Διαγωνισμός Δοκιμίου για την επέτειο 2 αιώνων
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης

«Οι νέοι γράφουν για την Ελληνική Επανάσταση»

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Επανάσταση του 1821 αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του νεότερου Ελληνισμού. Ο
εθνικοαπελευθερωτικός της χαρακτήρας και τα ιδεολογικά προτάγματα που εξέφρασε,
είχαν σημαντικές συνέπειες όχι μόνο για τους εμπλεκόμενους αλλά για ολόκληρη την
Ευρώπη. Την εποχή εκείνη, κυρίαρχος στο πολιτικό πεδίο ήταν η Ιερά Συμμαχία, ωστόσο
οι Έλληνες τόλμησαν να αμφισβητήσουν την επιβολή μιας βαθιά συντηρητικής τάξης και
με τον Αγώνα για «πολιτική ύπαρξη και ανεξαρτησία» έφεραν στο προσκήνιο αναφορές
από τη μακραίωνη πορεία του Γένους, καθώς και τις ιδέες του Διαφωτισμού, της
Αμερικανικής και της Γαλλικής Επανάστασης.
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Η Επανάσταση δεν ήταν αποκομμένη από τις ιδεολογικές ζυμώσεις της εποχής. Οι
φιλελεύθερες ιδέες συνοδεύονταν από την προσδοκία δημιουργίας μιας δημοκρατικής
πολιτείας στα πρότυπα της αρχαίας Αθήνας. Η θυσία και ο θρίαμβος, συγκίνησαν την
ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, εγείροντας ένα ευρύ κίνημα φιλελληνισμού που εξαπλώθηκε
στην Ευρώπη και την Αμερική.

ΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Στο πλαίσιο της επετείου 200 ετών από το ξέσπασμα της Επανάστασης, οι Ελεύθεροι
Νέοι με την υποστήριξη του φιλελεύθερου Ιδρύματος Φρίντριχ Νάουμαν για την
Ελευθερία, διοργανώνουν διαγωνισμό δοκιμίου, με γενικό θέμα:

«Οι νέοι γράφουν για την Ελληνική Επανάσταση:
αναζητώντας το δημοκρατικό και φιλελεύθερο όνειρο»

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους, από 18 έως 35 ετών, οι οποίοι καλούνται να
αναδείξουν τον ιδεολογικό χαρακτήρα της Επανάστασης και να αναφερθούν στην
κληρονομιά της για τη μετέπειτα πορεία του ελληνικού κράτους. Ενδεικτικά,
αναφέρονται οι εξής θεματικές:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Η ιδεολογική προετοιμασία της Επανάστασης
Ευρωπαϊκός και νεοελληνικός Διαφωτισμός
Το έθνος και το 1821
Φιλελευθερισμός και δημοκρατία στις ιδέες των επαναστατών
Ο κόσμος και οι Έλληνες: το κίνημα του φιλελληνισμού
Η Ελλάδα και οι Μεγάλες Δυνάμεις
Ο Τύπος και η Ελληνική Επανάσταση
Η διαμόρφωση της ελληνικής ταυτότητας
Οικονομικοί παράγοντες της Επανάστασης
Η Επανάσταση και η σύγχρονη Ευρώπη
Η κληρονομιά της Επανάστασης στις επόμενες γενιές
Από την Επανάσταση στην κρίση χρέους: μαθήματα και προοπτικές
Από την Επανάσταση του 1821 στο αύριο: σκέψεις για το μέλλον του Ελληνισμού

Τα δοκίμια πρέπει να είναι πρωτότυπα, δηλαδή να μην έχουν υποβληθεί σε άλλο
διαγωνισμό ή εκδοτικό φορέα. Η έκταση των δοκιμίων μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 35.000 λέξεων. Για τις παραπομπές χρησιμοποιείται το σύστημα APA, εντός του κειμένου,
με βιβλιογραφία στο τέλος.
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ΙΙΙ. ΕΠΑΘΛΑ
Οι καλύτερες εργασίες θα εκδοθούν σε συλλογικό τόμο στο τέλος του 2021.
Οι 5 πρώτοι νικητές θα συμπεριληφθούν στην εκπαιδευτική αποστολή που θα
διοργανώσει το Ίδρυμα Φρίντριχ Νάουμαν για την Ελευθερία, στο Βερολίνο, με όλα τα
έξοδα καλυμμένα.
Οι επόμενοι 10 νικητές θα κερδίσουν ένα πακέτο με βιβλία, ενθύμια και το επίσημο
hoodie των Ελεύθερων Νέων.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα προσκληθούν σε ειδική τελετή, στην οποία θα συμμετάσχουν
σε ανοικτή συζήτηση για το θέμα του διαγωνισμού.

IV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
Για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλώ συμπληρώστε την περίληψη και στα στοιχεία σας
στην παρακάτω φόρμα συμμετοχής:
https://docs.google.com/forms/d/1R9zesh54gaAE-VTh8Tf240LA9RZIUDPZmpANvT9HQvE/viewform?edit_requested=true

Τα δοκίμια υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@youngliberals.gr έως τις 10
Μαΐου, σε μορφή doc/Word.
Η κριτική επιτροπή θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 213 0 333 667
(κα Ελένη Σιαπικούδη).
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