουν τον πολιτισμό του. 

Τέσσερις γενιές Ελλήνων κατάφεραν να επιβιώσουν και να κρατήσουν ζωντανή τη γλώσσα μας, τη 

θρησκεία και πολλά από τα έθιμά μας. Βοηθούς σε αυτή την προσπάθεια είχαν την εκκλησία, την 

ελληνική παροικία στην Ευρώπη και τους Φιλέλληνες. 
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Οι κλέφτες και οι αρματολοί αποτέλεσαν, χωρίς να το ξέρουν, τις πιο διαλεχτές στρατιωτικές μονάδες 

του έθνους, την αστείρευτη δεξαμενή απ’ όπου ξεπήδησαν πολλοί από τους ήρωες της Ιστορίας 

μας: ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης ο Αθανάσιος Διάκος… 

Μέσα στη νύχτα της σκλαβιάς έρχεται ο Ρήγας Φεραίος, ο νους και η ψυχή που ξεσηκώνει τη θύελλα 

της ελευθερίας.  

Ως πότε, παλληκάρια, να ζούμεν στα στενά, 

μονάχοι, σαν λιοντάρια, στες ράχες, στα βουνά; 

Σπηλιές να κατοικούμεν, να βλέπωμεν κλαδιά, 

να φεύγωμ' απ' τον κόσμον, για την πικρή σκλαβιά; 

Να χάνωμεν αδέλφια, Πατρίδα και γονείς, 

τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς; 

Καλλιό 'ναι μίας ώρας ελεύθερη ζωή, 

παρά σαράντα χρόνοι σκλαβιά και φυλακή! 

Τι σ' ωφελεί αν ζήσης και είσαι στη σκλαβιά; 

Στοχάσου πως σε ψένουν καθ' ώραν στη φωτιά. 

Βεζίρης, Δραγουμάνος, Αφέντης κι αν σταθής, 

ο Τύραννος αδίκως σε κάμει να χαθής• 

δουλεύεις όλ' ημέρα σε ό,τι κι αν σοι πη, 

κι αυτός πασχίζει πάλιν το αίμα σου να πιη. 

(Ρήγας Φεραίος) 

Ψηλά στα κακοτράχαλα βουνά του Σουλίου γράφτηκε ο πρόλογος του Εικοσιένα. Οι ηρωικοί αγώνες 

των Σουλιωτών εναντίον του Αλή Πασά είναι απ’ τις ηρωικότερες σελίδες των αγώνων για τη 

λευτεριά. Περήφανοι κι αδούλωτοι δε σκύψαν ποτέ το κεφάλι. Πολέμησαν σαν ήρωες, άντρες και 

γυναίκες, μέχρι να τους αναγκάσει η πείνα να συνθηκολογήσουν. Το Σούλι μπορεί να τούρκεψε, οι 

Σουλιώτες όμως ποτέ. 

Κι όταν το Σούλι λύγισε από την πείνα και την προδοσία, ακολούθησε στο Ζάλογγο ο χορός του 

θανάτου. 

Τέτοιες γυναίκες χόρεψαν σ’ αυτούς εδώ τους βράχους 
Και πήδησαν ελεύθερες με τα παιδιά στα χέρια, 

Στο χάος κάτω το φριχτό, στο στόμα του θανάτου, 
Να σώσουνε την πίστη τους και την αγνή τιμή τους, 
Για να μη πέσουν ζωντανές στα τούρκικα τα χέρια, 

Κι έγραψαν με το αίμα τους, το χιλιοτιμημένο, 
Στην Ιστορία αθάνατη ηρωική σελίδα! 

  
Τέτοιες γυναίκες άντρισσες, στρατιώτισσες γυναίκες, 

Σαν τούτες, που χορέψανε στους βράχους του Ζαλόγγου, 
Δεν είχε η Ανατολή, δεν είχε ούτε η Δύση, 

Το Σούλι μόνο γέννησε και κάνας άλλος τόπος! 
(Χρήστος Χρηστοβασίλης) 
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Στις αρχές του 19ου αιώνα οι συνθήκες για ένα οργανωμένο επαναστατικό κίνημα έδειχναν να είναι 

ωριμότερες από ποτέ παρ’ ότι οι Ευρωπαϊκές Δυνάμεις ήταν αντίθετες σε κάθε αλλαγή του διεθνούς 

σκηνικού που επικρατούσε τότε. Έτσι αρκετοί πατριώτες με πρωτεργάτες τους Αθανάσιο 

Τσακάλωφ, Εμμανουήλ Ξάνθο και Νικόλαο Σκουφά ιδρύουν την Φιλική Εταιρεία στην Οδησσό. 

«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά 

πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της, μήτε να σταθώ κατ΄ουδένα 

λόγον ή αφορμή του να καταλάβωσι άλλοι ποτέ, ότι γνωρίζω τι περί τούτων, μήτε εις συγγενείς μου, 

μήτε εις πνευματικόν ή φίλον μου. Ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς !  Ορκίζομαι εις 

τας πολυχρονίους βασάνους Σου. Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν 

και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και 

εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε. 

Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά σου ο οδηγός των 

πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου. Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει 

επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και 

το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν  ίσως 

λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου. Τέλος ο θάνατός 

μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της 

Εταιρείας με την συμμετοχήν μου». 

Στις 22 Φεβρουαρίου 1821, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης περνά στη Μολδοβλαχία. Η επανάσταση 

αρχίζει… 

Κι ήρθε η ευλογημένη ώρα. Η ώρα της κήρυξης της Επανάστασης. Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός 

ξεσηκώνει τον Μοριά και σε λίγο βροντάνε τα καριοφίλια της λευτεριάς στα Καλάβρυτα, στην Πάτρα, 

στην Καλαμάτα. 

Στην Αλαμάνα ξαναζούν οι Θερμοπύλες… Ο Aθανάσιος Διάκος προσπαθεί να κρατήσει το 

πολυάριθμο ασκέρι των Τούρκων, τηρώντας τα δικά του λόγια: «Ήρθε ο καιρός να μάθουν οι 

Έλληνες να μη φεύγουν μπροστά στον Τούρκο». 

Ο Ανδρούτσος υψώνει κάστρο λευτεριάς στο πλίθινο χάνι της Γραβιάς. Εκατόν δεκαοχτώ 

παλικάρια κλείνονται σ’ αυτό «χορεύοντας και τραγουδώντας σα να πήγαιναν σε γλέντι». 

Οι προσπάθειες των Οθωμανών να καταπνίξουν την επανάσταση απέτυχαν. Αναγκάστηκαν τότε 

να ζητήσουν βοήθεια από τον πασά της Αιγύπτου Μωχάμετ Άλυ. Η συμφωνία έγινε και οι 

οθωμανικές  δυνάμεις ενισχύθηκαν από τον αιγυπτιακό στρατό και στόλο. Ο Αιγύπτιος στρατηγός 

Ιμπραήμ κατευθύνθηκε στην Πελοπόννησο με πολυάριθμο στρατό. Το 1825 αποβιβάστηκε στη 

Μεθώνη. Ο Παπαφλέσσας στο Μανιάκι προσπάθησε να σταματήσει τον Ιμπραήμ. Εκεί ο ίδιος και 

οι συμπολεμιστές του έπεσαν πολεμώντας μέχρις ενός, δίνοντας υψηλό παράδειγμα αυτοθυσίας. 

Στο Μεσολόγγι που «είχε για τείχος ένα φράχτη», πολιορκημένο απ’ όλες τις δυνάμεις της Τουρκιάς 

και της Αιγύπτου γράφεται αθάνατο έπος ηρωισμού και λευτεριάς. Οι Μεσολογγίτες πολιορκούνται 

από τους Τούρκους, αλλά και από την ομορφιά της φύσης. Η ιδέα του θανάτου δυσβάστακτη, η 

απόφασή τους μονόδρομος. 

Ο Απρίλης με τον Έρωτα χορεύουν και γελούνε 

κι οσ' άνθια βγαίνουν και καρποί τόσ' άρματα σε κλειούνε. 

Και μες τη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι, 



4 
 

Κι' ολόλευκο εσύσμιξε με τ' ουρανού τα κάλλη. 

Και μες της λίμνης τα νερά, οπ' έφθασε μ' ασπούδα  

Έπαιξε με τον ίσκιο της γαλάζια πεταλούδα, 

Που ευώδιασε τον ύπνο της μέσα στον άγριο κρίνο 

Το σκουληκάκι βρίσκεται σ' ώρα γλυκιά κ' εκείνο. 

 

Μάγεμα η φύσις κι' όνειρο στην ομορφιά και χάρη, 

Η μαύρη πέτρα ολόχρυση και το ξερό χορτάρι 

Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κρένει: 

Όποιος πεθάνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει. 

(Δ. Σολωμός) 

Η Κύπρος πληρώνει βαρύ τίμημα κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821. Όταν ξεκίνησε η 

επανάσταση ο Τούρκος  σουλτάνος διέταξε  την αφόπλιση των Κυπρίων. Πολλοί  Κύπριοι  και άλλοι 

ιερείς  προσπαθούν να ξεσηκώσουν  σε αγώνα τους Έλληνες της Κύπρου. Αποτέλεσμα  ο 

Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός  με αρκετούς μητροπολίτες, ηγούμενους και ιερείς να οδηγηθούν στην 

σφαγή στις 9 Ιουλίου 1821, αλλά και στην ηρωική απάντηση του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, όπως 

αυτή αποτυπώθηκε από τον Βασίλη Μιχαηλίδη. 

«Η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου, 

κανένας δεν εβρέθηκεν για να την-ι-ξηλείψη, 

κανένας, γιατί σιέπει την που τάψη ο Θεός μου. 

Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή, όντας ο κόσμος λείψη! 

Σφάξε μας ούλους τζι’ ας γενή το γαίμαν μας αυλάτζιν, 

κάμε τον κόσμον ματζιελλειόν τζιαι τους Ρωμιούς τραούλλια, 

αμμά ξέρε πως ίλαντρον όντας κοπή καβάτζιν 

τριγύρου του πετάσσουνται τρακόσια παραπούλια. 

Το ‘νιν αντάν να τρώ’ την γην τρώει την γην θαρκέται, 

μα πάντα τζιείνον τρώεται τζιαι τζιείνον καταλυέται.» 

Στον αγώνα για λευτεριά συμμετείχαν όλοι οι Έλληνες, άνδρες και γυναίκες, μεγάλοι και μικροί, 

γέροι και νέοι. Όλοι έβαζαν πάνω απ’ όλα την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον τουρκικό ζυγό 

και δεν υπολόγιζαν τίποτα άλλο εκτός από τη λευτεριά και τη λύτρωση της Πατρίδας. 

Ναι, ήταν η πιο μεγάλη πράξη της ζωής τους γιατί μπόρεσαν με τους αγώνες και τις θυσίες να 
κερδίσουν μια θέση στην αιωνιότητα. Θυσίες που φωτίζουν, παραδειγματίζουν, καθοδηγούν. Κάθε 
προσπάθεια και κάθε αγώνας είχε τη δική του συμβολή σ’  αυτή τη θαυμάσια προσπάθεια. 

Λένε πως ο τρόπος, με τον οποίο αντικρίζει κανείς τον θάνατο, χαρακτηρίζει το «ποιόν» της ψυχής 
του. Αν η ψυχή ζει αληθινά τις μεγάλες Ιδέες της Πίστεως και της Πατρίδος, αντέχει και υπομένει τις 
δοκιμασίες με τόλμη και ηρωισμό. 


