
ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Στην ομιλία μου για τη σημερινή μεγάλη μας επέτειο επιθυμώ να αναφερθώ 
ιδιαίτερα στον αποφασιστικό ρόλο που διαδραμάτισαν ευρύτερες 
κοινωνικές ομάδες του υπόδουλου Ελληνισμού στην εθνεγερσία και 
τον αγώνα του 21. Οι λόγοι που με κάνουν να τονίσω σήμερα αυτή την-- 
πλευρά υπαγορέυονται, εκτός άλλων, και από ευαισθησία στην επαγγελματική 
σύνθεση του πληθυσμού και την οικονομική ανάπτυξη της Ρόδου.
Ιδιαίτερα στους κρίσιμους καιρούς που ζούμε, με την παρατηρούμενη έξαρση 
των εθνικιστικών τάσεων, είναι νομίζω επιβεβλημένο να γίνει πρνή συνείδηόη, 
ότι η εθνική μας ανεξαρτησία συντελέστηκε, άρα και εξασφαλίζεται 
στο μέλλον, όχι μόνον από το έργο των γνωστών μας φωτεινών; και 
ηρωικών μορφών του 21 αλλά και από την καθημερινή και ως άσημη 
θεωρούμενη συμβολή όλων. Μονον όταν αναγνωρίζουμε και τιμούμε τη 
συμβολή που είχαν όλες οι κοινωνικές τάξεις κατά τον εθνικοαπελευθερωτικό 
μας αγώνα μπορούμε να απαιτούμε με αξιοπιστία από τις σημερινές κοινωνικές 
ομάδες να αγρυπνούν, να διαφυλάσσουν και να αξιοποιούν το πολύτιμο αγαθό 
της ελευθερίας που κληρονομήσαμε.

Στα 400 χρόνια σκλαβιάς που είχαν προηγηθεί είχαν αναπτυχθεί βέβαια μορφές 
μιας κατ'ανάγκην συμβίωσης των υπόδουλων με τον κατακτητή. Η κατ'ανάγκην 
συμβίωση αυτή διαταρασόταν κατά καιρούς από τοπικές εξεγέρσεις, ιδιαίτερα 
των νέων, των κλεφτών και αρματωλών, των κατοπινών φορέων του αγώνα που 
ο Μακρυγίαννης τους αποκαλεί "μαγιά της λευτεριάς". Όμως οι σποραδικές και 
αυθόρμητες αυτές εξεγέρσεις, όσο και να τόνωναν την περηφάνεια των 
Ελλήνων δεν έπαιρναν τον χαρακτήρα μιας πανελλήνιας εξέγερσης.
Αξίζει λοιπόν να διερωτηθούμε, ποιές ήσαν οι προϋποθέσεις ώστε η εξέγερση 
ενάντια στον κατακτητή, ξεπερνώντας τα στενά τοπικά όρια να γιγαντωθεί και 
νά γενικευτεί σε πανελλήνια επιστράτευση. Με την εθνεγερσία τους αυτή οι 
σκλαβωμένοι έλληνες τίναξαν στον αέρα όλες τις μορφές της κατ' ανάγκην 
συμβίωσης που είχαν με τον κατακτητή και έθεσαν στους εαυτούς τους το 
δίλημμα: ή ελευθερία ή θάνατος.
Βέβαια δεν μπορούν να αναπτυχθούν στα λίγα λεπτά της ομιλίας μου οι 
πολύμορφες προϋποθέσεις που συνέβαλαν στο ξύπνημα και τη συσπείρωση 
του έθνους σ'ενά κοινό αγώνα. Όμως μπορούν να γίνουν ορισμένες 
επισημάνσεις:
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Οι προϋποθέσεις αυτές δεν μπορούσαν να προέλθουν μόνον από την στυγνή 
καταπίεση και την φτώχεια. Η κτηνωδία του ζυγού και η οικονομική εξαθλίωση 
έσπρωχναν βέβαια τους ραγιάδες προς την εξέγερση, όμως όταν "ο 
υποσιτισμός έφθανε ως τον ανώτατο βαθμό, τότε ο εξαντλημένος οργανισμός 
τους ήταν ανίκανος να προβάλει και την παραμικρή αντίδραση". Η πείνα και ο 
υποσιτισμός, έγραφε ανώνυμος προεπαναστατικός συγγραφέας, "καταβάλλει 
την γεναιότητα και σταθερότητα των δύστυχων πατέρων και θαμπώνει το 
πνεύμα των τέκνων". Ίσως γι' αυτό παρατηρούνταν αδιαφορία και κατάπτωση 
των σκλάβων σε μερικά ελληνικά χωριά, κατάσταση που μερικοί ξένοι 
περιηγητές την έβλεπαν, επιφανειακά, ως σημάδι εκφυλισμού κάτω από το 
ζυγό της μακραίωνης σκλαβιάς.

Εδώ πρέπει να δούμε τη σημασία που είχαν οι πνευματικοί και 
κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες ώστε να διασωθεί ως "Γενός" ό,τι επέζησε 
από τον ελληνοβυζαντινό κόσμο μετά την λαίλαπα των οθωμανικών 
κατακτήσεων.
Η κοινή γλώσσα και θρησκεία, οι λαϊκές παραδόσεις, τα ιστορικά τραγούδια και 
οι θρύλοι για την μελλοντική αποκατάσταση του Έθνους μετουσίωναν την 
απελπισία και τη φτώχεια σε ιστορική δύναμη που ασκούσε μέσα στις ψυχές 
των σκλαβωμένων συνεχείς επιδράσεις για τη δημιουργία μιας νέας, 
ελεύθερης και καλύτερης ζωής.
Από τη μια το Βυζαντινο-ορθόδοξο παρελθόν και η ένδοξη αρχαία ελληνική 
Κληρονομιά, από την άλλη οι επιδράσεις των δυτικοευρωπαϊκών 
κοινωνικοπολιτικών μεταβολών και ο συντελούμενος επαναπατρισμός της 
λόγιας παιδείας στην γενέτειρά της έκαναν ακόμη περισσότερο δυσβάσταχτα 
τα δεσμά του κατακτητή και σφυρηλατούσαν το εθνικό φρόνημα για την 
καθολική εξέγερση.

Στο σημείο αυτό μπορούμε να δούμε την καταλυτική, θα έλεγα, σημασία που 
είχε η οικονομική συμβολή και προσωπική δραστηριοποίηση των εμπόρων, 
ιδιαίτερα εκείνων που ζούσαν εκτός Ελλάδος, των λογιστών και Φοιτητών, τών 
ναυτών και οι άλλων ανώνυμων εργαζομένων, ώστε οι παράγοντες που 
ανέφερα παραπάνω, ο ένας με τον άλλο να αναπτύσσονται και να 
συνυφαίνονται όλοι μαζί με αποτέλεσμα την εθνεγερσία και απελευθέρωση. 
Είναι αξιοπρόσεκτο ότι οι ιδρυτές και τα περισσότερα μέλη της Φιλικής 
εταιρείας ήσαν έμποροι και εμπορουπάλληλοι ή λογιστές. Συγκεκριμένα, 54% 
από τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας ήσαν έμποροι και απ'αυτούς 74%



ανήκαν στους Ελληνες της Διασποράς. Ακολουθούν οι Δάσκαλοι με 20%, οι 
Λογιστές και εμπορουπάλληλοι, οι Γιατροί, οι Φοιτητές, οι 
Στρατιωτικοί, οι Κληρικοί όλων των Βαθμιδών, οι Ναυτικοί και 
άλλες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.

Πολλοί λόγοι επέτρεψαν ειδικά στους εμπόρους, τους στρατιωτικούς και 
άλλους επαγγελματίες που είχαν καταφύγει και ζούσαν στο εξωτερικό να 
πρωτοστατήσουν στον κοινό αγώνα.
Συγκριτικά με τους ομοεθνείς των στην οθωμανική αυτοκρατορία, ζούσαν σε. 
ευνομούμενα και πολιτισμένα κράτη και ορισμένοι απ'αυτούς είχαν 
συσσωρεύσει αρκετό πλούτο. Στην Ρωσία και Αυστροουγγαρία π.χ. που ζούσαν 
οι περισσότεροι Ελληνες της διασποράς - σύμφωνα με τον Καποδίστρια 
1355.000 - διέθεταν ένα μεγάλο αριθμό εμπορικών Οίκων. Μόνον στη Ρωσία 
υπήρχαν 800 ελληνικοί εμπορικοί Οίκοι. Είχαν αναπτύξει τις εργασίες τους, 
ήσαν πιο μορφωμένοι, γνώριζαν ξένες γλώσσες, έρχονταν σε επαφή με τις 
κοινωνικές και πολιτισμικές ιδέες που διαπερνούσαν τότε την Ευρώπη, 
γνώριζαν πιο σύγχρονα ήθη και έθιμα και συναισθάνονταν πιο έντονα την 
ταπείνωση για την σκλαβιά της Ελλάδας από ένα βάρβαρο κατακτητή. Αυτά τα 
δεδομένα σε συνδιασμό με το γεγονός της επικείμενης κατάρρευσης της 
τουρκικής αυτοκρατορίας τους έκαναν πιο τολμηρούς, πιο επαναστατικούς.

Και πριν την επανάσταση οι απόδημοι διατηρούσαν ζωηρές συναλλαγές με 
την ιδιαίτερη πατρίδα τους: Έστελναν χρήματα στους συγγενείς τους ή στους 
λογίους για πνευματικούς και παιδευτικούς σκοπούς, ή άφηναν 
κληροδοτήματα για κοινωνικούς, θρησκευτικούς και άλλους σκοπούς.
"Γιος εμπόρου ο Γ. Λασσάνης από την Κοζάνη, έγραφε ... ότι οι έμποροι με τις 
γεναιόδωρες εισφορές τους έδωσαν τη δυνατότητα να τυπωθούν και να ιδούν 
το φώς της δημοσιότητας συγγράμματα, ως επί το πλείστον μεταφράσεις, οι 
οάοίες από τις αρχές του 19. αιώνα πλημμύρισαν την Ελλάδα, καθώς και να 
κυκλοφορήσουν πολιτικές και λογοτεχνικές εφημερίδες. Και συνεχίζοντας ο 
ίδιος πρόσθετε και τόνιζε, κάτι που" -όπως επισημαίνει ο ιστορικός Απόστολος  
Βακαλόπουλος, "καμμιά πηγή ως τώρα δεν μας το είχε αναφέρει και κανείς 
δεν το είχε προσέξει: ότι από τις ανάγκες για την οργάνωση του 
εμπορίου δημιουργήθηκε κοντά στους εμπόρους μια πολυάριθμη  
τάξη μορφωμένων υπαλλήλων," των λόγιστων-γραμματικών που με 
τη γλωσσομάθειά τους, με την άμεσς επάφή τους με τα £*φωπ€ήικό
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ήθη και έθιμα συνέβαλαν "όσο δεν θα μπορούσε να το φανταστεί 
κανείς στην πολιτιστική και ηθική ανύψωση των Ελλήνων".
Με παρόμοιο τρόπο συνέβαλαν στην Εθνεγερσία και άλλοι επαγγελματίες:
Οι ναυτικο ί π.χ. γυρίζοντας στην πατρίδα τους μετέφεραν όχι μόνον 
χρήματα, αλλά και νέες αντιλήψεις ζωής και επαναστατικές ιδέες". Παρόμοια με 
τους νέους που σπούδαζαν έξω, γνώριζαν τον έξω κόσμο, τον τρόπο ζωής των 
κατοίκων των ξένων χωρών, τα πολιτεύματά τους, τις ιδέες τους και ζούσαν τις 
αντιθέσεις ανάμεσα στις μακρυνές εκείνες χώρες και στην οθωμανική 
αυτοκρατορία. "Βασιλιάδες στα καράβια τους, τα γρήγορα σαν τους 
ανέμους, ξαναγίνονταν σκλάβοι μόλις έμπαιναν στο λιμάνι", αναφέρει 
χαρακτηριστικά ένας ξένος περιηγητής.

Αντίθετα, οι έμποροι και άλλοι επαγγελματίες που ζούσαν στα αστικά κέντρα 
της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ενώ βρίσκονταν σ'επικοινωνία, είχαν εμπορικές 
συναλλαγές και σ'ένα μεγάλο βαθμό παρόμοιους πόθους για λύτρωση με τους 
ομοεθνείς των του εξωτερικού, όμως ήσαν καταδικασμένοι σε μια κατ'ανάγκην 
συμβίωση με τον κατακτητή. Ήσαν λοιπόν, προσεκτικοί, διατακτικοί, γιατί 
επάνω από τα κεφάλια τους κρεμόταν ο βρόχος ή το γιαταγάνι του Τούρκου 
δημίου. Τελικά βέβαια τα βαθύτερα αισθήματα της ντροπής και της ελευθερίας 
υπερνίκήσαν αυτούς τούς δισταγμούς και τα προσωπικά συμφέροντα "Άλλωστε 
έβλεπαν ότι η ζωή τους δεν είχε την παραμικρή αξία κάτω από τον βάρβαρο 
ζυγό"
Το γεγονός όμως ότι πρώτοι οι έμποροι του εξωτερικού κινήθηκαν 
για τον ξεσηκωμό του Έθνους δεν σημαίνει, ότι η επανάσταση του 
1821 είναι δημιούργημα μόνον της άστκής τάξης. Κοινή είναι η 
διαπίστωση, διαπιστώνει ο προαναφερθείς ιστορικός ότι η ιδέα της ελληνικής 
επανάστασης ξεκίνησε με την πρωτοβουλία ιδίως των αστών, θα έλεγε κανείς 
των μικροαστών, αλλά ο αγώνας πραγματοποιήθηκε με τις δυνάμεις όλου του 
σΤράτεϋμένου Έθνους και ιδίως των βιοτεχνών, γεωργών και βοσκών γιατί 
αυτοί αποτελούσαν και τη μεγάλη πλειοψηφία του. Έτσι αν θέλουμε να είμαστε 
αντικειμενικοί, καταλήγει ο ίδιος ιστορικός, "πρέπει να χαρακτηρίσουμε 
την ελληνική επανάσταση έργο ολόκληρου του ελληνικού λαού, 
κατ'ουσίαν εθνικοαπελευθερωτική με ευδιάκριτες κατά καιρούς  
κοινωνιστικές τάσεις, αφού άλλωστε η αστικά τάξη, που έχει την 
πρωτοβουλία στο συναγερμό όλου του έθνους, επηρεάζεται από τα 
συνθήματα της γαλλικής επανάστασης και από τις - έστω ασθεν^ίσ,- 
ζυμώσεις άλλων τάξεων ή ομάδων". "  '
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Το μήνυμα της Επανάστασης του "21" ήταν μήνυμα πολύτιμης ελευθερίας, 
ενότητας και συνεργασίας μέσα στη διαφορετικότητα. Μήνυμα για την 
εντατική αξιοποίηση όλων των δυνάμεων του Ελληνισμού: υλικών, 
πνευματικών και ηθικών, ακόμη μήνυμα περηφάνιας, προόδου και στροφή προς 
τη γνώση.
Αυτές είναι θα έλεγα οι αξίες που μας κληροδότησε η Ελληνική Επανάσταση. 
Αξίες επίκαιρες που σήμερα όσο ποτέ θα μεταφράζονται και σε διάθεση 
συνεργασίας και εντατική δουλειά, εκσυγχρονισμό, αξιοκρατία, οργάνωση και 
νηφαλιότητα.

Εδώ και χρόνια ο Γ. Σεφέρης έλεγε:

Τώρα πρέπει να λογαριάσουμε πως προχωρούμε.
Να αισθάνεσαι δε φτάνει μόνο.

Ούτε να στέκεσαι στην παλιά πολεμίστρα ....
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(Είναι αναγκαίο να δούμε νηφάλια τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, κάτω από τις οποίες 
ξεκίνησε η μεγάλη εθνεγερσία του 21. Από τη μια η διεθνής ιερά συμμαχία που μετά την 
πτώση του Ναπολέοντα ήταν αμείλικτος εχθρός κάθε εθνικοαπελευθερωτικού και κοινωνικού 
κινήματος. Από την άλλη μια τουρκική Αυτοκρατορία με άφθονα οικονομικά μέσα και ένα 
πανίσχυρο τακτικό στρατό. Αντίθετα οι σκλαβωμένοι Ελληνες ήσαν χωρίς οικονομικούς 
πόρους, με υποσιτισμό, χωρίς πολεμοφόδια και χωρίς τακτικό στρατό. Όπως διηγείται ο 
γέρος του Μόριά, η αρχηγία σ'ένα σώμα ατάκτων ήταν μια τυραννία. Να φέυγουν του 
αρχηγού "κάθε μέρα και πάλι να έρχονται, να βαστάει ένα στρατόπεδο με ψέματα, με 
κολακείες, με παραμύθια. Να του λείπουν και ζωοτροφές και πολεμοφόδια, και να μην ακούν 
και να φωνάζει ο αραχηγός.."Πραγματικά η επανάσταση (ραινόταν λογικά τελείως αδύνατη. 
Ετσι μπορούμε να κατανοήσουμε ότι στις συνθήκες αυτές και κάτω από φοβερές πιέσεις και 
απειλές, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, υπήρχαν προσωρινές και μεμονωμένες έστω τάσεις 
για ένα είδος κατ'ανάγκην πολιτικής συμβίωσης με τον κατακτητή. Ακόμα και μεγάλοι 
ήρωες του 21 που ανήκαν στους αρματωλούς και κλέφτες, τη μαγιά της λευτεριάς, όπως 
τους αποκαλέι ο Μακρυγιάννης, είχαν δουλέψει παλαιότερα στην υπηρεσία των τοπικών, 
τουρκικών κυρίως αρχών ως φρουροί της υπαίθρου.
Το ερώτημα είναι ποιά ήταν η δύναμη που έκανε τους Ελληνες να τολμή- σουν το 
ακατόρθωτο: να ξεσηκωθούν και θραύοντας τις διάφορες μορφές μιας κατ' ανάγκην 

. συμβίωσης με τον κατακτητή που είχαν δημιουργηθεί στο διάστημα 400 χρόνων σκλαβιάς 
να θέσουν για τους εαυτούς των το δίλημμα "ή ελευθερία ή θάνατος".

Βασική προϋπόθεση για την επανάσταση του 21 ήταν να ανάψει η εθνικοεπελευθερωτική 
φλόγα που υπόβοσκε μέσα στις στάχτες, η δύναμη που ήταν σε λανθάνουσα κατάσταση να 
αφυπνιστεί και να αρδευτεί σε αποτελεσματικό έργο. Χωρίς την αφύπνιση και άρδευση αυτή 
πολλές δυνάμεις που είχαν καίρια σημασία στον αγώνα χάνονταν. Ετσι π.χ. οι "αρματωλοί 
και κλέφτες", η "μαγιά της λευτεριάς", όπως τους αποκαλεί ο Μακρυγιάννης


