
  

 

 

Η σημερινή θεατρική παράσταση  αποτελεί μία μικρή προσπάθεια να 

μεταφέρει μπροστά στα μάτια μας , έστω και ελάχιστα, το κλίμα 

εκείνης της εποχής της λαχτάρας του Μεγάλου Ξεσηκωμού. Και 

βλέπουμε τους ήρωες να ξυπνούν μουδιασμένοι, με την ιδέα της 

ελευθερίας να τους δροσίζει το ιδρωμένο από την ραθυμία της 

σκλαβιάς μέτωπο….. Ακόμα  και στις κωμικές στιγμές  

αναγνωρίζουμε τον Έλληνα που ενθουσιάζεται, αλλά και τον Έλληνα 

που πιστεύει σε ψέματα τρίτων και χάνει τον εαυτό του και την 

αυθεντικότητά του… Ωστόσο και τότε εμφανίζεται η ελληνική ψυχή, 

η ελληνική συνείδηση, που  ασταμάτητα στο πέρασμα του χρόνου 

υπενθυμίζει  το πόσο  αξίζει η πατρίδα και ποιο είναι το δίκαιο! 

 

                                      « Ξύπνα       Ραγιά» 
Παίζουν με τη σειρά που εμφανίζονται οι μαθήτριες και οι μαθητές: 

Ρωμιός: Γιώργος Πετρής                     Αφηγήτριες: Έρικα  Κεκάι          

Ρωμιάκι: Λυδία  Τσούτσουρα                                    Μαρίνα  Κιάρρι 

Χατζηαβάτης: Θωμάς Τσιλιβής 

Καραγκιόζης: Άλκης  Ηλιόπουλος          Χορός: Μαρία  Πρίγγουρη 

Μπαρμπα-Γιώργος: Πέτρος   Γάλαρης                Μαρίνα  Λάγαρη 

Νιόνιος:  Μιχάλης  Μοσχούρης                            Μαρίνα  Κατσούλη 

Σταύρακας: Δημήτρης  Θεοδωρόπουλος  

Βεληγκέκας:  Αρης  Τσουνάκος               Άγαλμα:  Λίζα  Νικολετσέα   

Ραγιάς:  Ηλίας  Γιαννουλάτος 

Γυναίκα:  Ελένη  Ζαφείρη 

 

 

Διδασκαλία κίνησης και χορών: Βασιλική  Παραδείση 

Σκηνικά: Νικόλαος  Πανάγος ( ζωγράφος) 

Τεχνική επιμέλεια: Χρήστος  Τζήκας 

Επιμέλεια κειμένου/ Διδασκαλία/ Επιμέλεια μουσικής:  
                                                              Ανθή   Μαργέλου 

                                                              Αθανασία Μπαλαδήμα 

Επιμέλεια προγράμματος: Νικόλαος Πανάγος –Ευαγγελία Ρουνάκη 

 

Η   Επανάσταση  του  1821  είναι η  κορυφαία στιγμή της νεότερης  ιστορίας μας, 
αλλά και  απ’ τα σημαντικότερα γεγονότα της νεότερης  ευρωπαϊκής ιστορίας. 

 Είναι η μεγάλη ώρα της εθνικής  παλιγγενεσίας ύστερα από ζυγό 

δουλείας τεσσάρων ολόκληρων αιώνων, η μεγάλη  ανάσταση του γένους  

που επανήλθε στο προσκήνιο της ιστορίας τραγουδώντας το « καλύτερα 

μιας ώρας ελεύθερη ζωή/ παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή» 

του πρωτομάρτυρα Ρήγα Φεραίου κι έχοντας γραμμένη στα λάβαρα του 

αγώνα την ανέκκλητη απόφασή του: Ελευθερία ή Θάνατος! 

 Είναι παράλληλα από τα  σημαντικότερα  γεγονότα της νεότερης  

ευρωπαϊκής ιστορίας , όχι μόνο γιατί επί χρόνια  « το ελληνικό ζήτημα» 

ήταν από τα κυρίαρχα στην ευρωπαϊκή πολιτική ή γιατί προκάλεσε το 

εκπληκτικό κίνημα του φιλελληνισμού, αλλά γιατί  η ελληνική ήταν η 

πρώτη εθνότητα που τόλμησε να ονειρευτεί και να πραγματοποιήσει το 

όραμα της ίδρυσης ανεξάρτητου κράτους, καταφέρνοντας ταυτόχρονα 

ισχυρό πλήγμα στην τότε πολιτική τάξη πραγμάτων της «Ιεράς  

Συμμαχίας». 

 Η  Επανάσταση του 1821  δικαίως θεωρείται ως η γενέθλιος του 

νεοελληνικού κράτους μεγάλη ώρα. 

 Ο γνωστός  Νεοελληνιστής –ιστορικός  Άγγλος  Douglas  Dakin  

γράφει: « Όταν πια άρχισε η Επανάσταση, όλοι οι Έλληνες , πλούσιοι 

και φτωχοί , στρατεύτηκαν στον αγώνα. Αγρότες, μικρέμποροι και 

βιοτέχνες, μοναχοί και εφημέριοι, μεγαλέμποροι, καραβοκύρηδες και 

ναύτες και νεαροί διανοούμενοι της ελληνικής διασποράς , όλοι 

προσχώρησαν στις κλέφτικες δυνάμεις ή επάνδρωσαν τα ελληνικά 

καράβια. Σύσσωμος σχεδόν ο λαός, ακολουθώντας την παράδοση των 

κλεφτών, που τα κατορθώματά τους τα είχε εξυμνήσει στα τραγούδια 

του, βγήκε ν’ αγωνιστεί…» 

 

 


