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Πανηγυρικόσ 25ησ Μαρτύου 1821 

 
Η διαχρονικό ςυνόθεια των Ελλόνων να ‘πανηγυρύζουν’ τουσ 

ςημαντικούσ ςταθμούσ του παρελθόντοσ δεν μπορεύ παρϊ να ιςχύει 
και για την επανϊςταςη του 1821, δεδομϋνου ότι αποτϋλεςε 
ποικιλοτρόπωσ τον ακρογωνιαύο λύθο του ελληνικού κρϊτουσ.  Ο 
εκπαιδευτικόσ χαρακτόρασ αυτού του ϋθουσ, απαιτεύ ιδιαύτερη 
προςοχό απ’ όςουσ εύμαςτε ςτη μϋςη ηλικύα, δεδομϋνου ότι ϋχουμε 
την ευθύνη να προετοιμϊςουμε  νϋουσ  ικανούσ να διαβούν τισ δικϋσ 
τουσ ςυμπληγϊδεσ.   

Σο κύροσ τησ φρϊςησ του Ευριπύδη «ευτυχιςμϋνοσ αυτόσ που 
γνωρύζει την ιςτορύα» περιορύζεται ςτισ μϋρεσ μασ από το γεγονόσ 
πωσ για τισ πρϊξεισ του παρελθόντοσ υφύςτανται διαφορετικϋσ 
αφηγόςεισ και εκτιμόςεισ, πωσ ςε δυςχερεύσ περιόδουσ οι ϊνθρωποι 
και ιδιαύτερα οι νϋοι απορρύπτουν ςυλλόβδην ό,τι υφύςταται, από το 
γεγονόσ ακόμη   πωσ την εποχό του διαδικτύου  ο καθεύσ μπορεύ και 
διαβϊζει ανϋλεγκτεσ απόψεισ.Πρϊγματι,  πολλού προβϊλουν το 
γεγονόσ πωσ κϊποιοι Ϊλληνεσ ςυνεργϊζονταν με τουσ Οθωμανούσ 
και πωσ κϊποιοι αγωνιςτϋσ του ‘21 πϊςχιζαν πιο πολύ για το 
ςυμφϋρον τουσ παρϊ για την πατρύδα τουσ. Ενημερώνονται ακόμη 
πωσ οι πρόγονού τουσ πριν καν  ελευθερωθούν ςόκωςαν οι μιςού τα 
όπλα εναντύον των ϊλλων μιςών. Όλα αυτϊ εύναι αλόθεια και δεν 
ϋχει κανϋνα νόημα να τα αρνούμαςτε,  οδηγούμενοι ςε λογοκριςύα 
τησ ιςτορύασ. Η ςημερινό τϊςη αποδόμηςησ  των πϊντων, που οδηγεύ 
ςτην αθώωςη και ταυτόχρονα ςτην αγιοπούηςη τησ όποιασ επιλογόσ, 
ϋρχεται απλϊ να ενιςχύςει τισ ςυνϋπειεσ τησ απόκρυψησ τησ μιςόσ 
αλόθειασ.  

τον αντύποδα των προαναφερθϋντων γεγονότων θα 
μπορούςε κανεύσ να ςημειώςει  πωσ η Μπουμπουλύνα ϋδωςε όλη τησ 
την περιουςύα για την επανϊςταςη και ότι ο Διϊκοσ  προτύμηςε να 
τον ςουβλύςουν παρϊ να αλλαξοπιςτόςει. Ότι ο Νικηταρϊσ πϋθανε 
πϊμπτωχοσ ςτον Πειραιϊ το 1849, ό ότι, όπωσ μνημονεύει  όδη από 
το 1823 ο Υοριϋλ, οι ουλιώτιςςεσ ϋςυραν τον χορό τησ 
αξιοπρϋπειασ πρωτού κατακρημνιςτούν ςτον Ζϊλογγο. Αν το χρϋοσ 
και η αξιολόγηςη τησ κϊθε γενιϊσ προϋκυπτε από την αριθμητικό 
υπεροχό ηρωικών ό λιπόψυχων πρϊξεων θα εύχε νόημα μια τϋτοια 
αντιπαρϊθεςη περιςτατικών. 

 την κοινωνύα, όμωσ, υπϊρχουν ταυτόχρονα και ο Εφιϊλτησ 
και ο Λεωνύδασ και ο Πόλιοσ Γούςησ και ο Μϊρκοσ Μπότςαρησ.  Η 
διαφορϊ εύναι πωσ οι πρώτοι παραμϋνουν ςτην ιςτορύα ςαν 
παρϊδειγμα αποφυγόσ, ενώ οι δεύτεροι ςαν πρότυπο προςφορϊσ 
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και θυςύασ. Σο ζητούμενο εύναι με ποιεσ αρχϋσ και αξύεσ 
πορευόμαςτε. Αν προκρύνουμε τον ωφελιμιςμό ό τον αλτρουιςμό. Αν 
αςπαζόμαςτε  τη χαμϋρπεια ό την αξιοπρϋπεια, ϊςχετα με τον τρόπο 
που ο καθϋνασ την επιδιώκει. Σο ζητούμενο εύναι η ανεύρεςη τησ 
ενοποιού δύναμησ, που όχι απλϊ υπερνικϊ τον ατομικιςμό, αλλϊ, 
πολύ περιςςότερο, διαςφαλύζει τη ςυνϋχεια ενόσ ϋθνουσ. Γιατύ ακόμη 
κι αν δεχτούμε  πωσ βαςικό ζητούμενο ςε μια ςύγχρονη κοινωνύα 
εύναι η ανεκτικότητα και η παραδοχό του διαφορετικού, δεν πρϋπει 
να ληςμονούμε ότι τα εθνικϊ επιτεύγματα εύναι ςυλλογικϊ 
δημιουργόματα, τουτϋςτιν υφύςταται ϋνα κοινϊ αποδεκτό ςημεύο 
αναφορϊσ ακόμη και μεταξύ αυτών που διαφωνούν.  

Πολύ πρώιμα, ο Αιςχύλοσ μϊσ δύνει μια πρώτη απϊντηςη για το 
εύδοσ αυτόσ τησ υπϋρτατησ δύναμησ.  Ση νύκη ςτη ναυμαχύα τησ 
αλαμύνασ εμεύσ αποδύδουμε ςτην ανδρεύα των Αθηναύων, των 
Λακεδαιμονύων, των Κορινθύων και λοιπών πόλεων-  κρατών. Ο 
Αιςχύλοσ, ςύγχρονοσ των γεγονότων, διαφωνεύ και ςυμπυκνώνει  
την ϊποψό του ςτη φρϊςη: «εμπρόσ τϋκνα των Ελλόνων 
ελευθερώςτε την πατρύδα, τα παιδιϊ και τισ γυναύκεσ ςασ, 
ελευθερώςτε τουσ βωμούσ των θεών και τα μνόματα των πατϋρων 
ςασ. Νυν υπϋρ πϊντων αγών». Παρελθόν, παρόν και μϋλλον 
ςχηματύζουν μια ςυνεχό αλυςύδα ςτη ςκϋψη του ποιητό, η μια γενιϊ 
γύνεται κριτόσ τησ ϊλλησ, το πρόςκαιρο ατομικό εξαφανύζεται 
μπροςτϊ ςτο διαχρονικό ςυλλογικό. Ο Αιςχύλοσ δε μιλϊ για 
Αθηναύουσ ό Λακεδαιμόνιουσ,  για τον Θεμιςτοκλό ό τον Ευρυβιϊδη, 
μιλϊ για Ϊλληνεσ, μιλϊ για τη δύναμη τησ πύςτησ ς’ αυτό που 
ονομϊζουμε κοινό πατρύδα. Μιλώντασ, λοιπόν για το 1821 πρϋπει να 
αποφύγουμε τον κύνδυνο να απαριθμόςουμε απλϊ ριψϊςπιδεσ κι 
αγωνιςτϋσ. Πρϋπει χωρύσ φόβο να δούμε όλη την εικόνα τησ 
ςυγκεκριμϋνησ εθνικόσ μασ περιόδου.  
 Η 25η  Μαρτύου 1821, που οδόγηςε ςτη ςυγκρότηςη για πρώτη 
φορϊ ευρωπαώκού εθνικού κρϊτουσ μετϊ από επανϊςταςη, δεν όταν 
κεραυνόσ εν αιθρύα. Ϋταν το αποτϋλεςμα  διεργαςιών τισ οπούεσ δεν 
πρϋπει να ληςμονούμε, αν επιθυμούμε να αντλόςουμε διδϊγματα 
ωφϋλιμα για την αντιμετώπιςη των ςημερινών εθνικών δυςχερειών. 
Δε θα πρϋπει, κατ’ αρχϊσ, να θεωρούμε πωσ το διϊςτημα 1453 - 1821 
αποτελεύ νεκρό χρόνο για τουσ υπόδουλουσ προγόνουσ μασ, επειδό 
βαςικό μϋλημϊ τουσ όταν η επιβύωςη. ε ϋνα περιβϊλλον 
αλλόθρηςκησ πολιτικόσ εξουςύασ, οι Ρωμιού αντιπϊλευαν μύρια 
προβλόματα, με βαςικότερα αυτϊ των φόρων, του παιδομαζώματοσ 
και των βύαιων, ςυχνϊ, εξιςλαμιςμών. Απϋναντι ς' αυτούσ τουσ 
κινδύνουσ οι υπόδουλοι ςυςπειρώθηκαν γύρω από τη θρηςκεύα 
τουσ, εκμεταλλεύτηκαν ςτο ϋπακρο το αυτοδιοικητικό πολιτικό 



3 
 

ςύςτημα των Οθωμανών και αναρριχόθηκαν, χϊρη ςτη μόρφωςη 
τουσ, ςτα ύψιςτα πολιτικϊ αξιώματα. Οι εξελύξεισ αυτϋσ εύχαν 
διαμορφώςει κϊποιεσ ιςορροπύεσ ανϊμεςα ςε Οθωμανούσ και 
Ρωμιούσ, οι οπούεσ εξαςφϊλιζαν μεν την επιβύωςη των δεύτερων, ςε 
καμιϊ περύπτωςη, όμωσ, δεν όταν ικανϋσ να τουσ οδηγόςουν ςτην 
ελευθερύα, παρϊ την ιδιότυπη δρϊςη των Κλεφτών και τα ςαρϊντα 
και πλϋον κινόματα που καταγρϊφονται την περύοδο 
Οθωμανοκρατύασ και Υραγκοκρατύασ. τη διαιώνιςη αυτόσ τησ 
κατϊςταςησ ςυνϋβαλε και η πολιτικό του διαύρει και βαςύλευε που 
εφϊρμοςαν οι Οθωμανού, δύνοντασ δικαιώματα ςτην εκκληςύα και 
ςτουσ τοπικούσ ϊρχοντεσ.     

Για να μην ανακυκλώνεται ςτη ςκϋψη πολλών το θϋμα τησ 
ςτϊςησ διαφόρων φορϋων και προςώπων την περύοδο τησ 
τουρκοκρατύασ, αλλϊ και τησ ελληνικόσ επανϊςταςησ, ασ το 
ξεκαθαρύςουμε: Η διερεύνηςη μιασ περιόδου και του ρόλου των 
πρωταγωνιςτών τησ πρϋπει να γύνεται νηφϊλια  και όχι με ςτόχο τη 
δημιουργύα εντυπώςεων. Όχι  με αναχρονιςτικϊ κριτόρια, αλλϊ 
βϊςει των ιςχυόντων ςε κϊθε περύςταςη. Για παρϊδειγμα, από 
διϊφορουσ κληρικούσ το πλόθοσ των εξουςιών και δικαιωμϊτων που 
εύχε η εκκληςύα  χρηςιμοποιόθηκαν ςυχνϊ αξιόμεμπτα, όπωσ, π.χ. 
οικονομικό εκμετϊλλευςη ό αφοριςμού. Θα πρϋπει, όμωσ, να 
γνωρύζουμε πωσ την περύοδο αυτό δεν υφύςτατο η ϋννοια τησ 
πατρύδοσ με την ϋννοια που ςόμερα τησ αποδύδουμε. Καθοριςτικό 
γνώριςμα των ανθρώπων όταν η θρηςκεύα και, εν προκειμϋνω, η 
εκκληςύα, όπωσ λϋει ο μελετητόσ τησ περιόδου καθηγητόσ 
Κιτρομηλύδησ, λειτουργούςε ωσ ‘πολιτεύα εν αιχμαλωςύα’. Θα πρϋπει, 
επομϋνωσ, να ζυγιϊςουμε και το γεγονόσ πωσ η χριςτιανικό 
θρηςκευτικό ταυτότητα διατόρηςε την ιδιαιτερότητα των 
υπόδουλων Ρωμιών και, επιπλϋον, ότι χϊρη ςτην εκκληςύα όχι απλϊ 
διατηρόθηκε η ελληνικό γλώςςα, αλλϊ εξαπλώθηκε, μετατρεπόμενη 
ςε επύςημη γλώςςα όλων των υπόδουλων χριςτιανών.  Όςον αφορϊ 
ςτουσ προεςτούσ, πρϊγματι, πολλού από αυτούσ πλούτιςαν εισ βϊροσ 
των απλών ανθρώπων, όπωσ και αρκετού αρματολού. Μη 
ληςμονούμε, ςχετικϊ, πωσ η κοινωνικό ςυνοχό εύναι το ζητούμενο 
και όχι το δεδομϋνο, πωσ οι κοινωνικϋσ αντιπαλότητεσ αποτελούν 
διαχρονικό γνώριςμα τησ ελληνικόσ ιςτορύασ, και τον πιςτότερο, 
ύςωσ, μηχανιςμό κατανόηςησ τησ ανθρώπινησ πορεύασ. ημειωτϋον, 
ακόμη,  ότι τα περιςςότερα από αυτϊ τα πρόςωπα πρωτοςτϊτηςαν 
κατϊ την επανϊςταςη, χωρύσ, βϋβαια, αυτό η ενϋργειϊ τουσ να 
λειτουργεύ ςαν ςυγχωροχϊρτι για τον πρότερο ό μεταγενϋςτερο βύο 
τουσ. Ο καθεύσ κρύνεται από τισ αρχϋσ που υπηρετεύ κϊθε ςτιγμό.  
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 Για να ςυνεχύςουμε την αφόγηςό μασ,  ο ςπόροσ τησ  λευτεριϊσ  
ϊρχιςε να ζεςταύνεται μετϊ το 1750, ωσ ςυνιςταμϋνη πολλών 
παραγόντων, με βαςικότερο αυτόν του Ευρωπαώκού Διαφωτιςμού. 
Οι ϊνθρωποι δεν προςδοκούν πλϋον, αλλϊ διεκδικούν. Δεν 
αναμϋνουν, αλλϊ αναζητούν. Δεν αποδϋχονται τύποτε που δεν μπορεύ 
να αποδειχθεύ. Αποδύδουν την κοινωνικό και πολιτικό κατϊςταςη , 
όχι ςε θεύο ςχϋδιο, αλλϊ ςε ανθρώπινεσ επιλογϋσ και ςυμφϋροντα. 
Και ακόμη – ακόμη, ο αρχαύοσ ελληνικόσ πολιτιςμόσ 
επαναξιολογεύται και γύνεται γνωςτόσ ςτουσ υπόδουλουσ από 
εγχειρύδια περιηγητών και μελϋτεσ Ευρωπαύων ιςτορικών. Ψσ 
αποτϋλεςμα, ςτισ παροικύεσ τησ Ευρώπησ, όπωσ ςτη Βιϋννη, τη 
Βενετύασ και την Οδηςςό, ιδρύονται ελληνόγλωςςα ςχολεύα και οι 
απόδημοι Ρωμιού αρχύζουν να αποκτούν ελληνικό εθνικό ταυτότητα. 
Για μια ακόμη φορϊ επιβεβαιώνεται η φρϊςη του αρχαύου Ιςοκρϊτη 
«Ϊλληνεσ θεωρούνται πολύ περιςςότερο όςοι ϋχουν την ύδια παιδεύα 
μ’ εμϊσ, παρϊ την ύδια καταγωγό».  Παρϊλληλα, ςτη Βαλκανικό και 
τη Μικρϊ Αςύα, όπωσ ςτο  Βουκουρϋςτι,  ςτο Μοναςτόρι, ςτα 
Γιϊννενα και ςτη μύρνη, οι πλούςιοι ελληνόφωνοι αιςθϊνονται 
χρϋοσ τουσ πρωταρχικό την ύδρυςη ςχολεύων και την προώθηςη τησ 
θύραθεν παιδεύασ, με ϋμφαςη μϊλιςτα ςτισ φυςικϋσ επιςτόμεσ, αλλϊ 
και ςτην αρχαιογνωςύα. Οι μορφωμϋνοι υπόδουλοι αιςθϊνονται ςαν 
να ανακϊλυψαν την πατρογονικό τουσ ρύζα. Ενδεικτικό  εύναι το 
γεγονόσ πωσ δύνουν ςτα παιδιϊ  τουσ αρχαύα ελληνικϊ ονόματα, αλλϊ 
και το γεγονόσ πωσ οι Γϊλλοι του Μ. Ναπολϋοντα ξεςηκώνουν τουσ 
Επτανόςιουσ αναφϋροντϊσ τουσ την ιςχύ και τα κατορθώματα των 
αρχαύων Αθηναύων και παρτιατών προγόνων τουσ. Διαμορφώνεται 
μ’ όλα αυτϊ και εξαπλώνεται το κύνημα του Νεοελληνικού 
Διαφωτιςμού, με πρωτεργϊτεσ, ανϊμεςα ςε πολλούσ,  τον Βούλγαρη, 
τον Μοιςιόδακα,  τον ταγειρύτη και τον Κοραό, που ϋθεςε ςκοπό 
τησ ζωόσ του να γνωρύςουν οι ςύγχρονοι Ϊλληνεσ τουσ Αρχαύουσ 
προγόνουσ τουσ. Μια τρύτη ςυνιςτώςα που οδόγηςε ςτην 
επανϊςταςη όταν η οικονομικό ανϊπτυξη των υπόδουλων. 
Εκμεταλλευόμενοι διακρατικϋσ ςυνθόκεσ και διεθνεύσ καταςτϊςεισ, 
οι υπόδουλοι Ϊλληνεσ απϋκτηςαν αξιόλογο εμπορικό ςτόλο, και 
μϊλιςτα  καρϊβια οπλιςμϋνα,  λόγω τησ πειρατεύασ. Κι ακόμη, 
καραβϊνια από τη βόρεια Ελλϊδα διαςχύζουν τα Βαλκϊνια και την 
κεντρικό Ευρώπη πηγαύνοντασ προώόντα και φϋρνοντασ χρόματα. 
Παρϊλληλα, όμωσ, ναυτικού και ϋμποροι γνωρύζουν, αποδϋχονται, 
μεταφϋρουν και διαδύδουν ςτα Βαλκϊνια τα μηνύματα για ελευθερύα, 
ιςότητα και εδαφικό εθνικό υπόςταςη.  

Φωρύσ να ληςμονούμε τουσ εμπειροπόλεμουσ Κλϋφτεσ και 
Αρματολούσ, που αποτϋλεςαν τον βαςικό κορμό των ενόπλων 



5 
 

ςωμϊτων των επαναςτατών, δεν μπορούμε παρϊ να αναφερθούμε 
ςτο καθοριςτικό ϋργο τησ Υιλικόσ Εταιρύασ. Σα   ατελϋςφορα 
κινόματα των Ελλόνων μετϊ από  κϊθε υποκύνηςη των δυτικών, 
όπωσ αυτό με τον Διονύςιο κυλόςοφο, και ϊλλοτε των Ρώςων, 
όπωσ με τον Κατςώνη, οδόγηςε ςτο ςυμπϋραςμα πωσ χωρύσ να 
παραγνωρύζεται ο ρόλοσ των Μεγϊλων Δυνϊμεων, ϋνασ 
αποτελεςματικόσ ξεςηκωμόσ δεν μπορούςε παρϊ να ςτηρύζεται 
ςτουσ ύδιουσ τουσ Ϊλληνεσ. Η ϋμπρακτη εφαρμογό αυτόσ ακριβώσ 
τησ ιδϋασ εύναι η ύψιςτη προςφορϊ τησ Υιλικόσ Εταιρύασ, με 
πρωταγωνιςτϋσ τον κουφϊ, τον Σςακϊλωφ και τον Ξϊνθο. Ϊνωςε 
κϊτω από τον κοινό ςκοπό τησ απόκτηςησ ελληνικού εθνικού 
κρϊτουσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ με, ςυχνϊ, αντικρουόμενα ςυμφϋροντα.  
 Η δημιουργύα από τη Υιλικό Εταιρεύα ενόσ  διϊςπαρτου ςτη 
Βαλκανικό δικτύου επαναςτατικών πυρόνων ςυνϋβαλε τα μϋγιςτα 
ςτην εκδόλωςη και την επικρϊτηςη τησ επανϊςταςησ. Σο ςύνθημα 
τησ  εξϋγερςησ ϋδωςε ο Αλϋξανδροσ Τψηλϊντησ τον Υεβρουϊριο του 
1821 από τη Μολδοβλαχύα, με ςτόχο τον ξεςηκωμό όλων των 
Βαλκανύων, όπωσ ονειρευόταν ο Ρόγασ Βελεςτινλόσ. Σα οφϋλη  όταν 
πολλαπλϊ για την ελληνικό υπόθεςη από την επιλογό αυτό, μολονότι 
ςτη ςυγκεκριμϋνη περιοχό το κύνημα κατεςτϊλη  εύκολα. Κατ’ αρχϊσ, 
ϋγινε κατανοητό πωσ δεν όταν ώριμη η κατϊςταςη για μια 
παμβαλκανικό εξϋγερςη, και ϋτςι ο ξεςηκωμόσ του ‘21 απϋκτηςε 
αποκλειςτικϊ ελληνικό χαρακτόρα. Δεύτερο,  όπωσ δηλώνει η φρϊςη 
αγώνασ «υπϋρ πύςτεωσ και πατρύδοσ», οι Ϊλληνεσ απόκτηςαν εθνικό 
ταυτότητα, χωρύσ να απεμπολόςουν την προηγούμενό τουσ 
ταυτότητα, τη θρηςκευτικό. Σρύτο, επιχειρόθηκε η ςύνδεςη 
νεοελλόνων και αρχαιοελλόνων αγωνιςτών, με τον Ιερό Λόχο του 
Ιαςύου να παραπϋμπει ςτον Ιερό Λόχο του Επαμεινώνδα των 
αρχαύων Θηβών. Σϋταρτο, ο ξεςηκωμόσ  οδόγηςε τουσ Οθωμανούσ 
Σούρκουσ ςτη μετακύνηςη ςτρατευμϊτων προσ τα βόρεια,  από τον 
φόβο ενόσ νϋου ρωςοτουρκικού πολϋμου, παρϊ  την επύςημη 
διαβεβαύωςη τησ Ρωςύασ. Αυτό ακριβώσ το ςτοιχεύο, ϋςτω ςε 
επικοινωνιακό επύπεδο, βοόθηςε τη Υιλικό Εταιρύα που διακόρυςςε 
«κινηθεύτε και θϋλετε ιδεύ μια μεγϊλη αυτοκρατορύα να 
υπεραςπύζεται τα δύκαιϊ μασ». 

Ψσ αποτϋλεςμα όλων αυτών, με μπροςτϊρη τον Παπαφλϋςςα 
εκδηλώθηκαν αλυςιδωτϊ  επαναςτατικϊ κινόματα ςε όλο τον 
ελλαδικό χώρο. την Πελοπόννηςο, ςτη τερεϊ Ελλϊδα, ςτην  Κρότη, 
την  Ϋπειρο, τη Θεςςαλύα και τη Μακεδονύα, κι ακόμη ςτα νηςιϊ του 
Αιγαύου. Η φλόγα τησ λευτεριϊσ δεν ϋχει πια ςταματημό.  
 Μολαταύτα, ο αγώνασ μόλισ ϊρχιζε και η αμϋςωσ επόμενη 
ςκηνό όταν τα πρώτα αντύποινα από τουσ  Οθωμανούσ. Προληπτικϋσ 
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ςφαγϋσ Ελλόνων ςε μϋρη που δεν εύχαν ακόμη ξεςηκωθεύ, όπωσ ςτην 
Κύπρο, ςτη μύρνη και ςτην Κωνςταντινούπολη, όπου βρόκε το 
θϊνατο δι’ απαγχονιςμού και ο πατριϊρχησ Γρηγόριοσ ο Ε΄, μολονότι 
εύχε πειθαναγκαςτεύ να αφορύςει το ξεκύνημα τησ επανϊςταςησ ςτη 
Μολδοβλαχύα από τη Υιλικό Εταιρεύα, τη δρϊςη τησ οπούασ, 
ςημειωτϋον, γνώριζε τουλϊχιςτον από το 1818. 
 Όμωσ, η ροό του ποταμού δεν μπορούςε  να αναςτραφεύ, όςο 
και αν αυξανόταν η θηριωδύα των Σούρκων, όπωσ για παρϊδειγμα με 
την ολοκληρωτικό καταςτροφό τησ Κϊςου και των Χαρών ό  τη 
ςφαγό 30.000 κατούκων τησ Φύου. Φϊρη ςτη ςτρατηγικό ικανότητα 
πολεμϊρχων, όπωσ του Κολοκοτρώνη, του Καραώςκϊκη, ό του 
Κανϊρη, την αυτοθυςύα ϊλλων, όπωσ του Διϊκου ό του Παπαφλϋςςα, 
αλλϊ και τον αμνημόνευτο θϊνατο χιλιϊδων απλών ανδρών και 
γυναικών, οι Ϊλληνεσ ϋκαναν πρϊξη για τουσ ύδιουσ και 
παρακαταθόκη για τισ επόμενεσ γενιϋσ τον ςτύχο του Ρόγα 
«καλύτερα μιασ ώρασ ελεύθερη ζωό παρϊ ςαρϊντα χρόνια ςκλαβιϊ 
και φυλακό». 

Τπϊρχει και μια ϊλλη αξιοθαύμαςτη πλευρϊ τησ επανϊςταςησ, 
ςχετικό με τη διεθνό κατϊςταςη. Η ϋκρηξη τησ επανϊςταςησ βρύςκει 
την Ευρώπη να κυριαρχεύται από τον πολιτικό ςυντηρητιςμό. Ϋδη 
από το 1815 οι Μεγϊλεσ Δυνϊμεισ ϋχουν δηλώςει την 
κατηγορηματικό τουσ αντύθεςη ςε κϊθε ενϋργεια που θα ϋθετε ςε 
κύνδυνο την ιςχύουςα κατϊςταςη. Ϊτςι, κατϋςτειλαν ϊμεςα τα  
επαναςτατικϊ κινόματα του 1821 ςτην Ιταλύα και την Ιςπανύα. 
Αρχικϊ οι Μεγϊλεσ Δυνϊμεισ όταν αντύθετεσ και ςτην ελληνικό 
επανϊςταςη και δεν απουςιϊζουν  περιςτατικϊ κατϊληψησ 
ελληνικών πολεμικών πλούων από αντύςτοιχα των Μεγϊλων 
Δυνϊμεων. ταδιακϊ, οι επαναςτϊτεσ, ϋχοντασ επύγνωςη των 
ςυμφερόντων των Μεγϊλων Δυνϊμεων, κατόρθωςαν να 
εκμεταλλευτούν ςε τϋτοιο βαθμό τισ διαφορϋσ τουσ, ώςτε το 1827 οι 
ςτόλοι  Αγγλύασ, Γαλλύασ και Ρωςύασ  διαςφϊλιςαν την ελευθερύα τησ 
Ελλϊδασ με τη ναυμαχύα ςτο Ναυαρύνο. Ο λόγοσ; Η ςύμπτωςη των 
ςυμφερόντων Ελλϊδασ και Μεγϊλων Δυνϊμεων.   

τη μεταςτροφό αυτό των Ευρωπαώκών δυνϊμεων ςημαντικό 
ρόλο διαδραμϊτιςε και το κύνημα του φιλελληνιςμού που 
ςτηρύχθηκε ςτον θαυμαςμό του αρχαύου ελληνικού πολιτιςμού, ςτον 
πολιτικό και κοινωνικό φιλελευθεριςμό, ςτον νϋο- κλαςικιςμό, ςτον 
ρομαντιςμό και ςτον χριςτιανιςμό, κι  ακόμη, ςτην αγριότητα των 
Σούρκων και ςτον ηρωιςμό των Ελλόνων. Ενδεικτικϊ, ο Ωγγλοσ 
ποιητόσ ϋλεώ ϋγραφε το 1822: «Η απϊθεια των κυβερνώντων του 
πολιτιςμϋνου κόςμου ϋναντι του ϋθνουσ ςτο οπούο οφεύλουν τον 
πολιτιςμό τουσ εύναι τελεύωσ ακατανόητη. Εύμαςτε όλοι Ϊλληνεσ . Οι 
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νόμοι μασ, η λογοτεχνύα μασ, η θρηςκεύα μασ, οι τϋχνεσ μασ, ϋχουν όλα 
τισ ρύζεσ τουσ ςτην Ελλϊδα». 
 Τφύςταται όμωσ και η ϊλλη, η ςκοτεινό πλευρϊ τησ ελληνικόσ 
επανϊςταςησ. χεδόν αμϋςωσ με την ϋναρξό τησ, οι κορυφαύοι του 
αγώνα διαγκωνύζονται και ςυγκρούονται για την προώθηςη του 
προςωπικού τουσ ςυμφϋροντοσ ςε τϋτοιο βαθμό, ώςτε, παρϊλληλα 
με την εξιςτόρηςη τησ απελευθϋρωςησ, να μπορούμε να κϊνουμε 
λόγο και για μια ϊλλη ιςτορικό αφόγηςη, αυτό των εμφυλύων 
πολϋμων των Ελλόνων. Εύναι ενδεικτικό πωσ την ϋλευςη του 
Καποδύςτρια κϊλυπταν οι κανονιοβολιςμού όχι των πανηγυριςμών, 
αλλϊ των εμφυλύων ςυγκρούςεων, τη δε εξόδιο ακολουθύα του  
προκϊλεςε η επιθυμύα να διατηρόςουν οι τοπϊρχεσ την ιςχύ τουσ 
ϋναντι και του ελληνικού κρϊτουσ. Οι  εμφύλιεσ διαμϊχεσ όταν τόςο 
ςυνηθιςμϋνεσ και προκαλούςαν τόςη απογοότευςη, που ο ολωμόσ 
ϋγραφε «ςαν μιςούνται ανϊμεςό τουσ δεν τουσ πρϋπει λευτεριϊ». 
 Αυτό όταν η αρχό τησ ελικοειδούσ πορεύασ του ελληνικού 
κρϊτουσ. Ωλλοτε με ηρωικϋσ ςτιγμϋσ, όπωσ την περύοδο των 
βαλκανικών πολϋμων ό του Β΄ Παγκοςμύου Πολϋμου, και ϊλλοτε με 
δυςϊρεςτα γεγονότα, όπωσ αυτϊ των εμφυλύων ό τησ μικραςιατικόσ 
καταςτροφόσ, το πλούο τησ Ελλϊδασ ϋφταςε ωσ τα ςόμερα, 
ευριςκόμενο και πϊλι ςε δυςχερό θϋςη. Επειδό κατϊ τον πλϋον 
αντικειμενικό, ύςωσ, ιςτορικό, τον Θουκυδύδη, δεν επαναλαμβϊνεται 
η ιςτορύα, αλλϊ ο ύδιοσ παρϊλογοσ τρόποσ με τον οπούο δρουν οι 
ϊνθρωποι, μεςούςησ τησ κρύςησ μπορούμε να διακρύνουμε και πϊλι 
την ϋκφανςη διιςτϊμενων ςυμπεριφορών: κομματικϋσ κορόνεσ από 
τη μια και ψύθυροι εθνικόσ ςυνεννόηςησ από την ϊλλη, κοινωνικόσ 
αυτοματιςμόσ και κινόματα αλληλεγγύησ, λεκτικό κατακεραύνωμα 
των ιςχυρών κρατών και προςπϊθεια ςύμπλεξησ ςυμφερόντων, 
ιδιότυποσ  ελληνικόσ απομονωτιςμόσ και ευρωπαώκό ςύμπλευςη. 
 Σο ςύνθημα «ελευθερύα, ιςότητα, αδελφότητα» που 
διαμόρφωςε τη νεότερη ευρωπαώκό, και όχι μόνο, ιςτορύα, παραμϋνει 
επύκαιρο. Όςο κι αν αποδομεύται το ϋθνοσ- κρϊτοσ, όπωσ το 
γνωρύζαμε, μη ληςμονούμε πωσ η παγκοςμιοπούηςη δεν εύναι κϊτι το 
πρωτόφαντο. Σηρουμϋνων των αναλογιών, πρώτοσ την επιχεύρηςε ο 
μϋγασ Αλϋξανδροσ, που ςυνϋνωςε διιςτϊμενουσ πολιτιςμούσ . Η 
διαφορϊ εύναι πωσ όλα γύνονται ςόμερα ςε μεγαλύτερη ϋκταςη και 
με μεγαλύτερη ταχύτητα. Ο ατομικόσ βύοσ, λόγω του πλόθουσ των 
ερεθιςμϊτων, φαντϊζει πολύ ςύντομοσ, κι αυτό μασ ωθεύ ςυχνϊ ςε 
ακραύεσ ςυμπεριφορϋσ. Μη ληςμονούμε, όμωσ, πωσ ςόμερα μιλϊμε 
για τη διαχρονικότητα του ελληνικού ϋθνουσ . Εύναι αντύφαςη να 
τιμούμε την θυςύα απλών και επωνύμων αγωνιςτών του ‘21 και να 
αγωνιζόμαςτε για την ατομικό μασ ανϋλιξη. Η φρϊςη του 
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Μακρυγιϊννη  «εύμαςτε ςτο εμεύσ και όχι ςτο  εγώ» ϋχει διαχρονικό 
αξύα και εξαρτϊται από μασ η ϋμπρακτη εφαρμογό τησ. 
 Ακόμη και ςε περιόδουσ επαναςτϊςεων η ςυμπεριφορϊ των 
ανθρώπων δεν εύναι μονόπλευρη. Όπωσ ϋλεγε χαρακτηριςτικϊ ο 
Καραώςκϊκησ «όταν θϋλω γύνομαι ϊγγελοσ και όταν θϋλω γύνομαι 
διϊβολοσ». Σο ζητούμενο, επομϋνωσ, εύναι εμεύσ ποια από τα 
γεγονότα τησ 25ησ  Μαρτύου θα προκρύνουμε και με ποια κριτόρια. 
Και αλύμονο αν, για να κατευθύνουμε τουσ νϋουσ ςτο αγαθό, τουσ 
αποκρύψουμε τη μιςό εικόνα. Η ρόςη του ολωμού «το ϋθνοσ πρϋπει 
να θεωρεύ εθνικόν ό,τι εύναι αληθϋσ» πρϋπει να αποτελεύ παντοτινό 
μασ οδοδεύκτη. Με βϊςη τισ αρχϋσ τησ φιλαλληλύασ και τησ 
φιλοπατρύασ, τησ πύςτησ ςτη βελτύωςη τησ ανθρώπινησ 
ςυμπεριφορϊσ και τησ προςφορϊσ μπορούμε να οδηγηθούμε ςτο 
αγαθό.  

Οι όρωεσ του ’21 δε γεννόθηκαν τϋτοιοι. Ϋταν ϊνθρωποι τησ 
διπλανόσ πόρτασ, που πϊςχιζαν για την επιβύωςό τουσ ό την 
καταξύωςό τουσ μϋςα ςε ςυγκεκριμϋνο κοινωνικό, οικονομικό και 
πολιτικό περιβϊλλον. Όταν ςτην αρχαιότητα οι Πϋρςεσ πρόςβαλαν 
τα ιδανικϊ τησ ελευθερύασ και τησ φιλοπατρύασ, οι Ϊλληνεσ 
απϊντηςαν ςωματικϊ με τον Μαραθώνα και πνευματικϊ με τον 
Παρθενώνα. Όταν το ’21 τα ύδια ιδανικϊ  ϋκαψαν τα ςωθικϊ τουσ, 
πολϋμηςαν και δημιούργηςαν κρϊτοσ ελεύθερο.  Η αιςχύλεια 
φιλοπατρύα, λοιπόν, αποτελεύ τη δύναμη που ςυνϋχει και εμπνϋει 
τουσ Ϊλληνεσ   ςε διαφορετικόσ μορφόσ κϊθε φορϊ αγώνεσ. Αυτό 
που εύναι ανϊγκη να ςυγκρατόςουμε  από το ϋποσ του 1821 εύναι 
πωσ χωρύσ κριτικό ςυμπόρευςη με τισ ςύγχρονεσ εξελύξεισ γινόμαςτε 
παρωχημϋνοι, χωρύσ παιδεύα  επιςτρϋφουμε ςτον μεςαύωνα, χωρύσ 
γνώςη του παρελθόντοσ μασ δεν ϋχουμε μϋλλον, χωρύσ ενότητα και 
διεκδικόςεισ εντόσ ορύων δεν ϋχουμε αύριο. Οι πρόγονού μασ ϋκαναν 
το χρϋοσ τουσ, τώρα εύναι η δικό μασ ςειρϊ. 
 
  
 


