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Με ιδιαίτερη χαρά και εθνική υπερηφάνεια γιορτάζουμε φέτος τα 200 

χρόνια από την Επανάσταση του 1821. 

Η Επανάσταση της εθνικής μας παλιγγενεσίας αποτελεί το 

σημαντικότερο γεγονός της ιστορίας του νεότερου Ελληνισμού. 

Σφράγισε την Εθνική πορεία των Ελλήνων,   αφού έπειτα από 9 

χρόνια σκληρού και αιματηρού αγώνα το 1830 με το πρωτόκολλο του 

Λονδίνου ιδρύθηκε το Ελληνικό κράτος και η πατρίδα μας εντάχθηκε 

έπειτα από 4 αιώνες σκλαβιάς στον πολιτικό χάρτη των ελευθέρων 

και ανεξάρτητων κρατών της γης. 

 Ως μια βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της Ελευθερίας μας, 

και όλοι, και οι κληρικοί, και οι προεστοί, και οι καπεταναίοι και οι 

πεπαιδευμένοι, και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι 

εσυμφωνήσαμεν  εις αυτόν το σκοπό και εκάμαμε την επανάσταση.  

Ο αγώνας υπό το συγκλονιστικό σύνθημα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ, 

μακροχρόνιος και άνισος, με ηρωϊσμούς αλλά και καταπτώσεις, 

κατόρθωσε να σφυρηλατήσει την εθνική μας συνείδηση, να αναπτύξει 

την εθνική ενότητα και να εμπνεύσει τις επόμενες γενεές.  

Και για την ίδια την Ευρωπαϊκή ιστορία συνιστά κορυφαίο πολιτικό 

γεγονός, γιατί όπλισε με προσδοκίες όλους τους λαούς, ενεργοποίησε 

την διπλωματία, προκάλεσε  το φιλελληνικό κίνημα  σε όλη την 

Ευρώπη και αποτέλεσε την αφετηρία για την διάλυση της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας. 



Οφείλουμε να μνημονεύσουμε όλες τις μεγάλες μορφές του αγώνα, 

πολλοί από αυτούς βρήκαν μαρτυρικό θάνατο, μπροστάρηδες στο 

πλήθος των ανώνυμων αγωνιστών όλης της χώρας : Ο 

Εθνομάρτυρας Ρήγας Φεραίος, ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄, ο 

Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Κολοκοτρώνης, ο Διάκος, ο 

Ανδρούτσος, ο Παπαφλέσσας, ο Μιαούλης, ο Κανάρης, η 

Μπουμπουλίνα, η Μαντώ Μαυρογένους, ο Υψηλάντης, ο 

Παπανικολής, ο Νικηταράς, ο Εμμανουήλ Παπάς και πολλοί 

Φιλέλληνες, με αποκορύφωση τον θάνατο του Λόρδου Μπάιρον που 

πέθανε στο Μεσολόγγι μετά τη δεύτερη πολιορκία και την ηρωική 

έξοδο « Λευτεριά για λίγο πάψε να χτυπάς με το σπαθί, τώρα σίμωσε 

και κλάψε εις του Μπάιρον το κορμί»  τραγούδησε ο εθνικός μας 

ποιητής στον θάνατό του. 

Το ταπεινό χωρίο μας πλήρωσε και αυτό βαρύ φόρο αίματος, αφού 

πήρε μέρος στην Επανάσταση της Χαλκιδικής τον Μάιος του 1821 

υπο τον Εμμανουήλ Παπά.  

Τα παλληκάρια του χωριού μας αποδεκατίστηκαν στην μάχη που 

δόθηκε στ΄ Ρήγα τ΄ λακκούδα και το χωριό και η εκκλησία μας 

παραδόθηκαν στις φλόγες και το πλιάτσικο.  

Το γεγονός αυτό έμεινε στη συλλογική μνήμη ως ο ΧΑΛΑΣΜΟΣ.  

Θα μας πει περισσότερα ο κεντρικός ομιλητής Μιχάλης Καρτσιώτης.  

Τι πετύχαμε σε αυτά τα 200 χρόνια που μεσολάβησαν από το 1821 

έως σήμερα;   

Πως πορευτήκαμε;  

Που βρισκόμαστε ως κράτος;  

Η ζωή κυλά, τα γρανάζια της ιστορίας γυρίζουν αδιάκοπα. Ας 

θυμηθούμε λοιπόν.  

Πάμπολλα ιστορικά γεγονότα συνέβησαν αυτούς τους  δύο αιώνες. 



Βαλκανικοί Πόλεμοι, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Μικρασιατική 

Καταστροφή, Αλβανικό μέτωπο, Β΄ Παγκόσμιος,  Γερμανική Κατοχή, 

ο φρικτός Εμφύλιος και η επτάχρονη δικτατορία. 

Παρά τους εθνικούς διχασμούς και τα πολιτικά πάθη με θυσίες, με 

αίμα, με ανθρώπινο μόχθο και πόνο, ΌΛΑ τα ξεπεράσαμε.  

Τα έργα της ειρήνης, η θετική πλευρά της ιστορίας, αναμόρφωσαν την 

εικόνα της χώρας, μιας χώρας υποδουλωμένης, καθημαγμένης από 

τον Τούρκο κατακτητή για αιώνες.  

Είναι αξιοθαύμαστα όσα έγιναν.  

Η διάνοιξη του ισθμού  της Κορίνθου, η αποξήρανση της Κοπαΐδας, 

το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, τα αεροδρόμια, οι ακτοπλοϊκές 

συγκοινωνίες, τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα σχολεία, τα Νοσοκομεία, 

και από τα πιο πρόσφατα η γέφυρα που ένωσε την Πελοπόννησο με 

την Στερεά Ελλάδα, η διοργάνωση των έξοχων Ολυμπιακών αγώνων 

το 2004 και πάνω από όλα η ένταξη της χώρας μας στη μεγάλη 

Ευρωπαϊκή Οικογένεια και στο ισχυρό της νόμισμα.  

Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας όλων των Ελλήνων, 

όταν επικρατεί εθνική ομοψυχία, αλληλεγγύη,  ατομική και κοινωνική 

ευθύνη, ενότητα. Τότε είμαστε ικανοί και άξιοι   για κάθε καλό και 

σπουδαίο έργο.  

Ο εορτασμός των 200 χρόνων παρά τις συνθήκες της ζοφερής 

πανδημίας που ταλανίζει όλη την ανθρωπότητα είναι μια ευκαιρία 

αναστοχασμού και επαναπροσδιορισμού από όλους μας του 

πατριωτικού μας καθήκοντος.  

Με πίστη στην ελευθερία, τη Δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη, 

την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, την εργατικότητα και την προσπάθεια 

για το κοινό καλό θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των καιρών. 

«Τούτη την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί και σοφοί και αμαθείς και 

στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. 



 Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ, μας άφησε παρακαταθήκη ο 

Μακρυγιάννης. Κι ας μην ξεχνούμε ποτέ οι τούτη η Ελεύθερη πατρίδα 

που ζούμε σήμερα, απ΄ τα κόκκαλα ειν΄ βγαλμένη των Ελλήνων τα 

ιερά»  

Ζήτω η Επανάσταση του 1821 -  Ζήτω η Ελλάδα μας !!! 


