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Ο Πανηγυρικός της 25ης Μαρτίου, από την κα Πολυξένη 
Αντωνοπούλου 

 

Σεβαστό ιερατείο, αξιότιμε κύριε αντιδήμαρχε, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, 
αγαπητά μας παιδιά, 

Στις 25 Μαρτίου του 1838, πριν από εκατόν εβδομήντα τέσσερα χρόνια, γιορτάστηκε για 
πρώτη φορά η επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, αφού καθιερώθηκε με βασιλικό 
διάταγμα αυτή η ημέρα ως επέτειος ενάρξεως του Μεγάλου Αγώνα. Τα επαναστατικά 
γεγονότα στις διάφορες περιοχές της χώρας εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια του Μαρτίου του 
1821, συνεχίστηκαν κατά τον Απρίλιο αλλά και κατόπιν.  Προκρίθηκε η 25η   Μαρτίου ως ημέρα 
εορτασμού, γιατί η γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, την ίδια μέρα συνδυάζει το μέγα 
σύμβολο, σύμβολο της νέας ζωής με το μεγάλο γεγονός, στο οποίο το έθνος οφείλει την 
ανεξαρτησία του. Μπορούμε να φανταστούμε την αγαλλίαση των περίπου 3000 κατοίκων της 
Αθήνας της εποχής εκείνης, μιας Αθήνας η οποία  περιοριζόταν μεταξύ της Ακρόπολης και της 
οδού Σταδίου. Ανάμεσα στις ανεγειρόμενες νέες οικοδομές, βρίσκονταν ακόμη τα ερείπια του 
πολέμου, τα πένθη των οικογενειών ήταν ακόμη νωπά. Προσήλθαν λοιπόν στην τελετή το 
νεότατο βασιλικό ζεύγος, προσωπικότητες του αγώνα και  στρατιωτικοί αρχηγοί της φοβερής 
δεκαετίας της Επανάστασης με τα παλληκάρια τους, οι χήρες και τα ορφανά των υπέρ 
Πατρίδος πεσόντων, πολλοί από τους διδασκάλους του Γένους, καθηγητές ήδη του 
Πανεπιστημίου, που είχε ιδρυθεί τον προηγούμενο χρόνο. ‘Ηταν πολλά τα μάτια που 
δάκρυζαν. Αλλά αυτά ήταν τώρα δάκρυα χαράς. Οι Έλληνες πανηγύριζαν για πρώτη φορά τη 
μεγάλη τους νίκη ως ελεύθεροι πολίτες ανεξάρτητου κράτους.  

Η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε εξολοκλήρου εθνική. Εξεγέρθηκαν όλοι κατά του ξένου 
κυρίαρχου. Δεν την υποκίνησε ορισμένη κοινωνική τάξη, ούτε σύγκρουση οικονομικών 
συμφερόντων. Ξεσηκώθηκαν και οι τοπικοί άρχοντες και αυτοί που κατείχαν γη και οι 
πλοιοκτήτες και ο απλός φτωχός λαός. Όλοι αυτοί δεν γνώριζαν τα περί εθνοτήτων, τα οποία 
συζητούντο τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη, γνώριζαν όμως ότι ήταν Έλληνες, απόγονοι 
μεγάλου πολιτισμού και εκείνο που τους ηλέκτριζε ήταν ο αγώνας για την ελευθερία. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, που κατά την πολιορκία της 
Ακρόπολης, όταν κατάλαβε ότι οι πολιορκούμενοι Τούρκοι για να εξασφαλίσουν μολύβι για τα 
βόλια τους, κατέστρεφαν τους κίονες των αρχαίων ναών, τους έστειλε πολεμοφόδια για να 
προστατέψει τα μάρμαρα του αρχαίου πολιτισμού. Για τον αγράμματο Ανδρούτσο μερικές 
εφήμερες ελληνικές ζωές ήταν λιγότερο πολύτιμες από το ελληνικό πνεύμα το σμιλευμένο 
μέσα στα μάρμαρα 

Αλλά του ένδοξου παρελθόντος ήταν γνώστης και ο ίδιος ο Μωάμεθ ο Πορθητής, ο οποίος είχε 
ζήσει την πολιτιστική ακμή του Βυζαντίου και είχε και ο ίδιος ελληνική παιδεία. Γι’ αυτό και 
κατέταξε τους Έλληνες ως δεύτερη μετά τους Τούρκους εθνικοθρησκευτική οντότητα, και τους 
παραχώρησε θρησκευτική ελευθερία και αυτοδιοίκηση που άλλωστε εξυπηρετούσε και τα 
συμφέροντα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Υπ αυτές τις συνθήκες σχηματίζονται ελληνικές 
περιουσίες, εμπόριο και ναυτιλία, η δε Εκκλησία αναλαμβάνει το έργο της Εκπαίδευσης. Κατά 
την πρώτη περίοδο της κατακτήσεως δάσκαλος ήταν ο παπάς. Από αυτά τα υποτυπώδη 
σχολεία προήλθαν έπειτα οργανωμένα διδακτήρια με φωτισμένους δασκάλους. Σε ένα τέτοιο 
σχολείο στη Ζαγορά φοιτά και ο Θεσσαλός Ρήγας Φεραίος, ο μεγάλος εισηγητής της 
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απελευθέρωσης των Βαλκανίων και της συνένωσής τους. Για τις ιδέες του απαγχονίζεται από 
τους Τούρκουςτο 1798.  

 Είναι από τα πλέον χαρακτηριστικά γεγονότα του 21 ότι δύο ατυχήσαντες και σχεδόν αμαθείς 
έμποροι, οι οποίοι ακριβώς επειδή είχαν ατυχήσει, έπρεπε πια να είναι προσεκτικοί με τους 
λογαριασμούς τους, ο Σκουφάς και ο Ξάνθος έλαβαν την απίστευτη απόφαση να ρίξουν το 
έθνος μόνο και αβοήθητο στον τεράστιο και άνισο αγώνα. Γιατί καλλιεργούσαν μεν προς 
ενθάρρυνση των ραγιάδων τον μύθο περί ξένης βοήθειας, αλλά οι ίδιοι γνώριζαν ότι δεν 
υπήρχε καμία τέτοια ελπίδα και στήριξαν το έργο τους μόνο στις δυνάμεις του έθνους.  

Στην πράξη οι ελπίδες του έθνους ήταν πρώτον το ναυτικό με την εκπληκτική ακμή και 
οργάνωση του. Τα ελληνικά πλοία διασπούσαν τους αποκλεισμούς του Άγγλου ναυάρχου 
Νέλσωνα και τροφοδοτούσαν την πεινασμένη κατά τους Ναπολεόντειους πολέμους Ευρώπη, 
επιστρέφοντας με σάκκους αργυρών ταλλήρων. Αυτά τα πλοία υποχρεώθηκαν να εξοπλιστούν 
με πυροβόλα και με αγήματα για να αμύνονται στις επιθέσεις των Μπερμπερίνων πειρατών. Ο 
ψημένος αυτός ναυτικός λαός συμπλήρωσε την πολεμική του ανατροφή στον αυτοκρατορικό 
στόλο. Αυτός ήταν η πραγματική δύναμη στα πολεμικά πλοία των Οθωμανών. Και σε αυτά 
διδασκόταν πώς θα τα πολεμούσε.  

Από τα σπλάχνα αυτού του κόσμου θα ξεπηδήσουνε σε λίγο οι τρομεροί θαλασσομάχοι μας, ο 
Μιαούλης και ο Τομπάζης, ο Κανάρης και ο Πιπίνος, ο Τσαμαδος και ο Σαχίνης και ο Ματρόζος 
και ο θαυμάσιος εκείνος Γεώργιος Πολίτης, ο οποίος σε μια νύχτα από απλός ναύτης έγινε 
πλοίαρχος και ήρωας με το απίστευτο τρόπαιο της Μεθώνης, όπου παραδόθηκαν στις φλόγες 
εικοσιοκτώ πλοία του εχθρικού στόλου. Κανείς, ούτε ο Ραφαλιάς ούτε ακόμη και ο Πιπίνος δεν 
τολμούν να εισπλεύσουν στο λιμάνι και να κολλήσουν τα πυρπολικά τους στην Αιγυπτιακή 
αρμάδα. Το ναυτάκι παρουσιάζεται στη ναυαρχίδα όπου ο Μιαούλης μαίνεται από 
αγανάκτηση. Ακολουθεί η στιχομυθία  

«Δώσε μου το μπουρλότο του Ραφαλιά- λέει στο Μιαούλη-εγώ θα πάω».  

«Είσαι καπετάνιος εσύ»;  

«Όχι αλλά τι έχει να κάνει; Μια φορά θα γίνει δουλειά…Δίνω υπόσκεσι.»  

«Νοιώθεις που θα πας μπρε;-ερωτά ο Ναύαρχος-Δεν είναι ζεύκι…Θα πας να σκοτωθείς.»  

«Ό,τι πει ο Θεός ναύαρχε!...Με την ευκή σου!...» 

Και τους παρασύρει όλους: Τον Πιπίνο, τον Δημαμά, Τον Τσάπελη, τον Μπίκο, τον Σπαχή. Και 
το θαύμα γίνεται. Δεκαοκτώ ετών ήταν αυτό το ναυτάκι που τους έβαλε μπροστά.  

Αν οι Έλληνες θαλασσομάχοι δεν απέφρασσαν στην Αυτοκρατορία τους θαλάσσιους δρόμους, 
αυτή θα ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει τη συντριπτική υπεροχή των μέσων της και να 
καταπνίξει την Επανάσταση στις πρώτες εστίες της μεταφέροντας αμέσως ισχυρές δυνάμεις. Ο 
ελληνικός στόλος με την παρέμβασή του, κατέστησε αδρανή και σχεδόν άχρηστη την 
υπεροπλία της Αυτοκρατορίας.  

Ας έλθουμε όμως στον δεύτερο παράγοντα του Εικοσιένα: Τα Αρματολήκια, οι επισήμοι και 
αναγνωρισμένοι φρουροί των ορεινών διαβάσεων και οι κατ’ αρχάς ανταγωνιστές τους οι 
Κλέφτες, αρχικά ομάδες ληστών, που αποτέλεσαν την πιο αξιόπιστη μάχιμη δύναμη. Από τα 
σπλάχνα των κλεφτών έμελλε να ξεπηδήσουν οι αρχηγοί του αγώνα, τελειοποιημένοι στην 
τέχνη του πολέμου και σε άλλους στρατούς.  Όπως ο Καραϊσκάκης στο στρατιωτικό οίκο του 
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Αλή Πασά, όπως ο Κολοκοτρώνης στον αγγλικό στρατό κατοχής των Επτανήσων, όπως ο 
Αναγνωσταράς στο ρωσικό στρατό.  

Αυτοί είναι οι παράγοντες που δημιούργησαν το θαύμα του Εικοσιένα, το πυκνό αυτό δάσος 
των μεγαλουργημάτων. Πώς να υμνήσει και τι να πρωτοϋμνήσει κανείς. Τον Κανάρη στο 
τραγικό πυροτέχνημα της Χίου, τον Μιαούλη στη ναυμαχία του Γέροντα, που ο Γάλλος 
ναύαρχος Ζουριέν ντε λα Γκραβιέρ παραλλήλισε με τον Νέλσωνα, όταν τον είδε να 
κατατροπώνει τους ενωμένους στόλους Τουρκίας και Αιγύπτου, τον Κολοκοτρώνη στη μάχη 
της Γράνας και στην υπέροχη ενέδρα των Δερβενακίων που ανάγκασε τους Γάλλους 
αξιωματικούς Βουτιέ και Ρεμπώ να του αναγνωρίσουν τη «φυσική αντίληψη του πολέμου», με 
άλλα λόγια το φυσικό στρατηγικό νου, τον Καραϊσκάκη στη μάχη της Αράχωβας, όπου έκλεισε 
τον εχθρό σε ποντικοπαγίδα, το Δημήτριο Υψηλάντη στην Ακρόπολη του Άργους, στο Αγιονόρι-
το μεγαλύτερο στρατιωτικό κατόρθωμα της εποχής, διότι πέρασε στα νώτα του εχθρού και 
αποτέλειωσε τα λείψανα της στρατιάς του Δράμαλη-και τέλος στη λαμπρή μάχη της Πέτρας, 
όπου οι Τούρκοι υπέστησαν σκληρή ταπείνωση. Μπορούμε ακόμη να υπενθυμίσουμε την 
έξοδο της αθάνατης φρουράς του Μεσολογγίου, τα ολοκαυτώματα των Ψαρών και της Κάσου, 
τον Διάκο στην Αλαμάνα, τον Ανδρούτσο στο χάνι της Γραβιάς, τον Αναγνωσταρά στη 
Σφακτηρία και τον Παπαφλέσσα στις Θερμοπύλες της Μεσσηνίας, στο ασύγκριτο Μανιάκι.  

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι συνέπειες του Εικοσιένα υπήρξαν καταλυτικές. Η Ιερά Συμμαχία 
διαλύεται ως πολιτικός σχηματισμός μετά την διάσταση Αυστρίας και Ρωσίας. Ενισχύθηκε 
στην Ιταλία το αίσθημα της εθνικής ενότητας και της πολιτικής ελευθερίας. Στην Γαλλία 
καταλύθηκε το 1830 το απολυταρχικό σύστημα, χωρίς η άλλη μοναρχική Ευρώπη να τολμήσει 
να παρέμβει.  

Τέλος η Ελληνική Επανάσταση δημιούργησε το νέο δίκαιο για τις σχέσεις μεταξύ των λαών-το 
δίκαιο των εθνοτήτων, το οποίο  ελευθέρωσε λαούς, δημιούργησε κράτη και σε γενικές 
γραμμές είναι σήμερα η βάση του Διεθνούς Δικαίου.  

Αλλά το μεγαλύτερο ευεργέτημα του 21 προς την ανθρωπότητα είναι ότι εμφύσησε νέα πνοή 
σε όλο το διανοούμενο κόσμο της Δυτικής και της Κεντρικής Ευρώπης«Η δεκαετία εκείνη 
(1820-1830) γράφει ο Γερμανός ιστορικός του 19ου αιώνα Bulle-υπήρξε αλυσίδα γεγονότων, τα 
οποία ενίσχυσαν το φρόνημα της εθνικής ενότητας και ελευθερίας και διέλυσαν την 
απογοήτευση που εξωθούσε τα πλήθη στην εγκατάλειψη παντός ιδανικού στη δημόσια ζωή. 
Αυτά τα γεγονότα ήταν οι αγώνες των Ελλήνων για την ελευθερία. Στερέωσαν αφενός την 
πίστη στο αναφαίρετο των εθνικών δικαίων και αφετέρου την ιδέα ότι κάθε τυραννία έχει ένα 
τέλος. 

Πολυξένη Αντωνοπούλου 

 


