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Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 

Ἡ Ἀναγεννητικὴ ὑφὴ μιᾶς ἐπαναστάσεως ἔχει ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά. Κατ’ ἀρχὴν
εἶναι φαινόμενο ἱστορικὰ νέο καὶ ἐμφανίζεται μόλις τὸν 18ο αἰῶνα στὴν οὐσία, ἀπο-
βλέπει δὲ στὴν πραγμάτωσι τῶν ἐνστικτωδῶν στὴν ἀρχή, συνειδητοποιημένων βαθ-
μιαία ἐπιδιώξεων ἐπιβιώσεως καὶ ἐκφράσεως τῆς προσωπικότητος ἑνὸς Λαοῦ. Ἰδιαί-
τερο χαρακτηριστικό της εἶναι, ὅτι δὲν ἔχει καμμία ἀπολύτως σχέσι μὲ ἐσωτερικὰ δε-
δομένα καὶ προβλήματα τῶν κοινωνιῶν, ἀλλὰ ὑπακούει σὲ μιὰ γενικὴ καὶ γενικευμένη
σὲ ὅλες τὶς διαστρώσεις τους ἐπιδίωξι, ποὺ θέτει τὰ λοιπὰ προβλήματα σὲ δεύτερη μο-
ῖρα. Συγχρόνως, ὅμως, ἐκ τῶν πραγμάτων, ἡ Ἀναγεννητικὴ Ἐπανάστασις ἀπέκτησε
καὶ μιὰ κοσμοθεωρητικὴ ὑφή: τὴν ἔννοια τοῦ Ἐθνικισμοῦ, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ ὑπερη-
φανεύεται ὅτι ἀποτελεῖ τὴν Ἰδεολογία τῶν Ἰδεολογιῶν, ἐφ’ ὅσον ὅλες οἱ ἰδεολογίες
ἐπήγασαν ἀπὸ κάποιο Ἔθνος καὶ  πρὸς αὐτὸ ἀπέβλεψαν κατὰ βάθος,  πρᾶγμα ποὺ
προϋποθέτει τὴν ἐνσυνείδητη ὑπόστασι καὶ ὕπαρξι ἐκφράσεως τοῦ δεδομένου Λαοῦ,
δηλαδὴ τὴν ὕπαρξι τοῦ Ἐθνικισμοῦ. Μὲ δύο λόγια, ἡ  Ἀναγεννητικὴ Ἐπανάστασης
εἶναι Ἀπελευθερωτικὸ Κίνημα Ἐθνικισμοῦ. 
Τὸ ὅτι ὁ Ἐθνικισμὸς εἶναι ἡ Ἰδεολογία τῶν Ἰδεολογιῶν, συχνά, δὲν συνειδητοποιε-
ῖται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Κι αὐτὸ γιατὶ ἀκριβῶς:
Ὁ Ἐθνικισμὸς ἀποτελεῖ ἔνστικτο καὶ βίωμα ἀνθρώπων ποὺ «αἰσθάνονται» τὴν ὁμοιο-
γένειά τους, στὸ φυλετικό, τὸ διανοητικό, τὸ πνευματικό, τὸ «μυθικό», τὸ παραδοσια-
κό, τὸ γλωσσικὸ καὶ τὸ ἱστορικὸ πεδίο. Αὐτὰ ἀκριβῶς τὰ αἰσθήματα, ποὺ δὲν χρειάζο-
νται διδαχή, ἀποτελοῦν καὶ τὴν πρωτόγονη, ζωϊκὴ σχεδὸν δύναμι τοῦ Ἐθνικισμοῦ. 
Καὶ τὰ ἔνστικτα καὶ βιώματα σπάνια συνειδητοποιοῦνται. Ἀκόμη, ἡ προπαγάνδα ἐνα-
ντίον τοῦ ἐθνικισμοῦ, ποὺ ἐμφανίσθηκε σχεδὸν παράλληλα μὲ τὴν ἐμφάνισί του καὶ
χρησιμοποιήθηκε ὡς ἀντίβαρο στὴν ἰσχύ του, ἀπὸ τοὺς κύκλους ἐκείνους τῶν ὁποίων
ἔθιγε τὰ συμφέροντα, ἀπετέλεσε ἕνα ἀκόμη ἐμπόδιο γιὰ τὴν συνειδητοποίησι αὐτή.
Αὐτὸ ὅμως εἶχε καὶ ἕνα ἀποτέλεσμα, ἕνα εἶδος παρενεργείας: οἱ βίαιες ἐκρήξεις τοῦ
Ἐθνικισμοῦ, στὶς τελευταῖες τουλάχιστον δεκαετίες, στράφηκαν πρὸς ἄλλες κοσμο-
θεωρίες γιὰ νὰ καλύψουν τὸ κενὸ αὐτό, μὲ συνέπεια τὴν παραμόρφωσί τους σὲ κάτι
ποὺ δὲν ἦσαν. Ἐνῶ δηλαδὴ ἦσαν ἐθνικιστικὲς ἐκρήξεις, μεταλλάχθηκαν σὲ πολιτικο-
κοινωνικὲς κατ’ ἐπίφασι καὶ χρησιμοποιήθηκαν σὰν ὅπλα ἀπὸ τοὺς μὲν ἤ ἀπὸ τοὺς δὲ
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διεθνιστικοὺς κύκλους συμφερόντων, πρὸς ζημία τελικὰ ὅλων καὶ ἰδίως τῶν Λαῶν
ποὺ ἐπαναστατοῦσαν…
Ἡ «μητέρα» ὅμως -ἤ ἡ μήτρα- τῶν Ἀναγεννητικῶν Ἐπαναστάσεων ὑπῆρξε ἡ Ἑλληνικὴ
Ἐπανάστασις τοῦ 1821. Εἶχε ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ τὶς χαρακτηρί-
ζουν: Συνειδητοποίησις πλήρης τῆς ὑποστάσεως ἑνὸς Λαοῦ διαφορετικοῦ ἀπὸ τὸν ἐν-
σωματωμένο καὶ ὑπερκείμενο κατακτητή. Συνειδητοποίησις τῆς συλλογικῆς θελήσε-
ώς του νὰ ἐκφρασθῆ ἱστορικά, ἐθνικά, μὲ δυὸ λόγια νὰ ἀναγεννηθῆ, συνειδητοποίη-
σις ἀκόμη τῆς δικῆς του δυνάμεως-ἀνόδου καὶ τῆς ἀδυναμίας-καθόδου τοῦ κατακτη-
τοῦ.  Αὐτὰ συνέθεσαν τὶς ἀναγκαῖες προϋποθέσεις τῆς Λαϊκῆς Ἐκρήξεως μπροστὰ
στὴν ὁποία καμμιὰ «σκοπιμότης», «ἀντίθεσις», ἤ «περίστασις» δὲν μπόρεσε νὰ ἀν-
θέξη… (π.χ. Ἱερὰ Συμμαχία). 
Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις ἦταν ἡ πρώτη χρονικά, ἀλλὰ καὶ ποιοτικά Ἀναγεννητικὴ
Ἐπανάστασις καὶ ἔκφρασις τοῦ Ἐθνικισμοῦ. Ἔδειξε τὴν ὕπαρξι τοῦ νέου πολιτικοῦ
ρεύματος-παράγοντος ποὺ θὰ σφράγιζε ἀνεξίτηλα καὶ μέχρι σήμερα τὴν Ἱστορία. 
Ὑπῆρξαν βέβαια καὶ προηγούμενες ἱστορικῶς ἐκφράσεις τοῦ Ἐθνικισμοῦ, ὡς κινη-
τηρίου δυνάμεως ἐξελίξεως.  Ἀλλὰ ἦσαν φαινόμενα ἀντιστάσεως σὲ ξένη εἰσβολὴ
προϋπάρχοντος τοῦ λαοῦ σὲ συγκράτησι  (Ρώσοι  ἐναντίον Χρυσῆς Ὀρδῆς,  Ἀντιρω-
μαϊκοὶ  πόλεμοι,  Ἕλληνες Βυζαντινοί ἐναντίον Ἀράβων καὶ Σλάβων ἤ Μογγόλων,
Μηδικοὶ  Πόλεμοι  κ.ο.κ.)  ἤ  ἀκόμη  μείγματα  ἐθνικοθρησκευτικὰ (Ἱσπανοί  κατὰ
Ἀράβων), ὁρμώμενα ἀπὸ προϋπάρχουσες «ἐθνικὲς βάσεις» (βασίλεια ἀνεξάρτητα τῆς
Ἀρραγῶνος καὶ τῆς Καστίλλης στὴν περίπτωση τῆς Ἱσπανίας π.χ.). 
Μὲ δυὸ λόγια, ὁ Ἑλληνισμὸς ἔδειξε καὶ τότε -ὅπως καὶ πάντα- τὸν Νέο Δρόμο στοὺς
λαοὺς καὶ ἔγραψε τὸ πρῶτο κεφάλαιο τῶν συγχρόνων ρευμάτων τῆς Ἱστορίας.
Ἡ Ἀναγεννητικὴ Ἐπανάστασις δὲν χρειάζεται ἀπαραιτήτως τὴν ὕπαρξι Ἐπιλεκτικῶν
Ὁμάδων, οὔτε τῶν γνωστῶν «ἱεραρχιῶν» τους. Εἶναι καθολικὴ καὶ συλλογικὴ ἔκ-
φρασις ἐθνικολαϊκῆς συνειδητοποιήσεως καὶ ἐκρήξεως, μὲ «κατόπιν ἑορτῆς» ἐμφάνι-
σι τῶν ὁμάδων καθοδηγήσεως, οἱ ὁποῖες ἐμφανίζονται στὴν ἐξελικτικὴ πρακτική της.
Βέβαια, ὑπάρχουν πάντα οἱ ὁμάδες, οἱ μειοψηφίες ἐκεῖνες ποὺ συνειδητοποιοῦν ἐνω-
ρίτερα τὸ ρεῦμα καὶ τὴν ἀναγκαιότητα καὶ γίνονται οἱ πρῶτοι κήρυκες τοῦ «μηνύμα-
τος». Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει ἀπαραιτήτως ὅτι αὐτὲς θὰ εἶναι καὶ οἱ καθοδηγηταὶ ἤ
οἱ μόνοι ἐκφρασταί τους, οἱ ὁποῖοι συνήθως ἀναδεικνύονται ἀξιοκρατικά, μέσα στὸν
ἐπαναστατικὸν ἀγῶνα, παρ’ ὅλο ποὺ δὲν λείπουν καὶ οἱ κίνδυνοι σφετερισμοῦ τοῦ
ἀγῶνος αὐτοῦ! 
Ἡ Ἱστορία βρίθει παραδειγμάτων καί, δυστυχῶς,  καμμία σχεδὸν ἐπανάστασις -οὔτε
καὶ ἡ Ἑλληνικὴ- δὲν ἀπέφυγε τελείως τὸν σκόπελο αὐτό… Τὰ παραδείγματα τῶν γνω-
στῶν «φραγκοφορεμένων», τῶν Φαναριωτῶν (Μασσώνων καὶ μή!) ποὺ ἐπεδόθησαν
μὲ  μανία  στὴν  πολιτικὴ  καὶ  ἐγωϊστικὴ  ἐκμετάλλευσι  τῶν  θυσιῶν  τοῦ  Λαοῦ,  ἐνῶ
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αὐτὸς καὶ οἱ πραγματικοί του ἐπίλεκτοι ἀντιμετώπιζαν τὴν Μογγολικὴ καὶ τὴν Ἀρα-
βικὴ λαίλαπα εἶναι πολὺ γνωστὰ πλέον.
Ἀλλὰ -μικρὴ παρηγοριὰ- δὲν εἶναι τὰ μόνα: Οἱ «Θερμιδοριανοὶ» ποὺ σφετερίσθηκαν
τελείως τὴν Γαλλικὴ Ἐπανάστασι, ἀφοῦ συνομώτησαν κατὰ τῶν ἐκφραστῶν της Ρο-
βεσπιέρου καὶ Σαὶν Ζύστ, γιὰ νὰ ἐκβληθοῦν κι αὐτοὶ μὲ τὴν σειρά τους ἀπὸ τὸν Να-
πολέοντα, ἀντιστοιχοῦν στοὺς «σοσιαλιστὰς» τοῦ Κερένσκυ, ποὺ σφετερίσθηκαν ἀρ-
χικὰ τὴν Ρωσικὴ ἐπανάστασι, γιὰ νὰ ἐκβληθοῦν μὲ τὴν σειρά τους ἀπὸ τοὺς ἄλλους
ἐκείνους σφετεριστάς, τοὺς μπολσεβίκους τοῦ Λένιν καὶ τῶν διαδόχων του, τῶν ὁποί-
ων ὅμως,  δυστυχῶς,  ὁ  σφετερισμὸς μονιμοποιήθηκε! Ὑπάρχουν καὶ  ἄλλα τέτοια,
ἀλλὰ τέτοια, ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ἀρκετὰ χαρακτηριστικά…  
Ἡ Ἀναγεννητικὴ Ἐπανάστασις εἶναι δηλαδὴ μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ «εὐγενεῖς» μορφὲς ἐπα-
ναστάσεως καὶ οἱ σφετερισμοὶ καὶ οἱ διάφορες σύγχρονες διαστροφὲς καὶ διαστρε-
βλώσεις τῆς ἐννοίας της, εἶναι κλασσικὰ παραδείγματα τῆς πνευματικῆς ἀναπηρίας
καὶ ὀκνηρίας ποὺ χαρακτηρίζουν μιὰ περίοδο Παρακμῆς, ὅπως ἡ σημερινή, ἡ ὁποία
φθάνει μέχρι τοῦ σημείου νὰ προσπαθῆ νὰ διαστρεβλώση ἀκόμη καὶ τὴν «μήτρα»
τῆς ἐννοίας, τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασι, παρουσιάζοντάς την ὡς… κοινωνικοοικονο-
μικὴ ἀναταραχή, ἤ ἀκόμη ὡς «θυγατέρα» τῆς γαλλικῆς!
Ἡ Ἑλληνικὴ Ἀναγεννητικὴ Ἐπανάστασις ἔχει ὅλα τὰ προαναφερθέντα χαρακτηριστι-
κὰ τῆς Κοσμοθεωρητικῆς Ἐπαναστάσεως καὶ σὰν τέτοια πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζεται
ἱστορικὰ καὶ πολιτικά, ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο ποὺ ἔχει ἐλεύθερη τὴν σκέψι του
καὶ τὸ ἰδίωμα τοῦ κριτηρίου, ποὺ -μόνον αὐτὸ- τὸν διαφοροποιεῖ ἀπὸ τὰ ζῶα. Δηλαδὴ
ὅποιον δὲν  ἀρκεῖται  στὴν ὑπακοὴ σὲ  «τυφλοσοῦρες» ἑτοίμων καὶ  σερβιρισμένων
«λύσεων», δὲν εἶναι μισθωμένος ἀτροφικὸς νοῦς. Μὲ δυὸ λόγια ἀπὸ ὅποιον δὲν εἶναι
Μαρξιστὴς ψευδοδιανοούμενος-παρανοούμενος…
Μιὰ ἁπλὴ θεώρησις τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ ‘21, σὲ σύγκρισι μὲ τὰ προα-
ναφερθέντα χαρακτηριστικὰ τῶν Κοσμοθεωρητικῶν Ἐπαναστάσεων,  εἶναι  ἀρκετὴ
γιὰ νὰ ἀνατρέψη τελείως τὶς  ψευτοθεωρίες τῆς Μαρξιστικῆς καὶ  τῆς Σιωνιστικῆς
σκοπιμότητος ποὺ πρυτανεύουν στὴν ἐποχή μας τῆς Παρακμῆς καὶ τῆς καλλιεργου-
μένης Συγχύσεως τῶν Ἐννοιῶν. 
α) Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις ἔθεσε πρώτη καὶ πραγματοποίησε τὴν δογματικὴ ἀντίλη-
ψι τοῦ Ἐθνικισμοῦ ὡς κοσμοθεωρίας. Σὲ ἕνα κόσμο ὅπου ἡ Ἀρχὴ τῶν Ἐθνικοτήτων,
δηλαδὴ τὸ αἴσθημα τοῦ ἀνήκειν  σὲ  μιὰ  διαφοροποιημένη κοινωνικὴ συγκρότησι,
ἦταν οὐσιαστικὰ ἄγνωστη, ἐρχομένη σὲ πλήρη ἀντίθεσι μὲ τὰ ἐπικρατοῦντα κρατικὰ
καὶ δυναστειακὰ συμφέροντα, ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις ὑπῆρξε ἡ πρώτη δυναμικὴ
ἔκρηξις ἑνὸς ἱστορικοῦ λαοῦ συνειδητοποιημένου σὲ Ἔθνος καὶ ἐπιδιώκοντας τὴν
ἔκφρασι τῆς συλλογικῆς θελήσεώς του σὲ Κράτος. 
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Αὐτὸ καὶ μόνο τὸ χαρακτηριστικό της εἶναι ἀρκετό, γιὰ νὰ ἐξηγήση τὶς θυσίες στὶς
ὁποῖες ὑπεβλήθη τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος καὶ ἀποκλείει τὶς ψευδοπνευματικὲς σιωνιστι-
κὲς ἠλιθιότητες τῆς ἀναζητήσεως… κοινωνικῶν καὶ οἰκονομικῶν μεταρρυθμίσεων!
Ἡ Ἀλαμάνα τοῦ Διάκου, ὡς ἐπανάληψις τῶν Θερμοπυλῶν τοῦ Λεωνίδα -καὶ στὸ ἴδιο
ἀκριβῶς συμβολικὸ σημεῖο!- ἡ θυσία τοῦ Παπαφλέσσα, τὰ ὁλοκαυτώματα τοῦ Με-
σολογγίου  εἶναι  στοιχεῖα  ὁραματισμῶν  καὶ  ὄχι  πραγματισμῶν…  Εἶναι  στοιχεῖα
ἀδιάσπαστα τῆς Ἁλυσίδος τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων, ποὺ καμμιὰ σχέσι δὲν μποροῦν
νὰ ἔχουν μὲ «κοινωνικοοικονομικὰ» στοιχεῖα, ἐφ’ ὅσον αὐτὰ ἀλλάζουν μὲ τὶς ἐποχὲς
καὶ τὶς ἱστορικὲς περιόδους, ἀλλὰ τὸ Ἔθνος, παραμένει ἕνα, ὁμοούσιο καὶ ἀναλλοίω-
το!  Ἀρκεῖ  νὰ ἀναφερθεῖ  κανεὶς στὴ θυσία τῶν τεραστίων ἐμπορικῶν στόλων ποὺ
πλούτισαν τὴν Ὕδρα, τὶς Σπέτσες καὶ τὰ Ψαρά, μὲ τὴν μετατροπή τους ἀμέσως σὲ
πολεμικοὺς καὶ τὴν καταστροφὴ τοῦ ἐμπορίου τους, ποὺ δέχθηκαν μὲ χαρά, γιὰ νὰ
μηδενισθοῦν οἱ ἀντεθνικὲς ἠλιθιότητες τῶν παραχαρακτῶν τῆς Ἱστορίας…
β) Ἡ  Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις ὑπῆρξε ἀσφαλῶς Μεσσιανικὴ καὶ  τὸ παράδειγμά της
ἐπεβλήθηκε στὸν Κόσμο καὶ σφράγισε ὁριστικὰ μιὰ ὁλόκληρη ἱστορικὴ περίοδο, ἡ
ὁποία ἄλλωστε ὀνομάσθηκε ὁ Αἰῶνας τοῦ Ἐθνικισμοῦ, χωρὶς αὐτὸ νὰ δίνη μιὰ ὁρια-
κὴ χρονικὴ διάρκεια.  Ἀντίθετα,  δύο αἰῶνες μετά,  ὁ Ἐθνικισμὸς εἶναι  ἰσχυρότερος
παρὰ ποτὲ καὶ ὅλες οἱ προσπάθειες τῶν γνωστῶν διεθνιστικῶν δυνάμεων τοῦ «νομί-
σματος μὲ τὶς δύο ὄψεις», ἔχουν ἀποτύχει τελείως στὴν ἀντιμετώπισί του.  Γιατὶ ὁ
ἐθνικισμὸς εἶναι φύσις…
Ἀμέσως μετὰ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασι,  δεκάδες  παρόμοιες  ἤ  παρεμφερεῖς
ἐξέσπασαν  στὴν  Εὐρώπη  (Κάτω  Χωρῶν,  Βελγίου,  Πολωνίας,  Ἰταλίας,  Σερβίας,
Βουλγαρίας, Οὑγγαρίας), στὴν Νότιο Ἀμερική, στὴν Ἀσία (Ἰνδία) καὶ ἀλλοῦ. Ἡ ἐπι-
τυχία τῆς Ἑλληνικῆς, ἐναντίον καὶ παρὰ τὴν παντοδυναμία τῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας καὶ
τῶν «τετελεσμένων γεγονότων» τῆς Διασκέψεως τῆς Βιέννης (1815-1816), ἄνοιξε
τὸν δρόμο καὶ πλήν τῆς Οὑγγαρίας, τῆς Πολωνίας καὶ τῆς Ἰνδίας, ἐπέτυχαν ὅλες…
Καμμία ἀπ’ αὐτὲς τὶς ἐπαναστάσεις δὲν ἀπέβλεπε σέ… κοινωνικοοικονομικὲς μεταρ-
ρυθμίσεις! Ἀντίθετα, ἀπέβλεπαν στὴν Ἱστορικὴ Ἀναγέννησι τῆς ἐθνικῆς συλλογικῆς ἐκ-
φράσεως συνειδητοποιημένων Λαῶν…
γ) Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις ἄντλησε τὸ δόγμα της -«Ἐλευθερία ἤ Θάνατος»- ἀπὸ τὴν
Φῦσι. Εἶναι φυσικὸς νόμος ἡ συνειδητοποίησις τῆς ὁμοιογενείας καὶ τῆς διαφοροποι-
ήσεως «ἀπὸ τοὺς ἄλλους». Μπροστὰ στὸν φυσικὸ νόμο αὐτό, ὅλες οἱ ἄλλες διαφορὲς
μπαίνουν στὸ περιθώριο. Δὲν ὑπάρχει περίπτωσις στὰ 8 χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπα-
ναστάσεως,  ὅπου  οἱ  ἐπαναστάτες  Ἕλληνες  νὰ  πολέμησαν  Ἕλληνες,  μὲ  κριτήρια
ἄλλα ἀπὸ τὰ ἐθνικά. Μόνον τοὺς «προσκυνημένους» πολέμησαν σὰν προδότες τῆς
ἐθνικῆς θελήσεως καὶ τοῦ ἐθνικοῦ ἀγῶνος. 
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δ) Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις σαφῶς ἐμίλησε στὰ βιώματα καὶ στὰ ἀπωθημένα τῶν μα-
ζῶν.  Στὰ ἐθνικιστικὰ συνειδητοποιημένα καὶ στὰ ὑποσυνείδητα. Ἀρκοῦν τὰ προη-
γούμενα γιὰ νὰ ἀποδείξουν τὴν πραγματικότητα αὐτή. Ἀλλὰ καὶ τὰ ἐπακόλουθα ποὺ
ἐπέβαλε στὴν Ἱστορία…
ε) Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις ἦταν ὁλοκληρωτικὴ, κατ’ ἀρχὴν καὶ πίστιν.  Μὲ μιὰ Ἰδέα,
μὲ μιὰ Ψυχή, ὑπέταξε τὰ πάντα σ’ αὐτὴν. Καὶ ὅσο διετήρησε τὴν ἀρχὴ αὐτή, ἦταν νι-
κήτρια. Μόλις παρεξέκλινε ἀπ’ αὐτήν, κάτω ἀπὸ τὰ κτυπήματα τῆς φιλαρχίας ἀφ’
ἑνός, τῶν γνωστῶν διεθνιστικῶν δυνάμεων ποὺ προσπάθησαν νὰ τὴν χαλιναγωγή-
σουν ἀφ’ ἑτέρου, λίγο ἔλειψε νὰ χαθῆ. Μόνον ἡ ἐπαναφορὰ τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἀρ-
χῆς καὶ πίστεως -μὲ τὴν δεύτερη ἀρχιστρατηγία τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τὸ «φωτιὰ καὶ
τσεκούρι στοὺς προσκυνημένους»- τῆς ἐπέτρεψε νὰ θριαμβεύση τελικά… Καμμιὰ
σχέσι δὲν εἶχε ποτὲ μὲ τὰ ἔξωθεν ἐπιβληθέντα «πολιτικὰ συστήματα» καὶ τὶς «κοινω-
νικοοικονομικὲς ἀνησυχίες» τῶν ὑπόπτου προελεύσεως καὶ σκοπῶν ἐνεργουμένων,
ποὺ προσπάθησαν νὰ τὴν παρεκκλίνουν καὶ νὰ τὴν θάψουν, γιὰ λογαριασμὸ  «ἄλ-
λων», θεληματικὰ ἤ ἀθέλητα, ἀδιάφορο! 
στ) Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις ἦταν βιαία, μὲ μέθοδο καὶ συνέπεια. Ἡ ἐκκαθάρισις τῶν
τουρκικῶν πληθυσμῶν ἔγινε σὲ παραλληλισμὸ μὲ τὴν ἐκκαθάρισι τῶν τῶν «προσκυ-
νημένων» καὶ μὲ τὴν ἐκμετάλλευσι στὸ ἐξωτερικὸ τῶν Μογγολικῶν ἀγριοτήτων. Στὰ
πλαίσια τῆς ἐποχῆς καὶ τῶν δεδομένων της σὲ τόπο καὶ χρόνο, ὑπῆρξε ἡ συνημμένη
τοῦ πρώτου στρατηγικοῦ καὶ πολιτικοῦ σχεδιασμοῦ τῆς ἱστορίας τῶν ἐπαναστάσε-
ων…
ζ) Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις προῆλθε καὶ καθοδηγήθηκε ἀπὸ Ἐπιλεκτικὲς Ὁμάδες. Οἱ
«Φιλικοὶ» ὡς πολιτικοὶ καθοδηγηταὶ (παρ’ ὅλα τὰ ἐγγενῆ ἐλαττώματα καὶ τὶς ἀδυνα-
μίες τους) οἱ Ἱεράρχες ὡς πνευματικοὶ καθοδηγηταὶ καὶ οἱ Κλέφτες καὶ Ἀρματολοὶ
ὡς στρατιωτικοὶ καθοδηγηταὶ-πολέμαρχοι, ἀπετέλεσαν μιὰ ἀξιοθαύμαστη καὶ ὁλο-
κληρωμένη ἱεραρχικὰ γιὰ τὴν ἐποχή. Ἐπιλεκτικὴ Ὁμάδα! Ἀκόμη καὶ οἱ διχόνοιες καὶ
διαστάσεις γνωμῶν καὶ ἀπόψεων ποὺ τὴν ἐχαρακτήρισαν, μπορεῖ κανεὶς νὰ τὶς θεω-
ρήση σὰν πρωτογενῆ μορφὴ τῶν σημερινῶν ἀναλόγων φαινομένων, παρ’ ὅλον ὅτι
στὸν τομέα αὐτὸ τουλάχιστον, οἱ Γάλλοι ὑπῆρξαν «οἱ πρῶτοι διδάξαντες», τὸ 1789-
1794…
Συνεπῶς ἡ Κοσμοθεωρητικὴ ὑφὴ μέσα στὴν Ἀναγεννητικὴ ἀποτελοῦν καὶ οἱ δύο Ἀξί-
ωμα, ὅταν πρόκειται γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασι. Καὶ οἱ Ἕλληνες μποροῦν νὰ
εἶναι ὑπερήφανοι, διότι ὄχι μόνον πρῶτοι αὐτοὶ ἔδειξαν τὸν Νέο Δρόμο, ἀλλὰ καὶ
διότι ἡ Κοσμοθεωρητικὴ ὑφὴ δὲν ὑπῆρξε ἐπίκτητο στοιχεῖο, ἤ τακτικὸ καὶ στρατηγι-
κὸ τέχνασμα, ἤ ἑλιγμὸς τῆς Ἀναγεννητικῆς Ἐπαναστάσεώς τους, ἀλλὰ ὁμοουσία μὲ
αὐτήν!
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Ἄλλωστε,  ὅπως προαναφέρθηκε ἤδη, συχνά, ἡ Κοσμοθεωρητική, ἡ Ἀναγεννητικὴ
καὶ ἡ Πολιτικὴ Ἐπανάστασις ἐνυπάρχουν ἡ μία στὴν ἄλλη, ἡ δὲ διαφοροποίησίς τους
εἶναι ἀναγκαῖα ὡς στοιχεῖο ἀναλύσεως κυρίως καὶ ἀναφορᾶς στὰ ἰδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά τους, τὰ ὁποῖα εἶναι σημαντικά. 

Ἀνδρέας  Δενδρινός,  Ἡ ἔννοια  τῆς  Ἐπαναστάσεως,  σ.  80-86,  ἐκδόσεις  «Ἐλεύθερη
Σκέψις», Ἀθῆναι, 1980
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