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Και ενώ ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου συμπίπτει
με το ξεκίνημα της Ανάστασης του Γένους μας, σαν
βροντερό καλπασμό αλόγων έρχονται και πάλι τα
μηνύματα για τον εορτασμό και της φετινής επετείου
της 25ης Μαρτίου 2022.

Στην ψυχή μας, στον νου μας  και την καρδιά μας
ακούγονται οι καλπασμοί των αλόγων και οι βροντε-
ρές φωνές του Κολοκοτρώνη, του Πλαπούτα, του
Νικηταρά, του Καραϊσκάκη, των Λονταίων, των

Πετμεζαίων και όλων εκείνων των ηρώων που έδω-
σαν τα πάντα για την επιτυχία του αγώνα. Λιμάνι και
αφετηρία μιας νέας εποχής η χώρα μας, που θα μας
οδηγήσει στο μέλλον,πάντα με πλοηγούς τους ήρωες
του 21 και ναύτες το απλό λαό, μέσα από πολλές
φουρτούνες φθάσαμε στο 2022.

Μπορεί σήμερα τα βροντερα άλογά μας να είναι
τα τανκς, τα πλοία και τα αεροπλάνα μας, όλα όμως
φωνάζουν: τα βουνά ,οι κάμποι, οι θάλασσες και οι
ουρανοί, ότι η εδαφική μας ακεραιότητα είναι αδια-
πραγμάτευτη. Μέσα στο νου μας και την ψυχή μας
πρέπει να μείνουν χαραγμένες οι βροντερές φωνές
των ηρώων μας και μέσα από την αντάρα του
κορονοϊού, με κοφτερό μυαλό και αετίσιο μάτι να



δούμε που πάει η χώρα μας. Οι Τούρκοι δεν άλλαξαν,
ούτε πρόκειται να αλλάξουν. Παμπέσικος λαός, αρ-
παχτικός, εγκληματίας, σωβινιστικός, ιμπεριαλιστι-
κός που μοναδική του σκέψη είναι του πως να
αποκτήσει πολλά όπλα και ερείσματα, για να ξανα-
φτιάξει την παλιά Οθωμανική Αυτοκρατορία!

Επειδή το Ελληνικό κράτος είναι ένα προϊόν, ενός
ιστορικού άλματος, της Ελληνικής Επανάστασης και τα
στάδια που υπερπηδήθηκαν, εκκρεμεί ανά πάσα
στιγμή, να εισπηδήσουν εκ νέου στον κοινωνικό
σχηματισμό και να ακυρώσουν αγώνες και επι-
τεύγματα δύο αιώνων,πολλοί αστάθμητοι παράγο-
ντες. Είναι πιθανόν να εκκρεμεί μία οπισθοδρόμηση.
Καλό είναι να μην την επιτρέψουμε να μην την αποδε
χτούμε, ειδικά οι νέες γενεές που έχουν τα ηνία και
την διαχείριση της χώρας.

Υπήρχαν και υπάρχουν ορισμένοι δέσμιοι της
ιδεολογίας τους, εγκλωβισμένοι στην προκατάληψη τους και
τους ερασιτεχνισμούς τους, που αρνούνται τον χαρακτήρα
της Μεγάλης Ελληνικής Επανάστασης και την θεωρούν
εσωτερικό κοινωνικό γεγονός και προϊόν του Ευρωπαϊκού
Διαφωτισμού και όχι αγώνας πανεθνικός για την εθνική μας
παλιγγενεσία και την ελευθερία του Γένους μας!

Είναι αυτοί που μας αποδομούν συστηματικά και
δηλητηριάζουν σκόπιμα το μεγαλείο της Ιστορίας μας, με
πουριτανικές, ψευτοεσευβιστικές και υλιστικές θεάσεις.
Ως ψευτοδικαιωματιστές και ψευτοέλληνες, σπιλώνουν τον
πατριωτισμό και την αγάπη για την πατρίδα, με υποκριτικές



κορώνες περί φασισμού και μεσαιωνισμού, χωρις σημαίες,
Χριστό και Σταυρό!

Σε αυτό το συμβάν δεν είμαστε και εμείς άμοιροι
ευθυνών. Εμείς ευθυνόμαστε που αφήνουμε τέτοιους
τύπους να διχάζουν, να παραπλανούν, να διοικούν και να
μας εξαπατούν ακόμη και σήμερα και καταντήσαμε κατά τον
Μακρυγιάννη <<κοπέλια των ξένων>>. Όταν συνέστησε ο
γιατρός του άγιου Καποδίστρια να βελτιώσει την τροφή του
γιατί απειλείται η υγεία του απάντησε αποφασιστικά: <<Τότε
θα βελτιώσω την τροφή μου, όταν θα είμαι βέβαιος ότι
δεν θα υπάρχει ούτε ένα Ελληνόπουλοπου να πεινάει>.
Τι ψυχικό μεγαλείο και ανθρωπιά του λαϊκού αυτού ηγέτη!
Ναι μπορεί να είμαστε σε βαθύ σκοτάδι. Αλλά όπου νάναι
ξεπροβάλλει η αυγή. Ξέρουμε εμείς οι Ρωμιοί τον δρόμο για
να βγούμε στο ξέφωτο. Και αυτό μας το δίδαξαν εκείνες οι
ηρωϊκές μορφές του 1821 που μας ψιθυρίζουν με την
σιωπή τους, όταν ευλαβικά κοιτάζουμε τα πορτραίτα τους.

Πολλές οι κατακτήσεις της επανάστασης του 1821 με
την ηρωϊκή προσωπική συμβολή αυτών των γιγάντων του
εθνικού αγώνα. Έτσι η πολύτιμος ελευθερία, η διακίνη-
ση των αγαθών, ιδεών και ανθρώπων, μαζί με το
κράτος δικαίου και την κοινωνική δικαιοσύνη, ήταν οι
μεγαλύτερες και σπουδαιότερες κατακτήσεις του
ανεξάρτητου τότε μικρού κράτους μας. Όλες όμως οι
προαναφερόμενες αιματοβαμένες κατακτήσεις απαιτούν
στερέωση και διαρκή ανανέωση, γιατί είναι προϊόν ενός
πολύ μεγάλου ιστορικού άλματος. Και είναι άλμα και μας
προξενεί κατάπληξη και θαυμασμό, πως με την πενιχρή
οικονομική κατάσταση των ελληνικών πληθυσμών,την
δεκάχρονη διάρκεια του αγώνα, δημιούργησε ασύμμετρες
οικονομικές ανάγκες και η κάλυψή τους υπονόμευσε



σίγουρα τον αγώνα. Έτσι αν και οι δραστήριοι Φιλικοί ήταν
μεγαλέμποροι και γραμματικοί, ποτέ δεν πρέπει να
υπολόγισαν το τεράστιο κόστος του αγώνα. Αν και ο
Σέκερης ως χρηματοδότης ταμίας και μερικοί καραβοκύρη-
δες που ηγήθηκαν και του αγώνα στη θάλασσα, τα
μοναστήρια  και πολύ λίγοι ακόμη, ήταν από τους αφανείς
χρηματοδότες και εδώ απαιτείται περαιτέρω έρευνα από την
ιστορία. Τελικά τα συντάγματα που ψηφίστηκαν κατά την
διάρκεια του αγώνα, όσο και τα μετέπειτα με τον
Καποδίστρια και τον Όθωνα, έθεσαν τα θεμέλια μιας
φιλελεύθερης και δημοκρατικής παράδοσης, που στα
χρόνια που ακολούθησαν αποτέλεσαν και των πυλώνα της
κατοχύρωσης των ελευθεριών του Ελληνικού λαού. Δηλαδή
του Ελληνικού συνταγματισμού.

Η 25η Μαρτίου 1821 είναι μια μέρα χαρμόσυνος και
ιστορική, που συμπυκνώνει ολόκληρο το ιστορικό νόημα
του Ελληνικού γένους και αποτελεί ανεξάντλητη πηγή και
μέγα δίδαγμα για τον Ελληνισμό των 120 εκατομμυρίων
πατριωτών μας την καταγωγή ανά την υφήλιο!

Είναι μια μέρα Ελληνικής μεγαλουργίας, όπου σύμπας
ο Ελληνισμός  γιορτάζει και πανηγυρίζει με ακράτητο
ενθουσιασμό και υψίστη τιμή και περηφάνια. Και προσβλέ-
πει πάντα με ευγνωμοσύνη προς όλους τους συντελεστές
του θαύματος της απελευθέρωσης του έθνους μας από τα
400 χρόνια δουλείας!

Είναι μια μέρα, ο Ευαγγελισμός(ευ- άγγελος=αγγέλω,
χαρμόσυνη είδηση), κατά την οποίαν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ
είπε: στην άσπιλο, αμόλυντο, άφθορο, άχραντο, αγνή,
Παρθένο Μαρία το<< Χαίρε>> και με την αναγγελία ότι:<< ο
Υιός του Θεού,  Υιός της Παρθένου γίνεται>>,για  να γίνει
η<<αρχή των θείων εορτών τε και πανηγύρεων>



Πίστη και <<όχημα του Λόγου>> από την μία  και η
Ανάσταση της Πατρίδας από την άλλη. Η μία δέχεται τον
κρίνο και η άλλη της δάφνης το κλωνάρια, που θα στεφανώ-
σουν τους νικητές, τα παλικάρια μας του 1821!

Αν και πέρασαν 201 χρόνια <<ελευθερίας>> από τα
ένδοξα εκείνα χρόνια, η πατρίδα μας περνάει μια φοβερή
δοκιμασία, πόνων και διεθνών αστάθμητων παραγόντων,
στην οικονομία, στην κοινωνία, τα ήθη και τα έθιμα μας, την
γλώσσα μας, την ειρήνη,τις διεθνείς σχέσεις.

Ο αιώνιος δράκουλας Τουρκία, δεν χόρτασε αίμα και
πάλι μας απειλή από ανατολάς. Δεν σέβεται τις συνθήκες.
Παραβιάζει κάθε τόσο το διεθνές δίκαιο, την υφαλοκρηπίδα
μας, τα σύνορά μας. Θέλει να ανασυστήσει πάλι την Οθω-
μανική Αυτοκρατορία!

Όλοι οι Έλληνες για τον Έλληνα και όλοι μαζί για την
Ελλάδα με εθνική ομοφωνία και ομοψυχία που αναβλύζει
από τις ρίζες της φυλής μας θα αντιπαρέλθουμε και αυτό
τον υπαρκτό άμεσο κίνδυνο που ταλανίζει για χρόνια το
έθνος μας, κοινά είναι τα πεπρωμένα. Μια αυτόματη  αντί-
δραση και μια υφαιστειώδη έκρηξη κατά της παρακμής και
της υποτέλειας που μας συντροφεύει για χρόνια τώρα, λόγω
έλλειψης εθνικών πολιτικών και ηγετών, μπορεί να φέρει μια
Νέα Εθνική Παλιγγενεσία, μια<<νέα πραγματική
ελευθερία>>, όταν τα αντανακλαστικά μας είναι έτοιμα και
στον ύψιστο βαθμό!

Πρέπει κάποτε να πάψει η Ελλάδα να είναι το
εκτελεστικό όργανο των Μεγάλων Δυνάμεων. Είναι ανάγκη
όσο ποτέ να διαμορφώσει μια καθαρά εθνοκεντρική
πολιτική που θα κοιτάζει πρώτιστα τα Ελληνικά συμφέρο-
ντα. Ποτέ και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μας
θεωρούν δεδομένους. Οι κάθε είδους νενέκοι δεν έχουν



θέση στη πατρίδα μας. Η χώρα μας είναι οικόπεδο γωνία
και έχει μεγάλη αξία στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.
Έλληνες Πατριώτες, ας φανούμε αντάξιοι απόγονοι όταν
χρειαστεί, των προγόνων  μας του 1821 που θυσίασαν τα
πάντα για την πατρίδα μας, την θρησκεία, την οικογένεια,
την ελευθερία και να μεθύσουμε πάλι με το αθάνατο κρασί
τους, όπως και το 1940. Το αθάνατο παράδειγμά τους να
μας δίνει δύναμη και ηθική αντοχή για να αντέξουμε τις
μεγάλες δοκιμασίες και απειλές που θα μας υποβάλλει η
Δ.Τ.Π. και το ΝΑΤΟ μέσω της Τουρκίας!

Πόσο επίκαιροι μας είναι οι στίχοι του Σολωμού στο
ποίημα του:<< ύμνος εις την ελευθερία>>.....άλλος σου
έταξε βοήθεια και σε γέλασε φρικτά(Ρώσοι με τα
Ορλωφικά). Άλλοι οϊμέ! στην συμφορά σου, όπου
εχαίροντο πολύ, σύρε να ΄βρης τα παιδιά σου, σύρε
έλεγαν οι σκληροί! Δηλαδή: Τα παιδιά της Ελλάδος με το
παιδομάζωμα που έγιναν γενίτσαροι των Τούρκων!
Τα παιδιά της Ελλάδος που σκοτώθηκαν στους πολέμους
και αψιμαχίες σε αγώνες εθνικούς και εμφυλίους!
Τα παιδιά της Ελλάδος που άφησαν τα χωριά τους και τις
πόλεις τους, μεταπολεμικά και μαζεύτηκαν στην Αθήνα,
γιατί οι εγκληματίες άχρηστοι πολιτικοί μας, παρά την διεθνή
βοήθεια, δεν ενδιαφέρθηκαν να φτιάξουν υποδομές, βιομη-
χανία και αξιοπρεπή απασχόληση, στην επαρχία.
Τα παιδιά της Ελλάδας που ξενιτεύτηκαν την εποχή των
μνημονίων, γιατί και πάλι οι πολιτικοί πούλησαν τη χώρα
στους ξένους τοκογλύφους, για να αρχίσει η ανεργία και η
αποβιομηχάνιση της χώρας και όλα τα δημιουργικά και
έξυπνα μυαλά να χαθούν για μία ακόμη φορά για την χώρα
μας!
Είναι καιρός οι πολιτικοί μας, αν σκέφτονται εθνικά και



πατριωτικά  να δημιουργήσουν εργασία, βιομηχανία,
υποδομές, οικονομία, απασχόληση, αξιοπρεπές
εισόδημα, μέλλον εδώ στη χώρα μας και να προσκαλέ-
σουμε τους απανταχού πατριώτες μας να επιστρέψουν
στην πατρίδα μας, το <<νόστιμον ήμαρ>> της Οδύσ-
σειας του Ομήρου. Ειδικά τα έξυπνα και εξειδικευμένα
μυαλά και τους οικονομικά εύρωστους για να συμβάλ-
λουν στο εθνικό γιγάντωμα της πατρίδας μας, με τα
εκατομμύρια  που θα επαναπατριστούν στην πατρογο-
νική γη από όλη την υφήλιο και να ανθίσουν και πάλι
τα χωριά μας και οι πόλεις μας, κατά το πρότυπο των
Εβραίων και να δώσουν νέα πνοή και μέλλον στη χώρα
μας!
Και όχι να προσκαλούμε εδώ στα αγιοτόκα και αιματοβαμ-
μένα χώματα τους κάθε λογής λαθρο έποικους μουσουλμά-
νους αλλόθρησκους που λόγω πολιτισμού και θρησκευτι-
κών πεποιθήσεων, ποτέ δεν θα ενταχθούν στην Ελληνική
κοινωνία(γιατί ποτέ δεν καταλάβαμε τον ρόλο της άφιξής
τους, σε μια κατεστραμμένη οικονομικά χώρα) για να
συμβάλλουν δήθεν στην αύξηση του πληθυσμού μας και τις
δύσκολες αγροτικές εργασίες, αποστρεφόμενοι τις οικονομι-
κά πλούσιες αδελφές μουσουλμανικές χώρες!
Και να πούμε στους Εθνομηδενιστές συνέλληνες, ότι η
πατρίδα μας είναι πολύ μικρή και δεν αντέχει πολυπο-
λιτισμικά πειράματα, των δικών μας πολιτικών που στήνουν
ευήκοα ώτα, στη ΔΤΠ του Σόρος,του Γκέϊτς, της συμφωνίας
Κοντεχόφεν - Καλλέργι και όλων των διεθνών ραδιούργων
και κακούργων εθνοκτόνων ανθρωπόμορφων τεράτων, όσο
ψηλά και αν βρίσκονται!

Σε αυτά τα φαντάσματα απαντάμε με τους στίχους του
Οδυσσέα Ελίτη: <<με ένα μελτέμι γερό, γεννημένο στην



Τήνο, που να ‘ρθει με την ευχή της Παναγίας και να
καθαρίσει τον τόπο από όλων των λογιών της Τουρκιάς
και της γηραιάς Ευρώπης τ΄απομεινάρια>>.
Πόσο επίκαιρο είναι το μήνυμα του μακαριστού Χριστόδου-
λου στις πονηρές μέρες μας: <<Σταθείτε όλοι όρθιοι στις
επάλξεις σας και μην ξεπουλήσετε τα πρωτοτόκια μας.
Διδάξτε στα παιδιά σας την αλήθεια, όπως την βίωσαν
οι αείμνηστοι Πατέρες μας. Ο λαός μας ξέρει να υπερα-
σπίζεται τα ιερά και τα όσια του. Το έχει κατ΄επανάλη-
ψη αποδείξει. Και θα το αποδείξει και πάλι. Αντίσταση
και Ανάκαμψη. Για να ξαναβρούμε ότι έχουμε χάσει, για
να υπερασπιστούμε ότι κινδυνεύει>>.
Τιμή, δόξα και ευγνωμοσύνη στη μνήμη όλων εκείνων που
συνετέλεσαν, στην ανάσταση και ελευθερία τους Γένους
μας και να φωνάξουμε όλοι μαζί όσο δυνατότερα μπορούμε
και μαζί με τον ποιητή να ακουστεί μέχρι την Τουρκία μεριά:
<<Χίλιες φορές αθάνατοι, πατέρες τουρκομάχοι, σεις
που τον Μάρτη κάματε, μια τέτοια σχολή νάχει!>>
Ζήτω το Έθνος μας, ζήτω η ιστορία μας, ζήτω οι
ηρωϊκοί προπάπποι μας του 1821! Αιωνία τους η
μνήμη! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ!

ΜΑΡΤΗΣ   2022      Ιωάννης    Καλάκος.


