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ηηρ Υποςπγού Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηων Νίκηρ Κεπαμέωρ 

         Η θεηηλή 200ή επέηεηνο από ηελ Επαλάζηαζε ηνπ 1821 απνηειεί έλα 

ζπνπδαίν νξόζεκν γηα λα γλωξίζνπκε βαζύηεξα ηελ πνιπδηάζηαηε θαη 

ζπλαξπαζηηθή ηεο ηζηνξία, ηνπο πξωηαγωληζηέο ηεο θαη ηα νξάκαηά ηνπο, όια 

εθείλα ηα γεγνλόηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ νηθνδόκεζε κίαο ειεύζεξεο, 

ζύγρξνλεο θαη δεκνθξαηηθήο ρώξαο. 

         Πξόθεηηαη, πξωηίζηωο, γηα ηνλ αγώλα ηεο εζληθήο απειεπζέξωζεο από 

ηνλ νζωκαληθό δπγό ελόο ιανύ πνπ κάρεηαη γηα ηε δεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ 

θξάηνπο, ζην όλνκα κηαο δηαθξηηήο εζληθήο ηαπηόηεηαο. 

         Αιιά θαη γηα έλαλ αγώλα πνπ ππεξαζπίδεηαι δημοκπαηικέρ και 

θιλελεύθεπερ αξίερ. Σηα Σπληάγκαηα ηεο Επαλάζηαζεο απνηππώλεηαη 

μεθάζαξα ε έγλνηα θαη κέξηκλα ηωλ αγωληζηώλ ηνπ ’21 γηα ηα βαζηθά 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηηο πνιηηηθέο ειεπζεξίεο. Γη’ απηό θαη ηα 

Σπληάγκαηα ηεο Ειιεληθήο Επαλάζηαζεο ζεωξνύληαη από ηα πην θηιειεύζεξα 

ηεο επνρήο, απνηειώληαο ζαθή απόδεημε κηαο θνηλωλίαο πνπ, καδί κε ηελ 

ειεπζεξία, διεκδικεί κι ένα ζύγσπονο κπάηορ δικαίος. 

         Σπληζηά όκωο θαη μια επανάζηαζη με εςπωπαϊκή διάζηαζη. Δελ 

απνηειεί δειαδή απιώο κηα ηνπηθή εμέγεξζε ζην εζωηεξηθό ηεο Οζωκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, όπωο πνιιέο άιιεο ζην παξειζόλ, αιιά εμειίζζεηαη γξήγνξα 

ζε έλα κείδνλνο ελδηαθέξνληνο γεγνλόο πνπ εκπιέθεη άκεζα ηηο Μεγάιεο 

Δπλάκεηο δηπιωκαηηθά, νηθνλνκηθά θαη ζηξαηηωηηθά. Έλα πξωηόγλωξν θαη 

επηηπρεκέλν ελ  ηέιεη εγρείξεκα, πνπ εληζρύεη ηελ άλνδν ηωλ εζληθώλ θξαηώλ 

ζηελ Επξώπε. Οη επαλαζηαηεκέλνη Έιιελεο επηηπγράλνπλ έηζη ηελ 

αλαγλώξηζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο ην 1830. 

         Η ηζηνξία ηεο Επαλάζηαζεο πεξηιακβάλεη πάκπνιια εξωηθά γεγνλόηα 

απηαπάξλεζεο θαη αληδηνηεινύο θηινπαηξίαο, ηδίωο αλ ζθεθηεί θαλείο όηη νη 

επαλαζηαηεκέλνη πιεζπζκνί, πνπ είραλ απέλαληί ηνπο κηα νιόθιεξε 

απηνθξαηνξία κε ζηξαηηωηηθή ππεξνρή, ήηαλ πνιύ ιηγόηεξνη, κε πεξηνξηζκέλε 

ζηξαηηωηηθή νξγάλωζε θαη κε πεληρξά πιηθά κέζα ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. Πεξηιακβάλεη, παξάιιεια, θαη εζωηεξηθέο δηελέμεηο θαη 

δηραζκνύο. Αλακθίβνια, όκωο, ε Επαλάζηαζε ηνπ 1821 ζπληζηά μια ιζηοπία 

επιηςσίαρ πος ζςνεσίζεηαι έωρ και ζήμεπα με οδηγό ηιρ αξίερ πνπ 

πξώηνη νξακαηίζηεθαλ θαη δηεθδίθεζαλ νη ηνικεξνί καο πξόγνλνη: ηεο 

ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο θνηλωληθήο δηθαηνζύλεο, ηεο πίζηεο ζηελ 

αηνκηθή πξνθνπή θαη ζηε ζπιινγηθή πξόνδν. 



         Σήκεξα, εκείο νη Έιιελεο, ζε θαηξνύο κε κεγάιεο αλ θαη πνιύ 

δηαθνξεηηθέο δπζθνιίεο, δηαζέηνπκε ηελ ωξηκόηεηα λα δηδαρζνύκε από ην 

παξειζόλ, αιιά θαη ηελ απηνπεπνίζεζε λα αλακεηξεζνύκε κε ηηο πξνθιήζεηο 

ηνπ κέιινληνο. Καη εκπλεόκαζηε θαη αληινύκε δύλακε από ην κεγαιεηώδεο 

παξάδεηγκα ηεο Επαλάζηαζεο ηνπ 1821 πνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

αλεμάξηεηνπ θαη ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, ην νπνίν εδξαίωζε γξήγνξα 

ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκό, κεγάιωζε εδαθηθά θαη αλαπηύρζεθε νηθνλνκηθά, 

θαηαθέξλνληαο ηειηθά λα εληαρζεί ζηα πην πξνεγκέλα θαη δεκνθξαηηθά θξάηε 

ηνπ θόζκνπ. 

 
 


