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Στη χιλιάδων χρόνων ιστορία της πατρίδας µας, έχουν 

καταγραφεί πολλοί σταθµοί, πολλά ορόσηµα. Ξεχωριστή 

θέση ανάµεσά τους, έχει η επανάσταση του 1821, ένα 

σηµαντικότατο εθνικό, πολιτικό και ηθικό γεγονός της 

νεοελληνικής υπόστασης, και ταυτόχρονα ένα από τα πιο 

αξιοσηµείωτα συµβάντα της νεώτερης Ευρωπαϊκής ιστορίας. 

 

Η σηµερινή µέρα λοιπόν, που σηµατοδοτεί τους πρώτους 

αγώνες της Επανάστασης, από αυτόν εδώ το χώρο, του 

Μεγαλοµονάστηρου του Όσιου Λουκά, είναι µέρα τιµής και 

µνήµης. 

 

Τα γεγονότα είναι ασφαλώς γνωστά και δεν έχουν ανάγκη 

από λόγια. 

Άλλωστε αν η επετειακότητα των ιστορικών µας γεγονότων 

προσφέρεται για κάτι, αυτό είναι η ευκαιρία να συλλογιστούµε 

πάνω στην ιστορική τους διαδροµή από το τότε, µέχρι το 

σήµερα. 

Να συλλογιστούµε ανοιχτά και ρηξικέλευθα, κι όχι απλά να 

κάνουµε ένα ταξίδι αναµνήσεων. 

Προτάσσοντας στο νου, όπως είπε ο Ρήγας Φεραίος, πως 

«όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά». 
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Κι η ελευθερία κλασικά νοούµενη, όπως ήταν εντυπωµένη 

στο ιστορικό µυαλό του Ρήγα Φεραίου, δεν είναι µεταφυσική 

έννοια, άπιαστη, άυλη και υποθετική.  

Η Ελευθερία έχει τρείς χειροπιαστές όψεις: την Ανεξαρτησία, 

τη ∆ηµοκρατία και την κορύφωση του πολιτειακού βίου.  

Η αξίωση ελευθερίας, είναι ουσιαστικά, η αξίωση µιας 

εθνότητας να διαφυλάξει την οντότητά της, όπως χτίστηκε 

στο χώρο και στο χρόνο. 

 

Κυρίες και κύριοι,  

 

Σε λίγα χρόνια συµπληρώνονται ακριβώς 2 αιώνες από την 

επανάσταση του 1821.  

Ο κόσµος άλλαξε από τότε.  

Και η Ελλάδα άλλαξε. 

 

Όµως, τα αιτήµατα και τα µηνύµατα εκείνης της επανάστασης 

παραµένουν επίκαιρα. 

Επίκαιρα και άφθαρτα, γιατί δεν εκπροσωπούν τίποτε άλλο, 

παρά τα µεγάλα ιδανικά της ελεύθερης πατρίδας και της 

εθνικής αξιοπρέπειας. 

 

Περίπου δυο αιώνες νωρίτερα, η χώρα µας οδηγήτρια, κι η 

Ελληνική Επανάσταση σύµβολο, δηµιούργησαν νέο δίκαιο 

και διαφορετικές σχέσεις ανάµεσα στους λαούς – το δίκαιο 

των εθνοτήτων.  
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Το δίκαιο που στη συνέχεια ελευθέρωσε πατρίδες, 

δηµιούργησε κράτη κι έγινε σηµαία ανεξαρτησίας και 

πολιτικής πρωτοπορίας 

 

Το 21 κατέδειξε αδιαµφισβήτητα, πως τα Έθνη και οι 

άνθρωποι, θα πρέπει να θεωρούν ιδανικό ότι είναι αληθινό, κι 

αυτό θα πρέπει να παραµένει η αστείρευτη πηγή της ελπίδας 

και της αγωνιστικότητας. 

 

Αυτή είναι η κληρονοµιά µας. Η αξία της πατρίδας, της ζωής 

και το χρέος. Χρέος όχι µόνο απέναντι σε άτοµα, αλλά 

απέναντι στην ιστορία των λαών. 

 

Σήµερα, που ζούµε, µε ένα τρόπο διαφορετικό µεν, επιθετικό 

δε, την κυριαρχία των ισχυρών πάνω στους λαούς, που ο 

κόσµος βιώνει κρίσεις και βία, θα πρέπει να φέρνουµε στο 

προσκήνιο τα µηνύµατα του ελληνικού αγώνα. Για να 

καθιερωθούν οι πανανθρώπινες αξίες στον κόσµο, για να µη 

λείψουν ποτέ οι πατρίδες απ΄αυτή τη Γη.  

 

Κυρίες και κύριοι, 

Από το 1821 ως σήµερα κύλησε πολύ νερό τους ποταµούς 

µας. 

Με τον αγώνα του 21 και όλους τους εθνικούς µας αγώνες, η 

Ελλάδα, ελευθερώθηκε και προχώρησε. 

Πορεύτηκε στο χρόνο που πέρασε και πορεύεται στα χρόνια 

που θα΄ρθουν, πάντα µε ανατροπές, µε αλλαγές, µε θυσίες. 

Σαν το µύθο του Σίσυφου. Με τη δύναµη µιας χώρας που µας 

αξίζει και µε την επιδίωξη να ανυψωθεί. 
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Στη σηµερινή µέρα την επετειακή, στη σηµερινή µέρα της 

γιορτής των αγώνων µας, ας αναδείξουµε την υποχρέωσή 

µας να αγωνιζόµαστε πάντα σαν Έλληνες, σαν άνθρωποι, για 

τις πραγµατικές αξίες. 

Αξίες θεµελιακές, που δεν επιβάλλονται, δεν αλλοιώνονται, 

δεν ολισθαίνουν, αλλά δικαιώνονται µε την πρακτική και τη 

στάση του καθενός µας. 

Αξίες που έχουν συνέχεια, µνήµη, ιστορική συνείδηση και άρα 

µπορούν πάντα όχι µόνο να υπάρχουν, αλλά και να 

ερµηνεύονται αληθινά. 

 

Σήµερα, κυρίες και κύριοι, χρειαζόµαστε πάνω απ΄όλα 

συλλογισµό ελεύθερο, συλλογισµό καλό. 

Γιατί «τούτην την πατρίδα την έχοµεν όλοι µαζί, και σοφοί και 

αµαθείς και φτωχοί και πολιτικοί και οι πλέον µικρότεροι», 

κατά πως λέει ο Μακρυγιάννης. 

 

Αυτή την πατρίδα τη δική µας, πρέπει να βάλλουµε πάνω 

απ΄όλα. 

Να δώσουµε δυνάµεις κι αποθέµατα. 

Σ΄αυτή την πατρίδα, σ΄αυτή την κοινωνία να καταθέσουµε 

υπευθυνότητα και σεβασµό. 

 

Κι είναι αυτός ο µόνος δρόµος για να έχουµε µια ζωή 

καλλίτερη. Για να  

πραγµατοποιηθεί γόνιµο, δηµιουργικό, πολιτισµένο το αύριο 

το δικό µας και του κόσµου όλου.  


