
Ιστορική γνήσια απόυαση ορισμού εθνικής σημαίας  

α) ηῶκ μέκ θαηά γήκ δοκάμεωκ ἡ ζεμαία, ζπήμαημξ ηεηναγώκμο, ζά εἶπεκ ἐμβαδόκ 
θοακμύκ, ηό ὁπμῖμ ζά δηενεῖημ εἰξ ηέζζανα ἴζα ημήμαηα ἀπό ἄθνωκ ἕωξ ἄθνωκ 
ημῦ ἐμβαδμῦ 

 

Σηξ πιενμθμνίεξ θαηέζεζε μ θ. Γηάκκεξ Μπάνηδεξ δν.θ. Πνόεδνμξ ηεξ Εηαηνείαξ 

Κμνηκζίωκ ογγναθέωκ θαη ημκ εοπανηζημύμε πμιύ. 

 

Ιζημνηθή γκήζηα απόθαζε μνηζμμύ εζκηθήξ ζεμαίαξ 

Σεκ Σεηάνηε 15 Μανηίμο, ζηεκ Κόνηκζμ, θαζμνίδεηαη από ημ Εθηειεζηηθό ε 

μνηζηηθή μμνθή ηεξ ζεμαίαξ θαη ημο εζκόζεμμο με ηεκ επηιμγή ημο ζπήμαημξ ημο 

ζηαονμύ. Άιιωζηε μ ηαονόξ ζε πμηθίιμοξ πνωμαηηθμύξ ζοκδοαζμμύξ ήδε 

απεηθμκηδόηακ ζε πμιιέξ από ηηξ ειιεκηθέξ επακαζηαηηθέξ ζεμαίεξ. πεηηθά 

εθδίδεηαη ε απόθαζε 540 ημο Εθηειεζηηθμύ, οπμγεγναμμέκε από ημκ πνόεδνμ Αιέλ. 

Μαονμθμνδάημ. Σμ δηάηαγμα όνηδε γηα ηηξ ζεμαίεξ όηη: 

α) ηῶκ μέκ θαηά γήκ δοκάμεωκ ἡ ζεμαία, ζπήμαημξ ηεηναγώκμο, ζά εἶπεκ ἐμβαδόκ 
θοακμύκ, ηό ὁπμῖμ ζά δηενεῖημ εἰξ ηέζζανα ἴζα ημήμαηα ἀπό ἄθνωκ ἕωξ ἄθνωκ 
ημῦ ἐμβαδμῦ 

β) ἡ δέ θαηά ζάιαζζακ ζεμαία ζἀ ἦημ δηηηή' μία δηά ηά πμιεμηθά θαί ἄιιε δηά 
ηά ἐμπμνηθά πιμῖα. Καί ηῆξ μέκ δηά ηά πμιεμηθά πιμία ηό ἐμβαδόκ ζά 
δηενεῖημ ἐξ ἐκκέα ὁνηδόκηηα παναιιειόγναμμα, παναμεηβμμέκωκ εἰξ αὐηά ηῶκ 
πνωμάηωκ ιεοθμῦ θαη θοακμῦ' εἰξ ηήκ ἄκω δέ πνόξ ηά ἔζω γωκίακ ημύημο 
ημῦ ἐμβαδμῦ ἐζπεμαηίδεημ ηεηνάγωκμκ θοακόπνμοκ, δηενεμέκμκ ἐκ ηᾦ μέζῳ δη' ἑκόξ 
ζηαονμῦ ιεοθμπνόμο. Σῆξ δέ δηά ηά ἐμπμνηθά πιμῖα δηωνηζμέκεξ ηό ἐμβαδό ζά ἦημ 
θοακμῦκ· εἰξ ηήκ ἄκω πνόξ ηά ἔζω γωκίακ ημύημο 
ημῦ ἐμβαδμῦ ἐζπεμαηίδεημ ὡζαύηωξ ηεηνάγωκμκ ιεοθόπνμοκ θαί δηενεμέκμκ ἐκ 
ηῷ μέζῳ δη' ἑκόξ ζηαονμῦ θοακμπνόμο. 
 

Σηξ πιενμθμνίεξ γηα ηεκ Ιζημνηθή γκήζηα απόθαζε μνηζμμύ εζκηθήξ ζεμαίαξ μαξ 

θαηέζεζε μ θ. Γηάκκεξ Μπάνηδεξ δν.θ. Πνόεδνμξ ηεξ Εηαηνείαξ Κμνηκζίωκ 

ογγναθέωκ θαη ημκ εοπανηζημύμε πμιύ. 

 

Πμηα ήηακ ε ζεμαία ηεξ επακάζηαζεξ ημο 1821; 

Οη εμαίεξ ηεξ Επακάζηαζεξ πνμένπμκηαη από όιε ηε πώνα θαη απμηοπώκμοκ όιεξ 

ηηξ δηαθμνεηηθέξ απειεοζενωηηθέξ πνωημβμοιίεξ, πμο ακαιήθζεθακ ζε δηάθμνα 

ζεμεία ηεξ επηθνάηεηαξ. Κάζε θαπεηάκημξ είπε ημ δηθό ημο μπαϊνάθη. 
 
Η ζεμαία ηεξ Φηιηθήξ Εηαηνείαξ, θαηαζθεοαζμέκε από ιεοθό ύθαζμα πάκω ζημ μπμίμ 

είπε ηα ζύμβμια ημο εθμδηαζηηθμύ ηωκ ηενέωκ ηεξ Φηιηθήξ Εηαηνείαξ, θόθθηκμ 

ζηαονό πενηβαιιόμεκμ από ζηεθάκη θιαδηώκ ειηάξ θαη ζημ θάηω μένμξ δύμ 

ιμγπμθόνεξ ζεμαίεξ με ηα ανπηθά ΗΕΑ-ΗΘ (Ή Ειεοζενία ή Θάκαημξ), ζεωνείηαη 



ωξ ε παιαηόηενε επακαζηαηηθή ζεμαία. Καηαζθεοάζηεθε με ηηξ μδεγίεξ ημο Παιαηώκ 

Παηνώκ Γενμακμύ. Ανθεηέξ θηιηθέξ ζεμαίεξ δηακεμήζεθακ ζηα ζηναηόπεδα ηεξ 

Πειμπμκκήζμο από ημ Απαϊθό Δηεοζοκηήνημ. 

Ν.Π. 

 

Η ζεμαία ηεξ επακάζηαζεξ ηα δύμ πνώηα πνόκηα είπε ηα ζύμβμια ηεξ Φηιηθήξ 

εηαηνείαξ  «ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΣΟ», από ημ 1822 & μεηά θονηανπεί μ ζηαονόξ 

ζε ιεοθό με γαιάδημ    θόκημ. 

Ε.Λ. & Α.Π. 

27 Οθηωβνίμο Γημνηή ηεξ Ειιεκηθήξ εμαίαξ. Ημένα ηεξ ζεμαίαξ ηεξ Ειιεκηθήξ 

Δεμμθναηίαξ: Ακ θαη μη Έιιεκεξ επακαζηάηεξ πμιέμεζακ θάηω από δηαθμνεηηθήξ 

μμνθήξ ζεμαίεξ θαη ιάβανα, ημ 1822, με απόθαζε ημο Εθηειεζηηθμύ θαζηενώζεθε ε 

μμνθή ηεξ Εζκηθήξ ζεμαίαξ ωξ μνζμγώκηαξ με ζύμβμιμ ημκ ιεοθό ζηαονό ζε θοακό 

θόκημ θαη 9 πανάιιειεξ γναμμέξ με ηα ίδηα πνώμαηα.  
 

 


