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ΚΑΠΟΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1821
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ ΜΑΣ

Συμπληρώνονται φέτος 200 χρόνια ἀπό τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ἡ
πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ ἐμπόδισε νά ἑορτασθεῖ ἡ ἐπέτειος μέ τόν

πρέποντα τρόπο ἀποτίσεως τιμῆς πρός τούς προγόνους μας. Τί ἦταν ἡ ἐπα-
νάσταση στήν ἐποχή της; Τί σημαίνει γιά ἐμᾶς; Μέ ὁδηγό μία ἐπιστολή  τοῦ
Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη πρός τούς «Ἀρχιερεῖς, Ἄρχοντες καί Προεστῶτες,
προύχοντες τοῦ Γένους, ἁπανταχοῦ εἰς τάς νήσους τοῦ Ἀρχιπελάγους δια-
τρίβοντες» μέ ἡμερομηνία 8 Ὀκτωβρίου 1820 θά ἐπιχειρήσουμε νά ἐντοπίσουμε
κάποια σημεῖα γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν ἔναρξη τῆς ἐπαναστάσεως πού σχε-
τίζονται μέ τήν ἐπανάσταση καί τήν αὐτοσυνειδησία μας. Εἶναι ἕνα ἀπό τά
προεπαναστατικά ἔγγραφα πού κατά κανόνα διαλάθουν τῆς προσοχῆς μας.
Ὁ Ὑψηλάντης προσπαθοῦσε νά τούς πείσει ὅτι πρέπει ἐκεῖνοι νά πάρουν τήν
ἀπόφαση νά ἐξεγερθοῦν κατά τῶν Τούρκων καί νά μήν περιμένουν τή σωτηρία
ἀπό κάποιον ἐξωτερικό παράγοντα. Μεταξύ ἄλλων, ὁ ἡγέτης τῆς Φιλικῆς
Ἑταιρείας ἀνέφερε τά ἀκόλουθα: 

«Ἐξεύρω, ὅτι εἰς ὅλων τάς καρδίας εἶναι ριζωμένη ἡ ματαία ἐκείνη πρό-
ληψις, ὅτι ποτέ μόνοι μας δέν ἐμποροῦμεν νά ἐλευθερωθῶμεν, ἀλλά
πρέπει νά προσμένωμεν ἀπό ξένους τήν σωτηρίαν μας… 
Ἔχετε πάντοτε πρό ὀφθαλμῶν ὅτι ποτέ ξένος δέν βοηθεῖ ξένον, χωρίς
μεγαλύτερα κέρδη. Τό αἷμα τό ὁποῖον θέλουσι χύσει οἱ ξένοι δι’ ἡμᾶς,
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θέλομεν τό πληρώσει ἀκριβότατα·…
Ὅταν ὅμως μόνοι μας ἀποσείσωμεν τόν ζυγόν τῆς τυρρανίας, τότε τῆς
Εὐρώπης ἡ πολιτική θέλει βιάσει ὅλας τάς ἰσχυράς δυνάμεις νά κλεί-
σωσι μέ ἡμᾶς συμμαχίας καί ἐπιμαχίας ἀδιαλύτους»1.

Ἡ ἐπιστολή τοῦ Ὑψηλάντη παραμένει ἀπίστευτα ἐπίκαιρη καί σήμερα,
200 χρόνια μετά τήν ἐπανάσταση πού ὁδήγησε στήν παλιγγενεσία τοῦ ἑλλη-
νικοῦ ἔθνους. 

«πρέπει νά προσμένωμεν ἀπό ξένους τήν σωτηρίαν μας»;
Γενέες ὑπόδουλων Ἑλλήνων γαλουχήθηκαν μετά τό 1750 μέ τούς λεγόμε-

νους χρησμούς τοῦ ἱερομόναχου Ἀγαθαγγέλου. Ἦταν ἕνα ἔργο πού προέβλε-
πε τήν ἀπελευθέρωση τῶν Ἑλλήνων ἀπό τόν ὀθωμανικό ζυγό. Οἱ χρησμοί –
καθ’ ὅτι χρησμοί…– -ἦσαν ἀρκετά δυσνόητοι. Ἦταν ὅμως σαφές ὅτι τόν ρόλο
τοῦ ἀπελευθερωτῆ τῶν Ἑλλήνων θά ἀνελάμβαναν οἱ Ρῶσοι. Αὐτό φαίνεται
καί ἀπό δύο διαφορετικά ἀποσπάσματα τῶν χρησμῶν:

«ὁ δέ πέμπτος [Ρῶσος αὐτοκράτορας] εἰς τό Βυζάντιον μέλλει ἀπλῶσαι
τό τοῦ Χριστοῦ νικητικόν σημεῖον, καί τῶν Ἰσμαηλιτῶν ἀφανίσει τήν
δύναμιν» [ὅπου Ἰσμαηλίτες εἶναι οἱ μουσουλμάνοι]2
«Ἤκουσα φωνῆς ἐρχομένης ἀπό τῆς ἄρκτου, ἥτις ἔλεγεν οὕτω: Ρωσσία,
ἐξύπνησον γοῦν ἐκ τοῦ ὕπνου, πρός σέ ὁ λόγος τοῦ ἀγγέλου Κυρίου
ἐφυλάττετο… ὄψει ὅτι ἔσῃ τροπαιοῦχος καί καταβάλεις αὐτούς [τούς
Ἀγαρηνούς]»3

Ἡ ἴδια προσδοκία ἀποτυπωνόταν καί σέ δημοτικά τραγούδια ὅπως τό γνωστό 

«Ἀκόμα τούτ’ τήν ἄνοιξη/ ραγιάδες, ραγιάδες,/ τοῦτο τό καλοκαίρι,/
ὥσπου νά ἔλθει ὁ Μόσκοβος/ νά φέρει τό σεφέρι» [πόλεμο]. 

Ἡ ἀντίληψη ὅτι κάποια ξένη δύναμη θά ἐρχόταν νά μᾶς ἀπελευθερώσει ἤ
νά πολεμήσει τόν δικό μας πόλεμο δέν πρέπει νά μᾶς ξενίζει. Ὑπάρχει ἀκόμη
καί σήμερα. Τό καλοκαίρι τοῦ 2020 πολλοί Ἕλληνες ἀναρωτιοῦνταν τί στάση
θά κρατήσει τό Ἰσραήλ ἤ ἡ Γαλλία ἐν σχέσει πρός τήν ἔνταση πού ὑπῆρχε
μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στήν ἀνατολική Μεσόγειο. Τουλάχιστον, οἱ πρό-

1 Πρωτοψάλτης, Ἔμμ., Ἡ Φιλική Ἑταιρεία-ἀναμνηστικόν τεῦχος ἐπί τῇ 150ῃ ἑκατονταετηρίδι,
Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 1984, σ. 284.
2 Χρησμοί τοῦ Ἀγαθαγγέλου, τυπογραφία Ἀνδρέου Κορομηλά, Ἀθῆναι, 1837, σ. 21.
3 Ibid, σ. 31.
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γονοί μας τόν 18ο καί 19ο αἰώνα εἶχαν μία καλή δικαιολογία. Ἦταν ἀσύλληπτη
ἡ διαφορά τῶν ὑπόδουλων Ἑλλήνων ἐν συγκρίσει πρός τούς κυρίαρχους Τούρ-
κους. Μόνον κάποια πολύ ἰσχυρή χώρα (ἕνα ἰμπέριο, ὅπως ἔλεγαν τότε τίς
αὐτοκρατορίες) φάνταζε ἱκανή νά μᾶς ἀπελευθερώσει. 

Τά Ὀρλωφικά τοῦ 1770 σηματοδότησαν τό τέλος τῶν ψευδαισθήσεων. Ὁ
Μόσκοβος ἦλθε τελικῶς στήν Πελοπόννησο μέ 14 πλοῖα, 600 ἄνδρες καί ἐπι-
κεφαλῆς τούς ἀδελφούς Ἀλέξιο καί Θεόδωρο Ὀρλώφ, ἔμπιστους ἀριστοκράτες
τῆς αὐτοκράτειρας Αἰκατερίνης τῆς Ρωσίας. Ὅταν οἱ Ὀθωμανοί κατέβασαν
Τουρκαλβανούς γιά νά ἀντιμετωπίσουν τήν ἐπανάσταση στόν Μοριά, οἱ Ρῶσοι
ἐγκατέλειψαν τούς ἐπαναστάτες στό ἔλεός τους. Ἐπί 9 χρόνια οἱ Τουρκαλβανοί
δήωναν τόν τόπο, μέχρι πού ἔστειλε ὁ Σουλτάνος στρατό γιά νά τούς ἐκδιώξει. 

Τήν πραγματικότητα δέν τήν συνειδητοποίησαν ὅλοι. Ἕνα σημαντικό
τμῆμα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ θεωροῦσε (ὅπως ἄλλωστε συμβαίνει καί σήμερα)
πώς ἄλλες δυνάμεις θά ἔλθουν νά πολεμήσουν γιά ἐμᾶς, γιά τόν δικό μας
ἀγῶνα. Ἡ πραγματικότητα ἀποτυπώνεται καί στόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθε-
ρίαν» τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ, ὅπου στήν ἔνατη καί δέκατη στροφή ἀναφέρε-
ται χαρακτηριστικά: 

Μέ τά ροῦχα αἱματωμένα/  ξέρω ὅτι ἔβγαινες κρυφά/ νά γυρεύεις εἰς τά
ξένα/ ἄλλα χέρια δυνατά. 
Μοναχή το δρόμο ἐπῆρες,/ ἑξανάλθες μοναχή·/ δέν εἶν’ εὔκολες οἱ
θύρες,/ ἐάν ἡ χρεία τές κουρταλεῖ. 

Ἡ ὁμάδα ὅμως πού προχώρησε στήν προετοιμασία τῆς ἐπαναστάσεως, ἡ
Φιλική Ἑταιρεία, γνώριζε ὅτι πρέπει νά βασιστοῦμε στίς δικές μας δυνάμεις.
Καλλιεργήθηκαν, γιά προφανεῖς λόγους, ὅλες αὐτές οἱ φῆμες περί τῶν μελῶν
τῆς «Ἀοράτου Ἀρχῆς», τοῦ ἀνώτατου καθοδηγητικοῦ ὀργάνου τῶν Φιλικῶν.
Ἡ ἐπανάσταση, ὅμως, ὑπῆρξε ἐξ ἀρχῆς ἀποκλειστικῶς δική μας ὑπόθεση καί
ὀργανώθηκε ἀπό τή Φιλική Ἑταιρεία. 

Ἡ ἐπανάσταση ἦταν ἑλληνική ὑπόθεση καί ἦταν ἐθνικοαπελευθερωτική
Ἡ ἐπιλογή τῶν παραδουνάβιων ἡγεμονιῶν, ὅπου ξεκίνησε ὁ Ὑψηλάντης

τήν ἐπανάσταση, εἶχε τή σημασία της. Ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821 δέν εἶχε ξένους
διοργανωτές. Ἡ ἡγεσία τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας, ἀντιλαμβανόμενη τό μέγεθος
τοῦ ἐγχειρήματος, –ἄοπλοι χωρικοί ἐναντίον μίας αὐτοκρατορίας– προσπάθη-
σε μέσω τοῦ τολμήματος στή Μολδοβλαχία νά παρασύρει τή Ρωσία στόν
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ἀγῶνα γιά τήν ἑλληνική ἀνεξαρτησία4. Οἱ Ρῶσοι δέν ἦλθαν καί φυσικά ἡ ἐπα-
νάσταση δέν πέτυχε στίς παραδουνάβιες ἡγεμονίες. Ἐπειδή ἀκριβῶς ἦταν
ἐθνικοαπελευθερωτική ἐπανάσταση, πέτυχε ἐκεῖ πού μποροῦσε νά πετύχει:
στίς περιοχές πού ζοῦσε ἀκμαῖος ὁ ἑλληνισμός. 

Ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἦταν πανελλήνιο κίνημα καί ὄχι τοπική ἐξέγερση
Ἐπειδή ἀκριβῶς ἦταν ἐθνικοαπελευθερωτική, ἡ  ἐπανάσταση τοῦ 1821

εἶχε ὡς χαρακτηριστικό ὅτι ἁπλώθηκε σέ πάρα πολλούς ἑλληνικούς τόπους
ἀπό τή Μακεδονία ἕως τήν Κρήτη καί τήν Κύπρο. Ἦταν τό πιό ἐκτεταμένο
ἐπαναστατικό κίνημα Ἑλλήνων κατά τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Ἕως
τότε τά κινήματα καί οἱ ἐπαναστάσεις εἶχαν κυρίως τοπικό χαρακτήρα. Ἡ
ἔκταση τῆς ἐπαναστάσεως ὠφείλετο στήν προεργασία πού ἔγινε ἀπό τήν
Φιλική Ἑταιρεία. 

Ὁ ρόλος τῆς θρησκείας καί ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας
Κατά τά σχέδια/προσδοκίες τοῦ Ὑψηλάντη, ἡ ἐπανάσταση στή Μολδοβλα-

χία θά ἀποτελοῦσε τή θρυαλλίδα ὥστε καί ἄλλοι Χριστιανοί νά κινητοποι-
ηθοῦν καί νά ἀποτινάξουν τόν τουρκικό ζυγό. Κατ’ ἀρχάς θά ξεσηκώνονταν
οἱ Μολδαβοί καί οἱ Βλάχοι. Ἀκολούθως ὁ Ὑψηλάντης θά περνοῦσε στή Σερ-
βία –ἕνα μέρος τῆς ὁποίας ἦταν αὐτόνομη ἡγεμονία ἀπό τό 1812– καί μετά στή
Βουλγαρία. Συνενωμένοι Ἕλληνες, Μολδαβοί, Σέρβοι καί Βούλγαροι θά βάδι-
ζαν κατά τοῦ Σουλτάνου στήν Κωνσταντινούπολη. 

Λόγω τοῦ ἀποκλειστικῶς ἐθνικοῦ χαρακτήρα τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσε-
ως τοῦ 1821, τά σχέδια αὐτά δέν ἐπαληθεύθηκαν. Στήν Ὀθωμανική Αὐτοκρα-
τορία ἡ θρησκεία προσδιόριζε τήν ταυτότητα τοῦ ὑπόδουλου. Δέν λειτούργησε
ὅμως αὐτοματοποιημένα τό σχῆμα: οἱ ὑπόδουλοι χριστιανοί ἐναντίον τῶν μου-
σουλμάνων κατακτητῶν τους. Ἐάν πράγματι λειτουργοῦσε, τότε καί ἡ ἐπανά-
σταση θά ἐπιτύγχανε στή Μολδοβλαχία καί ἀρκετοί βαλκανικοί λαοί θά πολε-
μοῦσαν μαζί μας γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ. 

Ὅπως προαναφέρθηκε, τό κρίσιμο σημεῖο γιά τήν ἐπανάσταση, ἦταν ἡ
ἑλληνική ἐθνική συνείδηση. Τόν δεσπόζοντα ρόλο στή διατήρηση τῆς συγκε-
κριμένης συνειδήσεως κατά τούς 4 αἰῶνες δουλείας ἔπαιξε ἡ Ἐκκλησία. Τό
1821 ἐπαναστάτησαν ὅσοι αἰσθάνονταν Ἕλληνες γιά νά ἀποκτήσουν τήν ἐλευ-

4 Βλ. σχετ. σχόλια Γ. Καραμπελιᾶ, 1204-1922 Ἡ διαμόρφωση τοῦ νεώτερου ἑλληνισμοῦ-ἡ ἑλλη-
νική ἀναγέννηση 1821: ἡ δυναμική της Παλιγγενεσίας, Τόμος Β΄, Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις, Ἀθήνα,
2015 σ. 593.
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θερία τους ἐναντίον τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Ἐξ αἰτίας ἑνός ἀντι-κλη-
ρικαλιστικοῦ ρεύματος πού ἐμφανίζεται κατά περιόδους ἔντονο στήν ἑλληνική
κοινωνία, ὁ ρόλος τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας σέ αὐτό τό σημεῖο ἔχει ὑποβαθ-
μισθεῖ. Ἡ Ἐκκλησία, λόγω τῆς γλώσσας πού χρησιμοποιοῦσε ὑπῆρξε ὁ κύριος
φορέας διατηρήσεως ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας ἀλλά καί
τῆς ἐθνικῆς ἀφυπνίσεως τῶν Ἑλλήνων (ὡς πρός τήν ἀφύπνιση βλ. τό παρά-
δειγμα τοῦ Πατρο-Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ). Στόν ὅρο γλῶσσα περιλαμβάνονται ἡ
λατρευτική γλῶσσα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν πού δέν ἦταν εὔκολα ἀντιληπτή
ἀπό τόν μέσο –κατά τεκμήριο ἀγράμματο– πιστό· τά βιβλία, χειρόγραφα καί
ἔντυπα, πού ἦσαν συνήθως γραμμένα σέ πιό κατανοητή γλώσσα καί εἶχαν –
κυρίως ἀλλά ὄχι ἀποκλειστικῶς– θρησκευτικό περιεχόμενο· ἡ ἐκπαίδευση πού
κατ’ οὐσίαν ἦταν ἁρμοδιότητα τῆς Ἐκκλησίας. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι τουλάχι-
στον τά 2/3 τῶν λογίων ἐπί τουρκοκρατίας ἔφεραν ἱερατικό σχῆμα. 

Εἶναι βεβαίως γεγονός ὅτι οἱ Ὀθωμανοί ἀντιλαμβάνονταν τό Οἰκουμενικό
Πατριαρχεῖο ὡς ἕναν θεσμό ὑπεύθυνο νά συγκρατεῖ τούς ὀρθοδόξους Χριστια-
νούς τῆς αὐτοκρατορίας ἀπό ἐπαναστατικά κινήματα κι ἐξεγέρσεις. Γι᾽ αὐτόν
τόν λόγο, μετά τήν ἔναρξη τῆς ἐπαναστάσεως, τό Πατριαρχεῖο ἀφόρισε τούς
ἐπαναστάτες. Λόγω τῆς συνεχιζόμενης ἐξεγέρσεως ὁ Σουλτάνος στράφηκε μέ
μανία ἐναντίον τοῦ κλήρου καί ἀπαγχόνισε τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Γρη-
γόριο τοῦ Ε΄ μέ τέτοιο ὀδυνηρά τελετουργικό τρόπο. Εἶναι ἐπίσης γεγονός ὅτι
ἡ συντηρητική ὡς ἐκ τῆς φύσεώς της ἐκκλησία ἀντιμετώπιζε μέ σκεπτικισμό
ἤ καί μέ ἐχθρότητα τίς ἰδέες τοῦ Διαφωτισμοῦ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
ἦταν ἡ ἔκδοση τῆς «Πατρικῆς Διδασκαλίας» τό 1798 ὅπου ἐμέμφετο τό «νῦν
θρυλλούμενον σύστημα τῆς ἐλευθερίας» –δηλαδή τά ἐπαναστατικά κινήματα
τῆς Δύσεως καί δή τή γαλλική ἐπανάσταση– καί ἐξεθείαζε τόν Σουλτάνο5.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ὅμως, δέν θά πρέπει νά παραβλέπεται ὅτι σέ ὅλες
τίς ἐπαναστατημένες περιοχές ὁ κλῆρος συντάχθηκε ἀπολύτως μέ τούς ἐπα-
ναστάτες. Στήν Πελοπόννησο οἱ περισσότεροι μητροπολίτες δέν περίμεναν
τήν ἔναρξη τῆς ἐπαναστάσεως γιά νά ἐκδηλωθοῦν. Ἦσαν ἤδη μυημένοι στή

5 Βλ. ἐνδεικτικά: «ὁ πάνσοφος ἡμῶν κύριος, διά νά φυλάξῃ ὡς αὐθίς ἀλώβητον τήν ἁγίαν καί
ὀρθόδοξον πίστιν ἠμῶν τῶν εὐσεβῶν καί νά σώσῃ τούς πάντας, ἤγειρεν ἐκ τοῦ μηδενός τήν ἰσχυ-
ράν αὐτήν βασιλείαν τῶν Ὀθωμανῶν, ἀντί τῆς τῶν Ρωμαίων ἡμῶν βασιλείας, ἡ ὁποία εἶχεν ἀρχί-
σει τρόπον τινά νά χωλαίνῃ εἰς τά τῆς ὀρθοδόξου πίστεως φρονήματα καί ὕψωσε τήν βασιλείαν
τῶν ὀθωμανῶν περισσότερον ἀπό κάθε ἄλλην, διά νά ἀποδείξη ἀναμφιβόλως ὅτι θείῳ ἐγένετο
βουλήματι», Διδασκαλία Πατρική, Συντεθεῖσα παρά τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχους τῆς ἁγίας
πόλεως Ἱερουσαλήμ κύρ Ἀνθίμου εἰς ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, Παρά τῷ τυπογράφῳ
Πογῶς Ἰωάννου ἐξ Ἀρμενίων, ἐν Κωνσταντινουπόλει, 1798, σ. 11.
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Φιλική Ἑταιρεία. Δέν εἶναι ἐπίσης τυχαῖο ὅτι κι ἕνας πατριάρχης, ὁ Θεόφιλος
Β΄ τῆς Ἀλεξανδρείας, πῆρε ἐνεργό μέρος στήν ἐπανάσταση. Σέ ὅσους ἀναζη-
τοῦν ἀναλογίες τῆς Ὀρθόδοξης μέ τήν Καθολική Ἐκκλησία θά πρέπει νά ἐπι-
σημανθεῖ ὅτι ἡ τελευταία ἦταν παραδοσιακά ἀντίθετη πρός τίς ἐπαναστάσεις.

Ποιοί ἦσαν αὐτοί πού ἐπαναστάτησαν 
Μπορεῖ νά σοκάρει κάποιους ἐξ ἡμῶν ἀλλά οἱ ἐπαναστάτες πρόγονοί μας

δέν ἦσαν οὔτε πρίγκηπες, οὔτε δοῦκες, οὔτε κἄν βαρωνέτοι.  Στή συντριπτική
τους πλειοψηφία ἦσαν κτηνοτρόφοι (κατά κυριολεξίαν τσομπάνηδες), ψαρά-
δες, γεωργοί καί ἀγωγιάτες. Σέ κάποιες λίγες περιπτώσεις μπορεῖ νά ἦσαν
ἔμποροι ἤ ἱερεῖς. Σίγουρα πάντως δέν ἔφεραν τίτλους εὐγενείας. Δέν εἶναι
τυχαῖο ὅτι τό ἄρθρο 27 τοῦ Συντάγματος τῆς Τροιζήνας (1827) ἀναφέρει ρητῶς
ὅτι «Κανένας τίτλος εὐγενείας δέν δίδεται ἀπό τήν Ἑλληνικήν πολιτείαν»
(ὅπως καί τό ἄρθρο 4.7 τοῦ σημερινοῦ Συντάγματος). Αὐτοί οἱ ταπεινοί, ἁπλοί
καί ἀγράμματοι ἤ ὀλιγογράμματοι ἄνθρωποι, οἱ χωριάτες ὅπως θά λέγαμε σήμε-
ρα, ἐπαναστάτησαν ἐναντίον μίας πανίσχυρης αὐτοκρατορίας καί νίκησαν.

Αὐτοί πού πολεμοῦσαν ἦσαν Ἕλληνες;
Παλαιότερα θά ἀρκοῦσε ἡ μονολεκτική ἀπάντηση: ΝΑΙ! Τά τελευταῖα χρό-

νια ὅμως διακινεῖται ἡ ἄποψη ὅτι πολλοί ὁπλαρχηγοί δέν ἦσαν Ἕλληνες ἀλλά
Ἀρβανίτες. Πιό σωστά: ἐπειδή ἦσαν Ἀρβανίτες, δέν ἦσαν Ἕλληνες. Περίπου
ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ ἑλληνική ἐπανάσταση ἦταν κατ’ οὐσίαν ἕνας ἀλβανικός
ἐμφύλιος πόλεμος, ἀφοῦ πολεμοῦσαν χριστιανοί Ἀλβανοί (Ἀρβανίτες) μέ μου-
σουλμάνους Ἀλβανούς (Τουρκαλβανούς) δηλαδή ἀλβανικές φάρες μεταξύ
τους. Τό ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι οἱ συγκεκριμένες ἀπόψεις διακινοῦνται ἀπό
ἀνθρώπους πού διαρρηγνύουν τά ἱμάτια τους στό ἄκουσμα τῶν καθαρῶν
φυλῶν. Ὅταν κρίνουν ὅμως τό ἑλληνικό ἔθνος, ἀναζητοῦν ἐναγωνίως φυλετική
καθαρότητα πού νά ἔρχεται ἀπ’ εὐθείας ἀπό τήν Ἀρχαία Ἑλλάδα. Ἐπειδή –
προφανῶς– δέν ὑπάρχει, καταλήγουν ὅτι ἡ ἑλληνική ἐπανάσταση ἔγινε ἀπό
ἕναν ἀνομοιογενῆ ἐθνικά πληθυσμό, τόν ὁποῖο κάποιοι, ἐκ τῶν ὑστέρων,
βάφτισαν ἑλληνικό. 

Στήν πραγματικότητα τό ἑλληνικό ἔθνος ὑφίσταται ἐδῶ καί πολλές χιλιε-
τίες. Στή διάρκεια ὅλων αὐτῶν τῶν χρόνων ὁ ὅρος Ἕλληνας δέν εἶχε πάντοτε
τήν ἴδια ἔννοια πού ἔχει καί σήμερα. Χρήσιμο, ὅμως, ὡς πρός τή διαχρονικό-
τητα τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους δέν εἶναι μόνον τί λέμε ἐμεῖς γιά τόν ἑαυτό μας
ἀλλά πῶς μᾶς ἀντιλαμβάνονται οἱ τρίτοι. Ἐδῶ βλέπουμε, ὅτι ἀσχέτως τοῦ
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ὅρου πού χρησιμοποιούσαμε ἤ χρησιμοποιοῦμε γιά τόν αὐτοχαρακτηρισμό
μας, οἱ δυτικοί μᾶς ἀποκαλοῦν σταθερά ἐπί χιλιάδες χρόνια «Γραικούς». Αὐτό
ἴσχυε στά ἀρχαῖα χρόνια. Αὐτό ἴσχυε ἀκόμη καί κατά τήν περίοδο τῆς ἀνατο-
λικῆς Ρωμαϊκῆς [βυζαντινῆς] Αὐτοκρατορίας, ὅταν οἱ λαοί πού συναπάρτιζαν
τήν πληθυσμιακή βάση τοῦ κράτους αὐτοχαρακτηρίζονταν Ρωμαῖοι/Ρωμηοί.
Ἐπειδή ὅμως ἡ κυρίαρχη πολιτισμική ταυτότητα τῆς αὐτοκρατορίας ἦταν ἡ
ἑλληνική, οἱ δυτικοί συνέχιζαν νά μᾶς ἀποκαλοῦν Γραικούς. Δέν εἶναι τυχαία
ἡ ἐπί αἰῶνες κυκλοφορία βιβλίων θεολογικοῦ περιεχομένου μέ τίτλους ὅπως:
Contra Graecorum haeresim [κατά τῆς αἱρέσεως τῶν Γραικῶν] τό 867 μ.Χ. ἤ
Contra errores Graecorum [κατά τῶν σφαλμάτων τῶν Γραικῶν] τοῦ Θωμᾶ Ἀκι-
νάτη τό 1263. Λόγω τῆς γλώσσας καί τοῦ πολιτισμοῦ ὑπερίσχυε ἡ ἐθνική ταυ-
τότητα (Γραικοί) τῆς θρησκευτικῆς (Ὀρθόδοξοι). Ὅταν ξεκίνησε ἡ ἐπανάσταση
τό 1821 ὁ εὐρωπαϊκός τύπος δέν εἶχε καμία ἀμφιβολία: οἱ Ἕλληνες ἐξεγέρθη-
σαν κατά τῶν Ὀθωμανῶν.

Ὡς πρός τήν πληθυσμιακή μας σύνθεση καί τήν ὑποτιθέμενη ἐπιζητούμενη
«καθαρότητα» πρέπει νά παρατηρηθοῦν τά ἀκόλουθα: Στή διάρκεια τόσων
χιλιάδων ἐτῶν τό ἑλληνικό ἔθνος ἀναμείχθηκε ἐπανειλημμένως μέ νέους πλη-
θυσμούς. Οἱ νέοι πληθυσμοί προσαρμόζονταν καί ἀφομοιώνονταν ἀπό τό
ὑπόλοιπο πληθυσμιακό σύνολο προσφέροντας τίς δικές του πολιτισμικές
ἐπιρροές. Ἡ ἐθνική μας ταυτότητα εἶναι πρωτίστως πολιτισμική. Ἡ ἰσχύς τοῦ
ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ εἶναι ἡ δυνατότητα τοῦ νά ἐνσωματώνει δημιουργικά
νέους πληθυσμούς καί νέα στοιχεῖα. Εἶναι αὐτό πού περιγράφει ὁ Καργᾶκος:

«Ὅλα αὐτά ὅμως ἐνσωματώθηκαν, ὅπως ἐνσωματώνονται σέ  μία κοίτη
τά νερά διαφόρων χειμάρρων καί σχηματίζουν μισγάγκεια, ἕνα κοινό
ὑδάτινο ρεῦμα πού δέν ἐπιδέχεται εὔκολους διαχωρισμούς»6.

Στήν ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἔλαβαν μέρος ὅσοι αἰσθάνονταν Ἕλληνες.
Κάποιοι ἐξ αὐτῶν ἀνῆκαν σέ ἄλλες γλωσσικές ὁμάδες καί δέν εἶχαν ὡς μητρι-
κή γλώσσα τήν ἑλληνική. Πιό συγκεκριμένα, πέραν τῶν ἑλληνόφωνων πού
ἦταν ἡ μεγάλη μάζα, ἡ δεύτερη μεγαλύτερη γλωσσική ὁμάδα ἦσαν σαφῶς οἱ
Ἀρβανίτες. Δίπλα σε αὐτούς θά πρέπει νά προσθέσουμε τούς Βλάχους καί σέ
μικρότερο βαθμό  Σλαβόφωνους (ἐπειδή ἡ ἐπανάσταση στή Μακεδονία κατα-
πνίγηκε νωρίς). 

6 Καργάκου, Σ., Ἡ ἑλληνική ἱστορική συνέχεια καί ἡ ὑπονόμευσή της-Τά σημεῖα τῶν κακῶν μας
καιρῶν, ἐκδόσεις Gutenberg, Ἀθήνα, 2020, σ. 35· ὅπου «μισγάγκεια» εἶναι ὁμηρική λέξη πού σημαί-
νει τή χαράδρα, τό φάρ-ἄγγι, ἄγγος στά ἀρχαῖα ἑλληνικά, ὅπου σμίγουν (μίσγουν) ὄγκοι ὑδάτων.
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Μποροῦμε νά ἀμφισβητήσουμε τήν ἑλληνική συνείδηση τῶν Σουλιωτῶν
πού δέν ἔχουν λείψει ἀπό κανέναν ἀγῶνα τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους μετά τόν 18ο
αἰῶνα ἐπειδή ἕνα σημαντικό ποσοστό τους μιλοῦσε ἀρβανίτικα; Μποροῦμε νά
ἀμφισβητήσουμε τόν Κωλέττη ἤ τόν Κασομούλη ἐπειδή ἦσαν Βλάχοι; Ὅλα τά
ἱστορικά στοιχεῖα πού ἀφοροῦν στίς συγκεκριμένες γλωσσικές ὁμάδες κατα-
τείνουν ὅτι ἡ παρουσία τους στόν ἑλληνικό χῶρο εἶναι συνδεδεμένη ἀπόλυτα
ἤ σέ πολύ μεγάλο βαθμό μέ τούς ἀγῶνες τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους καί τήν ἰδιό-
τητά τους ὡς Ἑλλήνων. Ὅπως εἶναι ἀποδεκτό ὅτι οἱ κάτοικοι τῆς Ἀλσατίας
καί τῆς Λωρραίνης, ἐάν καί γερμανόφωνοι, εἶχαν κατά πλειοψηφία γαλλική
ἐθνική συνείδηση, ἔτσι θά πρέπει νά γίνεται ἀποδεκτό ὅτι καί οἱ ἀρβανιτόφω-
νοι ἤ βλαχόφωνοι εἶναι Ἕλληνες.

Ἡ δημιουργία πολιτικῶν σωμάτων
Οἱ ἐπαναστάτες πρόγονοί μας διεκδικοῦσαν νά ἀποτινάξουν τόν ὀθωμανι-

κό ζυγό καί νά ἀποκτήσουν τήν ἐλευθερία τους. Σέ αὐτό τό πλαίσιο εἶναι
ἐξαιρετικά σημαντικό πώς, ὅπου ἐπικρατοῦσε ἡ ἐπανάσταση, δημιουργοῦνταν
ἀμέσως πολιτικά σώματα. Δέν ἦταν ἁπλῶς κάποιοι σκόρπιοι ἐπαναστάτες.
Ἔτσι ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἔχουμε τήν Πελοποννησιακή Γερουσία, τόν Ἄρειο
Πάγο τῆς Ἀνατολικῆς Χέρσου Ἑλλάδος καί τόν Ὀργανισμό τῆς Δυτικῆς Χέρ-
σου Ἑλλάδος ἕως τήν Α΄ Ἐθνική Συνέλευση τῆς Ἐπιδαύρου. Τά πράγματα δέν
ἦταν πάντα φωτεινά στήν ἐπανάσταση. Πολλοί τοπικοί ὁπλαρχηγοί θέλησαν
νά γίνουν σέ σύντομο χρονικό διάστημα Ἀλῆ-πασάδες. Μέ ὅποιον δάσκαλο
θά κάτσεις, τέτοια γράμματα θά μάθεις. Αὐτό δέν ἀναιρεῖ ὅμως τή μεγάλη
εἰκόνα: οἱ Ἕλληνες διεκδίκησαν μέσα ἀπό αὐτά τά πολιτικά σώματα ἐλευθε-
ρία καί ἐθνική ἀνεξαρτησία.

Πῶς χρηματοδοτήθηκε ἡ ἐπανάσταση;
Ὅπως ἤδη ἐλέχθη, ἡ ἐπανάσταση ἦταν ἐξ ἀρχῆς μόνον δική μας ὑπόθεση.

Αὐτό ἀποδεικνύεται καί ἀπό τή χρηματοδότησή της. Μία ἐπανάσταση δέν
γίνεται χωρίς χρήματα. Ἡ ἑλληνική ἐπανάσταση χρηματοδοτήθηκε ἀπό δικούς
μας πόρους7. Πιό συγκεκριμένα, οἱ ἄτακτοι πολεμιστές, δηλαδή ὅσοι ἐγκατέ-

7 Μέ θέσπισμα τοῦ Βουλευτικοῦ ἀποφασίσθηκε στίς 19 Ἰανουαρίου 1822: «Ἐπειδή ὁ παρών πόλε-
μος εἶναι ἐθνικός καί τό δίκαιον εἶναι δι’ ἐθνικῶν συνεισφορῶν νά προμηθεύωνται τά μεγάλα τοῦ
πολέμου ἔξοδα...: Θέλει γενή γενική συνεισφορά ἐκ μέρους ὅλων τῶν κατοίκων τῆς Ἑλλάδος…
ἀπαιτεῖται νά συνεισφέρη πᾶσα ψυχή ἑλληνική ἀνά ἕν γρόσι τό ἐλάχιστον…», βλ. ἀριθ. 2 τοῦ
Κώδικος τῶν Νόμων, Ἀρχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Παλιγγενεσίας, τόμος 1ος, σ. 148-149.
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λειπαν τήν ἐργασία τους καί πήγαιναν νά πολεμήσουν, πληρώνονταν. Ἔπαιρ-
ναν τό λεγόμενο σιτηρέσιο γιά τούς ἴδιους (καί ξεχωριστό γιά ἄλογο ἐάν εἶχαν),
καθώς καί ἀποζημίωση γιά τά πυρομαχικά τους. Οἱ μισθοί ἦσαν κεντρικά
καθορισμένοι. Ἐπί παραδείγματι, οἱ στρατιῶτες ἔπαιρναν μισθό 20-30 γρόσια
τόν μῆνα. Τά χρήματα γιά τήν πληρωμή τῶν μισθῶν προέρχονταν ἀπό τίς ὑπο-
χρεωτικές ἤ ἐθελούσιες συνεισφορές τῶν ἐχόντων· ἀπό τόν κλασικό φόρο τῆς
δεκάτης ἀπό τήν ἐτήσια σοδειά· ἀπό τά λάφυρα τοῦ πολέμου καί ἀπό τήν
ἔγγειο ὀθωμανική περιουσία πού ἐκπλειστηριαζόταν ἤ ἐνοικιαζόταν. 

Παραμονές τῆς ἐπαναστάσεως ὑπῆρχαν σωρευμένα μεγάλα κεφάλαια σέ
πολλούς ἐμπόρους καί καραβοκύρηδες. Ἡ συνθήκη τοῦ Κιουτσούκ Καϊναρτζῆ
τό 1774 ἔθεσε τίς βάσεις γιά δημιουργία σοβαρῆς ἐμπορικῆς δραστηριότητας τῶν
ὑπόδουλων Ἑλλήνων. Οἱ ναπολεόντιοι πόλεμοι μέ τούς ναυτικούς ἀποκλει-
σμούς (τούς ὁποίους συνήθιζαν νά παραβιάζουν ἑλληνικά πλοῖα) σώρευσαν
ἀκόμη μεγαλύτερο πλοῦτο. Ἐπί 30 χρόνια εἶχαν ἀποταμιευθεῖ μεγάλα ποσά.
Βεβαίως, τά τελευταῖα πέντε χρόνια πρίν τήν ἐπανάσταση εἶχε ἀρχίσει οἰκονο-
μική κρίση. Τά χρήματα ὅμως ὑπῆρχαν. Ἀπό αὐτά χρηματοδοτήθηκε ὁ ἀγώνας. 

Καί τά δάνεια πού πήραμε ἀπό τούς Ἄγγλους; ἀκούγεται ὁ ἀντίλογος. Κατ’
ἀρχάς ἕνα πολύ μικρό τμῆμα τῶν δύο δανείων ἔφτασε τελικῶς στό ἑλληνικό
κράτος. Τό δέ ποσόν πού ἔφτασε, χρησιμοποιήθηκε πρωτίστως ἀπό τίς ἀντι-
μαχόμενες ὁμάδες κατά τόν ἐμφύλιο πόλεμο. Ἐπιπλέον, τό πρῶτο δάνειο
δόθηκε τό 1824, τρία χρόνια μετά τήν ἔναρξη τῆς ἐπαναστάσεως καί τό δεύ-
τερό το 18258. Εἶναι σαφές ὅτι τά δάνεια εἶχαν πρωτίστως διπλωματικό ἀντί-
κτυπο. Τά δάνεια προέρχονταν μέν ἀπό ἰδιωτικά κεφάλαια ἀλλά ἡ χορήγησή
τους εἶχε ἐγκριθεῖ ἀπό τή βρετανική κυβέρνηση. Σέ περίπτωση ἀποτυχίας τῆς
ἐπαναστάσεως, οἱ ξένοι κεφαλαιοῦχοι θά ἔχαναν τά χρήματά τους. Αὐτό σήμαι-
νε ὅτι ἡ Βρετανία εἶχε πλέον σοβαρούς λόγους νά βοηθήσει τούς ἐπαναστάτες. 

Ὁ ρόλος τῶν ξένων ἤ γιατί «ποτέ ξένος δέν βοηθεῖ ξένον, χωρίς μεγα-
λύτερα κέρδη»

Εἶναι κοινός τόπος γιά ὅλους τούς ἱστορικούς ὅτι ἡ ἀμερικανική ἐπανά-
σταση πέτυχε λόγω τῆς ἀποφασιστικῆς βοήθεια πού προσέφεραν οἱ Γάλλοι,
οἱ Ἰσπανοί καί οἱ Ὁλλανδοί. Εἰδικῶς οἱ Γάλλοι εἶχαν ἐμπλακεῖ στήν ἀμερικα-
νική ἐπανάσταση ἀπό τό 1775, ὁπότε καί ξεκίνησε. Ἀρχικῶς βοήθησαν μέ

8 Γιά τό θέμα τῶν δανείων ἔχουν γραφεῖ πολλά. Ἀπό τά πλέον πρόσφατα ἄρθρα βλ. Ν. Ἀποστο-
λίδη καί Κ. Βελέντζα, «Ἦταν ληστρικά τά δάνεια πού λάβαμε ἀπό τήν Ἀγγλία;», Καθημερινή, 30
Μαρτίου 2020. 
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ὅπλα καί στή συνέχεια μέ ναυτικές δυνάμεις, οἱ ὁποῖες ἐπανειλημμένως ἐνε-
πλάκησαν σέ ἐχθροπραξίες μέ τούς Βρετανούς. Ἡ ἀπειλή ὅτι ἡ Γαλλία θά
ἐκμεταλλευόταν τήν ἀπουσία βρετανικῶν στρατευμάτων στήν Ἀμερική γιά νά
εἰσβάλει στή Βρετανία ἦταν διαρκής. Οὐδείς ἱστορικός ὅμως ἔχει διανοηθεῖ νά
διαγράψει τήν ἀμερικανική ἐπανάσταση λέγοντας πώς ὅ,τι ἔγινε ἦταν ἀποτέ-
λεσμα τῆς παρεμβάσεως Γάλλων, Ὁλλανδῶν καί Ἰσπανῶν. 

Αὐτό πού δέν γίνεται μέ τήν ἀμερικανική ἐπανάσταση, ἔχει καταστεῖ περί-
που κανόνας μέ τήν ἑλληνική. «Δέν ἐλευθερωθήκαμε – μᾶς ἀπελευθέρωσαν οἱ
Μεγάλες Δυνάμεις» εἶναι ἡ ἄποψη πού διακινεῖται τά τελευταῖα χρόνια9. Ἡ
ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου, ὅπου ὄντως οἱ ξένοι ἔδωσαν τήν ἀποφασιστική
ὤθηση πρός τήν ἀνεξαρτησία μας, ἦλθε τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1827. Ἕως τότε
εἶχαν ἤδη προηγηθεῖ περισσότερα ἀπό 6 χρόνια ἐπαναστατικοῦ βίου τῶν
Ἑλλήνων. Χωρίς αὐτά δέν θά ὑπῆρχε Ναυαρίνο. 

Ἐπιπλέον, ὅπως εἶχε πεῖ ὁ Ὑψηλάντης, τήν παρέμβαση τῶν ξένων δυνά-
μεων τήν πληρώσαμε ἀκριβότερα. Στίς διεθνεῖς συνθῆκες πού ὅρισαν τήν ἀνε-
ξαρτησία μας, τούς ὅρους καθόρισαν οἱ τρεῖς ἐγγυήτριες δυνάμεις, οἱ στόλοι
τῶν ὁποίων πολέμησαν στό Ναυαρίνο. Ἀκολούθως, τά τρία πρῶτα κόμματα
πού φτιάξαμε στό ἐλεύθερο ἑλληνικό κράτος ἦσαν τό ἀγγλικό, τό γαλλικό καί
τό ρωσικό. Ὅπως τό εἶχε πεῖ ὁ Ὑψηλάντης: «Τό αἷμα τό ὁποῖον θέλουσι χύσει
οἱ ξένοι δι’ ἡμᾶς, θέλομεν τό πληρώσει ἀκριβότατα».

Οἱ σφαγές τῆς ἐπαναστάσεως ἤ πόσο «βάρβαροι» ἦσαν οἱ ἕλληνες
ἐπαναστάτες

Τά τελευταῖα χρόνια ὑπερτονίζεται τό γεγονός τῶν σφαγῶν Τούρκων πού
ἔγιναν κατά τήν ἐπανάσταση. Δέν ἔγιναν σφαγές; Προφανῶς καί ἔγιναν καί
στήν Τριπολιτσά καί στό Νεοκάστρο καί στόν Παλαμήδι καί σέ ἄλλες περιο-
χές. Τά συγκεκριμένα γεγονότα οὐδέποτε ἀπεκρύβησαν. Ὁ ἴδιος ὁ Διονύσιος
Σολωμός ἀναφέρει στόν «ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» γιά τήν ἅλωση τῆς «ἀθλίας
Τριπολιτσᾶς»: 

«Ἄ! τί νύκτα ἦταν ἐκείνη/ πού τήν τρέμει ὁ λογισμός; Ἄλλος ὕπνος δέν
ἐγίνη, πάρεξ θάνατου πικρός». 
Τό θέμα τῶν σφαγῶν τῶν Τούρκων ἀπό ἕλληνες ἐπαναστάτες ἐπανέρχεται

9 Βλ. ἐνδεικτικά Δήμου, Ν., «Νά μήν γιορτάσουμε τό 1821 ἀλλά τά 200 χρόνια πού πέρασαν», Τό
Βῆμα, 10 Ἰουνίου 2020.
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διαρκῶς στόν δημόσιο διάλογο. Ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ θέματος ὁ ἱστορικός Βασίλης
Κρεμμυδᾶς ἔχει σχολιάσει τά ἀκόλουθα:

«τό γεγονός … τῆς γενικῆς σφαγῆς στήν Τριπολιτσά καί ἄλλα ἀνάλο-
γα… ἔκανε κάποιους –καί ἱστορικούς– πρόσφατα νά μιλᾶνε γιά βάρβα-
ρες συμπεριφορές τῶν Ἑλλήνων. Αὐτά ὅσοι τά ἀσπάζονται, δέν μπορεῖ
νά εἶναι ἱστορικοί, γιατί δέν μποροῦμε νά κρίνουμε γεγονότα καί συμ-
περιφορές τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰῶνα μέ τίς σημερινές εὐαισθησίες γιά
αὐτές. Ὁ ἱστορικός καί κάθε ἀσχολούμενος μέ τό συγκεκριμένο παρελ-
θόν ὀφείλει νά γνωρίζει ὅτι αὐτή ἡ «βαρβαρότητα» ἔχει πίσω της τεσ-
σάρων αἰώνων δουλεία… καί ὅτι στή συγκεκριμένη περίπτωση ὁ ὑπόδου-
λος διεκδικοῦσε ὅ,τι κατεῖχε, θείῳ δικαίῳ, ὁ κατακτητής καί, ἐν πάσῃ
περιπτώσει, ἤ αὐτό πού ἔγινε θά γινόταν ἤ τό ἀκριβῶς ἀντίστροφο»10.

Γιατί πολεμήσαμε
Ὁ Καραϊσκάκης δέν ἦταν γνωστός ὡς λάτρης τοῦ γαλλικοῦ διαφωτισμοῦ…

Εἶχε περάσει ἀπό τό σφυρί καί τό ἀμόνι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἀπό τήν αὐλή τοῦ
Ἀλῆ Πασᾶ τῶν Ἰωαννίνων. Εἶναι κεφαλαιῶδες νά συνειδητοποιήσουμε τούς
λόγους πού ἕνας ἄνθρωπος μέ αὐτό τό ὑπόβαθρο ἄλλαξε ἐντελῶς τήν πορεία
του. Διεκδίκησε συνειδητά τή συγκρότηση ἐλεύθερου ἑλληνικοῦ κράτους.

Ἡ ἐλευθερία σαφῶς ξεκινοῦσε ἀπό τό θρησκευτικό πεδίο. Τό περιγράφει
τό πρῶτο Σύνταγμα τῆς Ἐπιδαύρου τοῦ 1822: «Ὅσοι αὐτόχθονες κάτοικοι τῆς
ἐπικρατείας τῆς Ἑλλάδος πιστεύουσιν εἰς Χριστόν εἰσίν Ἕλληνες». Ἀπό ἐκεῖ
καί πέραν τό ἑλληνικό κράτος συγκροτήθηκε ὡς ὁ πολιτειακός φορέας ἑνός
συγκεκριμένου πολιτισμοῦ ὑπό συνθῆκες ἐλευθερίας. Ὁ Καραϊσκάκης, ὁ
Κολοκοτρώνης, ὁ Μάρκος Μπότσαρης οἱ ἐπαναστάτες, δέν πολέμησαν γιά νά
δημιουργήσουν γενικῶς καί ἀορίστως ἕνα σύγχρονο κράτος. Ἐπαναστάτησαν
γιά νά δημιουργήσουν ἕνα ἑλληνικό κράτος. Ἕνα κράτος πού (καί τότε καί
τώρα) δέν μπορεῖ νά εἶναι οὐδέτερο ἔναντι τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητας τῶν
κατοίκων του.

Ἡ μερική πραγμάτωση ἑνός ὀνείρου ἐλευθερίας 
Τό νέο κράτος εἶχε ἕνα ὄνειρο. Νά περιλάβει στά ὅριά του, δηλαδή σέ καθε-

στώς ἐλευθερίας ὅλους τούς Ἕλληνες. Πράγματι ἀπό τό 1864 καί τήν ἐνσω-

10 Κρεμμυδᾶς, Β., Ἡ ἑλληνική ἐπανάσταση τοῦ 1821-Τεκμήρια, ἀναψηλαφήσεις, ἑρμηνεῖες, ἐκδό-
σεις Gutenberg, Ἀθήνα, 2016, σ. 99.
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μάτωση τῶν Ἑπτανήσων, μέχρι τό 1947 καί τήν ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανή-
σου, τό ἑλληνικό κράτος μεγάλωνε ἀγκαλιάζοντας κι ἄλλους ἑλληνικούς πλη-
θυσμούς. Πέτυχε τόν στόχο του; Ὄχι. Ἄλλωστε τά μεγάλα ὄνειρα σπανίως
εὐοδώνονται στήν ὁλότητά τους. Ἐπί γενεές ὅμως οἱ ἐλεύθεροι Ἕλληνες κυνή-
γησαν αὐτό τό ὄνειρο καί σέ μεγάλο βαθμό τό καταφέραμε. 

Τί ἐπιτύχαμε
Πήραμε μία ἀπό τίς πλέον φτωχές περιοχές τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατο-

ρίας. Δέν ὑπῆρχαν λιμάνια, δρόμοι, ὑποδομές. Ὅλες σχεδόν οἱ πεδιάδες τοῦ
νέου κράτους καλύπτονταν ἀπό λιμνάζοντα ὕδατα, βαλτοτόπια. Οἱ κάτοικοι
ζοῦσαν στά βουνά γιά νά ἀποφύγουν τήν ἐνδημική ἐλονοσία. Ἐπιπλέον, μετά
τό πέρασμα τοῦ Ἰμπραήμ, ἡ χώρα ἦταν ἕνας ἀπέραντος ἐρειπιώνας. Μέσα σέ
διάστημα 200 ἐτῶν ἡ Ἑλλάδα κατάφερε νά γίνει μέ μεγάλη διαφορά τό πιό
πλούσιο ἀπό τά κράτη πού δημιουργήθηκαν στά ἐδάφη πού κατεῖχε ἡ Ὀθω-
μανική Αὐτοκρατορία. Ἡ πρόοδος καί ἡ εὐημερία δέν ἦταν μόνον στόν τομέα
τοῦ οἰκονομικοῦ πλούτου. Ἤμασταν ἀπό τά πρῶτα εὐρωπαϊκά κράτη πού
ἀπέκτησαν Σύνταγμα. Καθιερώσαμε ἤδη ἀπό τά μέσα τοῦ 19ου αἰῶνος τήν
καθολική ψηφοφορία (γιά ἄνδρες). Παρά τά ἐγγενῆ προβλήματα τοῦ πολιτικοῦ
μας συστήματος, εἴμαστε ἀπό τίς χῶρες μέ τά παλαιότερα κοινοβουλευτικά
πολιτεύματα παγκοσμίως. Ὅπως καί πρίν τήν ἐπανάσταση, ἔτσι μέχρι καί σήμε-
ρα ἡ ἑλληνική κοινωνία ἐξακολουθεῖ νά δίνει ἀνώτερη σημασία στά γράμματα.
Τέλος, ἀπό πλευρᾶς ἰσχύος, ἡ Ἑλλάδα εἶναι μέλος στίς πιό ἐπιλεκτικές καί ταυ-
τοχρόνως ἐκλεκτικές συμμαχίες στόν κόσμο. Ἴσως σέ πολλούς νά φαίνεται
περίεργο ἀλλά, παρά τήν οἰκονομική καχεξία τῶν τελευταίων δέκα ἐτῶν, ἐξα-
κολουθοῦμε νά ἔχουμε μία ζηλευτή (γιά ἄλλα κράτη καί ἔθνη) θέση στό παγκό-
σμιο σύστημα.

Τό 1821 σήμερα
Τό νόημα τοῦ 1821 εἶναι μία λέξη: ἐλευθερία. Εἶναι αὐτό πού κατάφερε

αὐτό τό ἔθνος τῶν τσοπάνηδων, τῶν ψαράδων, τῶν γεωργῶν καί τῶν ἀγω-
γιατῶν. Εἶναι αὐτό πού καλούμαστε νά συνεχίζουμε.
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