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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

 
« Η  α ν ε κ τ ί μ η τ η  α ξ ί α  τ ο υ  1 8 2 1 »  

 

Η επέτειος ενός εμβληματικού γεγονότος, όπως η Επανάσταση του 1821, είναι κάθε χρόνο 

μια επιστροφή στο παρελθόν, που φέτος συμπληρώνει 200 χρόνια. Περιλαμβάνει μια μακρά 

διαδρομή, σε ένα παρελθόν που έθεσε τον θεμέλιο λίθο της νεότερης Ελλάδας και μας δίνει 

την ευκαιρία να ενσωματώσουμε το παρελθόν στο παρόν, με στόχο να το κληροδοτήσουμε 

στο μέλλον. Πέρα από το ίδιο το γεγονός, σημαντική είναι η ιστορία του 1821 και μέσα από 

τους τρόπους που κατανοήθηκε, ερμηνεύτηκε, μνημονεύτηκε, εορτάστηκε από όλους τους 

Έλληνες. Η Επανάσταση κατέχει πολύ σημαντική θέση στην ελληνική ιστορική κουλτούρα 

και μνήμη. Οι ερμηνείες και οι αναπαραστάσεις της συνδέθηκαν με ποικίλα πολιτικά, 

κοινωνικά και ιδεολογικά διακυβεύματα. Η κατανόηση των εικόνων της Επανάστασης στην 

ιστορική κουλτούρα συνδέει τον Αγώνα με κρίσιμες όψεις της ελληνικής εθνικής ταυτότητας 

και της πορείας των νεότερων Ελλήνων. Όσα διαδραματίστηκαν εδώ και 200 χρόνια, οι 

πόλεμοι, οι πολιτικές μεταβολές, η αποκρυστάλλωση ισχυρών πολιτισμικών και ιδεολογικών 

ρευμάτων συνέβαλαν στη διαρκή επίκληση, αλλά και στις αναπαραστάσεις και χρήσεις της 

Επανάστασης και της κληρονομιάς της. Το ‘21 είναι η αφετηρία για τη δημιουργία ενός 

κράτους αλλά και για τη διαμόρφωση μιας εθνικής κοινωνίας. Η φετινή επέτειος στέκεται σ’ 

αυτό το μεταίχμιο του χρόνου που επιτρέπει να εξετάσουμε και να αναστοχαστούμε τη 

διαδρομή της χώρας μας στη διάρκεια 200 χρόνων. Είναι από τις περιπτώσεις που η έννοια 

χωράει προβολές, προσδοκίες, αλλά και τις ανησυχίες ενός έθνους. Ειδικά φέτος, που η 

ημερομηνία και η χρονολογία συνδέονται με μια καθοριστική στιγμή της επετείου, σημαίνουν 

και την ανάγκη μιας επανάγνωσης, και αναστοχασμού για όσα προηγήθηκαν στα 200 χρόνια 

από την κήρυξη της Επανάστασης, για τις επιτυχίες, τα τραύματα, τις νίκες, αλλά και τις 

ήττες. Όλοι οι απανταχού Έλληνες οφείλουμε να τιμήσουμε και να εορτάσουμε, 

προσαρμοσμένοι προφανώς στην περίσταση της πανδημικής κρίσης, αλλά κυρίως να 

στοχαστούμε από το 1821 που στεκόμαστε σήμερα, τις προοπτικές για όσα μπορούν να 

ακολουθήσουν τον φετινό εορτασμό και όσα θέλουμε και μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. 

Η γιορτή της 25ης Μαρτίου δεν είναι μόνο μια επετειακή περίσταση, ούτε ένας ακόμα 

εθιμοτυπικός φόρος τιμής, είναι πολλά παραπάνω, με ανεκτίμητη αξία.  
 

Χρόνια πολλά Ελλάδα ! 
 

Βασίλης Κορκίδης 

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π. 


