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ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 
 
Σεβασμιώτατε, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι εκπρόσωποι της πολιτικής 
ηγεσίας, των σωμάτων ασφαλείας, υπηρεσιών και λοιπών φορέων, 
συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, αγαπητά μας παιδιά, κυρίες και κύριοι. 
  
Σήμερα διπλή γιορτή. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η Ανάσταση του 
ανθρώπινου γένους, η Ανάσταση της Ελλάδος.  

Ο Άγγελος εστάθηκε, διπλώνει τα φτερά του… 
«Ξύπνα, ταράζου, μη φοβού, χαίρε, Παρθένε, χαίρε. 

Ο Κύριός μου είναι με σε, Ελλάς ανάστα, χαίρε»!  

Αναφωνεί ο ποιητής (Αριστοτέλης Βαλαωρίτης)  

29 Μαΐου 1453, η αποφράδα ημέρα… Η Βασιλεύουσα, η Πόλη των Πόλεων  

Κωνσταντινούπολη, πέφτει στα χέρια των Τούρκων. Σκλαβώνεται η χιλιόχρονη 
αυτοκρατορία. 

Τετρακόσια χρόνια γεμάτα από πόνο, δεινά, δάκρυα, αίμα, αλλά και 
ξεσηκωμούς. 
Χρόνια μαύρα και πικρά για ολόκληρο τον Ελληνισμό.  
Χρόνια περιφρόνησης και βασανιστηρίων. 
Χρόνια καταπάτησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Σκοπός του κατακτητή, η εξόντωση του γένους των Ελλήνων. 
Παιδομάζωμα! Ελληνόπουλα γίνονται φανατικοί Γενίτσαροι. Ξεχνούν γονείς, 
γλώσσα, θρησκεία, ξεχνούν την πατρίδα τους και πολεμούν εναντίον της. 
Οι Εκκλησίες γίνονται τζαμιά! Σχολεία κλείνουν! Δάσκαλοι διώκονται, ελληνικά 
βιβλία καταστρέφονται. Η μάθηση και η θρησκεία είναι όπλα επικίνδυνα που 
πολεμούν τη σκλαβιά.  

Μα ο σκλάβος Έλληνας ζει και αναπνέει με αδιάφθορη και αδούλωτη ψυχή.  
Το μαρτυρούν oι ελεύθεροι πολιορκημένοι στο Μεσολόγγι και οι μανάδες 

του Ζαλόγγου που με τα παιδιά τους χορεύουν το χορό του θανάτου και συνάμα 
το χορό της Λευτεριάς.  

Οργανώνονται κάτω από τα μάτια του δυνάστη τμήματα εξέγερσης, τους 
Κλέφτες και τους Αρματολούς.  

Η Εκκλησία, μάνα και τροφός του Γένους γαλουχεί, παρηγορεί και 
εμψυχώνει. Οργανώνει και λειτουργεί τα «Κρυφά Σχολειά». Σχολικές 
αίθουσες, οι εκκλησιές και τα μοναστήρια. Δάσκαλοι, οι παπάδες κι οι καλόγεροι 
που μεταλαμπαδεύουν γνώσεις και κρατούν άσβηστη τη σπίθα της Λευτεριάς 
στα Ελληνόπουλα.  
Φωτεινό παράδειγμα ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός που με τα απλά και 
παραστατικά θεία κηρύγματά του στηρίζει την Πίστη των υποδούλων, ενάντια 
στους εξισλαμισμούς και  με το αγιασμένο αίμα του ποτίζει το δένδρο της 
Λευτεριάς, μαζί με το αίμα αναρίθμητων Νεομαρτύρων και ηρώων. 
Φως λαμπερό ο Ρήγας Φεραίος που με το Θούριό του ξυπνά τους υπόδουλους 
Έλληνες.   
Και φτάνει η ευλογημένη ώρα. Πρωτεργάτες, οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας 
Σκουφάς, Ξάνθος, Τσακάλωφ.  
Όλα είναι έτοιμα. Ξημερώνει η άγια μέρα που περίμενε η Ελλάδα για 
τέσσερις αιώνες. Ξημερώνει η 25η Μαρτίου 1821. 

 Στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, μια χούφτα παλικάρια, ζητούν από τον 
επίσκοπο Παλαιών Πατρών Γερμανό, να τους ευλογήσει τα όπλα.  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ! βροντοφωνάζουν.   
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ! ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. 
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Αρχίζει ο αγώνας, γεμάτος θυσίες και αίμα. Η Επανάσταση απλώνεται απ’άκρη  
σ’άκρη. Η σπίθα της Λευτεριάς γίνεται λάβα.  

Ολόκληρο το γένος σε Εθνικό αναβρασμό, σε Εθνικό παραλήρημα. 
Τριπολιτσά, Δερβενάκια, Χίος Ψαρά, διαλαλούν πως «η αντρειοσύνη δεν 
μετριέται με το στρέμμα. Με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και με το 
αίμα» (Κωστής Παλαμάς).  
Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄ απαγχονίζεται στην Πόλη. 
Ο Αθανάσιος Διάκος στην Αλαμάνα πολεμά μέχρις εσχάτων με το σπαθί στο 
χέρι σαν σπάει το τουφέκι του σκορπώντας τον θάνατο στον εχθρό. Κι    
αιχμάλωτος με τι παλικαριά αντιμετωπίζει τον βασανισμό και τον βάρβαρο 
θάνατό του!  
«Το Διάκο τότε παίρνουνε και στο σουβλί τον βάζουν, 
ολόρτο τον εστήσανε κι’ αυτός χαμογελούσε» 
Στο Χάνι της Γραβιάς ο Οδυσσέας Ανδρούτσος με τα παλικάρια του περνάν 
στην ιστορία! 
Καραϊσκάκης, Παπαφλέσσας, Μακρυγιάννης, Μπότσαρης, Νικηταράς, 
Κανάρης, Μιαούλης, Μπουμπουλίνα, Μαντώ Μαυρογένους και τόσοι άλλοι 
πρωτοστατούν και συντρίβουν τον εχθρό. Μπροστάρης ο πόθος για τη 
Λευτεριά!  
Τον πόθο αυτόν προδίδουν τα λόγια του Γέρου του Μοριά, Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη: «Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν 
εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε 
ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις…αλλά ως μια 
βροχή, έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας. Και όλοι, και 
ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και 
οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό 
και εκάμαμε την Επανάσταση».  
 
Η Κύπρος δίνει το παρόν. Όλοι οι κληρικοί με αρχηγό τον αρχιεπίσκοπο 
Κυπριανό, γίνονται μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Κύπριοι αγωνιστές θυσιάζονται 

στο πλευρό της Επαναστατημένης Ελλάδας. Τ’αντρειωμένου ο θάνατος, 
θάνατος δε λογιέται. 

 
Η Χαλκιδική με τον Εμμανουήλ Παπά πρωτεργάτη της Επανάστασης στη 
Μακεδονία μας, μαρτυρούν πως τη θέληση ενός λαού είναι ικανή να διδάξει, 
πώς να ζει κανείς ελεύθερος.  
 
Με αγώνες και θυσίες που κράτησαν επτά ολόκληρα χρόνια, κατάφερε η 
Ελλάδα να λευτερωθεί.  
Όπως είπε και ο Κολοκοτρώνης «Είναι θέλημα Θεού. Είναι κοντά μας και 
βοηθάει, γιατί πολεμάμε για την πίστη μας, για την πατρίδα μας, για τους 
γέρους γονιούς, για τ΄αδύνατα παιδιά μας, για τη ζωή μας, για τη λευτεριά 
μας...Κι όταν ο δίκαιος Θεός μάς βοηθάει, ποιος εχθρός ημπορεί να μας 
κάνει καλά...». 
Πολλοί είπαν, πως ο ξεσηκωμός των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων, ήταν 
καθαρή τρέλα. 
Το ολιγάριθμο γένος των Ελλήνων έδειξε παράτολμο θάρρος και ηρωισμό 
αντίθετα προς κάθε λογική πρόβλεψη.   
 «Η τύχη μας, λέει ο Μακρυγιάννης, έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους. 

Παλαιόθεν ως τώρα, όλα τα θηρία πολεμούν να μας φάνε και δε μπορούνε. 
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Τρώνε, τρώνε, μα μένει πάντα μαγιά. Αυτή η μαγιά είναι η σπίθα που έφερε το 
θάμα». 
Οι ήρωες αγωνιστές, μας προσφέρουν το μήνυμα ότι ο άνθρωπος νοείται 
άνθρωπος μόνο ως ελεύθερος, ότι η ανθρώπινη ζωή νοείται μόνο μέσα σε 
συνθήκες ελευθερίας, αυτοδιάθεσης και ανεξαρτησίας. Τι θα γίνει όμως στο 
μέλλον; Την απάντηση δίνει και ο Κολοκοτρώνης που είπε: «Σε μας μένει να 
ισιάξουμε και να στολίσουμε τον τόπο με θεμέλια της πολιτείας, την ομόνοιαν, 
τη θρησκεία και την φρόνιμον ελευθερία». 

Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε αυτούς που θυσιάστηκαν 
και μας παρέδωσαν την ελευθερία με την ιερή υποχρέωση να τη 
διαφυλάξουμε, και με τη σειρά μας να την παραδώσουμε από γενιά σε γενιά 
σαν ιερή παρακαταθήκη.   
Σήμερα, που η χώρα βιώνει μια οικονομική, κοινωνική και κυρίως πνευματική 
κρίση. Σήμερα που ζούμε σε έναν κόσμο αταξίας, σύγχυσης και φόβου. 
Σήμερα, που ξαναπληρώνουμε σαν χώρα και σαν λαός την άγνοια της ιστορίας 
μας. Το μεστό μήνυμα της 25ης Μαρτίου είναι πιο επίκαιρο από ποτέ!    
 

Πίστη! Πατρίδα! Θυσία! Τιμή! Αρετή! Ελευθερία! 
 
Αγαπητά μας παιδιά! «Δράξασθε παιδείας»! Πορευθείτε με όραμα και στόχους 
στη ζωή σας! Αγωνίζεστε με πίστη και αρετή για την πραγμάτωσή τους! Μην 
σταματάτε την προσπάθεια! Έχετε οδηγούς τα ιδανικά του ΄21, τις άσβηστες 
μέσα στους αιώνες, αξίες του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας!   
 
Τούτη την ώρα, τιμώντας τους Ήρωες όλοι εμείς, ευχόμαστε να φανούμε άξιοι 
απόγονοι αξίων προγόνων.  

 

Σαν ίσκιοι μεγαλόκορμοι κι απείραχτοι απ’ τα χρόνια, 
Σέρνετε εμάς τ’ αγγόνια στο δρόμο της τιμής! 

(Γεώργιος Δροσίνης) 
 

Ζήτω Ελλάδα Αθάνατη! 
 
 

Ευχαριστώ 
 
 
 
 

Γεώργιος Τρικαλιώτης 
Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος ΠΕ82 

ΕΠΑΛ Αρναίας 
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