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ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ 

200 χρόνια μετά τα πρώτα σκόρπια σκιρτήματα ελευθερίας στον ιστορικό ελληνικό χώρο, 

μέσα σε ένα ευρύτερο επαναστατικό περιβάλλον, τα προτάγματα του Διαφωτισμού για 

ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη και αδελφοσύνη παραμένουν ζωντανά, σε πείσμα των 

μισαλλόδοξων και φανατικών, που ποτέ δεν έπαψαν να τα υπονομεύουν.  

Νομίζω ωστόσο ότι το νόημα των επετείων, και των όποιων ιωβηλαίων, πρέπει να είναι 

αυτό ακριβώς: ένας ώριμος και απροϋπόθετος αναστοχασμός, μία κριτική και γενναία 

αποτίμηση, όχι μόνο των παρελθόντων γεγονότων και των κινητήριων δυνάμεων που τα 

καθόρισαν, αλλά και όσων δεν έγιναν, αν και σχεδιάστηκαν, ή ακόμη και όσων νοθεύτηκαν, 

μέσα από τη ζύμωσή τους με τις πραγματικότητες του καιρού τους. Με άλλα λόγια, 

ζητούμενο πρέπει να είναι όχι μόνο η στέρεα ερμηνεία των πράξεων αλλά, ίσως 

περισσότερο, η αναζήτηση του βαθμού δικαίωσης των προθέσεων των συλλογικών 

υποκειμένων που οραματίστηκαν έναν κόσμο ελεύθερο, δικαιότερο, καλύτερο. Τότε, σε 

κοινωνικό επίπεδο, ίσως ανακαλύπταμε αρκετές εκκρεμότητες και αναμονές… Αλλά και σε 

ατομικό, ίσως πάλι γινόμασταν λιγότερο αυτάρεσκοι και εγωκεντρικοί, περισσότερο σοφοί 

και ανθρώπινοι.  

Aν σκεφτεί κανείς ότι στη διάρκεια του 20ου αιώνα οι δύο επέτειοι που 

προηγήθηκαν (1921 και 1971) συνέπεσαν, η μεν πρώτη με τη μικρασιατική περιπέτεια και 

τα χρόνια του Εθνικού Διχασμού, η δε δεύτερη με την περίοδο της δικτατορίας, ο 

συγκαιρινός μας εορτασμός, κατά σατανική σύμπτωση, μοιάζει να συνεχίζει την «κατάρα» 
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 Τα κείμενα που ακολουθούν αποτελούν επεξεργασμένες μορφές ιστορικού λόγου που εν είδει διδακτικής 

παρέμβασης διατυπώθηκε και αρθρώθηκε στις διαδικτυακές παραδόσεις του υπογράφοντος με τους 
μαθητές/τριες του τμήματος προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄ Λυκείου. Ειδικότερα, η 
επανάληψη των μαθητών/τριών στην ύλη του μαθήματος της Ιστορίας (Πολιτικά κόμματα) τον Μάρτιο του 
2021 συνδυάστηκε με έναν σύντομο κύκλο συζητήσεων αναφορικά με το νόημα του Εικοσιένα, στο πλαίσιο 
των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια της εθνικής επανάστασης των Ελλήνων. Καρπός αυτών των 
πολύ γόνιμων συζητήσεων, που έλαβαν χώρα με μεγάλο ενδιαφέρον, σε μία πρωτόγνωρη συνθήκη για τη 
χώρα (υγειονομική, εκπαιδευτική, πολιτική), στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος και της διαδικτυακής 
του εφαρμογής, είναι τα κείμενα που ακολουθούν. Το πρώτο (Κείμενο Α΄) αποτελεί εισήγηση του 
υπογράφοντος που διαβάστηκε και σχολιάστηκε από τους μαθητές/τριες στις 9 Μαρτίου 2021. Το δεύτερο 
(Κείμενο Β΄) αποτελεί απόπειρα συνθετικής παρουσίασης όσων τεκμηριωμένα διατυπώθηκαν στον γόνιμο 
διάλογο που προηγήθηκε (15-16 Μαρτίου) με αφορμή τις απορίες και τις ερωτήσεις των μαθητών/τριών.  
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του προηγούμενου αιώνα. Λες και η ιστορία σχεδόν μεταφυσικά θέλει να μας προφυλάξει 

από κάποιο άγος ή μάς βγάζει τη γλώσσα κοροϊδευτικά. Ας μη γελιόμαστε, όμως. Όπως 

έχει ειπωθεί, εμείς οι ίδιοι είμαστε που δημιουργούμε την ιστορία μας…. Με υλικά του 

χτες, ζυμωμένα αέναα και διαλεκτικά, με τις σύγχρονες αγωνίες, τους φόβους, τις 

ανασφάλειες, τις ιδέες μας και την υλικότητά που αποκτούν αυτές όταν συγκρούονται με 

την πραγματικότητα. Θεωρώ ότι δικαίωση των οραμάτων και των θυσιών του Εικοσιένα, 

δικαίωση της Ελληνικής Επανάστασης, ως εθνικού και ταυτόχρονα ευρωπαϊκού γεγονότος, 

θα υπάρξει μόνο μέσα από μία σύγχρονη διαδικασία ρήξης και ανατροπής, όπως άλλωστε 

το ίδιο το γεγονός υπήρξε στην εποχή του, την εποχή των Επαναστάσεων.  

Αναφέρομαι δηλαδή σε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο στη βάση της 

απελευθέρωσης του ανθρώπου, της δημοκρατικής έκφρασης και της κοινωνικής 

δικαιοσύνης. Με άλλα λόγια, έναν νέο πολιτικό και πολιτισμικό δεσμό, που θα 

σφυρηλατηθεί πάνω στα ιδεώδη της επανάστασης του 1821, προσαρμοσμένο στα 

αντικειμενικά προβλήματα και τις προκλήσεις του καιρού μας, ενσωματώνοντας την 

ιστορική εμπειρία με τρόπο και πολιτικό λόγο όχι αυτοαναφορικό και μισαλλόδοξο αλλά 

κριτικό και σύγχρονο. Τόσο επαναστατικό, που να φτάνει ως και την αναίρεση των αίολων 

βεβαιοτήτων μας και τη μετουσίωση της αγωνίας μας σε έργο παραγωγικό με πρόσημο τον 

Άνθρωπο. Τόσο ουτοπικό, που τα πολιτικά υποκείμενα που θα αναλάβουν να τα 

υλοποιήσουν, θα έχουν προηγούμενα ελευθερωθεί ή/και λυτρωθεί –για να παραφράσω 

τον Βάλτερ Μπένγιαμιν- από το ίδιο τους παρελθόν, κοιτάζοντάς το κατάματα. Τόσο 

αναγκαίο, όσο o αγώνας για ελευθερία. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄ 

Από τα πρώτα χρόνια συγκρότησης του ελληνικού κράτους καθιερώθηκε με βασιλικό 

διάταγμα η 25η Μαρτίου ως εθνική επέτειος της ελληνικής επανάστασης και της εθνικής 

παλιγγενεσίας (ΒΔ 980/1838). Οι πραγματικοί λόγοι ωστόσο της πολιτικής αυτής κίνησης, 

από την πλευρά ενός καθολικού βασιλιά (Όθων) και υπό την επιρροή ενός εγχώριου 

πολιτικού προσωπικού (επί το πλείστον, στελέχη του λεγόμενου «ρωσσικού κόμματος» και, 

αργότερα, της Φιλορθοδόξου Εταιρείας) που έβλεπε την ορθοδοξία σε συνεχή κίνδυνο, δεν 

έχουν σχέση με το γεγονός καθαυτό αλλά με την ιδεολογική χρήση του γεγονότος στο 

παρόν και το μέλλον.  



Η ανάγκη για τη συγκρότηση ενός συνεκτικού εθνικού αφηγήματος για το 

νεοσύστατο βασίλειο ήταν επιτακτική. Κατά την αντίληψη των εισηγητών (Γεώργιος 

Γλαράκης, υπουργός Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως) η κορυφαία στιγμή της 

γέννησης του ελληνικού κράτους έπρεπε να εμπεριέχει απαραιτήτως, με όρους όχι 

τεκμηριωμένα ιστορικούς αλλά θεολογικούς, έναν διπλό συμβολισμό: η εθνική 

παλιγγενεσία και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Έτσι, η 25η Μαρτίου 1821 μετατρεπόταν 

σε ιερό ορόσημο για το έθνος, μία ημέρα κατά την οποία ο Θεός ευλογούσε τον 

«περιούσιο λαό» του και τα όπλα της επανάστασής του, ένα ημερολογιακό στίγμα όπου η 

κρατική εκδοχή της ιστορίας συναντούσε την επίσημη θρησκεία του κράτους.  

Ο Γάλλος φιλέλληνας περιηγητής και ιστοριογράφος Pouqueville (1770- 1838) 

παρείχε όλα τα στοιχεία του μύθου στη δική του αναδρομική αφήγηση για την έναρξη της 

επανάστασης (ο επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός που υψώνει το λάβαρο της Αγίας 

Λαύρας, ο όρκος των αγωνιστών κ.λ.π). Ο καμβάς ήταν έτοιμος και κυρίως αληθοφανής 

(βλ. ενδεικτικά, τα σχετικά με την επανάσταση έργα του Θεόδωρου Βρυζάκη). Το 

σημαντικότερο όμως, εξυπηρετούσε άριστα τις μέριμνες και τις προτεραιότητες του νέου 

κράτους, που έκρινε ότι στο ρομαντικό περιβάλλον του 19ου αιώνα έπρεπε να επιβάλει 

τελεσίδικα στη γενέθλια ημέρα του την ελληνοχριστιανική του ταυτότητα και 

ιδιοπροσωπία.  

Το σχήμα αυτό καθόρισε έκτοτε αμετάκλητα και οριστικά τον επίσημο κρατικό λόγο, 

τις τελετουργίες, τις καθιερωμένες επετείους και εκδηλώσεις μνήμης, τις δοξολογίες, τους 

πανηγυρικούς, αλλά και τα δημιουργήματα της Τέχνης – ακόμη και τον ίδιο επιστημονικό 

λόγο. Το κράτος με τους ιδεολογικούς μηχανισμούς και την αποκλειστική χρήση νόμιμης 

βίας που διέθετε, όταν και όπου τούτο κρινόταν αναγκαίο, για τη διαιώνιση της ύπαρξής 

του μπορούσε να αναπαράγει ή και να επιβάλλει το σχήμα, ανεξαρτήτως της 

επιστημονικής του ανθεκτικότητας ή της τεκμηριωτικής του ισχύος.  

Ας σκεφτούμε, όμως, ξανά: Γιατί εορτάζουμε την 25η Μαρτίου και όχι π.χ. την 22α 

Φεβρουαρίου 1821 (π.η.), όταν δηλαδή ο Αλέξανδρος Υψηλάντης διαβαίνει τον Προύθο και 

κηρύσσει την επανάσταση στις παραδουνάβιες ηγεμονίες; Γιατί η επανάσταση ξεσπάει στη 

Μολδοβλαχία και ποιοι συμμετέχουν εκεί; Ποιο το αρχικό πολιτικό σχέδιο της 

επανάστασης και τι τελικά συνέβη; Ποια η γεωγραφία της επανάστασης; Ποιο το πολιτικό 

υποκείμενό της; Τι θέλουν ή τι «φαντάζονται» οι επαναστατημένοι; Τι τους συνδέει, σε τι 



πιστεύουν και ποιος ο ρόλος της Φιλικής Εταιρείας στους πολιτικούς τους σχεδιασμούς; 

Κάτω από ποιες συνθήκες και συγκυρίες μπαίνουν στην επανάσταση όσοι λαοί 

εξεγέρθηκαν; Τι στάση κρατούν οθωμανοί αξιωματούχοι, ένοπλοι της υπαίθρου 

(αρματολοί και κλέφτες στη Ρούμελη, κάποιοι στην Πελοπόννησο), κλήρος, Πατριαρχείο, 

τοπικές κοινωνίες και προυχοντικές αυθεντίες στον ιστορικό ελληνικό χώρο;  

Και πιο πέρα. Η εθνική επανάσταση των Ελλήνων είναι η «ανάσταση του Γένους» 

που, μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς και αφού εξέτισε την Ποινή για τις αμαρτίες του, η 

Θεία βούληση ή η Πρόνοια αξίωσε με την ελευθερία του από τον Τύραννο; Ή μήπως είναι 

μία κορυφαία πολιτική πράξη εθνικής χειραφέτησης, ενός πολιτικού υποκειμένου, το οποίο 

απέκτησε συνείδηση του εαυτού του μέσα από μία ιστορική διεργασία διαλόγου με την 

Ευρώπη και, δι΄ αυτής, με τον ίδιο του τον εαυτό και τη μακρά του ιστορία; Ή μήπως ο 

αρχαϊσμός και η μεταφυσική διολισθαίνουν και μορφοποιούνται βαθμιαία και 

συγκρουσιακά σε πολιτικά προτάγματα της νεωτερικότητας;  

Μήπως, με άλλα λόγια, η επανάσταση γίνεται το πεδίο συνάντησης του «παλαιού» 

με το «νέο»; Εκεί δηλαδή που η θεολογία συναντά την ιστορία και το αγωνιζόμενο άτομο ή 

το συλλογικό πολιτικό υποκείμενο αποφασίζει να διεκδικήσει τα «δίκαιά» του, χωρίς να 

αναμένει καρτερικά το πλήρωμα του χρόνου ή την εκ Θεού πρόνοια – να διακηρύξει, όπως 

έγινε στην Α΄ Εθνοσυνέλευση «διά των νομίμων παραστατών του την πολιτικήν αυτού 

ύπαρξιν και ανεξαρτησίαν»;  

Πράγματι, στο Εικοσιένα οι ραγιάδες δεν αναμένουν μεταφυσικά την εκ Θεού 

λύτρωση αλλά οι ίδιοι, ως πολιτικά υποκείμενα, μεταμορφώνονται σε όργανα της Θείας 

βούλησης με την εμπρόθετη επαναστατική και βέβηλη δράση τους. Αλλά ποιες ιστορικές 

συνθήκες διαμορφώνουν αυτόν τον νέο άνθρωπο; Ποιες πραγματικότητες αναβαπτίζουν τα 

επαναστατικά υποκείμενα και τα εξωθούν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να προχωρήσουν ακόμα 

και ως την αυτοαναίρεση, στο γκρέμισμα του ίδιου του κόσμου τους, «του μοναδικού 

κόσμου μέσα στον οποίο θα μπορούσαν να υπάρξουν»;  

Αξίζει να εστιάσουμε σε αυτό το τελευταίο, παρακάμπτοντας λεπτομέρειες και 

γεγονότα στα οποία τα απομνημονεύματα των αγωνιστών, τα κρατικά και ιδιωτικά αρχεία, 

τα εν γένει ιστορικά τεκμήρια και η έρευνα, έχουν δώσει και εξακολουθούν να δίνουν 

αρκούντως έγκυρες και τεκμηριωμένες ερμηνείες σε πείσμα όσων επιμένουν να 



«διαβάζουν» την ιστορία όχι για να κατανοήσουν αλλά για να δικαιώσουν ή να δικάσουν 

αναδρομικά συμπεριφορές και πράξεις που ανάγονται σε άλλα ιστορικά συμφραζόμενα.  

Μπορούμε άραγε να δούμε την ελληνική επανάσταση έξω από την Ευρώπη; 

Μπορούμε να τη δούμε ως μία παρθενογένεση, έξω από την ευρωπαϊκή της μήτρα; Η 

ελληνική επανάσταση αναπνέει στη συγχρονία συγκλονιστικών και πρωτόγνωρων 

ιστορικών γεγονότων σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο, από την Ευρώπη ως την Αμερική. 

Τοποθετείται, τόσο χρονικά όσο και ποιοτικά, στην ίδια χρονολογική αλυσίδα εκείνων των 

ιδιαίτερων, νεοτερικού τύπου, απελευθερωτικών κινημάτων και εξεγέρσεων λαών 

απέναντι σε τυραννικές εξουσίες, την απολυταρχία και τον δεσποτισμό. Αμερικανική 

Επανάσταση (1776-1783), Γαλλική Επανάσταση (1789), Σερβική Επανάσταση (1804), 

Ελληνική Επανάσταση (1821), εξεγέρσεις στην ιβηρική και την ιταλική χερσόνησο, στη 

Λατινική Αμερική, δημιουργία του πρώτου ελληνικού κράτους μετά την Άλωση, εκείνου της 

Επτανήσου Πολιτείας (1800-1807) και Ναπολεόντιοι πόλεμοι συνθέτουν την εικόνα ενός 

κόσμου που καταρρέει κάτω από τη δύναμη κάτι εντελώς καινούργιου: τις εγκόσμιες 

αφαιρέσεις του φιλελευθερισμού και του δημοκρατικού πατριωτισμού, τη διεκδίκηση 

πολιτικών δικαιωμάτων, ανεξαρτησίας και αυτοδιάθεσης, συνταγματικής κατοχύρωσης 

ατομικών ελευθεριών και γκρέμισμα των ελέω Θεού εξουσιών.  

Από τα τέλη του 18ου αιώνα ο άνεμος αυτών των αλλαγών αλλάζει την εικόνα του 

τότε γνωστού κόσμου. Ο Θ. Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματα που υπαγορεύει στον 

Τερτσέτη αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η γαλλική επανάστασις και ο Ναπολέων έκαμαν, 

κατά τη γνώμη μου, να ανοίξουν τα μάτια του κόσμου. Πρωτύτερα τα έθνη δεν 

εγνωρίζοντο, τους βασιλείς τους ενόμιζον ως θεούς της Γης, και ό,τι και αν έκαμναν, το 

έλεγαν καλά καμωμένο […]». Οι οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές, αλλά και η 

επιστημονική πρόοδος που είχε συντελεστεί δημιουργούσαν έναν νέο τύπο ανθρώπου, πιο 

διεκδικητικό, πιο αυτόνομο, πιο δημιουργικό.  

Ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός (1687/8-1789) με τις ριζοσπαστικές και φιλελεύθερες 

ιδέες του διατύπωσε και διέδωσε τις πιο προωθημένες, τις πιο ευφάνταστες, τις πιο 

υπέροχες κατακτήσεις του τότε σύγχρονου πνεύματος, αλλά και τις πιο ανίερες, τις πιο 

βλάσφημες με όρους θεολογικούς. Στα καθ΄ ημάς, ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός (1750- 

1821) έθεσε ως στόχο τη διάδοση των ιδεών του Διαφωτισμού με απώτερο σκοπό την 

ιδεολογική προετοιμασία του αγώνα για την ελευθερία. Τίποτε πλέον δεν θα ήταν όπως 



παλιά. Στον ιστορικό ελληνικό χώρο της νότιας βαλκανικής χερσονήσου η «μετακένωση» 

αυτών των επαναστατικών ιδεών και η αλλαγή των νοοτροπιών θα είναι μία διαδικασία 

αργόσυρτη, συγκρουσιακή, επώδυνη και συνάμα λυτρωτική, απελευθερωτική, 

χειραφετητική – με μια λέξη: επαναστατική. Σήμερα πολλά από τα πολιτικά αιτούμενα του 

Διαφωτισμού παραμένουν επίκαιρα και ζωντανά. Λείψανα αντιδιαφωτιστικά και 

μεσαιωνικές νοοτροπίες βρικολακιάζουν ακόμη στις κοινωνίες μας.  

Στην ιστορία η πρόοδος δεν είναι προδιαγεγραμμένη και ευθύγραμμα ανοδική, 

αλλά κατακτιέται με αγώνες και όραμα, με πίστη σε αξίες και συνείδηση της ιστορικότητάς 

μας. Στην αντίθετη περίπτωση οι κοινωνίες μας είναι καταδικασμένες να βιώνουν 

τελματώδεις στασιμότητες ή και τραγικές πολιτισμικές οπισθοδρομήσεις. Η ελληνική 

επανάσταση αρδεύτηκε από το πνευματικό και αξιακό οπλοστάσιο της Ευρώπης. Αλλά και 

η Ευρώπη διαμόρφωσε προηγουμένως την ταυτότητά της και το αξιακό της σύμπαν μέσα 

από την ευθεία συνάντησή της με την Αρχαία Ελλάδα. Και είναι αυτή ακριβώς η Αρχαία 

Ελλάδα που ως αντιδάνειο θα επιστρέψει (σε πείσμα του σκοταδισμού και της αντίδρασης) 

δια του Διαφωτισμού στην εδαφική της κοιτίδα, ως χρέος των Ευρωπαίων προς τους Νέους 

Έλληνες αλλά και ως «επιστροφή των Μουσών στον Ελικώνα». Όπως έχει σημειώσει και 

παλαιότερα ο Σπ. Ασδραχάς η ελληνική επανάσταση είναι «η ευρωπαϊκότερη, ή ορθότερα, η 

οικουμενικότερη, στιγμή της νεότερης ελληνικής ιστορίας». 

 

Ο Κοραής (αριστερά) και ο Ρήγας (δεξιά) ανασύρουν την πληγωμένη Ελλάδα.  
Λαϊκή εικονογραφία. ΄Εργο Θεόφιλου Χατζημιχαήλ 


