25 Μαρτίου 1821-2021
Επέτειος 200 χρόνων από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης
Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
Προετοιμασία και επιμέλεια γιορτής:
Σωσσάνα Καρανάσιου, Ελένη Κόντα
«Ὅσοι τό χάλκεον χέρι
βαρύ τοῦ φόβου αἰσθάνονται,
ζυγόν δουλείας ἄς ἔχωσι.
Θέλει ἀρετήν καί τόλμην
ἡ ἐλευθερία.»
Ἀνδρέας Κάλβος, Ὠδή Τετάρτη. Εἰς Σάμον
Αγαπητά μας παιδιά,
η

επέτειος

της

25ης

Μαρτίου

μάς

καλεί

να

γιορτάσουμε

και

να

αναστοχαστούμε με αφορμή τα ηρωικά ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν
την αναγέννηση και την πορεία του έθνους κατά τον Αγώνα για την
ανεξαρτησία του.

I. ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ
Φέτος, μάλιστα είναι μια επέτειος ορόσημο, καθώς συμπληρώνονται δύο
αιώνες από την μεγάλη εκείνη στιγμή, που σύσσωμο το ελληνικό Έθνος
ξεσηκώθηκε και πάλεψε για τη λευτεριά του. Πάλεψε να ξαναβρεί την χαμένη
του αξιοπρέπεια, να ξανακερδίσει μια θέση μεταξύ των ελεύθερων λαών, να
ξαναμπεί στον χάρτη

το όνομα «Ελλάδα», να ξαναπιάσει το νήμα της

ιστορίας του που διακόπηκε τόσο βάναυσα το 1453. Για να μπορούμε σήμερα
εμείς να αναπνέουμε ελεύθερα, να λεγόμαστε Έλληνες, να μιλάμε τη γλώσσα
μας, να ζούμε και να δημιουργούμε στον τόπο των πατέρων μας.

Δεν

ήταν

η

πρώτη

προσπάθεια για αποτίναξη
του τουρκικού ζυγού. Είχαν
προηγηθεί
από

120

περισσότερες
αποτυχημένες

επαναστατικές

απόπειρες,

στην διάρκεια 4 αιώνων
τουρκοκρατίας. Εκείνη την
Άνοιξη, όμως, του 1821, λες
κι είχε έρθει το πλήρωμα
του χρόνου, η ελπίδα είχε στέρεα θεμέλια. Ο μεγάλος δάσκαλος του Γένους, ο
καλόγερος Πατρο-Κοσμάς, είχε προφητέψει την στιγμή του Ξεσηκωμού. Στην
ερώτηση:
- Πότε θα’ ρθει το ποθούμενο;
Είχε απαντήσει:
-Όταν θα πέσουν δύο Πασχαλιές μαζί!
Κι εκείνη τη χρονιά, το 1821, συνέπεσε το Πάσχα, η Πασχαλιά των Ελλήνων,
με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Η λευτεριά του γένους με το Λυτρωμό του
ανθρώπου.

II. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
Εκτός, όμως, από το νικητήριο μήνυμα της ελευθερίας του έθνους, η 25 η
Μαρτίου σηματοδοτεί και μια μεγάλη μέρα και για τη χριστιανοσύνη, καθώς
εορτάζεται ο «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου».
Ο αρχάγγελος Γαβριήλ εμφανίζεται στη Θεοτόκο και φέρνει την πιο
χαρμόσυνη αγγελία για τον άνθρωπο. Ο Θεός Λόγος, από πολλή αγάπη προς
το παραστρατημένο πλάσμα
του, γίνεται άνθρωπος και
φέρνει στον πληγωμένο από
την αμαρτία άνθρωπο την
λύτρωση και την χαρά. Αυτή
τη σκηνή του Ευαγγελισμού
περιγράφει ποιητικά στους
ακόλουθους

στίχους

ο

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, στο
ποίημά του «Ευαγγελισμός –
Ελληνισμός».

Μεμιᾶς ἀνοίγει ὁ οὐρανός, τά σύγνεφα μεριάζουν,
οἱ κόσμοι ἐμείνανε βουβοί, παράλυτοι, κοιτάζουν.
Μιά φλόγ’ ἀστράφτει… ἀκούονται ψαλμοί καί μελωδία…
Πετάει ἕν ἄστρο… σταματᾶ ἐμπρός εἰς τήν Μαρία…
«Χαῖρε, τῆς λέει, ἀειπάρθενε, εὐλογημένη, χαῖρε!
Ὁ Κύριός μου εἶναι μέ σέ. Χαῖρε, Μαρία, χαῖρε!»
Ανάλογη φαντάζεται ο ποιητής και την σκηνή που η σκλάβα κόρη-Ελλάδα
δέχεται στην φυλακή της το μήνυμα της λευτεριάς:
Ἐπέρασαν χρόνοι πολλοί… Μιά μέρα σάν ἐκείνη
ἀστράφτει πάλε ὁ οὐρανός… Στήν ἔρμη της τήν κλίνη
λησμονημένη, ὁλάρφανη, χλωμή κι ἀπελπισμένη,
μιά κόρη πάντα κοίτεται, στενάζει, ἁλυσωμένη.
Τά σίδερα εἶναι ἀτάραγα, σκοτάδι ὁλόγυρά της.
Ἡ καταφρόνια, ἡ δυστυχιά σέπουν τά κόκαλά της.
Τρέμει μεμιᾶς ἡ φυλακή καί διάπλατη ἡ θυρίδα
φέγγει κι ἀφήνει και περνᾶ ἕν ἄστρο, μιάν ἀχτίδα.
Ὁ Ἄγγελος ἐστάθηκε, διπλώνει τά φτερά του…
«Ξύπνα, ταράζου, μή φοβοῦ, χαῖρε, Παρθένε, χαῖρε.
Ὁ Κύριός μου εἶναι μέ σέ, Ἑλλάς, ἀνάστα, χαῖρε».
Γι’ αυτό, για μας τους Έλληνες, η μέρα αυτή είναι μέρα διπλής χαράς. Ημέρα
σωτηρίας από τη σκλαβιά της αμαρτίας, αλλά και ημέρα ανάστασης του
γένους μετά από τέσσερεις αιώνες πικρής δουλείας. Αυτή την διπλή γιορτή θα
θυμηθούμε και θα τιμήσουμε σήμερα.

ΙΙΙ. Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ
Στις 29 Μαΐου 1453 η πόλις των πόλεων, η
Βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη, πέφτει στα
χέρια του βάρβαρου Μωάμεθ.
Μαύρη σκλαβιά απλώθηκε παντού. Οι
διώξεις, οι

εξευτελισμοί,

οι

ταπεινώσεις, οι

φυλακίσεις, τα μαρτύρια των Ρωμιών δεν έχουν
τέλος.

Εξουθενωτικοί

φόροι,

το

φρικτό

παιδομάζωμα, βίαιοι εξισλαμισμοί, αρπαγή των

περιουσιών και των χριστιανών γυναικών για τα χαρέμια των πασάδων,
μεταβολή των χριστιανικών ναών σε τζαμιά αλλά και σε στάβλους, σφαγές,
είναι κάποιες από τις δοκιμασίες που έζησε το γένος στα χρόνια της
τουρκοκρατίας.
Μέσα, λοιπόν, σε αυτήν την ατμόσφαιρα ο Έλληνας ραγιάς κοιμόταν με
ένα όνειρο, ξυπνούσε με μιαν ελπίδα,
πότε

θα

δει

ελεύθερη

πατρίδα.

Αμέσως μετά την Άλωση, γεννιόταν
στην ψυχή του κι η ελπίδα της
Ανάστασης του Γένους. Και παρ’ ότι η
άνοιξη

φαινόταν

παίζοντας

τον

τραγουδούσαν

μακριά,

αυτοί

ταμπουρά

τους

σε

εκείνες

τις

ατελείωτες νύχτες:
«Ακόμα τούτη η Άνοιξη,
ραγιάδες, ραγιάδες,
τούτο το καλοκαίρι,
Μοριά και Ρούμελη,
την άνοιξη θα φέρει».

IV. Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ
Ο ξεσηκωμός των υπόδουλων Ελλήνων κατά του Οθωμανού δυνάστη για
ελευθερία και αυτοδιάθεση, σηματοδότησε όχι μόνο την ιστορία της νεότερης
Ελλάδας, αλλά και την ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, καθώς αποτέλεσε
την αφετηρία για τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που βρισκόταν
σε φάση παρακμής.
Την προετοιμασία, την οργάνωση και τη μύηση των Ελλήνων στον
Αγώνα

ανέλαβε

Εταιρεία,
μυστικά

η

που
το

Φιλική
ιδρύθηκε

1814

στην

Οδησσό της Ρωσίας. Τα
μέλη

της

πλήθαιναν,

συνεχώς
κόντρα

στην

ευρωπαϊκή διπλωματία που
ήταν

αντίθετη

σε

φιλελεύθερο
επαναστατικό κίνημα.

κάθε
και

Από τους κόλπους της Φιλικής Εταιρείας αναδείχθηκε η ηγετική μορφή
του Αλέξανδρου Υψηλάντη, ανώτερου αξιωματικού του ρωσικού στρατού, ο
οποίος τον Φεβρουάριο του 1821 ξεκίνησε την Επανάσταση από τις
παραδουνάβιες ηγεμονίες, από το Ιάσιο της Βλαχίας (σημερινή Ρουμανία),
καθώς εκεί δεν υπήρχε τουρκικός στρατός. Παρόλο που αγωνίστηκαν με
απαράμιλλο σθένος και μαχητικότητα, οι δυνάμεις των επαναστατών και ο
Ιερός Λόχος, το στρατιωτικό σώμα που αποτελούνταν από εθελοντές
σπουδαστές, συντρίφτηκαν στην κρίσιμη μάχη που δόθηκε στο Δραγατσάνι.
Όμως, χάρη στις προσπάθειες του Υψηλάντη, ένα μήνα μετά δόθηκε το
έναυσμα, για να ξεσπάσει η Επανάσταση και στον ελλαδικό χώρο.
Στις

25

Μαρτίου

1821,

ο

Δεσπότης της Πάτρας, Γερμανός, ύψωσε
το λάβαρο της Επανάστασης και όρκισε
τους αγωνιστές. Σε λίγες εβδομάδες ο
επαναστατικός αέρας φύσηξε σε όλη
την

Ελλάδα:

Πελοπόννησο,

Στερεά

Ελλάδα, νησιά του Αιγαίου, Ήπειρο,
Μακεδονία, Θράκη… Με σύνθημά τους
το: «Για του Χριστού την πίστη την αγία
και της πατρίδος την ελευθερία» οι
Έλληνες

ρίχτηκαν

σ’

έναν

ηρωικό

αγώνα όπου πρόσφεραν τα πάντα, όχι
μόνο το βιος τους αλλά κυρίως την ίδια
τη ζωή τους.
Ρώτησαν τον πυρπολητή Κανάρη, εκείνο
τον σεμνό ήρωα του ’21 που έγινε
αργότερα

ναύαρχος,

υπουργός

και

πρωθυπουργός:
-Πως τον έκανες τον άθλο, ναύαρχε;
Κι αυτός απάντησε:
-Να,

ξύπνησα

ένα

πρωί

κι

είπα:

Κωνσταντή θα πεθάνεις!
Οπλισμένοι μ’ αυτή την ηθική δύναμη
οι Έλληνες, πιστοί στην ιστορική τους
παράδοση και στα ιδανικά της φυλής,
γράφουν

μια

νέα

ένδοξη

ιστορία,

γεμάτη κατορθώματα μοναδικά, θυσίες
κι ολοκαυτώματα μεγαλειώδη…

Η κατάληψη της Τριπολιτσάς, τον Σεπτέμβριο του 1821, παγίωσε την
επανάσταση
Κολοκοτρώνη.

και

ανέδειξε

Οι

τη

επιτυχίες

στρατηγική
των

ιδιοφυΐα

του Θεόδωρου

επαναστατημένων

Ελλήνων

συνεχίστηκαν στα Δερβενάκια με τον «Γέρο του Μωριά», στην Αλαμάνα με
τον Αθανάσιο Διάκο, στη Γραβιά με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, αλλά και στη

θάλασσα, όπου διακρίθηκαν ο
Κωνσταντίνος
ο Ανδρέας

Κανάρης κι

Μιαούλης.

Εκτός

από τη δράση των σημαντικών
πρωταγωνιστών
Επανάστασης,
σημειωθεί
συμβολή

και
στον

της
αξίζει
η

να
καίρια

Αγώνα

των

κλεφτών και των αρματολών,
οι

οποίοι

αποτέλεσαν,

σύμφωνα με τον Μακρυγιάννη,
«τη μαγιά της λευτεριάς», καθώς
αντιμετώπισαν

τον

εχθρό

με

ξεχωριστή τόλμη και γενναιότητα.
Έτσι, τα τρία πρώτα χρόνια της
Επανάστασης
μονιασμένοι,

οι
ύστερα

Έλληνες
από

πολυάριθμες συγκρούσεις στη στεριά
και στη θάλασσα, κατάφεραν να
επικρατήσουν στην Πελοπόννησο,
στη Στερεά Ελλάδα και σε ορισμένα
νησιά.

Από

το

1824, όμως,

άρχισε

η

κάμψη

της

Επανάστασης κυρίως εξαιτίας των δύο εμφυλίων
πολέμων

που

ξέσπασαν

ανάμεσα

στους

πολιτικούς και στρατιωτικούς αρχηγούς του
Αγώνα. Οι Τούρκοι ανασυντάχθηκαν και με τον
Ιμπραήμ από τον νότο και τον Κιουταχή από τον
βορρά, το 1825 και το 1826 κατόρθωσαν να
ανακαταλάβουν σχεδόν την επαναστατημένη
επικράτεια. Τον ίδιο χρόνο, στα 1826, η θυσία του
Μεσολογγίου,

που

επί

12

ολόκληρους

μήνες

αντιστάθηκε ηρωικά, δεν άφησε ασυγκίνητο κανέναν ευαίσθητο και
φιλελεύθερο άνθρωπο και αναζωπύρωσε το κίνημα του φιλελληνισμού στην
Ευρώπη.
Ο Γερμανός Φιλέλληνας ποιητής Βίλχελμ Μύλλερ, ανάμεσα στα πολλά
ποιήματά του για την Ελλάδα, θα γράψει και τους εξής στίχους για το
Μεσολόγγι:
«Άνοιξε τις υψηλές σου πύλες,
Μεσολόγγι,
Πόλη των Tιμών
εκεί που κείνται
τα κορμιά των Ηρώων
που μας διδάσκουν
να πεθαίνουμε με χαρά! […]
Ποιός θα τολμούσε
να παραπονεθεί
σε τέτοιους ήρωες;»
Ενώ με γνήσιο θαυμασμό θα
αναρωτηθεί:
«Χωρίς Ελευθερία,
τί θα ήσουν Ελλάς;
Xωρίς εσένα, Ελλάς,
τί θα ήταν ο κόσμος;»
Η

πορεία

ανεξαρτησία

του

προς

την

ελληνικού

κράτους δρομολογήθηκε με την
επέμβαση των ευρωπαϊκών Δυνάμεων. Το 1827, στη ναυμαχία του
Ναβαρίνου, ο ενωμένος στόλος της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας
νίκησε τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο και τρία χρόνια μετά, τον Φεβρουάριο
του 1830, υπογράφτηκε στο Λονδίνο, από τις τρεις συμμαχικές δυνάμεις, το

πρωτόκολλο

της

Ανεξαρτησίας,

το

οποίο αναγνώρισε την Ελλάδα ως
ανεξάρτητο κράτος με τα σύνορά της
να εκτείνονται νότια της συνοριακής
γραμμής

που

ορίζεται

από

ποταμούς Αχελώο και Σπερχειό.

Στο

μεταξύ,

η

άφιξη

του Ιωάννη

Καποδίστρια στην Ελλάδα στις αρχές
του 1828 και η αναγόρευσή του από την
Γ΄ Εθνοσυνέλευση σε Κυβερνήτη της
Ελλάδας σηματοδότησαν την απαρχή
της οικοδόμησης του νέου κράτους.

V. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στις
μέρες
μας,
που
οι
πανανθρώπινες
αξίες
υποχωρούν ή περιφρονούνται,
που κλεισμένοι στον εαυτό μας
ατενίζουμε με αβεβαιότητα και
φόβο το μέλλον, που ζούμε
εγκλωβισμένοι στην τετράγωνη
λογική των αριθμών, εμείς οι
δέσμιοι του ευδαιμονισμού και
του ατομισμού, αξίζει να
στρέψουμε
προσεκτικά
το
βλέμμα μας στο θαύμα του ‘21,
για να βρούμε σ’ αυτό τις αξίες
που έχει ανάγκη η εποχή μας.
Αξίζει να αφουγκραστούμε την
ψυχή και τον παλμό των
πρωταγωνιστών αυτού του
θαύματος μέσα από τα λόγια –
παρακαταθήκες τους προς εμάς τους Νεοέλληνες.

τους

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
«Ὅταν ἀποφασίσαμε νά κάμωμε τήν
Ἐπανάστασιν, δέν ἐσυλλογισθήκαμε
οὕτε πόσοι εἴμεθα, οὕτε πώς δέν ἔχομε
ἅρματα, οὕτε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐβαστοῦσαν
τά κάστρα καί τάς πόλεις… ἀλλά ὡς μία
βροχή ἔπεσε εἰς ὅλους μας ἡ ἐπιθυμία
τῆς ἐλευθερίας μας... καί ὅλοι, μικροί
καί μεγάλοι, ἐσυμφωνήσαμε εἰς αὐτόν
τόν
σκοπό
κι
ἐκάμαμε
τήν
Ἐπανάστασιν..»
(Λόγος εἰς τήν Πνύκαν, 7/10/1838)
«Ὁ κόσμος μᾶς ἔλεγε τρελούς! Ἡμεῖς, ἄν
δέν εἴμεθα τρελοί, δέν ἐκάμαμεν τήν
Ἐπανάστασιν..»
Απομνημονεύματα Κολοκοτρώνη

Στρατηγός Μακρυγιάννης
«Ὅταν μοῦ πειράζουν τήν πατρίδα καί
τήν

θρησκεία

μου,

θά

μιλήσω,

θά

’νεργήσω κι’ ὅτι θέλουν ἄς μοῦ κάνουν…
κι’ αὐτείνη ἡ πατρίδα δέν λευτερώθη μέ
παραμύθια,

λευτερώθη μ’ αἵματα καί

θυσίες… νά ‘ρθει ἕνας νά μοῦ εἰπεῖ ὅτι θά
πάγη ὀμπρός ἡ πατρίδα, στέργομαι νά
μοῦ βγάλη καί τά δυό μου μάτια. Ὅτι ἄν
εἶμαι στραβός καί ἡ πατρίδα μου καλά, μέ
θρέφει».
Απομνημονεύματα Μακρυγιάννη

VI. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
1. Παρατηρήστε με προσοχή και περιγράψτε με λεπτομέρεια τους παρακάτω
πίνακες του Θεόδωρου Βρυζάκη.
•
•

Μπορείτε να φανταστείτε πώς ένιωθαν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια του
Αγώνα για την απελευθέρωση;
Ποιες στιγμές της Επανάστασης θεωρείτε ότι αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης
για τον ζωγράφο;

«Η Ελλάς ευγνωμονούσα»,
Θεόδωρου Βρυζάκη

«Δύο παλικάρια», Θεόδωρου Βρυζάκη

«Τυφλός τραυματίας»,
Θεόδωρου Βρυζάκη

«Αποχαιρετισμός στο Σούνιο»,
Θεόδωρου Βρυζάκη

«Η Έξοδος του Μεσολογγίου»,
Θεόδωρου Βρυζάκη

2. Διαβάστε τους παρακάτω στίχους από
το

Β΄

Σχεδίασμα

Πολιορκημένων»

των

«Ελεύθερων

του Δ. Σολωμού και

αναρωτηθείτε:
•

Με ποια προβλήματα ή διλήμματα

ήρθαν αντιμέτωποι οι άνθρωποι κατά την
πολιορκία του Μεσολογγίου;
•

Πώς επιδρά η φύση στην ψυχολογία

των Μεσολογγιτών;

I
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».
II
O Απρίλης με τον Έρωτα χορεύουν και γελούνε,
κι όσ' άνθια βγαίνουν και καρποί τόσ' άρματα σε κλειούνε.
.....................................................................................
Λευκό βουνάκι πρόβατα κινούμενο βελάζει,
και μες στη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι,
π' ολονυχτίς εσύσμιξε με τ' ουρανού τα κάλλη.
Και μες στης λίμνης τα νερά, όπ' 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 κι 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».
Τρέμ' η ψυχή και ξαστοχά γλυκά τον εαυτό της.

3. Να σχολιάσετε τη φράση του φιλέλληνα Βρετανού ποιητή Πέρσυ Σέλλεϋ «Είμαστε
όλοι Έλληνες».
«Η υποδοχή του Λόρδου Βύρωνα στο Μεσολόγγι»,
Θεόδωρου Βρυζάκη

4. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στον λόγο που εκφώνησε στην Πνύκα,
συμβουλεύει τη νέα γενιά λέγοντας τα εξής:
«Είς ἐσᾶς μένει νά στολίσετε τόν τόπο, ὁποῦ ἡμεῖς ἐλευθερώσαμε· καί, διά νά γίνη
τοῦτο, πρέπει νά ἔχετε ὡς θεμέλια τῆς πολιτείας τήν ὁμόνοια, τήν θρησκεία καί
τήν φρόνιμον ἐλευθερία».
Πιστεύετε ότι εξακολουθούν τα ίδια ιδανικά να εμπνέουν και να καθοδηγούν τη
σημερινή νεολαία; Εξηγείστε το γιατί.
«Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Θεόφιλου

