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Ένας λαός φανερώνει την ποιότητα του όχι μόνο με τους ανθρώπους και τα έργα που 

παράγει, αλλά και με τους ανθρώπους και τα γεγονότα που επιλέγει να θυμάται. Γιατί 

όμως πρέπει να θυμόμαστε και να μνημονεύουμε μεγάλα επιτεύγματα του παρελθόντος; 

Μήπως για εθνική καυχησιολογία και κομπασμό; Η απάντηση είναι, φυσικά και όχι. Κάτι 

τέτοιο θα ήταν στείρο. Οι μεγάλες στιγμές του παρελθόντος, δεν είναι εκεί για να 

βαραίνουν την πλάτη μας με ασήκωτο φορτίο, αλλά για να μας εμπνέουν, να μας 

παραδειγματίζουν, να μας βοηθούν να αντλούμε δύναμη σε δύσκολες περιόδους, σαν την 

τωρινή. 

 

Ειδικά φέτος που γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από το κορυφαίο γεγονός της νεότερης 

ελληνικής ιστορίας, δίνουν και παίρνουν οι συζητήσεις και τα κείμενα σχετικά με την 

ελληνική επανάσταση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι απόψεις όσων ομιλούν ή 

γράφουν για το ζήτημα, κινούνται μεταξύ δυο εντελώς αντιθετικών τοποθετήσεων: τα 

πρόσωπα και τα γεγονότα του 1821 είτε εξιδανικεύονται και μυθοποιούνται είτε γίνεται 

σκόπιμη και λυσσαλέα προσπάθεια να γκρεμιστούν από τα βάθρα τους, να αποδομηθούν, 

να υπονομευθούν. Όσον αφορά την πρώτη τάση, δηλαδή την προσπάθεια να δοθεί στη 

επανάσταση μια μεταφυσική διάσταση, τις πιο πολλές φορές δεν  βοηθάει την υπόθεση 

του ΄21. Τέτοια πανηγυρική προσέγγιση τις περισσότερες φορές δεν πετυχαίνει να 

καλλιεργήσει  ούτε μύθο, ούτε θρύλο. Απεναντίας δημιουργεί δυσπιστία. Άλλωστε η 

προσπάθεια αυτή έρχεται σε αντίθεση προς τους ίδιους τους αγωνιστές που εκφράστηκαν 

με απλότητα και οι  περισσότεροι με σεμνότητα και λιτότητα στα απομνημονεύματα και 

στις μαρτυρίες τους. Αν συλλάβουμε τον χαρακτήρα και τα πραγματικά-συνάμα 

εντυπωσιακά –επιτεύγματα της επανάστασης, όλοι θα συμφωνήσουμε ότι το ΄21 δεν έχει 

ανάγκη καμίας εξιδανίκευσης ή ωραιοποίησης. Όσον αφορά τη δεύτερη τάση, της 

υπονόμευσης του 21 και γενικά της μικροποίησης του χθες, δεν γίνεται από 

αντικειμενικότητα αλλά από  σκοπιμότητα. Κάποιοι, όταν δεν μπορούν να φθάσουν ψηλά, 

προσπαθούν να κατεβάσουν τους υψηλούς του χθες στα χαμηλά. Αυτό γίνεται σήμερα εν 

ονόματι κάποιας νεφελώδους αποδομητικής ιστορίας με την οποία προσπαθούν να 



εξαλείψουν ό,τι μπορεί να λέγεται εθνικό και πρώτα την ιστορία που εμπνέει το εθνικό 

φρόνημα και την εθνική πολιτική της ανεξαρτησίας. Έτσι σπιλώνονται οι άνθρωποι του ΄21. 

 

Ναι, οι άνθρωποι που δημιούργησαν το 1821 δεν ήταν άγιοι αλλά καθημερινοί άνθρωποι, 

με αδυναμίες, με ιδιοτελή προσωπικά συμφέροντα πάσης φύσεως, με προκαταλήψεις, με 

έντονα πάθη και συναισθήματα. Ναι, ένα ποσοστό από αυτούς δεν είχαν 

συνειδητοποιήσει πλήρως την ελληνικότητά τους, την εθνική τους συνείδηση, όμως 

εθνογένεση δεν υπήρξε στις αρχές του 1821. Η έννοια του ανήκειν σε μία κοινότητα, στον 

ελληνισμό, ήτανε πολύ παλαιότερη. Χιλιάδες οι σχετικές αναφορές σε όλες τις πηγές των 

περασμένων αιώνων. Υπήρχε το αρχαιοελληνικό παρελθόν, η βυζαντινή παράδοση, η 

παιδευτική επίδραση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τα διδάγματα του Διαφωτισμού και της 

Γαλλικής επανάστασης. Ήξεραν ότι είναι Έλληνες αλλά η επανάσταση του ΄21 τους έκανε 

να θέλουν  να μετουσιώσουν την ελληνικότητά τους σε κάτι ξεχωριστό, σε κάτι ιδιαίτερο, 

σε κάτι απόλυτα δικό τους, σε μια ξεκάθαρη εθνική υπόσταση, σε ένα ελληνικό έθνος-

κράτος. Ναι, οι εμφύλιοι σπαραγμοί των Ελλήνων που προέκυψαν εν μέρει από την 

διχόνοια και την αρχομανία τους αλλά ήταν και μια αναμενόμενη εξέλιξη ύστερα από μια 

τόσο δυναμική επανάσταση που δεν είχε μόνο εθνικό μα και πολιτικοκοινωνικό 

χαρακτήρα,  αμαύρωναν την απελευθερωτική προσπάθεια. Κι όμως αυτοί οι καθημερινοί 

άνθρωποι με τα έντονα πάθη, παλιοί κλέφτες και αρματολοί, προεστοί και μαθητευόμενοι 

πολιτικοί,  ιερείς και έμποροι, ναύτες και καραβοκύρηδες, κοσμοπολίτες  Έλληνες της 

διασποράς και χωρικοί που δεν είχαν βγει ποτέ από τα χωριά τους, που έπρεπε να 

πολεμάνε και ταυτόχρονα να βρίσκουν φαγητό για την οικογένειά τους, μέσα σε 9 χρόνια, 

με μια επανάσταση γεμάτη  ηρωισμούς και θηριωδίες, ίντριγκες και δολοπλοκίες, 

συνομωσίες και αλληλοσπαραγμούς  πέτυχαν  κάτι που έμοιαζε ακατόρθωτο πριν 

ξεκινήσει και έγιναν ήρωες με την πιο ρεαλιστική και ταυτόχρονα μεταφυσική έννοια. Να 

τα βάλουν με την μεγαλύτερη ίσως αυτοκρατορία της εποχής και να οργανώσουν την 

πρώτη πετυχημένη εθνική επανάσταση στη Ευρώπη. Όταν λέμε εθνική επανάσταση 

εννοούμε μια επανάσταση με 2 κυρίως χαρακτηριστικά: πρώτον το αίτημα για δημιουργία 

ανεξάρτητου εθνικού κράτους και δεύτερον το μαζικό χαρακτήρα και συμμετοχή. 

Αποτέλεσμα η δημιουργία του πρώτου εθνικού κράτους των νεότερων χρόνων. 

 

Και αυτό το πέτυχαν παρά την εχθρότητα των μεγάλων Δυνάμεων στα πρώτα 2 χρόνια της 

επανάστασης. Αλλά και τα αμέσως επόμενα χρόνια, όταν για τα δικά τους γεωπολιτικά και 

οικονομικά συμφέροντα και εντυπωσιασμένοι από τις ηρωικές νίκες των Ελλήνων και την 

πίεση των φιλελλήνων οι Μ. Δυνάμεις έκαναν στροφή υπέρ των Ελλήνων, δήλωναν 

ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να αναγνωρίσουν κράτος ανεξάρτητο αλλά μόνο αυτόνομο και 

μάλιστα φόρου υποτελές στο Σουλτάνο. Η απάντηση, ωστόσο, τόσο του Κολοκοτρώνη, όσο 



και του Μαυροκορδάτου- δυο θανάσιμων, κατά τα άλλα, αντιπάλων ήταν κοινή: κανένας 

συμβιβασμός με τους Τούρκους, ελευθερία ή θάνατος. Οι Έλληνες δεν κέρδισαν  την 

ανεξαρτησία τους μόνο με την βοήθεια των ξένων στο Ναυαρίνο. Το Ναυαρίνο έγινε το 

1827. Επί 6 χρόνια, οι Έλληνες πολέμησαν σκληρά. Νικούσαν, έχαναν, νικούσαν, έχαναν. 

Κατάφεραν όμως να πείσουν τις ξένες δυνάμεις με τον αγώνα τους ότι δεν θα 

εγκατέλειπαν ποτέ την προσπάθεια. Με τις πράξεις τους οι Έλληνες έπεισαν τους Ισχυρούς 

ότι αυτή τη φορά η επανάσταση θα πετύχαινε.  

 

Οι πρωταγωνιστές της Επανάστασης και οι παρατάξεις που εκπροσωπούσαν, έφτασαν, 

όπως είπαμε σε εμφυλίους πολέμους μεταξύ τους για την κατοχή της εξουσίας και την 

πρωτοκαθεδρία στην κοινωνία και οικονομία του μελλοντικού κράτους. Πρόκριτοι 

εναντίον οπλαρχηγών, Φαναριώτες εναντίον Φιλικών, Στερεοελλαδίτες και νησιώτες 

εναντίον Πελοποννησίων, χαμηλά και μεσαία κοινωνικοοικονομικά στρώματα που ήθελαν 

να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο εναντίον της πρότερης προνομιούχας 

αριστοκρατίας που ήθελε να διατηρήσει τα κεκτημένα της. Πολλοί ήρθαν σε σύγκρουση με 

πολλούς για πολλούς λόγους με αποτέλεσμα η επανάσταση πολλές φορές να φτάσει στα 

όρια της καταστροφής. Η επανάσταση, όπως είπαμε, δεν είχε μόνο εθνικοαπελευθερωτικό 

μα και κοινωνικό-πολιτικό χαρακτήρα. Και ήταν φυσικό η έκρηξή της να λειτουργήσει ως 

καταλύτης για την ανάδειξη των κοινωνικών αλλά και πάσης φύσεως αντιθέσεων. Παρόλ΄ 

αυτά όλοι-ανεξαιρέτως-οι Έλληνες, παρά τις διαφορές τους δήλωναν-και το εννοούσαν- 

ότι δεν θα συμβιβαστούν με τίποτα λιγότερο από την ελευθερία. Και το έκαναν πράξη.  

 

Με τη γενναιότητα, τον ηρωισμό, την αυταπάρνηση, την «τρέλα τους» αλλά και τη 

σκληρότητά τους στα πεδία των μαχών σε ξηρά και θάλασσα, με την πρόθεση τους να 

σκοτώσουν ανελέητα αλλά και να σκοτωθούν, με την πεισματική τους άρνηση να 

συνθηκολογήσουν και να παραδοθούν την περίοδο των ηττών και καταστροφών έδειξαν 

ότι ήταν αποφασισμένοι να κόψουν όλους τους δεσμούς με το παρελθόν, να 

δημιουργήσουν γραμμή αίματος με τους Τούρκους, να καταστήσουν αδύνατη την 

επιστροφή στην πρότερη κατάσταση της σκλαβιάς. Για αυτούς η ελευθερία και η 

δημιουργία ελληνικού κράτους ήταν μονόδρομος. Έτσι μας έδωσαν να καταλάβουμε το 

πραγματικό νόημα της φράσης: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ. 

 

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΔΟΞΑ!   ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ! 
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