
 

‘‘ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ-ΜΑΡΤΥΡΕΣ-ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΟΥ 1821’’ 

 
 Στην επιτυχία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, εκτός από τη 
συμβολή των μεγάλων πολιτικών και στρατιωτικών προσωπικοτήτων, αλλά 
και των ξένων μεγάλων δυνάμεων της εποχής, συνέβαλε καθοριστικά και η 
σχεδόν καθολική συμμετοχή του λαού στον Ιερό Αγώνα. Εδώ και 200 χρόνια, 
πίσω από τα μεγάλα γεγονότα και τους γνωστούς πρωταγωνιστές της 
Επανάστασης -ο Παπαφλέσσας αντιστέκεται ηρωικά στο Μανιάκι, ο Κανάρης 
πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα στο λιμάνι της Χίου, ο Κολοκοτρώνης 
διαλύει τη στρατιά του Δράμαλη στα Δερβενάκια-, παραμένουν άγνωστοι, 
λησμονημένοι, σχεδόν “αθέατοι”, όλοι εκείνοι οι χιλιάδες αγωνιστές-μάρτυρες 
που πολέμησαν στο πλευρό των σπουδαίων οπλαρχηγών και καπεταναίων, 
δίνοντας ακόμη και τη ζωή τους στη μεγάλη υπόθεση της Εθνικής μας 
Παλιγγενεσίας. 
 
 Όπως σε κάθε μάχη υπάρχουν οι Άγνωστοι και Αφανείς Ήρωες, έτσι 
και στα εφτά χρόνια της Επανάστασης του ‘21, μέσα στην πιο άνιση, με υλικά 
κριτήρια, πάλη, χιλιάδες φλογεροί αγωνιστές πολέμησαν με μαχητικότητα και 
αποφασιστικότητα για την εθνική ανεξαρτησία, έχοντας ως μοναδική 
ανταμοιβή την ηθική ικανοποίηση πως με τις θυσίες τους η Πατρίδα τους 
ελευθερώθηκε.  
 
 Αυτοί οι Αφανείς Ήρωες δεν είναι όλοι άγνωστοι-ανώνυμοι. Υπάρχουν 
βέβαια οι πολλοί που αναφέρονται μόνον αριθμητικά στα χρονικά του Ιερού 
Αγώνα. Γι’ αυτούς δεν θα μάθουμε ποτέ ποιοι ήταν και ποιο το μέγεθος της 
θυσίας τους. Εκτός, όμως από αυτούς, τους αφανέστατους των αφανών, 
υπάρχουν και οι επώνυμοι και οι γνωστοί, αλλά απολησμονημένοι στους 
πολλούς. Είναι εκείνοι που τα ονόματά τους και η δράση τους μνημονεύονται 
στα ιστορικά χρονικά, στα εθνικά κατάστιχα, στα απομνημονεύματα των 
συμπολεμιστών τους που επέζησαν. Εντούτοις και αυτοί, αν και η προσφορά 
τους στην υπόθεση της Ελευθερίας ήταν μεγάλη, δεν αναδείχθηκαν και δεν 
τιμήθηκαν όπως τους έπρεπε, κι έχουν απολησμονηθεί. 
 
 Η Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος, για αυτούς τους πολλούς 
‘‘άγνωστους’’ αγωνιστές-μάρτυρες του 1821, ανέλαβε την έκδοση βιβλίου σε 
αναγνώριση της θυσίας τους, συγγραφέας του οποίου είναι ο Ηλίας Σβάρνας, 
Σμήναρχος ε.α., Ποιητής και Μέλος του Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε.   
 
 Ο Ηλίας Σβάρνας με το βιβλίο του επιχειρεί να αναπληρώσει το κενό 
αυτό, να αναδείξει και τιμήσει κάποιους, 2.021 ονόματα αγωνιστών- 
μαρτύρων-ευεργετών, όχι όλους, ο κατάλογος ατελείωτος με τους 
Απολησμονημένους. Το έργο του αυτό είναι, αδιαμφισβήτητα, καρπός, αφενός 
της αγάπης του για την Πατρίδα και αφετέρου του πάθους του για την ιστορική 
Αλήθεια. Αυτές οι δυο αγάπες του τον βοήθησαν να συγκεντρώσει ένα 
πλούσιο «υλικό» για τους ‘‘Άγνωστους’’ Αγωνιστές του Ιερού Αγώνα του ’21. 
Δεν θα ανέμενε κανείς από έναν όχι κατ’ επάγγελμα ιστορικό, να συλλέξει 
τόσες πολλές και δυσεύρετες πληροφορίες και να συνθέσει ένα τόσο 
συγκροτημένο και ενδιαφέρον ανάγνωσμα. Με το μελέτημά του αυτό πλούτισε 



την ιστορία μας, φέρνοντας στο φως πληροφορίες και μαρτυρίες για πολλούς 
από τους αφανείς Ήρωες και Μάρτυρες του ‘21, ώστε να αποκτήσουν 
«Πρόσωπο» και κυρίως τη θέση που τους αξίζει στο Μητρώο των Ηρώων της 
εθνικής μας Ιστορίας.  
 
 Η Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος εκφράζει τις ευχαριστίες της προς το 
εξαίρετο Μέλος της, Ηλία Σβάρνα για το πολύτιμο δώρο του. Η ιστορική γνώση 
που προσφέρει είναι εφόδιο για να «διαβάσουμε» σωστά το παρόν, να 
αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της εποχής μας και να σχεδιάσουμε με 
διορατικότητα και σιγουριά το μέλλον. Το ανώτερο κέρδος από τη γνώση αυτή 
της Ιστορίας μας, είναι το μέγα πανανθρώπινο ζητούμενο η Αυτογνωσία, είναι 
η συνείδηση της Ταυτότητάς μας.  
 
 Το Βιβλίο είναι αφιερωμένο στους Ελεύθερους ‘‘Άγνωστους’’ 
Αγωνιστές Ήρωες του 1821, με την ευχή η μνήμη τους να μείνει Αιώνια!   
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