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Εορταστική εκδήλωση 25ης Μαρτίου 1821
στις 22 Μαρτίου 2015 ηµέρα Κυριακή 16:00 ώρα στην Färberei
Stennert / Ecke Berliner Strasse 42275 W uppertal.

Στην φωτογραφία διακρίνεται ο πρόεδρος της κοινότητας των Ελλήνων στο Βούπερταλ κ.
Γεώργιος Παρίδης κατά την εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821
Συµπατριώτισσες και Συµπατριώτες
Σήµερα 25 Μαρτίου 2015 γιορτάζουµε την Εθνική επέτειο του 1821 και τον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου. Στις 25
Μαρτίου 1821 στην µονή της Μέγιστης Λαύρας στα Καλάβρυτα ο επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερµανός, ύψωσε
το Λάβαρο της Επανάστασης για την αναγέννηση του Ελληνικού Έθνους και δόθηκε από όλους ο όρκος ..
ΕΛΕΘΥΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ ..
Είναι λοιπόν για το Ελληνικό Έθνος είναι η επέτειος αυτή µια από τις µεγαλύτερες γιορτές και τούτο, ∆ιότι από
την µία πλευρά συνδυάζει την πίστη του Ελλήνων προς την χριστιανοσύνη µε τον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου
Και από την άλλη την έναρξη του αγώνα για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον Οθωµανικό ζυγό.
∆ύο µόνον λέξεις - ΕΛΕΘΥΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ - πού έδειχναν την αποφασιστικότητα των σκλαβωµένων
Ελλήνων, να αποτινάξουν τον Οθωµανικό Ζυγό µετά από περ. 400 χρόνια υποδούλωσης του Ελληνικού Έθνους,
µε την ανοχή των Ευρωπαίων !!! 400 χρόνια σκλαβιάς και όµως µέσω των κρυφών σχολειών στις εκκλησίες και
στα µοναστήρια κάτω από το φως των κεριών, κατορθώσαµε να κρατήσουµε τα ήθη και τα έθιµα µας, να
κρατήσουµε την πίστη µας και να διατηρήσουµε την γλώσσα µας, µέσω της οποίας δόθηκαν σε όλη την Υφήλιο
τα φώτα του πολιτισµού.
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Ας µην ξεχνάει η ανθρωπότητα ότι εµείς οι Έλληνες είµαστε αυτοί που δώσαµε στην ανθρωπότητα τα φώτα του
πολιτισµού. Πχ . Επιστήµες (µαθηµατικά, ιατρική, φιλοσοφία κτλ.) - Καλές τέχνες (Ακρόπολις, Παρθενών, έργα
γλυπτών κτλ.) – Αθλητισµό (oολυµπιακή ιδέα ) - Θέατρο ( Ευριπίδης , Αισχύλος, Σοφοκλής ) – Πολιτική (
∆ηµοκρατία χρυσούς αιών του Περικλέους κτλ.)
Σύµφωνα λοιπόν µε την Ιστορία το 1814 συναντιόνται στην Οδυσσό τρεις διαπρεπείς Έλληνες , µε στόχο την
σύσταση µίας οργάνωσης, η οποία θα προετοίµαζε τον ξεσηκωµό όλων των Ελλήνων κατά της τουρκικής
κατοχής. Πρόκειται για τον Νικόλαο Σκουφά από την Άρτα , τον Εµµανουήλ Ξάνθο από την Πάτµο και τον
Αθανάσιο Τσακάλωφ από τα Γιάννενα. Γεννιέται λοιπόν η Φιλική Εταιρεία. Στις γραµµές της συσπειρώνονται
έµποροι και µικροαστοί από την Ελλάδα, όλη την Ευρώπη και την Ρωσία Η Γαλλική επανάσταση του 1789 άναψε
φωτιές στις καρδιές των ανθρώπων και έγινε η αφορµή να αρχίσουν να ξεσηκώνονται οι λαοί της Ισπανίας της
Ιταλίας και της Ελλάδας. Το βάρος της προετοιµασίας για την επανάσταση αναλαµβάνει η Φιλική εταιρεία.
Στις 24 Φεβρουαρίου 1821 κηρύσσεται στο Ιάσιο της Μολδαβίας από τον Αρχηγό της Φιλικής Εταιρείας
Αλέξανδρο Υψηλάντη η επανάσταση µε την περίφηµη προκήρυξη ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ∆ΟΣ …
Η επανάσταση άρχισε στην Πελοπόννησο και επεκτάθηκε στην δυτική Μακεδονία και στα νησιά.
Το 1825 γενικεύτηκε σε όλη την κατεχόµενη από τους Τούρκους χώρα. Οι Έλληνες αρχικά δεν είχαν τακτικό
στρατό, αλλά επιδίδονταν σε κλεφτοπόλεµο τον καιρό, όµως, οργανώθηκαν µε την βοήθεια µεγάλων στρατηγών
όπως ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Γρηγόριος Παπαφλέσσας, ο Αθανάσιος ∆ιάκος, ο Κατσαντώνης, ο
Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Νικηταράς κ.α. Γενικά, οι Έλληνες αντάρτες – κατά την επανάσταση του 1821 – ήταν
ολιγάριθµοι, δεν είχαν τακτικό στρατό και ο πολεµικός τους εξοπλισµός ήταν το γιαταγάνι (πλατύ και καµπυλωτό
σπαθί), το κουµπούρι (πιστόλι) και το καριοφίλι (µακρύκαννο τουφέκι).
Στη µάχη στα ∆ερβενάκια (χωριό της Κορινθίας), στο διάστηµα 26 – 28 Ιουλίου του 1821, οι Έλληνες µε δύναµη
2.350 ανδρών – µε υποτυπώδη όπλα και χωρίς κανόνια – και αρχηγό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη (1770 – 1843)
αντιµετώπισαν τον τουρκικό στρατό µε 24.000 πεζούς και 6.000 ιππείς µε στρατηγό τον ∆ράµαλη. Τελικά στη
µάχη οι Τούρκοι υπέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή!!! Οι Έλληνες ήταν κρυµµένοι στα βράχια των βουνών
του στενού και από εκεί πυροβολούσαν τους Τούρκους τους οποίους νίκησαν µε την εξυπνάδα τους.
Επίσης, στις 8 Μαΐου του 1821 στο Χάνι ( πανδοχείο) της Γραβιάς (χωριό της Φωκίδος) οι Έλληνες µε στρατηγό
τον Οδυσσέα Ανδρούτσο (1790 – 1825) και δύναµη µόνον 120 ανδρών, αντιµετώπισαν τους Τούρκους που είχαν
στρατηγούς τους Οµέρ Βρυώνη και Κιοσέ Μεχµέτ και δύναµη 8.000 ανδρών. Τελικά οι Τούρκοι έχασαν τη µάχη
και είχαν 423 νεκρούς, ενώ οι Έλληνες µόνο 2!!!!! Στο χάνι της Γραβιάς δόθηκε µια νεότερη µάχη όπως αυτή των
Θερµοπυλών. Ονοµαστές ηρωίδες του 1821 ήταν η Λασκαρίνα Μπουµπουλίνα (1776 – 1825) από την
Κωνσταντινούπολη που πέθανε στις Σπέτσες και η Μαντώ Μαυρογένους (1796 – 1840), Ελληνίδα που γεννήθηκε
στην Τεργέστη της Ιταλίας.
Πέρα από τον στρατό και ο ελληνικός στόλος οργανώθηκε µε την βοήθεια ναυάρχων όπως ο Αθανάσιος
Μιαούλης (1769 – 1835). Ο Μιαούλης στις 24 Αυγούστου του 1824 πέτυχε µεγάλη νίκη στη ναυµαχία του
Γέροντα, ανοιχτά του νησιού των Ψαρών. Επίσης, κατάφερε νίκες εναντίον του τουρκικού στόλου στη Μεθώνη και
στη Σούδα το 1825, καθώς και πολλές άλλες νίκες. Οι Έλληνες στην Ελληνική επανάσταση χρησιµοποίησαν και
τεχνάσµατα. Γνωστός είναι ο πυρπολητής Κωνσταντίνος Κανάρης (1793 – 1877) από τα Ψαρά. Ο Κανάρης
οδηγούσε τη νύχτα καράβι γεµάτο µε εκρηκτικά και το έριχνε στις τουρκικές φρεγάτες. Ο Κανάρης το 1822
πυρπόλησε τη ναυαρχίδα του τουρκικού στόλου, καθώς και το δίκροτο του Τούρκου αντιναυάρχου στην Τένεδο.
Το 1824 πυρπόλησε 2 τουρκικά πλοία στη Σάµο και τη Μυτιλήνη, αντίστοιχα.
Τελικά, ο ελληνικός στρατός και στόλος κατάφερε να νικήσει τον πολλαπλάσιο σε αριθµό στρατό και στόλο των
Τούρκων τους οποίους και εξεδίωξε οριστικά από την Ελλάδα. Το τέλος του πολέµου σήµανε η συνθήκη της
Κωνσταντινούπολης το 1832. Εν κατακλείδι, στην επανάσταση του 1821, οι Έλληνες ξεκίνησαν αρχικά χωρίς
οργανωµένο στρατό και µε ανύπαρκτο στόλο. Κατάφεραν όµως να νικήσουν τους εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκους
στρατιώτες.
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Ακόµα και οι στρατηγοί και οι ναύαρχοι των Ελλήνων δεν ήταν επαγγελµατίες, αλλά απλοί άνθρωποι µε
στρατηγική ευφυΐα. Στον αγώνα της απελευθέρωσης από την, επί 400 έτη, σκλαβιά των Τούρκων συµµετείχαν και
ιερείς όπως ο Αθανάσιος ∆ιάκος και ο Γρηγόριος Παπαφλέσσας. Οι Έλληνες στην επανάσταση του 1821
χρησιµοποίησαν το µυαλό τους που αποδείχτηκε ανώτερο από τις στρατιές των Τούρκων και των άλλων
µουσουλµάνων που τους βοήθησαν (Αλβανοί και Αιγύπτιοι). Κλείνοντας θέλω να σας υπενθυµίσω, ότι ο
Ελληνικός λαός είναι ένας ευλογηµένος λαός.
Όλοι οι αγώνες του Ελληνικού Έθνους µας, είναι αγώνες για την ελευθερία, την πίστη, την πατρίδα, και την
οικογένεια. Ζούµε ελεύθεροι γιατί θυσιάστηκαν οι ήρωες του 21 Μιλάµε την γλώσσα µας γιατί θυσιάστηκαν οι
ήρωες του 21 και διδάξανε οι πατέρες της εκκλησίας µε τα κρυφά σχολειά την Ελληνική γλώσσα µας.
Ας γίνουν παράδειγµα προς µίµηση, οδηγός αντρειοσύνης και πατριωτισµού για το Ελληνικό Έθνος Φεύγοντας
από εδώ ας πάρουµε µαζί µας το τρίπτυχο ΠΑΤΡΙ∆Α ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ας είναι αιωνία η µνήµη των πατέρων του Έθνους, και ας βροντοφωνήσουµε όλοι µαζί.
Ζήτω η επανάσταση του 1821 - Ζήτω το Ελληνικό Έθνος µε τους απανταχού Έλληνες και Ελληνίδες

Σε µία όµορφη και σεµνή
τελετή στην κατάµεστη
αίθουσα, η κοινότητα των
Ελλήνων πιστή στην παράδοση
απένειµε φόρο τιµής, στους
ήρωες το 1821.
Η εκδήλωση ήταν αφιερωµένη
στον Ρήγα Φεραίο.
Μετά την οµιλία του προέδρου
την σκυτάλη ανέλαβε η
διευθύντρια και καθηγήτρια της
µουσικής κ. Μαριάννα Ζορµπά
µε την καθηγήτρια γερµανικών
του Ελληνικού γυµνασίου και
λυκείου κ. Άννα Ξανθάκη.
Η ροή του προγράµµατος είχε
απαγγελίες ποιηµάτων της κ.
Ασηµίνας Παραδεισά από τον
κ. Κωνσταντίνο Μπακαλούδη
και αναφορές στην ζωή και το
έργο του Ρήγα Φεραίου από
την κ. Άννα Ξανθάκη
Από την χορωδία της
κοινότητας ακούσθηκαν τα
τραγούδια: Άκρα του τάφου
σιωπή, Τσάµικος, δεύτε παίδες
των Ελλήνων, όλα τα έθνη
πολεµούν, ως πότε παλληκάρια
θα ζούµε στα στενά και ο
εθνικός ύµνος µαζί µε όλους
τους παρευρισκοµένους.
Η εκδήλωση έκλεισε µε την
προσφορά του παραδοσιακού
λουκουµιού
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Η κυρία Άννα Ξανθάκη στην αφήγηση για την Ζωή και δράση του Ρήγα Φεραίου

Σουλτάνα Γκούσαλη µέλος του ∆Σ.
Υπεύθυνη πολιτιστικών

Βασίλης Τσίγκος
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Σουλτάνα Γκούσαλη, Χρυσούλα Τζιόκα, Φρόσω Σαββίδου, Σοφία Αργυροπούλου,
Τρισεύγενη Λυµπέρη.

Αλέξης Παρίδης

Σταύρος Μπακαλούδης

