
Η Επανάσταση του 1821 και η Κρήτη: μια άγνωστη ιστορική σελίδα 
Ο κάθε τόπος, μικρός ή μεγά-

λος και οι άνθρωποί  του γρά-
φουν ιστορία.

Η Κρήτη στην πολυκύμαντη
ιστορία της έχει να επιδείξει ένα
ιδιαίτερο   φιλελεύθερο φρόνημα
σε όλες τις εκφράσεις της ζωής
των κατοίκων της.  Ο ξεχωριστός
Κρητικός συγγραφέας Παντελής
Πρεβελάκης γράφει: «Πολλοί μι-
λούν σήμερα κι ακόμα περισσό-
τεροι φλυαρούν για ελευθερία.
Για τον Κρητικό η ελευθερία δεν
υπήρξε κούφια λέξη.  Οι αδιάκο-
ποι αγώνες του κατά του ξένου
δυνάστη του αποκάλυψαν  το
ιερό, το συγκεκριμένο της
νόημα».

Οι ανυποχώρητοι αγώνες, η
ομόνοια και η ομοψυχία του
λαού της, το φιλελεύθερο και

ηρωικό φρόνημα ελευθέρωναν
την Κρήτη.  Αυτό είναι το νόημα
της κρητικής ελευθερίας.

Ύστερα, όμως,  από την Επα-
νάσταση του 1821 και τη δημι-
ουργία του πρώτου σύγχρονου
ελληνικού κράτους, ορισμένοι
ιστορικοί θέλησαν να αποκρύ-
ψουν μια χρυσή σελίδα της κρη-
τικής Ιστορίας, τον μεγαλειώδη
ξεσηκωμό του απομονωμένου
και εξανδραποδισμένου κρητι-
κού λαού κατά των Τούρκων το
1821.   

Ορισμένοι ανιστόρητοι  ή
«ιστορούντες» επιδόθηκαν για
διάφορους λόγους στην αποσιώ-
πηση γεγονότων και προσώπων

και στην υποβάθμιση της Κρητι-
κής Επανάστασης του 1821-
1830.  Ουδέν αναληθέστερον
όπως αποδεικνύουν τα ντοκου-
μέντα που έφερε και φέρνει στο
φως η σύγχρονη ιστορική
έρευνα.

Η Κρήτη ύψωσε τη σημαία της
ελευθερίας ενάντια στους Τούρ-
κους το 1770, 51 χρόνια πριν από
το 1821, και δεν την υπέστειλε
παρά μόνον όταν την κατέκτησε
και ενώθηκε με τον εθνικό κορμό.

Είχαν περάσει μόλις εκατό χρό-
νια από το 1669 που κατελήφθη
ύστερα από ένα σκληρό και μα-
κροχρόνιο αγώνα από τους
Τούρκους αφού είχε περάσει τε-
τρακόσια πενήντα χρόνια βενε-
τσιάνικης δουλείας με 126 επανα-
στάσεις.

«Από κακόν εις χειρότερον επέ-
σασιν οι μαύροι και δεν κατέχου-
σιν να πουν, Τούρκοι είναι καλλιά
ή Φράγκοι!» όπως έγραψε ο ποι-
ητής του κρητικού πολέμου Μα-
ρίνος Τζάνε Μπουνιαλής.

Οι νέοι κατακτητές  ήταν σκλη-
ρότεροι από τους προηγούμε-
νους.   Η τουρκική κατάκτηση δη-
μιούργησε ένα κλίμα ζόφου στην
Κρήτη.  Οι απώλειες από τις κα-
κουχίες του εικοσιπενταετούς πο-
λέμου, οι αιχμαλωσίες του ανθού
του πληθυσμού, ο εξαναγκασμός
του ενός τρίτου του εναπομείναν-
τος χριστιανικού πληθυσμού σε
εξισλαμισμό, συντέλεσαν στη
δραματική μείωση των Ελλήνων
στο νησί. Η κοινωνική και οικονο-
μική οργάνωση διαλύθηκε.

Η πνευματική άνθηση του τε-
λευταίου αιώνα της Βενετοκρα-
τίας, η περίφημη Κρητική Αναγέν-
νηση των Γραμμάτων και των
Τεχνών καταστράφηκε.

Για εκατό περίπου χρόνια η
Κρήτη ήταν μια έρημη χώρα.

Τα φοβερά γενιτσαρικά τάγ-
ματα σκόρπιζαν τον τρόμο, το
θάνατο, την ταπείνωση και τον
κατατρεγμό. Η επιβίωση του χρι-
στιανικού πληθυσμού, γράφουν
οι ξένοι περιηγητές της εποχής
στην Κρήτη, ήταν εφιαλτική.

«Η Κρήτη υπήρξε προ του
1821 η χειρότερη διοικούμενη
επαρχία της Τουρκικής Αυτοκρα-
τορίας» γράφει ο Άγγλος Ιστορι-
κός Σμίθ».

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα οι Κρή-
τες επαναστάτησαν το 1770 στα
Σφακιά με επικεφαλής τον μεγάλο
Κρητικό Ιωάννη Βλάχο, τον μαρ-
τυρικό Δασκαλογιάννη.

Κι όταν μετά από ένα χρόνο η
Επανάσταση ηττήθηκε, δεν κάμ-
φθηκε το φρόνημα.

Τολμηροί και φιλελεύθεροι
νέοι, οι Χαϊνηδες πήραν τα όπλα
και όπως γράφει ο Στέφανος Ξαν-
θουδίδης, «ετιμώρουν τους θρα-
σύτερους και ωμότερους των τυ-
ράννων αυτών και ούτω τα
όργανα αυτά της Νεμέσεως συ-
νεκράτου δια του φόβου της τι-
μωρίας και εμετρίαζαν την σκλη-
ρότητα των βασανιστών».

Εν τω μεταξύ έφταναν στην
Κρήτη τα φλογερά κηρύγματα
της Φιλικής Εταιρείας και πολλοί
Κρήτες διανοούμενοι, έμποροι,
ιερωμένοι και εύποροι χωρικοί
μυήθηκαν στο πνεύμα του γενι-
κού ξεσηκωμού. Χαϊνηδες και Φι-
λικοί, φιλοπάτριδες  χωρικοί, μο-
ναχοί και ιερωμένοι θα
πρωτοστατήσουν στον Κρητικό
ξεσηκωμό που αποφάσισε η Γε-
νική Επαναστατική επιτροπή των
Σφακιανών στις 7 Απριλίου1821
στα Γλυκά Νερά και στις 15 Απρι-
λίου στην Παναγία τη Θυμιανή,
την Αγία Λαύρα της Κρήτης.

Παρά τη σκληρή αντίδραση
των Τούρκων η επανάσταση εξα-
πλώθηκε σαν τη φωτιά σ’ όλη την
Κρήτη. Οι Τούρκοι κατανικούμε-
νοι κλείστηκαν στα μεγάλα κά-
στρα του Ηρακλείου, του Ρεθύ-
μνου, των Χανίων και της Σητείας.
Όλη η Κρήτη ήταν ελεύθερη μέ-
χρι το Μάιο του 1822, όταν οι
ανήμποροι να υποτάξουν την

επανάσταση Τούρκοι κάλεσαν
τον Αιγύπτιο Μωχάμεντ Αλη από
τον οποίο ζήτησε βοήθεια ο
Σουλτάνος Μαχμούτ ο Δ’.
Ύστερα από πολυαίμακτο δε-
καετή αγώνα η επανάσταση στην
Κρήτη τελείωσε με τεράστιες θυ-
σίες αδικαίωτη. 

-Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου
στις 22 Ιανουαρίου 1830 άφηνε
την Κρήτη εκτός των ορίων του
νέου ελληνικού κράτους, στην
απόλυτη δικαιοδοσία του Σουλ-
τάνου, με την ψευδή δικαιολογία
ότι στο πρωτόκολλο συμπεριελή-
φθησαν μόνο  οι  επαναστατημέ-
νες περιοχές της χώρας, ενώ η
Κρήτη  δήθεν “δεν εκινήθη παν-
τάπασιν”, όπως απάντησε σε σχε-
τικό ερώτημα ο  βουλευτής Λον-
τος, στην εθνοσυνέλευση της
Επιδαύρου, ενώ αντίθετα  ήταν
σε διαρκή επανάσταση, με προ-
σφορά ποταμών αιμάτων των
παιδιών της εντός και εκτός Κρή-
της… Αντίθετα η επανάσταση
στην Πελοπόννησο είχε το 1827
εντελώς εκπνεύσει, γιατί  ο Ιμ-
πραήμ την είχε λεηλατήσει, και
έπρεπε οι ναύαρχοι Κόδρικτον,
Χεύδεν, και Δεριγνύ να καταστρέ-
ψουν ολοκληρωτικά τον αιγυ-
πτιακό στόλο, στο Ναβαρίνο, για
να νεκραναστηθεί η  ελληνική
επανάσταση. 

Η αδυναμία λοιπόν της ελληνι-
κής πολιτικής να επιβάλει την
ένωση της Κρήτης με το νέο ελλη-
νικό κράτος και η αγγλική πολι-
τική, που ήθελε μια Κρήτη απο-
κλειστικά δική της βάση για την
εξάπλωση της επιρροής της Αγ-
γλίας στη Μέση Ανατολή, συνετέ-
λεσαν σ’ αυτήν την εξέλιξη. 

Οι Εγγλέζοι άλλωστε  θεωρού-
σαν ότι ο Καποδίστριας ήτανε
πράκτορας των Ρώσων  και σε πε-
ρίπτωση ένωσης  της Κρήτης με
την Ελλάδα θα διευκόλυνε την κά-
θοδο των ανταγωνιστών τους Ρώ-
σων στο Αιγαίο και έτσι  έκαναν
τα πάντα να τη αποτρέψουν με
την βοήθεια των ντόπιων ενερ-
γούμενών τους.

Η ενοχή της τότε ελληνικής πο-
λιτείας, η οποία κάτω από τις εν-
τολές των Εγγλέζων εγκατέλειψε
την Κρήτη στην τύχη της, κρύ-
φτηκε πίσω από  το άλλοθι  του
ανυπόστατου ψεύδους  ότι  δή-
θεν η Κρήτη ”δεν εκινήθη παντά-
πασιν”. Έπρεπε δε να περάσουν
83 ολόκληρα χρόνια,  την 1η Δε-
κεμβρίου 1913, για να ενωθεί τε-
λικά  η Κρήτη με την Ελλάδα, επί
Ελευθερίου Βενιζέλου, μετά από
σκληρές αιματηρές θυσίες  και
ολοκαυτώματα του Κρητικού
λαού.

Τι έγινε όμως μέσα σ’ αυτή την
καθοριστική δεκαετία για την εξέ-
λιξη του Κρητικού Ζητήματος.
Ποιος γνωρίζει σήμερα ότι η
Κρήτη χωρίς ουσιαστική βοήθεια
είχε ελευθερωθεί με τις πενιχρές
ίδιες δυνάμεις αλλά με τον δικό
της «ίδιον τρόπον».

Όλοι μιλάμε σήμερα για αρ-
ματολούς και κλέφτες, γιατί δεν
μιλάμε για τις μεγάλες προσωπι-
κότητες των αληθινών επαναστα-
τών της Κρήτης, τους Χαϊνηδες;

Γιατί δεν γνωρίζει ο κρητικός
λαός τους μυημένους στην Φιλική
Εταιρεία Κρήτες;

Γνωρίζουμε την Αγία Λαύρα,
τις επαναστατικές συγκεντρώσεις
στην Καλαμάτα και την Αρεόπολη

αλλά αγνοούμε τα σηκωμένα
φλάμπουρα των Κρητικών στα
Γλυκά Νερά και στην Παναγία τη
Θυμιανή στα Σφακιά. Ποιος έχει
μιλήσει για τα τουρκικά τάγματα
των γενίτσαρων και τους φοβε-
ρούς γενίτσαρους Αγρολίδη στη
Μεσσαρά και Αλιδάκη στον Απο-
κόρωνα. πάρχει πλήρης άγνοια
για την Καγκελαρία των Σφακιών,
για τις μεγάλες μάχες σ’ όλες τις
περιοχές της Κρήτης, για τις αιμα-
τηρές σφαγές χριστιανών στο
Ηράκλειο, στα Χανιά και στο Ρέ-
θυμνο και των 6 επισκόπων στο
Ηράκλειο. Οι ηρωικές μορφές
των Χάληδων, του κρυποχριστια-
νού  Μιχάλη Κουρμούλη, του Δη-
μήτρη Λογίου, του Ξωπατέρα του
Μανώλη Καλάκη, του Σταυρούλη
Νιώτη, του Σταύρου Ξετρύπη,
του Μιχάλη Κόρακα κ.ά. δεν ανα-
φέρονται δίπλα στους υπόλοι-
πους Έλληνες ήρωες της επανά-
στασης του 1821. Αλλά
αγνοούμε και τις μεγάλες οικογέ-
νειες των Γιαννάρηδων, των Κου-
τσούρηδων, των Τσουδερών,
των Λεράτων, των Βλάχων, των
Σαρρήδων, των Παλμέτηδων κ.ά.
που πρόσφεραν βαρύ τίμημα για
την ελευθερία.

Η συμμετοχή δε  Κρητών στα
επαναστατικά γεγονότα στην Πε-
λοπόννησο και την Ρούμελη
(Έξοδος του Μεσολογγίου, μάχη
στο Μανιάκι,  μάχη στους Μύ-
λους Αργολίδας - Ο Μακρυγιάν-
νης, μάλιστα έγραψε ότι τους Μύ-
λους  της Αργολίδας τούς
κρατούν ο Υψηλάντης με τους
Κρητικούς, μάχη στον Ανάλατο
του Πειραιά με τον Καραϊσκάκη
κ.λπ.) αποδεικνύει την ενεργό
συμμετοχή των Κρητών στην
Επανάσταση του 1821. Τα διδα-
κτικά βιβλία της ιστορίας, που σή-
μερα ένοχα σιωπούν, πρέπει να
αναδείξουν   και να εκλαϊκεύσουν
όλα τα γεγονότα της “άγνωστης”
περιόδου 1770 έως το  1843,  μέ-
χρις ότου δηλαδή  ένας  άλλος
Κρητικός,  ο μαχητής της Γραμ-
πούσας, ο Δημήτριος Καλλέργης
μαζί με τον Μακρυγιάννη επέβα-
λαν ουσιαστικά στο βασιλιά
Όθωνα, την νύχτα της 3ης Σε-
πτεμβρίου, την αποδοχή του
πρώτου συντάγματος της χώ-
ρας…

Του
Δημήτρη Κων. Σαρρή
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Ο θρύλος του 1821 δεν ανήκει στο παρελθόν, αλλά στο παρόν!

Τ
α κινήματα ανεξαρτησίας του
19ου αιώνα στην Ευρώπη αντι-
προσώπευαν την ανατολή μιας
νέας εποχής. Με την εξέγερση του
1821, τα Καλάβρυτα, η Καλαμάτα,

το Δραγατσάνι, η Αλαμάνα, το χάνι της Γρα-
βιάς, το Βαλτέτσι, η Τριπολιτσά, η Χίος, τα
Δερβενάκια, η Κάσος, τα Ψαρά, το Μανιάκι,
το Μεσολόγγι, η Αράχοβα -τι να θυμηθεί κα-
νείς;- αλλά και το Ναβαρίνο σηματοδότησαν
την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας, και ας υπήρξαν δύο εμφύλιοι πόλεμοι.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία όμως, η κοινή
γλώσσα, ο χώρος και ο λαός με την ιστορική
του συνέχεια, οι πατροπαράδοτοι θεσμοί και
παραδόσεις, η μνήμη του κοινού παρελθόν-
τος αλλά και οι ίδιες ελπίδες για το μέλλον, ο
ελληνισμός της διασποράς, δεν άφησαν να
διαβούμε το κατώφλι του εθνικού θανάτου.

Ήταν με την επανάσταση του 1821 που
για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία ένα
μικρό χριστιανικό έθνος πέτυχε τους έστω και
ψαλιδισμένους στόχους του με εθνική εξέ-
γερση. Η επιτυχία των Ελλήνων ενθάρρυνε
και άλλα εθνικά κινήματα. Από τα γεγονότα
που ακολούθησαν, η Ελλάδα αναδείχθηκε ως
ο πρώτος επιτυχημένος πόλεμος ανεξαρτη-
σίας του 19ου αιώνα.

Το ανεπανάληπτο εικοσιένα, ως προς την
ευρύτερη ευρωπαϊκή του διάσταση και τον
ευρωπαϊκό διαφωτισμό, προφανώς και δεν
μπορεί να αποκοπεί ούτε από τη μακρά πε-
ρίοδο της παρακμής του οθωμανικού κρά-
τους, αλλά ούτε και από τα χρόνια της ελληνι-
κής οικονομικής και πνευματικής ανάκαμψης. 

Δεν ήταν γενικώς και αορίστως ένα οποι-
οδήποτε συγκυριακό συμβάν αντιπαλότητας
από ομάδες ανθρώπων με αντικρουόμενα
συμφέροντα. Ήταν μία μεθοδική κίνηση εκ
μέρους των ηγετών της Φιλικής Εταιρίας, προ-
ετοιμασμένη δεκαετίες πριν, που υποστηρί-
χτηκε πλατιά από τους επί αιώνες υπόδουλους
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στον
Τούρκο Ρωμιούς. Σύσσωμο το έθνος, με όλες
του τις δυνάμεις, υπερασπίστηκε με πάθος
την κοινή πατρίδα και παράδοση. Με διχό-
νοιες, είναι αλήθεια, και έχθρες. Με τη συναί-
ρεση όμως όλων των γεγονότων η Επανά-
σταση ήταν ένας εθνικοαπελευθερωτικός
αγώνας με κινητήρια δύναμη το πάθος για
την ελευθερία και την ισότητα, μοναδική πε-
ρίπτωση στην ιστορία των λαών.

Η ελληνική εθνεγερσία, ως ύψιστη έκ-
φραση της εκρηκτικής αντίδρασης του συλ-

λογικού μας βίου, είναι το σύνθετο και συμ-
πυκνωμένο αποτέλεσμα των εμπειριών της
καθημερινότητας των σκλαβωμένων, του βιο-
τικού τους επιπέδου, των ελευθεριών που
εστερούντο, των περιορισμών που εβίωναν.
Έχει να κάνει με εσωτερικές και εξωτερικές αν-
τιπαλότητες, με χαρακτήρες, με ψυχολογικές
ιδιαιτερότητες, με επιμέρους ιδεολογίες, κρυ-
φές και φανερές επιθυμίες, με συμφέροντα,
με διεθνείς γεωπολιτικές συγκυρίες. Όλα αυτά
είναι πολυδιάστατες διαμορφωτικές σταθερές
της πορείας ανθρώπων, κοινωνιών και λαών.
Δεν επιδέχονται απλουστευτικές ερμηνείες. Το
επιτυχές όμως αποτέλεσμα του εικοσιένα ολο-
φάνερα χαρακτηρίστηκε ως Επανάσταση
εναντίον της τυραννίας και του δεσποτισμού,
για να γραφεί επάξια με χρυσά γράμματα
στις δέλτους της παγκόσμιας ιστορίας.

Παρόλα αυτά, τίποτα δεν είναι όπως φαί-
νεται. Υπήρχαν (όπως πάντα) και τότε εκείνοι
οι οσφυοκάμπτες ηγετίσκοι, που μέσα στην
τύφλα της εξουσιαστικής τους πλεονεξίας,
ταγμένοι αναιδώς στη διατήρηση των αργυ-
ρώνητων προνομίων τους, συνεργάστηκαν
γονυπετείς με τον Τούρκο. Φαίνεται, ως εκ
τούτου, ότι είναι εγγενής στην ιστορική μοίρα
του Ελληνισμού η διαρκής άσκηση πατριδο-
γνωσίας.

Λαοί που νομίζουν ότι κατοχυρώνονται
μόνο με την επίκληση του διεθνούς δικαίου,
στο τέλος καταντούν να εκλιπαρούν οικτρά
για την εφαρμογή του. Τα παραδείγματα
πολλά - και μέσα στο σπίτι μας. Εδώ είναι που
η ιστορία γίνεται το πολύτιμο εργαλείο με το
οποίο κτίζουμε το μέλλον μας και όχι η μέθο-
δος με την οποία περιγράφουμε το παρελθόν
μας. Υπό αυτή την έννοια, όσο περισσότερο
μας ενοχλεί, τόσο πιο ουσιαστική και χρήσιμη
γίνεται.

Δεν είναι επομένως καθόλου ρητορικό το
ερώτημα, τι έχει μείνει σήμερα από το πνεύμα
του εικοσιένα και εάν έχει απομείνει τέλος
πάντων κάτι από την ανεπανάληπτη εκείνη
ορμή. Διστάζω να εξωτερικεύσω την απάν-
τησή μου, ιδίως όταν αναλογίζομαι την τουρ-
κοπατημένη Κύπρο και αισθάνομαι τις εξ Ανα-
τολών νεοσουλτανικές απειλές, με τις
αναθεωρητικές φαντασιώσεις περί γαλάζιας
πατρίδας. Τότε όμως νιώθουμε όλοι, πόσο
πραγματικά ευλογημένη θα είναι εκείνη η
ώρα που θα υπάρξει επιτέλους πραγματική
φιλία και συνεργασία με όλους τους λαούς.

Έχουμε ζήσει όντως πολύ χειρότερες κρί-
σεις. Γνωρίζουμε και από υπερβολές. Μπορεί
να υπήρξαμε μισοζώντανοι και ρακένδυτοι
αλλά επιβιώσαμε, γιατί έμενε πάντα ένα κομ-
μάτι μας καθαρό. Αυτό το κομμάτι πρέπει να
διαφυλάξουμε. Αντίθετα, η ανιστόρητη μι-
κροϊστορία μπορεί να αγαπά τις χαλαρές εορ-
ταστικές επετείους και τους χαρμόσυνους πα-
νηγυρικούς αλλά όμως ξεχνά οικτρά τους
βασανισμένους ανθρώπους, εκφωνώντας
ισοπεδωτικούς επικήδειους.

Σε δύο χρόνια από σήμερα θα εορτάσουμε
τα διακόσια χρόνια από την έναρξη του ελεύ-
θερου εθνικού μας βίου. Σε εκδηλώσεις που
θα διοργανωθούν θα εξάρουμε, πολύ σωστά,
τα οφέλη της ειρήνης, της δημοκρατίας και
της συναδέλφωσης των λαών. Μεγάλη κου-
βέντα. Ποιους θα τιμήσουμε;

Ας ελπίσουμε ότι σε αυτό τον σκληρό και
αδυσώπητο κόσμο της κυνικής πλεονεξίας, θα
οριοθετηθεί τότε με νηφαλιότητα και υπε-
ράνω κάθε πρόσκαιρου μικροσυμφέροντος η
σύγχρονη θέση της χώρας, ως προς τους λε-
γόμενους φίλους, συμμάχους και αντιπάλους.
Εάν, μέσα από την ούτως ή άλλως πληθωρική
παρουσία των λόγων -στους οποίους είμαστε
ευχαρίστως εθισμένοι- υπερισχύσει η ειλικρί-
νεια της κριτικής αυτογνωσίας των ενεργειών,
τότε σίγουρα θα αναδυθεί εναργές το συμπέ-
ρασμα ότι η Επανάσταση δεν μπορεί να τε-
λείωσε. Ναι, δεν μπορεί να τέλειωσε. Όποιος
ξεχνά εναντίον ποίου και για ποιους λόγους
ξεσηκώθηκαν οι πρόγονοί μας, είτε αμαθής
πρέπει να είναι είτε κατ’ επιλογήν βολικός ξε-
χασιάρης. Δεν το επιτρέπει, άλλωστε, η ανα-
ταραχή και οι συστηματικές προκλήσεις στη
γειτονιά μας. Και η πατρίδα, πού; 

Ελεύθερη πατρίδα ζητούσαν οι πρόγονοί
μας με τον πατριωτισμό τους, ώστε να απο-
φασίζουν οι ίδιοι για τη ζωή τους. Υπάρχει τέ-
τοιο πράγμα σήμερα; Προφανώς ναι – όταν

οικοδομείται αρραγής κοινωνική συνοχή, με
ανθρώπους που έχουν το κίνητρο να αγα-
πούν τον τόπο τους, πρόθυμους να δημιουρ-
γούν για να υπερασπίζονται, ικανούς να σκέ-
φτονται με όρους συναλληλίας, τιμιότητας και
δημοκρατίας. Ιδού η νέα Μεγάλη Ιδέα. Το
κεντρί εκείνο που παρακινεί σε θυσιαστικό
πνεύμα προσφοράς προς τους άλλους.

Αυτό ακριβώς έπραξαν οι γίγαντες εκείνοι
πατέρες μας. Παρά τα ελαττώματα, τις διχο-
γνωμίες, τις έριδες και τις αγριάδες τους, επέ-
μειναν, όταν όλος ο κόσμος ήταν εναντίον
τους. Με καρτερία και γενναιότητα. Με πρω-
τοφανείς στερήσεις. Έσπρωξαν την αυγή της
ανατολής από το λυκόφως της δύσης. Ας μην
ξεχνάμε όμως ότι φυλάκισαν και έναν Κολο-
κοτρώνη, δολοφόνησαν έναν Ανδρούτσο και
η κυβέρνησή τους χρησιμοποίησε τα δανεικά
χρήματα για να στρέψει Έλληνες εναντίον Ελ-
λήνων.  Τολμώ επομένως να πω, και ελπίζω να
μην παρεξηγηθώ, ότι το μήνυμα του εικο-
σιένα σήμερα δεν είναι η ειρήνη αλλά ο πό-
λεμος. Ναι, ο πόλεμος εναντίον όποιου αδιά-
φορου -εντός και εκτός- έχει την αξίωση να
λεηλατήσει τις αρχές και την ψυχή μας. Πόλε-
μος αξιοπρέπειας, σεβασμού προς τον συ-
νάνθρωπο - ζωή υπευθυνότητας και ευθύνης. 

Τη σημερινή περίλαμπρη μέρα της εθνικής
μας παλιγγενεσίας δεν διαγράφουμε τους αν-
θρώπους για να χαθούμε σε άνευρες ιστορι-
κές αναλύσεις. Δεν μας αφήνουν οι ήχοι, οι
φωνές, οι μυρωδιές, οι εικόνες, το αίμα, τα
μαρτύρια που υπέστησαν οι ήρωές μας - από
ξένους και δικούς. Υποκλινόμαστε με ιερή ευ-
λάβεια ενώπιον των αγνών, ευγενικών και
αγαθών εκείνων μορφών -και είναι πολλοί,
γνωστοί και άγνωστοι, ποιους να πρωτοθυμη-
θούμε;- που με καταιγιστικές πράξεις φωτός
καταξίωσαν στην πρόσληψη της συλλογικής
μας ζωής το ολόγραμμα του ελεύθερου αν-
θρώπου:

Με δέος ιερό περιβάλλει η σκέψη μας τον
εθνομάρτυρα Ρήγα Βελεστινλή, με το φλο-
γερό του κήρυγμα και τις επιθέσεις που δέ-
χτηκε για τη δράση του εναντίον της αδικίας,
για το προσκλητήριο κοινού αγώνα όλων των
υπόδουλων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
λαών - με όρκον επάνω στον Σταυρό, όπως
γράφει ο ίδιος στον Θούριο.

Αγκαλιάζουμε από τα τρίσβαθα της ψυχής
μας τον Άγιο των σκλάβων και εθνεγέρτη Κο-
σμά τον Αιτωλό, γιατί με σχολεία και εκκλησίες
σκόρπισε παντού τον ζωντανό σπόρο της
αφύπνισης και της επαναστατικής προετοιμα-

σίας - για να καταλήξει στο τέλος απαγχονι-
σμένος.

Στην Αλαμάνα υποκλινόμαστε ενώπιον του
σουβλισμένου Αθανάσιου Διάκου που
έθρεψε με το καρποφόρο αίμα της θαλερής
του νιότης το δέντρο της ελευθερίας.

Συγκλονισμένοι στο Μανιάκι στεκόμαστε
βουβοί ενώπιον της λεβέντικης θυσίας του
Παπαφλέσσα - και ας γνωρίζουμε ότι χαρα-
κτηρίστηκε ως εξώλης ταραχοποιός.

Μνημονεύουμε τη στυγερή δολοφονία του
φλογερού και ασυμβίβαστου με τον τυραν-
νικό ζυγό Παναγιώτη Καρατζά - εκείνου του
τσαγκάρη που πρωτοστάτησε στην απελευ-
θέρωση της Πάτρας, αλλά επειδή οι ικανότη-
τές του ενοχλούσαν τους ανίκανους τουφεκί-
στηκε πισώπλατα.

Θυμόμαστε με ιερή ευθύνη τον δραστήριο
πατριώτη Αντώνιο Οικονόμου, ο οποίος
επειδή ξεσήκωσε τους ναυτικούς και τα πλοία
της Ύδρας για την επανάσταση, δολοφονή-
θηκε από όσους έτρεμαν μη χάσουν τα κεκτη-
μένα τους.

Δεν λησμονούμε συγκλονισμένοι ποτέ τις
διώξεις που υπέστη ο γέρος του Μοριά Κολο-
κοτρώνης, όταν καθαιρέθηκε και φυλακί-
στηκε.

Θυμός αγανάκτησης μάς κυριεύει για τη
δίκη του Γεώργιου Καραϊσκάκη, με την κατη-
γορία της προδοσίας, για την Προκήρυξιν
των δήθεν εγκλημάτων του, που υπέγραψαν
στρατιωτικοί και πολιτικοί αρχηγοί.

Σεβασμός απέραντος μας συνέχει για τον
ανιδιοτελή αγνό Σουλιώτη καπετάνιο Μάρκο
Μπότσαρη ο οποίος, όταν είδε το δηλητήριο
της φιλαρχίας να απλώνεται, αντιμετώπισε
γενναία στη μάχη την πρόκληση - για να απο-
δείξει με ποιο τρόπο αποκτώνται οι τίτλοι.

Κρατάμε πάντα μέσα μας τον αδιάφθορο
ήρωα της τιμής και της αξιοπρέπειας Νικη-
ταρά, τον οποίο η πατρίδα άφησε τα τελευ-
ταία χρόνια της ζωής του άρρωστο και απρο-
στάτευτο να ζητιανεύει στους δρόμους.

Κλαίει η ψυχή μας από ευγνωμοσύνη και
θαυμασμό για τον κατατρεγμένο, συκοφαν-
τημένο ως προδότη Οδυσσέα Ανδρούτσο -
τον φυλακισμένο και φρικτά στραγγαλισμένο.

Και ύστερα, με δακρυσμένα τα μάτια
μπροστά στο ανυπέρβλητο μεγαλείο της
ασύλληπτης θυσίας, βλέπουμε τις Σουλιώτισ-
σες με τα παιδιά τους να δείχνουν νωρίς τη
διά του θανάτου αξία της αδούλωτης ψυχής
και να προετοιμάζουν στους Μεσολογγίτες
ηρωική την έξοδο.

Ο θρύλος του '21 δεν είναι παρελθόν αλλά
παρόν. Είναι η ιστορική μας μνήμη και ευ-
θύνη, η βαθιά μας ιδιοπροσωπία, που αποτε-
λεί αναπόσπαστο μέρος της παράδοσής μας,
είναι η ίδια η εθνική μας ταυτότητα. Γιατί σή-
μερα, την ευφρόσυνη ημέρα του Ευαγγελι-
σμού της Παναγιάς μας, παραμένοντας πιστοί
στο κορυφαίο γεγονός της εθνικής μας παλιγ-
γενεσίας, θαυμασμός, τιμή, σεβασμός, δόξα
και μνήμη αιώνια αξίζει σε όλους εκείνους
που μας παρέδωσαν μαθήματα άδολου πα-
τριωτισμού και ανιδιοτέλειας, θυσιάζοντας και
την ίδια τους τη ζωή, ώστε να αναπνέουμε
εμείς σήμερα γλυκύ αέρα ανεξαρτησίας σε
πατρίδα δημοκρατική και ελεύθερη.

Ζήτω η Επανάσταση της 25ης Μαρτίου του
1821! Ζήτω η Ελλάδα!

*Πρόκειται για τον πανηγυρικό
που εκφωνήθηκε για την επέτειο 

της 25ης Μαρτίου 1821 
στον Άγιο Μηνά

Του
Κώστα Κωνσταντίνου*
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