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1
Πρόλογος
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΚΑ
Πρόεδρος Εκπαιδευτηρίων Δούκα
Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 ήταν η προσπάθεια ενός λαού να
διεκδικήσει την ελευθερία του με τη δημιουργία Εθνικού Κράτους.
Το εγχείρημα, από όποια πλευρά και να το δούμε, ήταν παράτολμο
και εξαιρετικά αβέβαιο, όταν μάλιστα ο αντίπαλος ήταν μια αυτοκρατορία, η οποία διέθετε τεράστιες δυνάμεις επιβολής.
Παρά τις δυσκολίες, τα λάθη ή ακόμα χειρότερα, τις διχόνοιες, οι
οποίες εισέβαλαν στα σωθικά του Έθνους, οι Έλληνες τα κατάφεραν.
Η μέρα της Ανεξαρτησίας διαμόρφωσε μια νέα πραγματικότητα και
έθεσε το νεοσύστατο κράτος και το λαό μας ενώπιον νέων προκλήσεων.
Σε αυτά τα 200 χρόνια, το μικρό αυτό κράτος, με μεγάλες θυσίες,
μεγάλωσε, γνώρισε θριάμβους αλλά και ήττες, εντάχθηκε σε ισχυρούς
διεθνείς οργανισμούς, το βιοτικό επίπεδο του λαού βελτιώθηκε και η
Ελλάδα είναι πια ένα κράτος που, παρά τις κατά καιρούς αναταράξεις,
πλέει με ασφάλεια σε «ανοιχτές θάλασσες».
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Είναι όμως χρέος μας παντοτινό να κοιτάμε κατάματα τον Εθνικό
μας εαυτό και με ειλικρίνεια να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Γιατί,
εκτός από όσα πετύχαμε, πολλά είναι εκείνα που δεν κατορθώσαμε
να αξιοποιήσουμε. Πολλές οι ευκαιρίες που χάσαμε, μακρύς ο χρόνος που αφήσαμε ανεκμετάλλευτος, αναζητώντας εύκολες απαντήσεις
σε δύσκολες προκλήσεις.
Γι’ αυτές τις αδυναμίες, που τις ξέρουμε όλοι, πρέπει να μιλήσουμε.
Πρέπει κάποια στιγμή να ξεπεράσουμε αυτή την «γκρίνια», αυτή
τη «μιζέρια», αυτό το διχαστικό κλίμα, τη διαρκή αμφισβήτηση ακόμη
και των προφανών, και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για το καλό της
Ελλάδας, της χώρας μας που αγαπάμε, της χώρας που μεγαλώνουν τα
παιδιά μας.
Έχουμε ευθύνη και υποχρέωση να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας σ’
ένα κόσμο με «ανοιχτό μυαλό», εμπιστοσύνη, δικαιοσύνη και όραμα
για μια Ελλάδα ακόμα καλύτερη.
Είναι η ώρα να εμπιστευτούμε «ο ένας τον άλλο» και όλοι μαζί να
βρούμε τον «δρόμο», που θα μας φέρει σε μια άλλη «ΝΙΚΗ», αυτή
του ίδιου του εαυτού μας.
Αυτή τη νίκη του καλού μας εαυτού, την οφείλουμε στους προγόνους μας που θυσιάστηκαν αλλά και στα παιδιά μας, τους περήφανους
συνεχιστές μας.
Ας ευχηθούμε η Νέα Χρονιά να είναι μια χρονιά που θα γίνουμε
όλοι καλύτεροι και η Πατρίδα μας πιο δυνατή.
Από τη θέση αυτή θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι αποδέχθηκαν
την πρόσκλησή μας και μας τίμησαν με τα κείμενά τους, συμβάλλοντας
στην έκδοση του Ημερολογίου μας 2021.
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3
Το Ελληνικό Πνεύμα και η Συμβολή του
στην Απελευθέρωση του Γένους
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Υπουργός Εθνικής Άμυνας
Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου, που συμμετέχω σε αυτή τη σημαντική
εκδοτική προσπάθεια των Εκπαιδευτήριων Δούκα, με κεντρικό θέμα
την Επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συμβάλλει τα μέγιστα στη δημιουργία
γόνιμου εδάφους, για την αναζήτηση και προώθηση της γνώσης, στην
προσπάθεια ανάδειξης των στοιχείων εκείνων, τα οποία ενέπνευσαν
τον αγώνα για την ανεξαρτησία μας.
H Ελληνική Επανάσταση του 1821 συνιστά το σημαντικότερο γεγονός της νεότερης Ελληνικής ιστορίας και ένα ξεχωριστό ορόσημο
στην πορεία του Ελληνισμού στο βάθος των αιώνων. Οι ιδιαίτερες
ιστορικές συνθήκες της περιόδου κατά την οποία εκδηλώθηκε η Ελληνική Επανάσταση, καθιστούν το συγκεκριμένο εγχείρημα ακόμη πιο
σπουδαίο και του προσδίδουν μία οικουμενική διάσταση.
Οι απαραίτητοι πόροι, τόσο σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο,
όσο και σε ανθρώπινο, για την επιτυχή έκβαση της Επανάστασης ήταν
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εξαιρετικά περιορισμένοι, δημιουργώντας έντονη αμφιβολία για την
κατάληξη του Εθνικού Αγώνα. Η απαιτούμενη στρατιωτική οργάνωση
και δομές ήταν ανύπαρκτες για τον υπόδουλο Ελληνισμό, καθώς η
σκλαβιά των 400 ετών είχε εκμηδενίσει κάθε μορφή εσωτερικής λειτουργίας του ελληνικού έθνους. Έχοντας υπόψη αυτή την κατάσταση,
γίνεται εύκολα κατανοητό ότι ο συσχετισμός ισχύος μεταξύ του οργανωμένου οθωμανικού στρατού και των ελληνικών ενόπλων αποσπασμάτων ήταν συντριπτικά υπέρ των κατακτητών.
Μέχρι την εκδήλωση της Επανάστασης και καθόλη τη διάρκεια της
οθωμανικής κατοχής, ο διεθνής παράγοντας δεν είχε δείξει παρά ψήγματα υποστήριξης απέναντι σε μία ενδεχόμενη προσπάθεια ανάκτησης
της εθνικής ανεξαρτησίας από την πλευρά των Ελλήνων. Το διεθνές
σύστημα, που είχε προκύψει μετά το συνέδριο της Βιέννης το 1815
και προωθούσε τη διατήρηση του συστήματος της ισορροπίας ισχύος, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τους Ναπολεόντειους πολέμους,
ήταν ενάντια σε οποιοδήποτε γεγονός θα μπορούσε να μεταβάλει την
καθεστηκυία τάξη στον ευρωπαϊκό χώρο και θα οδηγούσε σε νέες
γεωπολιτικές εξελίξεις. Ταυτόχρονα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, που
αποτελούσε τον «Μεγάλο Ασθενή» για την ευρωπαϊκή διπλωματία,
εξακολουθούσε να ασκεί την απάνθρωπη και τυραννική της εξουσία,
απέναντι στους υπόδουλους λαούς της.
Μέσα σε αυτό το εξαιρετικά αρνητικό περιβάλλον, δύο ήταν τα
στοιχεία που συνετέλεσαν στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και
της επιθυμίας για ανεξαρτησία και ελευθερία, το αδάμαστο ελληνικό
πνεύμα και η πίστη για την απελευθέρωση του Γένους. Οι ηρωικές και
ηγετικές μορφές των αγωνιστών όπως ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, ο Μπότσαρης, ο Νικηταράς, ο Μιαούλης, ο Κανάρης, η Μπουμπουλίνα, η Μαντώ Μαυρογένους, αλλά και χιλιάδες άλλοι ανώνυμοι
Έλληνες, έχουν καταγραφεί στην εθνική μας συνείδηση ως αυτοί, που
με αυταπάρνηση και αγάπη για την Πατρίδα, τόλμησαν και κατάφεραν
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το αδιανόητο, επαναστατώντας έναντι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μοναδικό τους κίνητρο αποτέλεσε η δίψα για ελευθερία και αυτή
η δίψα γιγάντωσε την ψυχή τους, βοηθώντας τους να υπερβούν τα
υφιστάμενα εμπόδια.
Το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα, που αποτελεί βασικό στοιχείο της
εθνικής μας υπόστασης, υπήρξε καταλυτικός παράγοντας για την ευόδωση του Επαναστατικού Αγώνα. Παρά τη μακρόχρονη Οθωμανική
κυριαρχία και τις ακατάπαυστες προσπάθειες εξισλαμισμού των Ελλήνων, το ελληνικό πνεύμα αποτέλεσε το βασικό στοιχείο κοινωνικής και
εθνικής συνοχής, που χαλύβδωσε την εθνική μας ταυτότητα, αναδεικνύοντας τη διαφορετικότητα και μοναδικότητα του Έθνους μας. Είναι
το στοιχείο εκείνο, που έπεισε τις Μεγάλες Δυνάμεις για τον δίκαιο
του αγώνα μας και για το γεγονός ότι οι Έλληνες ήταν σε θέση να
διεκδικήσουν και να επιτύχουν την ελευθερία τους.
Υπήρξε λοιπόν μια αιτιώδης σχέση μεταξύ των Ελληνικών Αρχών
και Αξιών της κλασικής αρχαιότητας και της Αναγέννησης και του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, η οποία, σε συνδυασμό με τον Νεοελληνικό
Διαφωτισμό, την επιβίωση της ελληνικής γλώσσας και την Ορθοδοξία,
ανέδειξε την ποιοτική υπεροχή του ελληνικού πνεύματος έναντι της
ανερμάτιστης, ιδεολογικά και αξιακά, Οθωμανικής κουλτούρας. Το
γεγονός αυτό, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός διαρκώς αυξανόμενου φιλελληνικού ρεύματος, το οποίο ανάγκασε τις ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις να μεταστρέψουν τη στάση τους και να υποστηρίξουν
συνειδητά τον Αγώνα των Ελλήνων.
H Ελληνική Επανάσταση εδραιώθηκε σε αυτή τη σχέση του δυτικού
πολιτισμού με τις Αρχές και Αξίες του Ελληνισμού. Η σχέση αυτή συνέβαλε στην εξέλιξη του σύγχρονου ελληνικού κράτους και εδραίωσε
την παρουσία του στον ευρωπαϊκό χώρο, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ανοδική πορεία του Έθνους κατά τα τελευταία 200 έτη και
αναδεικνύοντας τη χώρα σε συνδιαμορφωτή της ευρωπαϊκής ιστορίας.
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Σε ό,τι αφορά την πίστη για την απελευθέρωση του Γένους, αυτή
προέκυψε ως έκφραση της εθνικής, κοινωνικής και ιστορικής αναγκαιότητας. Η Ελληνική Επανάσταση επιβεβαίωσε για άλλη μία φορά το
αγωνιστικό φρόνημα των Ελλήνων και ανέδειξε την ιδιοσυγκρασία
τους, η οποία αποτυπώνεται στη μορφή του κλασικού ήρωα, του χριστιανού μάρτυρα και του μαχητή της δημοκρατίας και της ελευθερίας.
Ο ένδοξος αγώνας των ηρώων προγόνων μας συμπυκνώνει έννοιες
και αξίες, οι οποίες πέραν της ξεχωριστής σημασίας τους για τη σύγχρονη ιστορία του Ελληνικού Έθνους, αποτελούν εθνικό κεφάλαιο και
παρακαταθήκη, για όλους τους λαούς που διαχρονικά διεκδικούν το
υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας.
Σήμερα, 200 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, η Ελλάδα
διαδραματίζει ξανά κρίσιμο ρόλο, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε
διεθνές επίπεδο, αποτελώντας πυλώνα σταθερότητας, ασφάλειας
και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
και της Ανατολικής Μεσογείου. Μέσα από το πέρασμα των χρόνων,
η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν διεθνή παράγοντα σταθερότητας,
που σέβεται τις υποχρεώσεις της και διεκδικεί τα δικαιώματά της,
όπως αυτά προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο και τις Διεθνείς Συμβάσεις, ισχυροποιεί την παρουσία της σε χώρους εθνικού ενδιαφέροντος και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και σθεναρά οποιαδήποτε
ενέργεια, που στρέφεται ενάντια στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά
της δικαιώματα.
Οι θυσίες των προγόνων μας, μας πείθουν ότι το «Ελευθερία ή
Θάνατος» δεν ήταν σύνθημα απόγνωσης, αλλά σύνθημα συνειδητής επιλογής και στάση ζωής, που μας διδάσκει ότι αυτός που είναι αποφασισμένος να θυσιαστεί για τα δίκαιά του, είναι ανίκητος.
Ο Έλληνας αγωνίζεται για τις Αρχές και τις Αξίες του και το πράττει
χωρίς να πτοείται από αρνητικούς συσχετισμούς αριθμητικής και υλικής
ισχύος, οι οποίοι εξάλλου δεν τον εμπόδισαν ποτέ να νικήσει.
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Ο Έλληνας έχει μια ιστορική ευλογία. Να αγωνίζεται συνήθως
πρώτος από όλους, απέναντι σε απειλές, που ο υπόλοιπος κόσμος
δεν έχει συνειδητοποιήσει ή διστάζει να αντιμετωπίσει. Κι έχει μία
διπλή και βαριά ιστορική ευθύνη: Να αφυπνίζει τον κόσμο απέναντι
στις αναδυόμενες απειλές και να νικά σε αυτούς τους αγώνες.
Δόξα και τιμή στους αθάνατους αγωνιστές του 1821.
Ζήτω η Ελλάδα!!!
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4
Το 2021 είναι μια σημαδιακή χρονιά
για την Ελλάδα και για εμάς τους Έλληνες
ΓΙΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ,
Πρόεδρος της επιτροπής «Ελλάδα 2021»
Το 2021 είναι μια σημαδιακή χρονιά για την Ελλάδα και για εμάς
τους Έλληνες. Μια χρονιά μοναδική, καθώς συμπληρώνονται δύο αιώνες ιστορίας του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους. Είναι η ευκαιρία
όλων μας να τιμήσουμε το σπουδαίο παρελθόν της χώρας μας και να
ανοίξουμε ένα νέο παράθυρο στο Μέλλον του τόπου.
Η Επέτειος των 200 χρόνων είναι υπόθεση όλων των Ελλήνων,
μα περισσότερο είναι υπόθεση της νέας γενιάς. Της γενιάς που θα
οδηγήσει την Ελλάδα στον τρίτο αιώνα της σύγχρονης πορείας της.
Είναι η δική σας γιορτή, γιατί εσείς θα διαμορφώσετε το Μέλλον της
χώρας.
Σε αυτήν τη διαδρομή των 200 χρόνων, με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της, με τους θριάμβους της και τις καταστροφές της, οι στιγμές
που μας συγκινούν περισσότερο είναι εκείνες στις οποίες πετύχαμε
στόχους οι οποίοι, αρχικά, έμοιαζαν αδύνατοι. Όταν πιστέψαμε στις
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δυνάμεις μας και, σε πείσμα όλων των προβλέψεων, καταφέραμε να
μετατρέψουμε επώδυνες ματαιώσεις σε ευκαιρίες αναγέννησης.
Αυτή η πίστη σε αυτό που μοιάζει ανέφικτο είναι συνυφασμένη με
τη νεότητα. Είναι το στοιχείο εκείνο που κάνει τους νέους το πιο ζωντανό και δημιουργικό κομμάτι της κοινωνίας, την κινητήρια δύναμη πίσω
από την αλλαγή των νοοτροπιών και την ανάδειξη νέων οραμάτων.
Ανάμεσα στις προτάσεις για δράσεις και εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν τη χρονιά της Επετείου των 200 χρόνων μετά την Επανάσταση, ξεχωριστή θέση κατέχουν εκείνες που αφορούν τους νέους.
Δράσεις μέσα από τις οποίες η νέα γενιά θα έχει την ευκαιρία να
ξαναπιάσει το νήμα της ιστορίας της Ελληνικής Επανάστασης και να
γνωρίσει καλύτερα τη διαδρομή και τα πρόσωπα που σημάδεψαν
αυτά τα 200 χρόνια.
Στους νέους απευθύνονται και οι δράσεις που θα ανοίξουν ένα
παράθυρο στο Μέλλον, που θα διευρύνουν τις δυνατότητες σε πεδία
αιχμής, δίνοντάς τους τις ευκαιρίες να δημιουργήσουν και να καινοτομήσουν στην Ελλάδα.
Δράσεις αναπτυξιακές, που σχετίζονται με την ψηφιακή επανάσταση
και τις ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογική εξέλιξη, πρωτοβουλίες
που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και δράσεις
μέσα από τις οποίες θα χαρτογραφηθούν τα πεδία ευκαιριών, που θα
αναδειχθούν σε κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας στο Μέλλον.
Γιατί, μια χώρα είναι απαραίτητο να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις
για την ανάπτυξη της δημιουργικής φαντασίας, της τόλμης και της ορμής
των νέων της, διαφορετικά κλείνει το δρόμο προς το Αύριο.
Ως Επιτροπή «Ελλάδα 2021», μέσα από τη μεγάλη “βεντάλια” των
δράσεών μας, οι οποίες εκτείνονται σε όλη χώρα, κατά τη διάρκεια
του 2021, καλούμε όλες τις νέες και τους νέους να γίνουν μέρος αυτής
της σπουδαίας Επετείου.
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Να εμπνευστούν από το παρελθόν μας και να οραματιστούν τα
επόμενα βήματα για το κοινό μας Μέλλον.
Το 2021 θα είναι μια καλύτερη χρονιά για τον κόσμο, κυρίως,
όμως, θα είναι μια χρονιά αυτοπεποίθησης για όλες τις Ελληνίδες και
όλους τους Έλληνες.
Και ειδικά για τις νέες και τους νέους, που θα κοιτάξουν το Μέλλον
με μεγαλύτερη αισιοδοξία και δυναμισμό, κάνοντας σταθερά βήματα
Μπροστά.
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5
Totalità / 2020 Τορίνο Ιταλία
“Ολότητα”. Έργο του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου που προσπαθεί
μέσα στην πολυπλοκότητα της εποχής να δώσει τόνο αισιοδοξίας
για την αντιμετώπιση όλων των καταστάσεων που βιώνουμε.
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6
Η σχέση του Έθνους με την Αλήθεια
στο επίκεντρο του εορτασμού
των διακοσίων ετών από την έναρξη
της Επανάστασης της Ανεξαρτησίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου
πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
Καθώς εισερχόμαστε στο έτος της επετείου των διακοσίων ετών από
την έναρξη της Επανάστασης της Ανεξαρτησίας, καλούμαστε να οργανώσουμε έναν συλλογικό αλλά και ατομικό αναστοχασμό. Καλούμαστε να επανεξετάσουμε τη σχέση μας με την Ιστορία. Να αντισταθούμε
στην ευκολία της ιδεολογικής χρήσης της Ιστορίας. Να συζητήσουμε
ψύχραιμα για τα στοιχεία που συγκροτούν την εθνική μας ταυτότητα.
Κυρίως όμως να ελέγξουμε τη σχέση μας με την αλήθεια. Με την γνώση και την αίσθηση της πραγματικότητας. Θα μας βοηθήσει, πιστεύω,
στην επίπονη αυτή προσπάθεια, μια νέα επίσκεψή μας στον εθνικό
Ποιητή.
Η εμβληματική φράση «Το έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικόν ό,τι είναι Αληθές» είναι ένας στοχασμός του Διονυσίου Σολωμού,
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που δεν καταγράφεται όμως από τον ίδιο αλλά αναφέρεται από τον
Ιάκωβο Πολυλά στα προλεγόμενά του στην έκδοση των Ποιημάτων
του Σολωμού. Αυτό δεν είναι μια φιλολογική ή ιστορική λεπτομέρεια.
Είναι μια ένδειξη για το πόσο δύσκολο είναι να προσδιοριστεί το
«αληθές», ακόμη και αν αυτό αφορά σε ένα τόσο απλό ζήτημα: τι
ακριβώς ειπώθηκε, από ποιον, πότε, πού και πώς.
Η φράση αυτή είναι όμως αναμφίβολα η σύνοψη της παρακαταθήκης που αρμόζει σε έναν εθνικό Ποιητή. Μια φράση βαθιά αντιλαϊκιστική που ακυρώνει κάθε εθνικιστική έξαρση και αναγορεύει ως
εθνικό, δηλαδή ως πατριωτικό, το αληθές. Μια φράση που αποκρούει
τα στερεότυπα, τους εύκολους μύθους, τις θεωρίες της συνωμοσίας, τις
εθνικές ψευδαισθήσεις. Μια φράση που καθιστά στοιχείο της εθνικής
ταυτότητας την ακριβή αίσθηση της πραγματικότητας, των δυσκολιών,
των δυνατοτήτων, του συσχετισμού των δυνάμεων.
Εθνικό συνεπώς δεν είναι το μεγαλόστομο, το ρητορικό, το «λεβέντικο», αλλά το καλά σχεδιασμένο και προετοιμασμένο προς όφελος
του τόπου. Όχι το δημοφιλές, αλλά το έντιμο και ειλικρινές. Όχι αυτό
που απλώς εξαγγέλλεται ή εκφωνείται ως σύνθημα, αλλά αυτό που
συνιστά ολοκληρωμένη στρατηγική και προωθείται επίμονα με την κινητοποίηση όλων των εθνικών δυνάμεων τόσο στο εσωτερικό όσο και
διεθνώς. Εκεί που τα έθνη κρίνονται και συγκρίνονται.
Εθνικό δεν είναι το συγκυριακό ή πολύ περισσότερο το στιγμιαίο
αλλά το ιστορικό που κρίνεται στον μακρύ χρόνο. Εθνικό δεν είναι
αυτό που ικανοποιεί μόνο τον παρόντα λαό, αλλά τιμά τις παρελθούσες γενιές και προστατεύει τις ερχόμενες γενιές διατηρώντας υπέρ
αυτών εθνικούς πόρους. Εθνικό είναι το μακροχρόνια βιώσιμο και όχι
το φευγαλέα εντυπωσιακό.
«Αληθές» δεν είναι όμως το σίγουρο ή το ανώδυνο. Το αληθές πρέπει πολύ συχνά να διεκδικηθεί και είναι επώδυνο. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 κατέστη αληθής ενώ ξεκίνησε ως πράξη εξαιρετικά
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ριψοκίνδυνη. Η Παλιγγενεσία επιτεύχθηκε μέσα από τη στρατιωτική
ήττα και τη στήριξη στον διεθνή συσχετισμό δυνάμεων.
Τα χρόνια της οικονομικής κρίσης (2008-2019), των δύσκολων
μέτρων, του αγώνα να σταθεί η Πατρίδα όρθια, ήταν μια περίοδος
που δοκίμασε σκληρά τη σχέση του έθνους με την αλήθεια. Μεγάλο
μέρος της ελληνικής κοινωνίας έτεινε ευήκοον ους στη δημαγωγία, την
υπεραπλούστευση, τη συνωμοσιολογία, τη θεωρία της ήσσονος προσπάθειας, την υπόσχεση της επανόδου στον «χαμένο παράδεισο» της
μεταπολιτευτικής οικονομίας, την αυθαίρετη «μετά-αλήθεια». Πολλοί
ζητούσαν επίμονα να ειπωθεί η δύσκολη αλήθεια και μετά υπερψήφιζαν το εύκολο ψέμα. Τι σχέση έχει αυτό με την παρακαταθήκη του
εθνικού Ποιητή;
Η υπό εξέλιξη δοκιμασία της πανδημίας, η ασύμμετρη απειλή του
κορωνοϊού, έθεσε και πάλι επί τάπητος το ζήτημα της σχέσης μας με
την αλήθεια. Η συνωμοσιολογία και ο ανορθολογισμός λειτουργούν
ως κίνδυνοι για την υγειονομική υπόσταση του έθνους. Η πανδημία
παράγει νέους κύκλους οικονομικής κρίσης. Θέτει προ μεγάλων διλημμάτων τις φιλελεύθερες δημοκρατίες σε αντίθεση με την «άνεση»
που δείχνουν να έχουν τα αυταρχικά πολιτικά συστήματα στη λήψη
των αναγκαίων μέτρων. Καλεί τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να επανεξετάσουν τους ρυθμούς και τους βασικούς στόχους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Απαιτεί μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση της
έννοιας της ευρωπαϊκής και της διεθνούς αλληλεγγύης. Αναδεικνύει το
ρόλο του εθνικού κράτους ως διαχειριστή κρίσεων αλλά και τα στενά
όρια της εθνικής κυριαρχίας. Προβάλλει τον κίνδυνο του λαϊκισμού
στο εσωτερικό των πιο ισχυρών δυτικών δημοκρατιών, όπως οι ΗΠΑ.
Ο εορτασμός της επετείου βρίσκει επίσης το Έθνος με ανοικτές
όλες τις μεγάλες προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής
ασφάλειας στον ελλαδικό χώρο, την Κύπρο, την Ανατολική Μεσόγειο. Η ιστορική καμπύλη των τελευταίων διακοσίων ετών έχει κατα-
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στεί άκρως επίκαιρη. Το γεωγραφικό πλαίσιο είναι αυτό που συνήθως
επικαθορίζει τις εξελίξεις.
Το προοίμιο του επετειακού έτους 2021 είναι εντυπωσιακά πυκνό.
Γεμάτο από προκλήσεις και διλήμματα. Ο εορτασμός της επετείου
διασταυρώνεται με την ανάγκη να υπάρχει εθνική στρατηγική αυτοσυνειδησία.
Αν συνεπώς θέλουμε έναν ουσιαστικό εορτασμό που ανανεώνει
τον ίδιο τον καταστατικό λόγο ίδρυσης του ανεξάρτητου ελληνικού
κράτους, πρέπει, πριν από οτιδήποτε άλλο, να αποδεχθούμε ως ύψιστο κανόνα την εθνική μας υποχρέωση να θεωρούμε εθνικό το αληθές. Στόχος εξαιρετικά δύσκολος αλλά δραματικά αναγκαίος.
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7
Προνεωτερικότητα και Νεωτερικότητα
ΘΑΝΟΣ Μ. ΒΕΡΕΜΗΣ
Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Η Επανάσταση της Παλιγγενεσίας των Ελλήνων είναι παράλληλα και
μια διαδικασία μετάλλαξης του ελληνικού κράτους από ένα προνεωτερικό σύστημα, τα πρώτα πέντε χρόνια του Αγώνα, σε ένα νεωτερικό,
όταν πια έφτασε ο Καποδίστριας και αγωνίστηκε να δημιουργήσει ένα
ενιαίο έθνος-κράτος με συγκεντρωτική εξουσία. Ο ιδεολογικός του
αντίπαλος, Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, εκσυγχρονιστής πολιτικών
και αγωνιστής, διέφερε από τον επίσης εκσυγχρονιστή Καποδίστρια
στο ότι πίστευε σε φιλελεύθερες, αντιπροσωπευτικές κυβερνήσεις. Ο
Κυβερνήτης ήταν οπαδός της πεφωτισμένης Δεσποτείας και φιλοδοξούσε να μοιράσει την εθνική γη, ώστε όλοι οι ακτήμονες αγρότες
να γίνουν υπεύθυνοι ιδιοκτήτες της γης που καλλιεργούσαν. Δυστυχώς
γι’αυτούς τον πρόλαβε ο βίαιος θάνατος.
Τι σήμαινε όμως προνεωτερική κοινωνία; Πρόκειται για οικογενειοκρατικό σύστημα στο οποίο η κοινωνία είναι κατακερματισμένη στους
ημέτερους, γονείς, φίλους, συγγενείς και αδελφοποιητούς, και στους
άλλους, που ανήκουν σε χωριστά πελατειακά δίκτυα. Οι πρόκριτοι,
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οι αρματολοί και οι αγρότες απέδιδαν την κυρίαρχη αφοσίωσή τους
στους ημέτερους και βέβαια στον τόπο καταγωγής τους και όχι ακόμα
στην «φαντασμιακή τους πατρίδα» (Benedict Anderson).
Σταδιακά ο ίδιος ο Αγώνας προκαλεί την κινητικότητα όσων συμμετέχουν, ώστε σε μικρό σχετικά διάστημα να γνωριστούν με άλλους
τόπους της πατρίδας και τους αντιπάλους του εμφυλίου που είναι και
αυτοί χριστιανοί ελληνόφωνοι. Η μετάβαση από την εμπειρική πατρίδα της προνεωτερικότητας στην νεωτερική, αφηρημένη αντίληψη
της πατρίδας και των ομόδοξων Ελλήνων (ακόμα και με αλλογενείς,
Αρβανίτες, Βλάχους και καθολικούς) αποτελεί τη διεύρυνση των συνειδήσεων και της ταυτότητας όσων αγωνίζονται μαζί για την ελευθερία.
Διεύρυνση των συνειδήσεων και του κράτους αποτελούν κορωνίδες
της νεωτερικότητας. Έτσι το έθνος-κράτος που γεννήθηκε από την Επανάσταση, βρίσκει τον μεγάλο απολογητή του στο έργο του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, ο οποίος απάντησε στον Ιάκωβο Φίλιππο
Φαλμεράγιερ ότι το «έθνος» καθορίζεται από πολιτισμικούς και όχι
βιολογικούς όρους. Η απολύτως σύγχρονη αυτή αντίληψη της ιδέας
του ελληνικού έθνους παρακολουθεί την Ιστορία του εθνικού μας ιστορικού. Ο Παπαρρηγόπουλος δεν καταγράφει μόνο την ιστορία της
Επανάστασης αλλά διαμορφώνει και την νεοελληνική αντίληψη για την
ταυτότητά μας.
Δύο σταθμοί του πολέμου για την ανεξαρτησία, η άλωση της Τριπολιτσάς και η έξοδος του Μεσολογγίου, συνιστούν δύο χαρακτηριστικά
σημεία της μετάλλαξης μιας κοινωνίας από προνεωτερική σε νεωτερική.
Η Τριπολιτσά αποτέλεσε στρατιωτική επιτυχία αλλά με προβληματικό ηθικό περιεχόμενο καθώς οι τοπικές δυνάμεις των πολιορκητών
επιδόθηκαν σε ακρότητες μετά την άλωση της πόλης. Ο ιστορικός
Σπυρίδων Τρικούπης προσπάθησε να απολογηθεί στην αφήγησή του
λέγοντας ότι 400 χρόνια κακομεταχειρήσεις από τους Τούρκους είχαν
εξαγριώσει τους Έλληνες.
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Το Μεσολόγγι έγινε επίσης σταθμός στην εξέλιξη του έθνους. Πρόκειται για πρωτοφανή προέλευση και προσέλευση αγωνιστών της περίφημης φρουράς της πόλης. Η προέλευση είναι από κάθε τόπο όπου
υπήρχε ελληνόφωνο στοιχείο, όσο και από διάφορες κοινωνικές βαθμίδες εκείνης της εποχής. Ο μεγάλος αρματολός, Νικόλαος Στουρνάρης από τον Ασπροπόταμο (Αχελώο) επέλεξε στα 53 του χρόνια, την
γεροντική τότε αυτή ηλικία, να κλειστεί στο Μεσολόγγι. Έχασε την ζωή
του στην έξοδο, γιατί δεν μπορούσε να τρέξει.
Ο ένας από τους τρεις σημαντικούς ιστορικούς του Μεσολογγίου, ο
Νικόλαος Κασομούλης, πρωτοπαλίκαρο του Στουρνάρη, περιγράφει
τον πόλεμο αυτόν σαν πανηγύρι. Τα περισσότερα απομνημονεύματα,
όπως του Κασομούλη (που ίσως είναι το καλύτερο έργο του είδους)
περιγράφουν γεγονότα που έγιναν πολλά χρόνια πριν την καταγραφή
τους. Έργα σαν του Μακρυγιάννη πάσχουν ιδιαίτερα από τη διγλωσσία που προκαλεί η ταυτόχρονη σχέση τους με την εποχή που περιγράφουν και εκείνη κατά την οποία καταγράφονται. Γι’αυτό ο Μακρυγιάννης μάς μπερδεύει όταν λέει ότι είχε έρθει ο καιρός το εγώ να γίνει
εμείς και παραπέμπει στις αδελφοκτόνες συγκρούσεις του 1824-25
μεροληπτικά.
Ωστόσο η πιο σημαντική επιρροή για την διαμόρφωση συνειδήσεων, όχι κατ’ανάγκη επαναστατικών, ήταν η πεποίθηση της εκκλησίας
ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι ενώπιον του Θεού. Αυτή η αντίληψη
της ισότητας που υπάρχει σε όλες σχεδόν τις ερμηνείες του δόγματος
των χριστιανικών εκκλησιών εξηγεί και μέρος της πολύχρονης επιμονής των Ελλήνων να πολεμούν τον κατακτητή τους.
Τα πολλά απομνημονευματογραφικά έργα του Αγώνα φωτίζουν
σημαντικές πλευρές της κοινωνίας εκείνης της εποχής. Παρουσιάζουν
ακόμα την ιστορία των νοοτροπιών και των πολιτικών αντιθέσεων.
Σπάνια οι συγγραφείς τους κρύβουν τα συναισθήματά τους έναντι
των αντιπάλων τους: Ο Μακρυγιάννης για τον Κολοκοτρώνη και ο
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Σπηλιάδης για τον Μαυροκορδάτο, οι ρουμελιώτες για τους μοραΐτες
και αντίστροφα. Οι διαβαθμίσεις στην καλλιέργεια γίνονται αμέσως
αντιληπτές στον σημερινό αναγνώστη, ο οποίος συχνά προτιμάει την
χωρίς περιστροφές διήγηση του Φωτάκου, από τις περίτεχνες αποστροφές του Σπυρίδωνα Τρικούπη.
Αναμφίβολα η περίπτωση του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου με
την ευρηματική του εξήγηση της ιστορικής συνέχειας και την αποκλειστικότητα του πολιτισμού στη διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας, δεν
ανήκει στα χωρία των ιστορικών του Αγώνα που σχολιάζουν τα γεγονότα του 1821. Ο Παπαρρηγόπουλος βρίσκεται πολύ μπροστά στην
ιστοριογραφική του συνείδηση, όχι μόνο έναντι των απομνημονευματογράφων, αλλά και πολλών λόγιων Ευρωπαίων του 19ου αιώνα.
Η άρνηση να αποδώσει σημασία στην επιρροή της βιολογίας στην
δημιουργική συνείδηση, τον ξεχωρίζει από πολλούς συγχρόνους του
Ευρωπαίους.
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8
Η συνταγματική ιστορία
της Ελληνικής Επανάστασης:
Τα «Συντάγματα του Αγώνα»
ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Α. «Επαναστατικά Συντάγματα» ή «Συντάγματα του Αγώνα» ονομάζονται
τα τρία Συντάγματα (Επίδαυρος 1822, Άστρος 1823, Τροιζήνα 1827)
που καταρτίστηκαν κατά την περίοδο του Αγώνα της Ανεξαρτησίας.
Ένα πρώτο χαρακτηριστικό τους εντοπίζεται στις κοινές ιδεολογικές τους
καταβολές. Το περιεχόμενο των Συνταγμάτων του Αγώνα διαμορφώθηκε υπό την καθοριστική επιρροή των ιδεών του Διαφωτισμού, της
προστασίας των ατομικών ελευθεριών, των εθνικών διεκδικήσεων και
του συνταγματισμού. Μάλιστα, στην Α’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου
συμμετείχε ο ιταλός φιλελεύθερος καρμπονάρος Vincenzo Gallina, ο
οποίος έθετε υπόψη των μελών της Εθνοσυνέλευσης τα κυριότερα συνταγματικά κείμενα της εποχής.
Το πιο χαρακτηριστικό κείμενο, το οποίο αποδεικνύει το πόσο πολύ
ήθελαν οι επαναστατημένοι Έλληνες να ενστερνιστούν τις ευρωπαϊκές δημοκρατικές και φιλελεύθερες ιδέες και να μοιάσουν έτσι στους
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άλλους Ευρωπαίους, ήταν η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Εθνικής
Συνέλευσης της 15ης Ιανουαρίου 1822: «Απόγονοι του σοφού και
φιλανθρώπου Έθνους των Ελλήνων, σύγχρονοι των νυν πεφωτισμένων
και ευνομουμένων λαών της Ευρώπης και θεαταί των καλών, τα οποία
ούτοι υπό την αδιάρρηκτον των νόμων Αιγίδα απολαμβάνουσιν, ήτον
αδύνατον πλέον να υποφέρωμεν… Ο κατά των Τούρκων πόλεμος…
είναι πόλεμος εθνικός, πόλεμος Ιερός, Πόλεμος, του οποίου η μόνη
αιτία είναι η ανάκτησις των δικαίων της προσωπικής ημών ελευθερίας,
της ιδιοκτησίας και της τιμής, τα οποία, ενώ τη σήμερον όλοι οι ευνομούμενοι και γειτονικοί λαοί της Ευρώπης τα χαίρουσιν, από ημάς
μόνον η σκληρά και απαραδειγμάτιστος των Οθωμανών τυραννία
επροσπάθησε με βίαν ν’ αφαιρέση… είχομεν ημείς τάχα ολιγώτερον
παρά τα λοιπά έθνη λόγον δια να στερώμεθα εκείνων των δικαίων …;
Από τοιαύτας αρχάς των φυσικών δικαίων ορμώμενοι, και θέλοντες
να εξομοιωθώμεν με τους λοιπούς συναδελφούς μας Ευρωπαίους χριστιανούς, εκινήσαμεν τον πόλεμον κατά των Τούρκων…».
Β. Στο επίκεντρο των Συνταγμάτων του Αγώνα βρίσκεται ο φιλελεύθερος χαρακτήρας τους. Τα επαναστατικά Συντάγματα κατοχύρωναν μια
σειρά από δικαιώματα, όπως την ελευθερία του Τύπου, την πρόσβαση
στην εκπαίδευση και το απαραβίαστο της ιδιοκτησίας. Οι πιο πρωτοποριακές διατάξεις για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων
απαντώνται στο Σύνταγμα της Τροιζήνας, το οποίο κατοχυρώνει ακόμα πιο εκτεταμένες εγγυήσεις της προσωπικής ασφάλειας και ασφαλιστικές δικλείδες στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, το τεκμήριο
αθωότητας του κατηγορουμένου, τη δημοσιότητα των συνεδριάσεων
των δικαστηρίων και τη δημόσια απαγγελία των αποφάσεών τους, την
απαγόρευση επιβολής διπλής ποινής για το ίδιο αδίκημα, την προστασία της ιδιοκτησίας με τη δυνατότητα όμως απαλλοτρίωσης με προηγούμενη αποζημίωση «δια δημόσιον όφελος, αποχρώντως αποδεδειγ-
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μένον», την οικονομική ελευθερία και την ελευθερία στην εκπαίδευση,
την απαγόρευση της προληπτικής λογοκρισίας και την μη αναδρομική
εφαρμογή των νόμων γενικώς (και όχι μόνο των ποινικών νόμων).
Η ελευθερία ήταν η «μία όψη του νομίσματος». Η άλλη όψη ήταν η
αρχή της ισότητας που ομοίως κατοχυρωνόταν στα επαναστατικά Συντάγματα σε διάφορες εκφάνσεις της, αποδεικνύοντας ότι η σχέση μεταξύ ελευθερίας και ισότητας είναι συμπληρωματική και όχι αντιθετική.
Γ. Εάν μπορεί να αναδειχθεί μια αρνητική πτυχή των επαναστατικών
Συνταγμάτων, αυτή είναι η αμοιβαία δυσπιστία μεταξύ των θεσμικών
οργάνων. Το στοιχείο αυτό αντανακλά τη διχόνοια και τις εμφύλιες
διαμάχες της περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό, τα δύο πρώτα επαναστατικά Συντάγματα καθιερώνουν τη δυαρχία «Βουλευτικού» (της Βουλής)
και «Εκτελεστικού» (της Κυβέρνησης). Το ένα όργανο εξαρτάται από
το άλλο και κανένα από τα δύο δεν μπορεί να δράσει αυτοτελώς. Η
αμοιβαία αυτή δυσπιστία καθίσταται ιδιαίτερα εμφανής στη ρύθμιση
του Συντάγματος της Επιδαύρου, σύμφωνα με την οποία: «Είναι απολύτως απηγορευμένον εις το Βουλευτικόν σώμα να συγκατατεθή εις οποιανδήποτε συνθήκην, σκοπόν έχουσαν την κατάργησιν της πολιτικής του
Έθνους υπάρξεως αν μάλιστα αναφανή, ότι το Εκτελεστικόν σώμα περιεπλέχθη εις τοιαύτας παρανόμους συνθήκας, το Βουλευτικόν σώμα
χρεωστεί να κατηγορήση τον Πρόεδρον, και μετά τον έλεγχον αυτού
να κηρύττη προς το Έθνος έκπτωτον του επαγγέλματός του».
Η κόπωση από τις εμφύλιες διαμάχες και η συνειδητοποίηση της
ανάγκης για μια ισχυρή και μονοπρόσωπη κεντρική εξουσία αντανακλάται λίγα χρόνια αργότερα, στο Σύνταγμα της Τροιζήνας, το οποίο
όρισε (άρθρο 41) ότι η «Νομοτελεστική [εξουσία] ανήκει εις ένα μόνον, ονομαζόμενον Κυβερνήτην, έχοντα διαφόρους υπ’ αυτόν Γραμματείς της Επικρατείας». Ο Κυβερνήτης, το πρόσωπο του οποίου είναι
απαραβίαστο (άρθρο 103) και ανεύθυνο «δια τας δημοσίας πράξεις
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του» (άρθρο 104), εκλέγεται για το μεγάλο χρονικό διάστημα των
επτά ετών (άρθρο 121) και επικυρώνει (άρθρο 73) τα «προβουλεύματα» (τα ψηφισμένα δηλαδή από τη Βουλή νομοσχέδια).
Δ. Μια λιγότερο γνωστή πτυχή των επαναστατικών Συνταγμάτων είναι ο
δημοκρατικός τρόπος κατάρτισής τους. Μπορεί οι Συνελεύσεις που τα
κατήρτισαν να μην ήταν απόλυτα αντιπροσωπευτικές, και τα τρία όμως
Συντάγματα καταρτίστηκαν με μια διαδικασία που δεν εξασφάλιζε
μόνο την ελεύθερη διατύπωση των διαφόρων απόψεων αλλά διακρινόταν και για τον ορθολογικό της χαρακτήρα. Ο Κανονισμός της Εθνικής
Νομοδοτικής Συνέλευσης της Επιδαύρου της 20ης Δεκεμβρίου 1821
είναι ιδιαίτερα διδακτικός, ακόμη και σήμερα, για το πώς θα πρέπει
να διεξάγεται ο διάλογος: Το μέλος της Εθνοσυνέλευσης «χρεωστεί…
να ζητήση προτού τον λόγον από τον πρόεδρον μετά την παύσιν του
προμιλούντος· ….. …..Έκαστον των μελών χρεωστεί να προσέχη εις
την διατρέχουσαν ομιλίαν και να μην ομιλή ιδιαιτέρως εις τρόπον ενοχλητικόν προς την Συνέλευσιν. …. Κανένα από τα μέλη δεν δύναται να
διακόψη τον λόγον του άλλου, και αν φαίνεται άτακτος μόνος ο πρόεδρος παρατηρεί προς τον ομιλούντα ή την παρεκτροπήν ή την αταξίαν».
Ε. Συμπερασματικά, η σημασία των Συνταγμάτων του Αγώνα για την
ελληνική συνταγματική ιστορία υπήρξε καθοριστική. Και ναι μεν τα
επαναστατικά Συντάγματα σε μεγάλο βαθμό δεν εφαρμόσθηκαν, παρόλα ταύτα μέσω αυτών ο ελληνικός λαός διαπαιδαγωγήθηκε σε ένα
φιλελεύθερο και δημοκρατικό πνεύμα (βλ. ιδίως την πρωτοποριακή
κατοχύρωση της σχεδόν καθολικής ψηφοφορίας μόλις το 1844), αποδεικνύοντας ταυτόχρονα και τον παιδαγωγικό χαρακτήρα των συνταγματικών κειμένων.
Το πνεύμα και οι προθέσεις των επαναστατημένων Ελλήνων, οι
οποίοι σε συνθήκες πολέμου σχεδίαζαν συνταγματικά κείμενα και
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οραματίζονταν τη συγκρότηση μιας ευνομούμενης Πολιτείας όπου θα
κυριαρχεί το κοινό έναντι του ατομικού συμφέροντος, αντανακλώνται
στον όρκο των μελών της Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου: «Ορκιζόμεθα εις το όνομα της Τρισυπόστατου Θεότητος και εις το σεβαστόν όνομα της πατρίδος να συσκεπτώμεθα εν ειλικρινεία καθαρά και αδελφική αγάπη, αδιαφορούντες περί των προσωπικών συμφερόντων μας
και φροντίζοντες περί μόνου του κοινού της Ελλάδος συμφέροντος».
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9
Το πνεύμα της Επανάστασης:
Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός
και Δημοκρατία
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
Βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, πρώην Υπουργός
Η συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για όλους τους Έλληνες. Δεν
πρόκειται μόνο για την ανάμνηση των ιστορικών γεγονότων, τα οποία
οδήγησαν στην ένδοξη αποκατάσταση της συλλογικής ελευθερίας
έπειτα από αιώνες υπό αυταρχικό ζυγό. Μεγαλύτερη σημασία πρέπει να αποδώσουμε στο πνεύμα της εποχής, το οποίο ενεργοποίησε
τις ρηξικέλευθες εξελίξεις για να αλλάξει ουσιαστικά η μοίρα ενός
λαού, όπως και των επόμενων γενεών, μέσω της συγκρότησης ενός
σύγχρονου κράτους με ισχυρή εθνική κυριαρχία.
Η μήτρα των ιδεών οι οποίες υποκίνησαν την Επανάσταση βρίσκεται στην Ευρώπη, και ειδικότερα στον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό, την
Γαλλική, αλλά και την Αμερικανική Επανάσταση. Οι ιδέες αυτές αφορούσαν στην αποτίναξη όλων εκείνων των κοινωνικών συμβάσεων
και των θεσμικών περιορισμών, οι οποίες λειτουργούσαν ανασταλτικά
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στην ανθρώπινη πρόοδο δια της γνώσεως, της ελεύθερης διακίνησης
ιδεών, της αμφισβήτησης κατεστημένων αξιών, της διασφάλισης των
ατομικών ελευθεριών και της εμπιστοσύνης στην επιστημονική έρευνα.
Οι ιδέες αυτές διαμόρφωσαν και το κίνημα του Νέο-Ελληνικού
Διαφωτισμού, το οποίο ήταν το πρώτο ουσιαστικό κίνημα πνευματικής αφύπνισης έπειτα από τέσσερις αιώνες καταπίεσης υπό ενός δυναστικού καθεστώτος, που απαξίωνε τις τέχνες και τα γράμματα. Η
διαδικασία της αφύπνισης του έθνους δεν ήταν καθόλου αυτονόητη.
Προήλθε από ανθρώπους, οι οποίοι διέρρηξαν τους περιορισμούς
ενός συγκεκριμένου κοινωνικού και πολιτειακού καθεστώτος, ήρθαν
σε επαφή με τις σύνθετες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο, είχαν την
αντίληψη να κατανοήσουν την σημασία τους και να τις διακινήσουν
μεταξύ των ομοεθνών τους. Γιατί επέδειξαν ζήλο για την απόκτηση
γνώσεων, πίστη στην ανθρώπινη πρόοδο και αγάπη για την ελευθερία
και την ανεξαρτησία.
Είναι, πράγματι, αξιοθαύμαστη η προσπάθεια μετάφρασης σημαντικών κειμένων της εποχής και η διάδοσή τους σε κάθε γωνιά της
υπόδουλης επικράτειας. Λόγιοι, επιστήμονες, έμποροι, ακόμη και ορισμένοι διορατικοί κληρικοί, συνετέλεσαν στη διάδοση των αξιών της
ελευθερίας και της εθνικής εξέγερσης. Αν αναλογιστούμε τον αναλφαβητισμό της εποχής, τους περιορισμούς της κοινωνικής κατάστασης και
της υποτέλειας, πρόκειται περί ενός πραγματικού άθλου.
Οι άνθρωποι αυτοί, με προεξάρχουσας σημασίας τη δράση της
Φιλικής Εταιρείας, κατόρθωσαν να διεκδικήσουν την ελευθερία και να
υποκινήσουν την εξέγερση εναντίον όλων των αντικειμενικών αδυναμιών της εποχής. Επρόκειτο για την αντίδραση των δεσποτικών καθεστώτων της Δύσης, την ισχύ του Οθωμανικού κράτους, την ένδεια πόρων
για μία απαιτητική πολεμική εκστρατεία, αλλά και την απροθυμία κοινωνικών ομάδων να χάσουν τα προνόμια τα οποία είχαν αποσπάσει
από την Πύλη.
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Είναι αξιοσημείωτος ο ριζοσπαστικός πολιτειακός στοχασμός, ο
οποίος επικράτησε μετά την Επανάσταση, όπως καταγράφεται στις διαδοχικές Εθνοσυνελεύσεις. Οι εξεγερμένοι Έλληνες στοχάστηκαν τη
δημιουργία μίας Πολιτείας θεμελιωμένης στη λαϊκή κυριαρχία και την
ισότητα των πολιτών. Με τον τρόπο αυτό, θέλησαν να αποτινάξουν
κάθε συνέχεια με το δυναστικό καθεστώς, αλλά και να ενσωματώσουν
τα πλέον φιλελεύθερα πολιτειακά στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό χώρο.
Η συγκρότηση κράτους, βεβαίως, υπήρξε μία αρκετά πιο σύνθετη διαδικασία και το μοναρχικό πολίτευμα υπήρξε μία πρώτη αναγκαστική
λύση στα ανυπέρβλητα εμπόδια τα οποία εμφανίστηκαν. Ωστόσο, το
πνεύμα του πολιτειακού ριζοσπαστισμού επέφερε την μεταβολή σε
καθεστώς συνταγματικής μοναρχίας και την εδραίωση ενός αρκετά
προοδευτικού φιλελεύθερου κοινοβουλευτικού συστήματος, ιδιαίτερα
μετά το Σύνταγμα 1864.
Τα παραπάνω συνηγορούν σε δύο βασικές διαπιστώσεις. Πρώτον, ότι ο ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί τον ζωτικό χώρο του Ελληνισμού από κάθε άποψη. Ως μήτρα ιδεών για τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Ως πηγή θεσμικών προτύπων για την κρατική και κοινωνική
οργάνωση. Ως πεδίο για την καλλιέργεια της επιστημονικής γνώσης,
των γραμμάτων και του πολιτισμού. Ως πεδίο διεκδίκησης της εθνικής
ανεξαρτησίας και ασφάλειας, αλλά και της οικονομικής ευημερίας. Ο
ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας, παρά τις κατά περιόδους
παλινωδίες και αναστολές, έχει οριστικά εδραιωθεί στην ελληνική κοινωνία και το πολιτικό σύστημα.
Δεν πρόκειται, βεβαίως, για μία άκριτη αποδοχή ξενικών προτύπων
ή για την απώλεια της ιδιοπροσωπείας του Ελληνισμού. Η Ευρώπη είναι ένας χώρος ισχυρών αξιών ανεκτικότητας, ελεύθερης ανταλλαγής
ιδεών και προβολής διαφορετικών εθνικών και άλλων ταυτοτήτων με
σεβασμό στην έκφραση όλων. Ένα ιστορικό έθνος όπως αυτό των
Ελλήνων μόνο ωφέλεια αποκομίζει από την εγγύτατη ώσμωση με το

33

2021

ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, του οποίου είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Ο Νέο-Ελληνικός Διαφωτισμός επέδειξε ακριβώς αυτή τη σύζευξη εξωγενών και ενδογενών ιδεών και αξιών με αποτέλεσμα την αλλαγή της
μοίρας των απελευθερωμένων πληθυσμών.
Η δεύτερη βασική διαπίστωση αφορά στην προσπάθεια εδραίωσης του δημοκρατικού πολιτεύματος. Είναι αλήθεια ότι πληγώνουν οι
εμφύλιες διαμάχες, οι οποίες ξέσπασαν ήδη με την εξέλιξη της Επανάστασης, όπως και περιστατικά όξυνσης της πολιτικής κατάστασης και
εξωθεσμικών παρεμβάσεων, που υπονόμευσαν τους δημοκρατικούς
θεσμούς και την κυβερνητική σταθερότητα.
Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι, με την εξαίρεση της
Βρετανίας, η πορεία εκδημοκρατισμού κατά τον 19ο αιώνα υπήρξε
πάντοτε μία υπόθεση σφοδρών συγκρούσεων, υπαναχωρήσεων, ακόμη και βίας. Αυτά συνέβησαν στην ίδια τη Γαλλία, την Αμερική και
άλλα ευρωπαϊκά κράτη, στα οποία η εγκαθίδρυση ενός δημοκρατικού
συστήματος προκάλεσε αντιδράσεις εκ μέρους εκείνων των κοινωνικών ομάδων, οι οποίες αντιλαμβάνονταν ότι θα χάσουν τις εξουσίες
και τα προνόμια που κατείχαν.
Με αυτή την επισήμανση, θα πρέπει να κατανοήσουμε και τους
λόγους για τους οποίους οι Έλληνες συχνά οδηγήθηκαν σε ολέθριες
συγκρούσεις, δίχως να θεωρήσουμε ότι αυτό αποτελεί κατ’ ανάγκην
ελληνική ιδιαιτερότητα. Το νέο ελληνικό κράτος σμιλεύτηκε μέσα από
αυτές τις συγκρούσεις, με τις δυσκολίες συγκρότησης κρατικών θεσμών δίχως προηγούμενη θεσμική εμπειρία και εξοικείωση της κοινωνίας, αλλά και δίχως τους απαραίτητους υλικούς πόρους. Στα προβλήματα αυτά προστίθεται και ο μείζων εθνικός στόχος της Εθνικής
Ολοκλήρωσης, δηλαδή της απελευθέρωσης του αλύτρωτου ελληνισμού και η διεκδίκηση μίας βιώσιμης εδαφικής επικράτειας. Μίας
υπόθεσης εξαιρετικά απαιτητικής από την άποψη της διάθεσης διπλωματικών και στρατιωτικών πόρων, η οποία προκάλεσε αναπόφευκτες
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πολιτικές αντιπαραθέσεις επί αρκετές δεκαετίες έως την επίτευξη των
στόχων αυτών.
Καταλήγοντας, οι νέοι μας θεωρώ ότι είναι κοινωνοί του πνεύματος
της Ελληνικής Επανάστασης, δηλαδή του αταλάντευτου ευρωπαϊκού
προσανατολισμού και της απαρέγκλιτης προσήλωσης στα ιδανικά της
δημοκρατίας και της ανθρώπινης προόδου.
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Ιστορία του Αγώνα
ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ
Πρύτανις
Γόνος του Ρήγα ο κύρης μου, γεννήθηκε στις Φέρες
στο Σούλι η μάνα μου είδε το φως, στου Αλί Πασά τις μέρες.
Κι’ εγώ Υδραίος και Σπετσιώτης, θαλασσινός και στεριανός,
το βράδυ είμαι αποσπερίτης και το πρωί αυγερινός
κι’ είναι ο Θούριος για μένα ύμνος εωθινός.
Κλέφτης κι’ αρματολός στον Μπότσαρη και στη Γραβιά Ανδρούτσος
ναύτης ήμουνα στον Κανάρη και στον Μιαούλη μούτσος.
Με τον Καραϊσκάκη, φρουρός της θείας ήμουν πίστης
και με τον Υψηλάντη της Φιλικής έγινα μύστης.
Είπα τη Μάντω αρχόντισσα, τη Μπουμπουλίνα λεβεντιά,
δώρα τους έφερα στολίδια από τη Βενετιά.
Τιμώ τον Γέρο του Μοριά και αγαπώ τον Μακρυγιάννη
ο λόγος του αστραφτερός , φτερά μου δίνει και με κάνει
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στη Λαύρα το λάβαρο να υψώνω, που εχθρός κανείς δεν φτάνει
αυτό που ευλόγησε ο Πατρών κι’ είχε την άνοιξη σημάνει.
Το είπαν με τον τρόπο τους, Σέλλεϋ, Ουγκώ, Ντελακρουά
κι’ ο Σολωμός το τραγουδά: Χαίρε ω! χαίρε ελευθεριά.
Ας μην ξεχνάμε όμως τα χαλεπά και θλιβερά
Του Διάκου το μαρτύριο, του Ζάλογγου τα οδυνηρά.
Θρήνησε η λευτεριά τον Μπάιρον, η δόξα τα Ψαρά,
τα γυναικόπαιδα της Χίου έκλαψε ο κόσμος όλος.
Του Φαναριού η πύλη χτίστηκε και σείστηκε ο θόλος.
Πέσαν στην Έξοδο οι ντάπιες, το Μεσολόγγι όμως ζει
Έζησε τον Απρίλη εκείνο, πάθη κι’ Ανάσταση μαζί.
Χρόνια και χρόνια κράτησε η άνιση πάλη αυτή·
παρά τις έριδες, τους διχασμούς και τα εμφύλια μίση,
που παραλίγο τον αγώνα θα είχαν αφανίσει,
νίκησε τέλος ο σταυρός, ( του Κάλβου η τόλμη κι’ αρετή)·
Νίκη που Γάλλοι, Ρώσοι κι Άγγλοι δική τους έκαναν γιορτή,
όταν κατατροπώσαν τον Ιμπραήμ στο Ναβαρίνο
και οι Έλληνες Ανάσταση ζήσαν τον χρόνο εκείνο.
Έτσι από τότε στο σχολειό μαθαίνουν τα παιδιά
τη Λευτεριά να τραγουδάνε σαν άλλη Παναγιά.
Κι’ εμείς για του εικοσιένα τον απολογισμό,
μετράμε Πάσχα, Άνοιξη και Ευαγγελισμό.
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Παράξενα, σωτήρια, ελληνικά πουλιά:
Καποδίστριας, Τρικούπης, Παπαναστασίου
ΛΕΝΑ ΔΙΒΑΝΗ
Συγγραφέας – Καθηγήτρια Ιστορίας,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ο Μαρκ Τουέην, ο οξύνους ανατροπέας, είπε κάποτε μια ατάκα που
την υιοθέτησα για οδηγό μου: «Όποτε βρεθείς να συμφωνείς με την
πλειονότητα, κάτσε και σκέψου». Γι αυτό αποφάσισα να αποτίσω
φόρο τιμής στα παράξενα πουλιά της Ελλάδας, που μοναχικά, μακριά
από το λαϊκό αίσθημα της εποχής τους αλλά καθόλου τρομαγμένα,
έδωσαν, αδιαφορώντας για τις συνέπειες, μια αποφασιστική κλωτσιά
ο καθένας για να κυλήσει η ιστορία της χώρας προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ο πρώτος κυβερνήτης της νεογέννητης Ελλάδας ήταν ο Ιωάννης
Καποδίστριας. Ήταν το πρώτο παράξενο, ευεργετικό πουλί μας: λιγομίλητος, μορφωμένος, σοβαρός, υπεύθυνος, προσηλωμένος στις
αρχές του- δεν έμοιαζε καθόλου με τον μέσο Έλληνα όταν κατέβηκε
για να διαμορφώσει το μέλλον της νεογέννητης Ελλάδας. Κατέφθασε
συνειδητά έτοιμος να πιεί το πικρό ποτήρι. Ήξερε ότι δεν θα ήταν κα-
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θόλου εύκολο να προσαρμόσει μια «ανατολική», τοπικιστική κοινωνία
σ΄ένα κεντρικό κράτος δυτικού τύπου - παρόλα αυτά τα έβαλε με όλα
τα ποικίλα συμφέροντα μαζί και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι πήγε
δολοφονημένος από χέρι ελληνικό στον άλλο κόσμο. Όμως έβαλε τις
βάσεις και το έκανε στοχευμένα, αγόγγυστα, τάχιστα, μέχρι που τον
σταμάτησαν. Αυτός έφυγε αλλά το έργο έμεινε. Ο Καποδίστριας έγινε
ο πατέρας του κεντρικού κράτους.
Το δεύτερο παράξενο πουλί του 19ου αιώνα ήταν ο Χαρίλαος
Τρικούπης. Αστός την καταγωγή, μεγαλωμένος στο Λονδίνο, σπουδαγμένος στο Παρίσι, πολύγλωσσος, λάτρης των βρετανικών κοινοβουλευτικών θεσμών, προσγειώθηκε στην Ελλάδα με το κομψότατο φράκο του, τη δερμάτινη τσάντα όπου κρατούσε ταξινομημένα τα θέματα
πάνω στα οποία εργαζόταν και το σημειωματάριό του στο οποίο κατέγραφε λεπτομερώς τα πάντα: Τι απαντήσεις όφειλε στα επιχειρήματα
των πολιτικών του αντιπάλων, τι δράσεις έπρεπε να δρομολογηθούν,
όλα ήταν εκεί μέσα ταξινομημένα και εύληπτα. Το τι λοιδορία υπέστη
από τους σύγχρονούς του δεν περιγράφεται. Οι γελοιογράφοι έκαναν γιορτή με την περίπτωσή του. Τον αναπαριστούσαν σαν μια εκτός
τόπου και χρόνου κωμική φιγούρα με βελάδα και τον αποκαλούσαν
λόρδο Τρικούπιγκτον και φορομπήχτη. Αυτά ήταν τα ηπιότερα γιατί
εξαπολύονταν εναντίον του και σκληρές βρισιές. Τίποτα δεν τον σταμάτησε όμως. Τα 20 περίπου χρόνια που έδρασε στην πολιτική σκηνή
της Ελλάδας, κατέθεσε ανοιχτά τις αρχές του από την αρχή και ποτέ
δεν τις παρέκαμψε. Άρχισε απαιτώντας από τον βασιλέα να σέβεται
τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς -κάτι πρωτοφανές τότε- και τελείωσε
με τη διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου. Έβαλε τις βάσεις για να γίνει
κάποτε η Ελλάδα ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, αγνοώντας τον λαϊκισμό που φούντωνε διαρκώς μέχρι που έσκασε στα μούτρα μας με τον θλιβερό πόλεμο του 1897. Αυτός δεν δολοφονήθηκε
βέβαια. Είχε όμως ένα πιο ταπεινωτικό τέλος: ηττήθηκε πανηγυρικά
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από τον κ. Γουλιμή -έναν ασήμαντο πολιτευτή, αποστάτη του κόμματός του, που προσχώρησε στους αντιπάλους του. Τόσο εξόφθαλμα
άδικο ήταν αυτό, ώστε δεν το άντεξε ούτε ο φουκαράς ο Γουλιμής,
που έσπευσε να δηλώσει ότι ευχαρίστως ήταν έτοιμος να παραιτηθεί,
ώστε να μείνει στη Βουλή ο Χαρίλαος. Φυσικά δεν το δέχτηκε ο απογοητευμένος Μεσολογγίτης. Αποχαιρέτησε τη χώρα που τον πέταξε
στον κάλαθο των αχρήστων, πήγε στη Γαλλία, αρρώστησε και πέθανε
σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δε λησμονήθηκε ποτέ όμως. Όταν
μιλάμε σήμερα για τους ανθρώπους που έβαλαν τις βάσεις της σύγχρονης Ελλάδας, το όνομά του κοσμεί τον 19ο αιώνα. Ο Χαρίλαος
Τρικούπης έγινε ο πατέρας του εκσυγχρονισμού.
Ο 20ος αιώνας έφερε στο προσκήνιο το πιο παραγνωρισμένο
από τα πολύτιμα παράξενα πουλιά μας, τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, τον πατέρα της δημοκρατίας. Ο Παπαναστασίου ήταν κι αυτός
αστός, από εξαιρετική οικογένεια της Αρκαδίας. Ήταν κι αυτός σπουδαγμένος στην Αθήνα και στο εξωτερικό. Τα χρόνια της εκπαίδευσής
του στο Βερολίνο αλλά και στο Παρίσι και στη Βιέννη, του άνοιξαν
τα μάτια, τον έκαναν πολίτη του κόσμου, του διεύρυναν τους ορίζοντες. Το 1908 αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα και έκανε
το ντεμπούτο του ορμητικά: Πήρε θέση υπέρ του σοσιαλισμού, της
δημοκρατίας και του δημοτικισμού. Ο λαός πρέπει να μορφωθεί στη
γλώσσα του, να καταλάβει, να διαβάσει για να ωριμάσει, έλεγε και
είχε δίκιο. Η μόρφωση δεν πρέπει να είναι αποκλειστικό προνόμιο
των πλουσίων. Υποστήριξε το κίνημα του 1909 που έφερε τον Βενιζέλο στην Ελλάδα και εν τέλει προσχώρησε στο κόμμα του. Τον
εκτίμησε τον Βενιζέλο πολύ και ο μεγάλος Kρητικός του ανταπέδιδε
την εκτίμηση παρά το γεγονός ότι ο Παπαναστασίου ήταν πιο ριζοσπάστης από κείνον, εύρισκε τον θεσμό της βασιλείας απηρχαιωμένο. Ακραιφνής και αδιάλλακτος δημοκράτης, βγήκε και είπε ανοιχτά
όταν η κυβέρνηση του βασιλιά έκανε τα ατοπήματά της στη Μικρά
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Ασία, βάζοντας σε κίνδυνο τη χώρα. Φυλακίστηκε αλλά δεν υποχώρησε. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή αυτός οργάνωσε την πρώτη
ελληνική αβασίλευτη δημοκρατία. Πάντα είχε στο νου του τους αγρότες -γιατί αυτό ήταν οι Έλληνες τότε, αγρότες κυρίως. Πίεσε να γίνει
αγροτική μεταρρύθμιση, να μοιραστούν τα τσιφλίκια στους ακτήμονες
και έβαλε το χέρι του αργότερα να γίνει μια αγροτική τράπεζα που να
τους βοηθάει. Το 1917 ως υπουργός σχεδιάζει τη νέα Θεσσαλονίκη
που μόλις είχε καταστραφεί από πυρκαγιά. Υπενθυμίζω ότι η Θεσσαλονίκη τότε ήταν ένα στρατόπεδο, όπου συνωστίζονταν μόνιμοι
κάτοικοι, χιλιάδες πρόσφυγες και στρατεύματα έξι κρατών! Η σημερινή ρυμοτομία του κέντρου της Θεσσαλονίκης με τους κάθετους και
παράλληλους δρόμους που τέμνονται και την πλατεία που αντικρύζει
τη θάλασσα, στον Παπαναστασίου και στη διεθνή επιτροπή που ανέθεσε το έργο τα χρωστάμε. Στον ίδιον χρωστάμε και τη Φιλοσοφική
Σχολή της Θεσσαλονίκης που έγραψε και γράφει ιστορία.
Τέλος ήταν ο πρώτος και πιο θερμός οπαδός της συνεννόησης των
βαλκανικών αλλά και των ευρωπαϊκών λαών - πρακτικά, όχι θεωρητικά μόνο. Αφού στήριξε το (μη ρεαλιστικό τότε) όραμα του Αριστίντ
Μπριάν για μια ενωμένη Ευρώπη, αποφάσισε να αρχίσει αυτός από
τα Βαλκάνια, που ήταν ένα υποσύνολο. Οργάνωσε και υλοποίησε 4
βαλκανικές διασκέψεις όπου για πρώτη φορά εκλεκτοί εκπρόσωποι
της πολιτικής, της κοινωνίας, των τεχνών και των επιστημών γνωρίστηκαν μεταξύ τους, αντάλλαξαν απόψεις και προετοίμασαν το έδαφος.
Έβγαλαν και ένα καταπληκτικό περιοδικό στη γαλλική γλώσσα, το Les
Balkans, όπου όλοι κατέθεταν τις απόψεις, την εμπειρία και τις προτάσεις τους. Έτσι τα φτωχά και ελαφρώς συμπλεγματικά Βαλκάνια που
πάντα είχαν τα μάτια τους στραμμένα για να μαϊμουδίσουν ό,τι κάνει
η Δύση, έμαθαν ότι ωραία πράγματα γίνονται και στη γειτονιά τους
και ότι αν συνεργάζονταν, θα μπορούσαν να κάνουν θαύματα. Για να
καταλάβετε τι προχωρημένο περιοδικό ήταν αυτό, θα πω μόνο ότι είχε
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και μόνιμη στήλη για τις προόδους του γυναικείου ζητήματος που μόλις
έκανε την εμφάνισή του εκείνη την εποχή.
Όταν πέθανε ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, αιφνιδίως από καρδιακό επεισόδιο στο σπίτι του στην Εκάλη, ο Μεταξάς ήταν στην εξουσία - ο Μεταξάς στον όποιον δεν είχε δώσει ψήφο εμπιστοσύνης ο
δημοκράτης Αλέξανδρος. Ένα απίστευτο πλήθος συγκεντρώθηκε γύρω
από το νεκροταφείο για να τον αποχαιρετήσει και να τον ευχαριστήσει για τους αγώνες του. Είμαι σίγουρη ότι ο Παπαναστασίου δεν θα
μπορούσε να είναι πιο ευτυχής αν έβλεπε από ψηλά την κηδεία του να
μετατρέπεται σε συλλαλητήριο υπέρ της δημοκρατίας…

42

1821-2021 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

12
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
καὶ ἡ Ἐθνεγερσία τοῦ 1821
Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. ἘΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ
Ἡ μεγάλη ἑορτὴ τοῦ Εὐαγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἶναι γιὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ μεγάλη ἑορτὴ τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, ὀφειλόμενη, κατ’
ἐξοχήν, στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Διότι ὅπως ἀπὸ τῆς ρωμαϊκῆς δουλείας σωθήκαμε διὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἔτσι καὶ ἀπὸ τῆς ὀθωμανικῆς
τυραννίας, κατὰ τῆς ὁποίας μεγάλο διεξήγαμε ἀγῶνα, ἀπαλλαχθήκαμε διὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ μήτηρ μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
ὑπῆρξε ἡ σώτειρα κιβωτὸς στὸν ὀθωμανικὸ κατακλυσμό. Οἱ κατὰ τῶν
ὀθωμανῶν ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τῆς πρώτης αὐτῶν συγκρούσεως
ἔφεραν κυρίως θρησκευτικὸ χαρακτῆρα. Ἀμυνόταν ὁ σταυρὸς κατὰ τῆς
ἡμισελήνου. Ἐν τούτοις, οἱ ἀγῶνες ἐκεῖνοι εὑρῆκαν ἐξαντλημένο τὸν
Ἑλληνισμὸ λόγῳ τῶν προηγουμένων μακρῶν ἀγώνων κατὰ τῶν διαφόρων βαρβάρων.
Ὁ Ρήγας Φεραῖος ἢ Βελεστινλῆς ἔγραφε στὸ πρῶτο σάλπισμά του
γιὰ τὴν Ἐλευθερία, ὅτι «τὸ πλέον ὡραιότερον βασίλειον τοῦ κόσμου,
ὁποὺ ἐκθειάζεται πανταχόθεν ἀπὸ τοὺς σοφούς, κατήντησεν εἰς μίαν
βδελυρὰν ἀναρχίαν, τόσον, ὥστε κανένας, ὁποιασδήποτε τάξεως καὶ
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θρησκείας, δὲν εἶναι σίγουρος μήτε διὰ τὴν ζωήν του, μήτε διὰ τὴν τιμήν του, μήτε διὰ τὰ ὑποστατικά του. Ὁ πλέον ἥσυχος, ὁ πλέον ἀθῶος,
ὁ πλέον τίμιος πολίτης κινδυνεύει κάθε στιγμὴν νὰ γίνῃ ἐλεεινὴ θυσία
τῆς τυραννικῆς φαντασίας, ἢ τῶν ἀγρίων τοποτηρητῶν καὶ ἀναξίων μεγιστάνων τοῦ τυράννου, ἢ τέλος (ὅπερ συνεχέστερον συμβαίνει), τῶν
κακοτρόπων θηριωδεστάτων μιμητῶν του χαιρόντων εἰς τὸ ἀτιμώρητον κρῖμα, εἰς τὴν σκληροτάτην ἀπανθρωπότητα, εἰς τὴν φονοκτονίαν,
χωρὶς καμίαν ἐξέτασιν, χωρὶς καμμίαν χρῆσιν».
Ἀλλὰ ἡ θεία Πρόνοια ἀγρυπνοῦσε αἰῶνες ἐπὶ τῆς ἀθανάτου ἑλληνικῆς φυλῆς. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐγειρόταν ἀπὸ τὰ ἐρείπια τῆς
πολιτικῆς καταστροφῆς τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας ὥστε, συνεχίζοντας τὴν παλαιὰ καὶ ἔνδοξη παράδοση, νὰ συμπεριλάβει καὶ συγκρατήσει τὴν ἑνότητα τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων. Ἔτσι, ἡ ἱστορία τῶν Ἑλλήνων
παρουσιάζεται συνεχὴς καὶ ἀδιάλειπτος. Στὴν συνείδησή τους θὰ ταυτιστοῦν ὁ Παρθενώνας (τὸ «προσκυνητάριον ὅλων τῶν ἐθνῶν» κατὰ
τὸν Κιουταχῆ) μὲ τὴν Ἁγιὰ Σοφιά, ὁ Ἕλληνας μὲ τὸν Χριστιανό, ἡ ἀξία
τῆς ἀρετῆς μὲ τὴν δύναμη τῆς πίστης. Ἡ πάλη τῶν ὑποδούλων πρὸς
τοὺς κατακτητὲς ἐξακολουθοῦσε ἀμείλικτη καὶ τραγική, ἀπέναντι στὸν
κατακτητή, ποὺ ζητοῦσε νὰ τοὺς ἀφομοιώσει, συγκεντρωμένους περὶ
τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἀμυνόμενους μὲ τὶς ἀρετὲς τῆς ὑπομονῆς
καὶ τῆς ἐγκαρτερήσεώς τους.
Θρησκεία, γλῶσσα, ἤθη, ἔθιμα καὶ πολιτισμὸς εἶχαν διευρύνει τὸ μεταξὺ τῶν κατακτητῶν καὶ Ἑλλήνων χάσμα. Ὁ ὀρθόδοξος ἑλληνικὸς κλῆρος,
ρακένδυτος καὶ γυμνητεύων στὰ ζοφερὰ ἐκεῖνα χρόνια, ὑπῆρξε ὁ σπουδαιότερος παράγοντας τῆς διασώσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ἀλλὰ καὶ
τῆς προπαρασκευῆς γιὰ τὴν πολιτική του ἀπολύτρωση. Ἡ ἐπικείμενη
Ἐπανάσταση δὲν ἦταν στάση κατὰ κάποιας νομίμου ἀρχῆς, οὔτε ρήξη
κάποιας ἀρχῆς ἐναντίον μιᾶς νομίμου ἐξουσίας, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἀντίσταση
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ἐναντίον τοῦ τυράννου κατακτητῆ, ὑπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ ὁποίου δὲν ἦταν δυνατὸν πλέον νὰ ζήσει. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἡ Ὀρ-
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θόδοξος Ἐκκλησία θὰ συμμετάσχει στὸν Ἀγῶνα, θὰ εὐλογήσει ἐπισήμως
καὶ θὰ ἀναπετάσει στὶς 25 Μαρτίου 1821 τὴ σημαία τῆς Ἐπαναστάσεως.
Θὰ εὐλογήσει τὸ λάβαρο τῆς Ἐθνεγερσίας διὰ χειρῶν τοῦ Μητροπολίτου
Παλαιῶν Πατρῶν στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Λαύρας στὰ Καλάβρυτα καὶ
θὰ μεταδώσει ἀπὸ τὸ ἱερὸ αὐτὸ κέντρο τῆς Πελοποννήσου τὸ ἔναυσμα
τῶν ἐπαναστατικῶν φλογῶν σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.
Ὁ Μητροπολίτης Γερμανός, ὁ ρωμαλέος ἐκεῖνος ἱεράρχης, ὁ διπλωμάτης καὶ Νέστωρ τοῦ Ἀγῶνος, ὅπως ὀνομάστηκε, θὰ γράψει στὴν προκήρυξή του, ἀπευθυνόμενη πρὸς τοὺς προξένους τῶν ξένων ἐπικρατειῶν,
ὅτι «ἡμεῖς, τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος τῶν χριστιανῶν, βλέποντες ὅτι μᾶς καταφρονεῖ τὸ ὀθωμανικὸν γένος καὶ σκοπεύει ὄλεθρον ἐναντίον μας, πότε
μ’ ἕνα καὶ πότε μ’ ἄλλον τρόπον, ἀπεφασίσαμεν σταθερῶς, ἢ ν’ ἀποθάνωμεν ὅλοι, ἢ νὰ ἐλευθερωθῶμεν· καὶ τούτου ἕνεκα βαστοῦμεν τὰ ὅπλα
εἰς χεῖρας, ζητοῦντες τὰ δικαιώματά μας. Ὄντες λοιπὸν βέβαιοι, ὅτι ὅλα
τὰ χριστιανικὰ βασίλεια γνωρίζουν τὰ δίκαιά μας, καὶ ὄχι μόνον δὲν θέλουν μᾶς ἐναντιωθῆ ἀλλὰ καὶ θέλουν μᾶς συνδράμει, καὶ ὅτι ἔχουν εἰς
μνήμην, ὅτι οἱ ἔνδοξοι πρόγονοί μας ἐφάνησαν ποτὲ ὠφέλιμοι εἰς τὴν
ἀνθρωπότητα, διὰ τοῦτο εἰδοποιοῦμεν τὴν ἐκλαμπρότητά σας καὶ σᾶς
παρακαλοῦμεν νὰ προσπαθήσετε, νὰ ἤμεθα ὑπὸ τὴν εὔνοιαν καὶ προστασίαν τοῦ μεγάλου τούτου κράτους».
Ὁ λαὸς ζοῦσε ὑπὸ τὴν σκέπη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τὶς ἀναμνήσεις καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς ἀπελευθερώσεως. Ἐπὶ τέσσερις καὶ πλέον αἰῶνες
ἡ Ἐκκλησία συγκρατοῦσε τὸν ὑπόδουλο Ἑλληνισμὸ ἀπὸ τὸν κίνδυνο τοῦ
ἐξισλαμισμοῦ καὶ τὸν παρότρυνε νὰ ἐμμένει στὴν πίστη καὶ τὸν πατριωτισμό του. Τὸ σάλπισμα αὐτὸ τοῦ ὀρθοδόξου κλήρου συνετέλεσε στὸ
νὰ ἀναφανεῖ νέφος Νεομαρτύρων, οἱ ὁποῖοι θυσίασαν τὴ ζωή τους ὄχι
μόνο γιὰ τὴν θρησκεία ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὴν ἐλευθερία της.
Τὸ σύνθημα τοῦ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντου «Μάχου ὑπὲρ πίστεως καὶ
πατρίδος», τὸ ὁποῖο ἐπυροδότησε τὸν Ἀγῶνα, ἀντηχοῦσε σὲ κάθε ἑλληνικὴ ψυχὴ ποὺ ἐπιθυμοῦσε τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸν ἀνυπόφορο ζυγὸ
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τῆς ὀθωμανικῆς τυραννίας. Τὸ σύνθημα αὐτὸ ὑποβοήθησε στὴ διατήρηση τῆς ἑλληνορθοδόξου συνειδήσεως καὶ τῆς πολιτιστικῆς ταυτότητος τῶν Ἑλλήνων ἔναντι τοῦ ἰσλαμισμοῦ. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θὰ στρέψει περισσότερο τὴν προσοχή της, πέρα ἀπὸ τὶς
πύρινες προσευχὲς καὶ ἱκεσίες της, στὴν ἐθνικὴ διαπαιδαγώγηση καὶ
στὴν ἀφύπνιση τοῦ λαοῦ μας. Ἐξέφρασε μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὸ ἀρχαῖο
ἰδανικὸ τῆς ἐλευθερίας στηριζόμενη στὴν πίστη ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι
θεϊκῆς καταγωγῆς καὶ ὅτι τὸ νὰ ἄρχεις εἶναι καθῆκον φυσικὸ καὶ ὄχι
προνόμιο εἰς βάρος τῶν ἄλλων.
Στὴν ἐσωτερικὴ ἑνότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῆς συνειδήσεώς του συντέλεσε καὶ ἡ μετὰ τὴν ὀθωμανικὴ κατάκτηση τῶν
ἑλληνικῶν χωρῶν ἐκκίνηση τῆς ἐπικοινωνίας καὶ μετακινήσεως τῶν
Ἑλλήνων ἀνὰ τὰ διάφορα κέντρα τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἀναπτυσσόμενοι οἱ
Ἕλληνες αἰσθάνονταν βαθύτερα τὰ πλήγματα τῆς τυραννίας καὶ ἀνυπομονοῦσαν γιὰ τὴν ἀπολύτρωση, τῆς ὁποίας τὸν πόθο πάντοτε ἀνέπτυσσε ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία.
Παραμένει ἀνεξίτηλη στὴν ἱστορικὴ μνήμη ἡ περίπτωση τῆς ἐκζήτησης βοηθείας ἀπὸ τὸ Ἀμερικανικὸ Ἔθνος μέσῳ τῆς Προκηρύξεως τῆς
Μεσσηνιακῆς Συγκλήτου καὶ τοῦ Ἀρχιστρατήγου Πέτρου Μαυρομιχάλη. Ἡ Προκήρυξη αὐτὴ ἐστάλη ἀρχικῶς στὸν διαμένοντα στὸ Παρίσι
Ἀδαμάντιο Κοραῆ. Ἔπειτα ὁ Κοραῆς θὰ τὴν μεταφράσει καὶ θὰ ἀποστείλει ἀντίγραφο τῆς μεταφράσεως ὁμοῦ μὲ τὸ πρωτότυπο κείμενο
στὸν διάσημο Ἀμερικανὸ φιλέλληνα Edward Everett, Καθηγητὴ τῆς Ἑλληνικῆς Φιλολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Harvard, ἐκδότη καὶ δημοσιογράφο τῆς ἐφημερίδος North American Review καὶ μεταγενέστερα
Γερουσιαστὴ καὶ Κυβερνήτη τῆς Μασσαχουσέττης. Ὁ Everett, στὴ συνέχεια, δημοσίευσε τὸ μεταφρασμένο κείμενο τῆς Προκηρύξεως στὶς
ἀμερικανικὲς ἐφημερίδες (25.5.1821). Ἡ δημοσίευσή της κίνησε τὸν
ἐνθουσιασμὸ τῆς κοινῆς γνώμης καὶ συντέλεσε στὴν ἀνάπτυξη φιλελληνικοῦ ρεύματος στὴν Ἀμερική.
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Στὴν Προκήρυξη ἔκαναν λόγο γιὰ τὸ ὅτι «ἀποφασίζοντες νὰ ζήσωμεν ἢ νὰ ἀποθάνωμεν διὰ τὴν ἐλευθερίαν, συρόμεθα πρὸς ἐσᾶς ἀπὸ
δικαίαν συμπάθειαν· διότι εἰς τὸν τόπον σας ἐδιάλεξε νὰ κατοικῇ ἡ
ἐλευθερία, ἀπὸ μόνους ἐσᾶς λατρευομένη καθὼς ἐλατρεύετο ἀπὸ
τοὺς πατέρας μας. Ὅθεν, ἐπικαλούμενοι τὸ ὄνομά της ἐπικαλούμεθα
ἐν ταὐτῷ τὸ ἰδικόν σας πεποιθότες ὅτι, μιμούμενοι ἐσᾶς θέλομεν μιμηθῆ τοὺς προγόνους μας καὶ δειχθῆ ἄξιοι ἐκείνων ἂν φθάσωμεν νὰ
σᾶς ὁμοιάσωμεν. Αἱ ἀρεταί σας, ὦ Ἀμερικανοί!, μᾶς προσεγγίζουν εἰς
ἐσᾶς, μ’ ὅλον ὅτι μᾶς χωρίζουν εὐρύταται θάλασσαι. Ἡμεῖς σᾶς νομίζομεν πλησιεστέρους παρὰ τὰ γειτονεύοντα μὲ ἐμᾶς ἔθνη καὶ σᾶς ἔχομεν
φίλους καὶ συμπολίτας καὶ ἀδελφούς, διότι εἶσθε δίκαιοι, φιλάνθρωποι
καὶ γενναῖοι. Δίκαιοι, ὅτι καὶ ἐλεύθεροι· φιλάνθρωποι καὶ γενναῖοι, ὅτι
πολιτεύεσθε κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον». Ἀντίγραφο τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου
τῆς Προκηρύξεως καὶ γαλλικὴ μετάφραση παραδόθηκε στὸν πρεσβευτὴ τῆς Ἀμερικῆς Albert Galatin στὸ Παρίσι, ὁ ὁποῖος μὲ τὴ σειρά του τὴν
διαβίβασε στὸν Ὑπουργὸ τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἀμερικῆς John Adams.
Κατόπιν τῶν ὡς ἄνω ἐνεργειῶν ἐστάλη ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανοὺς σημαντικὴ ὑλικὴ βοήθεια στοὺς χειμαζομένους Ἕλληνες.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ διέσωσε τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ προπαρασκεύασε τὴν ἀπελευθέρωσή του, συμμετεῖχε δὲ ἔργῳ καὶ λόγῳ τοῦ ἐνδόξου ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγῶνος. Εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένη μὲ τὸ
λαό, εἶναι ἡ κολυμβήθρα ποὺ μᾶς ἀναβαπτίζει καὶ μᾶς διδάσκει πάντοτε τὰ ἰδεώδη τοῦ Γένους, ἀνέκαθεν δὲ οἱ λειτουργοί της, οἱασδήποτε
βαθμῖδος, ἐνισχύουν τοὺς ἀγωνιστὲς τῆς Ἐλευθερίας, συγκακοπαθοῦν
μαζί τους καὶ γίνονται ὁλοκαύτωμα ὑπὲρ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ
τῆς φιλτάτης μας Πατρίδος.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία βρέθηκε ἐπικεφαλῆς τῶν δυνάμεων ποὺ ὀργάνωσαν τὴν ἄμυνα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ ἐξασφάλισαν τὴ διατήρησή
του μέσα στὶς δύσκολες συνθῆκες τῆς κατακτήσεως καὶ συνδέεται ἄρρηκτα μὲ τὸ Ἔθνος. Ἐμφανίζεται συγχρόνως ὡς ἡ μόνη πολιτικὴ δύνα-
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μη ποὺ συνεχίζει κατὰ κάποιον τρόπο τὴ Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία καὶ
ἐνσαρκώνει τὸ ὄνειρο ἑνὸς μελλοντικοῦ ἑνιαίου χριστιανικοῦ κράτους.
Ἡ ἐθνικὴ ἰδέα βρίσκεται περισσότερο παρὰ ποτὲ συνδεδεμένη μὲ τὴν
χριστιανικὴ Ὀρθοδοξία καί, διαμέσου τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὸ ὄνειρο μιᾶς
ἐξελληνισμένης χριστιανικῆς Αὐτοκρατορίας (Νῖκος Σβορῶνος).
Τὸ ἔτος 2021 ἀποτελεῖ σταθμὸ γιὰ τὸ Ἔθνος μας. Θὰ ἑορτασθοῦν τὰ
διακόσια ἔτη τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821. Θὰ ἀνανεωθοῦν οἱ μνῆμες
τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ἑλλήνων γιὰ τοὺς κατὰ ξηρὰν καὶ θάλασσαν ἔνδοξους ἀγῶνες τῶν προγόνων τους, οἱ ὁποῖοι πάλεψαν σῶμα μὲ σῶμα
μὲ τὸν ἐχθρὸ γιὰ νὰ ἐλευθερώσουν τὴν Πατρίδα ἀπὸ τὸν ὀθωμανικὸ
ζυγό.
Ὁ ρόλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴ δημιουργία τοῦ νεοελληνικοῦ θαύματος ὑπῆρξε μοναδικὸς καὶ ἐξαίσιος. Τόσο κατὰ τὴν περίοδο
τῆς προετοιμασίας ὅσο καὶ κατὰ τὸ ξεκίνημα τοῦ Ἀγῶνος, τὸ ὁποῖο χάρισε στὸ Ἔθνος τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἀνεξαρτησία του. Ἂς φτιάξουμε
ὅλοι ἕνα στεφάνι ἀπὸ τὰ μυριόπλεκτα ἄνθη τῆς προσφορᾶς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἂς στεφανώσουμε μὲ αὐτὸ τὴ μνήμη τῶν κληρικῶν ἐκείνων ποὺ μὲ τοὺς ἀγῶνες καὶ τὴν ἕως θανάτου αὐτοθυσία τους
ἔθεσαν τοὺς μοναδικοὺς καὶ πολύτιμους λίθους στὸ οἰκοδόμημα τοῦ
Εἰκοσιένα.
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13
Η Ελλάδα της Ευρώπης,
η Ευρώπη της Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΑΝΑΣΑΚΗΣ
Δρ. Ιστορίας, Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
Το Ελληνικό Κράτος αποτελεί ένα από τα ελάχιστα παραδείγματα παγκοσμίως μίας ιστορικής παραδοξότητας πολλαπλών αφηγημάτων και
προεκτάσεων: προϋπήρχε, με τα σημερινά του εν πολλοίς σύνορα,
πολύ πριν την ύπαρξή του. Ήδη από την «Αναγέννηση», το σχήμα της
«Ελλάδας», που είχε αναδυθεί κατά τα ρωμαϊκά χρόνια, αρχίζει να
συγκεκριμενοποιείται και να αποκτά χαρακτηριστικά, τα οποία επέβαλαν στη δυτική σκέψη ένα κράτος που μέχρι το 1830 τουλάχιστον θα
βρισκόταν μόνο «στα χαρτιά». Οι άτλαντες της εποχής, ανεξαρτήτως
της προέλευσής τους, δηλαδή τη δυτική Ευρώπη ή την Οθωμανική
Αυτοκρατορία, περιέχουν την «Ελλάδα». Ο τρόπος παρουσίασης διαφέρει, καθώς οι οθωμανικοί άτλαντες είναι σχεδόν αποκλειστικά μεταφράσεις έργων, οι οποίες όμως κυκλοφορούν σε μεγάλη κλίμακα.
Εντούτοις, τα δείγματα αυτά πιστοποιούν την ύπαρξη στο συλλογικό
ασυνείδητο της «Δύσης», όπου τυπώθηκε η πλειονότητα, ενός ακόμα
ανύπαρκτου κράτους.
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Ομογενοποιητικό στοιχείο αυτής της γεωγραφικής οντότητας αποτέλεσαν φυσικά οι αρχαιότητες και ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός.
Από τον Μίνωα και την Κνωσσό μέχρι τον Περικλή, τον Παρθενώνα,
τον Δημοσθένη, τον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες, τον
Μέγα Αλέξανδρο και τους Φιλίππους, η «Ελλάδα» είναι ο χώρος που
ταυτίζεται στη δυτική νοοτροπία με το πνεύμα, το κάλλος, τη ρώμη, την
ισορροπία και την ιδανική συνύπαρξη του ανθρώπινου με το φυσικό
και το θείο.
Η ταύτιση της Ελλάδας με την αρχαιότητα είναι σε όλους μας οικεία.
Δομικό χαρακτηριστικό του ελληνικού κράτους, καλλιεργήθηκε συστηματικά και αφομοιώθηκε ποικιλοτρόπως από την εθνική, πλέον, ιδεολογία. Αυτό όμως που παραμένει ελάχιστα σαφές είναι ότι αρωγός της
διαδικασίας αυτής είναι μία άλλη έννοια, εξίσου δομική: η εξερεύνηση,
το ταξίδι. Από τον 16ο αιώνα και μετά, ταξιδιώτες, έμποροι, διπλωμάτες, στρατιωτικοί, ιταλικής, γαλλικής, γερμανικής, αγγλικής, σουηδικής
και ρωσικής καταγωγής, ξεκινούν από τις πατρίδες τους για να εξερευνήσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το «διαφορετικό», το «βάρβαρο»,
καταλήγοντας όμως προοδευτικά να επανανακαλύπτουν την «Ελλάδα»
τόσο σε πραγματικό όσο και σε ιδεολογικό επίπεδο. Μέσω χερσαίων
και θαλάσσιων διαδρομών, επισκέπτονται τον ελληνικό χώρο, ακόμα
και τις πιο δυσπρόσιτες περιοχές, εντυπωσιάζονται από τα ευρήματα
και το φυσικό περιβάλλον, τα οποία περιγράφουν εκτενώς και απεικονίζουν με λεπτομέρεια, ενώ ιδέες όπως η δημοκρατία, η ανδρεία, το
λιτό και το ουσιώδες, και πάνω από όλα το έννομο άστυ, επαναπροσδιορίζονται και κυριαρχούν. Με άλλα λόγια, η Ευρώπη βρίσκει στην
«Ελλάδα» τη λυδία λίθο της ταυτότητάς της και μέσα από τα κείμενα
που κυκλοφορούν και ανατυπώνονται συχνά, ο κάθε αναγνώστης της
εποχής, όπως ο σύγχρονος ταξιδιώτης, έχει τη δυνατότητα να έχει «κάτι
από την Ελλάδα» μαζί του. Με αυτόν τον τρόπο συντελείται η πολλαπλή
αναδόμηση της Ελλάδας, η παγκόσμια «εξαγωγή» της, πριν καν ξεκινή-
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σει η Ελληνική Επανάσταση. Η Ελλάδα, η κοιτίδα του πολιτισμού, έχει
αυτοτέλεια και πρέπει να είναι ανεξάρτητη και ελεύθερη.
Η Ελληνική Επανάσταση έρχεται εξαρχής να πιστοποιήσει τα παραπάνω σε «Ανατολή» και «Δύση». Ορόσημο για το ελληνικό κράτος
(φυσικά) αλλά και για το παγκόσμιο στερέωμα, ο «Αγώνας για την Ελευθερία» συμβολοποιεί την «Ελλάδα» ακόμα περισσότερο, προσθέτοντας
στα χαρακτηριστικά της δύο, πραγματιστικά αυτή τη φορά στοιχεία: την
ανδρεία και τη δημοκρατία. Ο πόθος για ανεξαρτησία, τα κατορθώματα των οπλαρχηγών, οι ναυμαχίες και το θάρρος των κατοίκων, με έμφαση στο έμφυλο στοιχείο, κάνουν τον γύρο της Ευρώπης και συμπληρώνουν τη μυθολογία της Ελλάδας. Χαρακτηριστικά που εντοπίζονται
στην αρχαιότητα, η ανδρεία, η πολεμική οξυδέρκεια, η ναυτοσύνη και η
δημοκρατία, βρίσκουν πραγματική και αδιαμεσολάβητη έκφραση στην
Ελληνική Επανάσταση.
Η σημαντικότερη όμως έννοια που αναδεικνύει η Ελληνική Επανάσταση, και υπό τη σκέπη της οποίας τάσσονται όλα τα χαρακτηριστικά
της πρώιμης νεωτερικότητας, είναι αυτή της «πατρίδας» και κατ’επέκταση της ταυτότητας του «Έλληνα». Στο πλαίσιο του ρομαντισμού που
κυριαρχεί στην Ευρώπη, οι έννοιες αυτές γίνονται αντιληπτές με μία
σχετική ρευστότητα, ακροβατώντας μεταξύ της απλής ζωής στη φύση
ή του δυτικού τρόπου ζωής στην πρωτεύουσα. Η εντοπιότητα, η γλώσσα, ο αλυτρωτισμός μετατρέπονται σε διακυβεύματα της ελληνικής
ταυτότητας που σημάδεψαν τον πρώτο αιώνα του Ελληνικού Κράτους,
και εν μέρει απασχολούν τον δημόσιο λόγο ως σήμερα. Σε συνεχή
διάλογο με τη Δύση, ο νοερός χώρος «Ελλάδα» μετουσιώνεται με την
Ελληνική Επανάσταση στη χώρα Ελλάδα, ανοίγοντας τον δρόμο για
να συγκεραστεί το «αρχαίο» με το «νέο», όχι πάντα χωρίς κόστος.
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14
Η Οικονομική Εξέλιξη
του Νέου Ελληνικού Κράτους
ΣΤΑΥΡΟΣ Ε. ΙΩΑΝΝΟΥ
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,
Group COO & Διεθνείς Δραστηριότητες, Eurobank Α.Ε.
Η διαδρομή του νέου ελληνικού κράτους, από την Επανάσταση έως
σήμερα, είναι γεμάτη σπουδαία επιτεύγματα αλλά και αυτοκαταστροφικές αποτυχίες, πάντα όμως με μια μακροχρόνια τάση ανοδική, που
οδηγεί εγγύτερα στα πρότυπα των προοδευμένων χωρών. Από τη μικρή μετεπαναστατική Ελλάδα της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και
μέρους της Στερεάς, στην Ελλάδα των τριών ηπείρων και των πέντε
θαλασσών του Βενιζέλου και τη σημερινή Ελλάδα, από μία επαρχία
της οθωμανικής αυτοκρατορίας που στερείτο διεθνούς αναγνώρισης
σε ισότιμο μέλος της ενωμένης Ευρώπης και από συμπίλημα τοπικών
φεουδαρχών σε οργανωμένο εθνικό κράτος. Αυτό που ίσχυσε για
την πολιτική οργάνωση του νέου κράτους, ίσχυσε και για την οικονομική του εξέλιξη: η οικονομική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας είναι
μία ιστορία οικονομικών κρίσεων και πτωχεύσεων, κακοδιαχείρισης,
αποτυχιών, αλλά και περιόδων τολμηρών μεταρρυθμίσεων και ταχείας
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ανάπτυξης. Η συνολική πορεία όμως οδήγησε στην αναβάθμιση των
θεσμών της οικονομίας, τη σύγκλιση των κατά κεφαλήν εισοδημάτων
με αυτά των πολιτών της Δυτικής Ευρώπης και τη γενικότερη άνοδο
της οικονομικής ευημερίας. Αυτό για ένα σχετικά νέο κράτος, μόλις
200 ετών, με ταραγμένη ιστορία που ταλανίστηκε από αλλεπάλληλες
πολεμικές αναμετρήσεις, δεν είναι μικρό κατόρθωμα.
Η ελληνική οικονομία μετά την Επανάσταση του 1821 ήταν μία
φτωχή, αγροτική οικονομία, με ανύπαρκτες ή κατεστραμμένες υποδομές και ελλιπή οργάνωση. Η δε οικονομική διοίκηση, χαρακτηριζόταν από γραφειοκρατία, ευνοιοκρατία και αναποτελεσματικότητα.
Η γλαφυρότερη ίσως αποτύπωση της οικονομικής κακοδαιμονίας των
πρώιμων ετών –αν και παρόμοιες πρακτικές παρατηρήθηκαν δυστυχώς και στη σύγχρονη εποχή- δίνεται από την ιστορία των διάσημων
«δανείων της ανεξαρτησίας», δύο δανείων που συνήφθησαν με αγγλικούς οίκους το 1824 και 1825 για να χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες
του Αγώνα και χαιρετίστηκαν ως έμμεση αναγνώριση του -αγέννητου
ακόμη- ελληνικού κράτους. Δεδομένου του ρίσκου ενός τέτοιου δανεισμού, δεν προκαλεί έκπληξη ότι πληρώθηκαν σχετικά υψηλοί τόκοι
και προμήθειες. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των δανείων σπαταλήθηκε σε παραγγελίες πολεμικού υλικού που ποτέ δεν έφτασε στην
Ελλάδα ή χρησιμοποιήθηκε για να κερδίσει η παράταξη Κουντουριώτη
την εμφύλια διαμάχη, κάποιοι λένε και στην πολυτελή διαβίωση των
Ελλήνων διαπραγματευτών των δανείων. Επιπλέον, για την αποπληρωμή των δανείων υποθηκεύτηκαν τα «εθνικά κτήματα». Εν τέλει, τα
δάνεια αυτά υπήρξαν αφετηρία εξάρτησης της χώρας από την Αγγλία.
Η μεγάλη ευκαιρία για την οργάνωση της οικονομίας με ευρωπαϊκά πρότυπα χάθηκε με τη δολοφονία του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Ακολούθησε μία ανεπιτυχής διαχείριση την περίοδο της Βαυαροκρατίας, πολλές πελατοκρατικές κυβερνήσεις, οι οποίες διόγκωναν
το μέγεθος του δημόσιου τομέα για να διασφαλίσουν εκλογική επι-
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τυχία, διογκώνοντας παράλληλα και το δημόσιο χρέος, και δικτατορίες οι οποίες ξόδευαν για να τονώσουν τη δημοφιλία τους. Όσο η
παραγωγικότητα της οικονομίας παρέμενε χαμηλή και τα δάνεια σπαταλιόνταν σε αντιπαραγωγικές χρήσεις, το ελληνικό κράτος σε τακτά
χρονικά διαστήματα έφθανε σε αδυναμία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών του και κήρυξη χρεοκοπίας. Η πρώτη πτώχευση κηρύχθηκε
από τον Ιωάννη Καποδίστρια μόλις το 1827, λόγω της αδυναμίας
εξυπηρέτησης των προαναφερθέντων «δανείων της ανεξαρτησίας».
Ακολούθησε η χρεοκοπία του 1843 επί Όθωνος, επιβολή διεθνούς
οικονομικού ελέγχου και εκ νέου αδυναμία εξυπηρέτησης δανείων
το 1861. Συνολικά, η Ελλάδα έμεινε εκτός αγορών μέχρι το 1879.
Και μόλις 14 χρόνια αφότου κατέστη πάλι εφικτός ο εξωτερικός δανεισμός, η Ελλάδα κήρυξε εκ νέου πτώχευση το 1893 επί Χαριλάου
Τρικούπη, στον οποίον αποδίδεται το «δυστυχώς επτωχεύσαμεν», και
υποτίμηση της δραχμής στη μισή αξία. Τουλάχιστον, αυτή τη φορά οι
πόροι είχαν χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτηθούν η απελευθέρωση ελληνικών εδαφών και έργα υποδομής, συμπεριλαμβανομένων
του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου και της αποξήρανσης της
Κωπαΐδας, υποδομές που χρησιμοποιούνται ακόμη και –σημειωτέον- χρηματοδοτήθηκαν από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Ακολούθησε η χρεοκοπία του 1932, απότοκος των δαπανών ενσωμάτωσης
των προσφύγων μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και της Μεγάλης
Ύφεσης του 1929. Τελευταία φορά που η Ελλάδα αθέτησε δανειακές υποχρεώσεις ήταν το 2010, γεγονός που ακολουθήθηκε από
την εφαρμογή τριών Προγραμμάτων Προσαρμογής για τη διόρθωση
των δημοσιονομικών και μακροοικονομικών ισορροπιών.
Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας όμως δεν ήταν μόνο καταστροφές και φαυλοκρατία. Υπήρξαν περίοδοι σημαντικών μεταρρυθμίσεων
που οδήγησαν σε εκβιομηχάνιση και ταχεία ανάπτυξη. Αξίζουν να
αναφερθούν οι μεταρρυθμίσεις του Χαρίλαου Τρικούπη και του Ελευ-
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θέριου Βενιζέλου, οι οποίες επέτρεψαν την εκβιομηχάνιση και την
κατασκευή μεγάλων δημόσιων έργων, το πρόγραμμα Μαρκεζίνη, το
οποίο, σε συνδυασμό με το Σχέδιο Μάρσαλ, οδήγησε στο οικονομικό θαύμα της ταχύτατης ανάπτυξης μετά το 1953, αν και με παράλληλη μετανάστευση εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων στο εξωτερικό.
Εξίσου σημαντική, η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ αρχικά, κατόπιν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, τελικά, στη Ζώνη του Ευρώ. Αυτό επέτρεψε την στρατηγική ισχυροποίηση της χώρας και την εισροή τεράστιων
κονδυλίων: μόνο από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τα διαρθρωτικά
ταμεία της ΕΕ, η χώρα έχει ήδη εισπράξει ποσά τα οποία ξεπερνάνε
κατά πολύ το ΑΕΠ ενός έτους (αν και η χρήση αυτών των χρημάτων δεν έγινε πάντα με αναπτυξιακά κριτήρια) και αναμένονται άλλα
€80δις από τα διαρθρωτικά ταμεία της επόμενης περιόδου και το
ταμείο Στήριξης της οικονομίας μετά τον κορωνοϊό. Εξίσου σημαντική
όμως, υπήρξε και η ενσωμάτωση στους ευρωπαϊκούς οικονομικούς θεσμούς που επέτρεψε την δημιουργία νομικού πλαισίου και κουλτούρας
προηγμένου κράτους. Αυτό, ελπίζεται, θα έχει ανυπολόγιστη θετική
επίπτωση στη μακροχρόνια ανάπτυξη της χώρας.
Για να κάνει κάποιος μία ψύχραιμη αποτίμηση της οικονομικής ιστορίας, πρέπει να αναλογιστεί ότι η Ελλάδα είναι μία χώρα η οποία βίωνε έναν πόλεμο κάθε 20 ή 30 χρόνια ή καταστροφές, που κάνουν την
παρούσα κατάσταση της πανδημίας να μοιάζει μια προσωρινή μικρή
δυσκολία. Οι πόλεμοι, είτε νικηφόροι είτε ατυχείς, κατέληγαν σε καταστροφή των υποδομών, υπερχρέωση και απώλεια ανθρώπινου δυναμικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο καταστροφικός ελληνοτουρκικός
πόλεμος του 1897, από τον οποίο η Ελλάδα βγήκε ταπεινωμένη και
της επιβλήθηκε πολεμική αποζημίωση και Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος. Βαρύ οικονομικό κόστος είχε η Ελλάδα και από τους Βαλκανικούς
Πολέμους, τη Μικρασιατική Εκστρατεία, καθώς και από τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους. Ωστόσο, το γεγονός ότι συμμετείχε με την πλευ-
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ρά των νικητών και είχε αποφασιστική συμβολή στη νίκη, της επέτρεψε
την προσάρτηση εθνικών εδαφών και αύξηση πληθυσμού, με όλες τις
οικονομικές ωφέλειες που είχε αυτό, και οικονομική στήριξη των μεγάλων δυνάμεων για την ανασυγκρότησή της. Άλλωστε είναι γνωστό ότι
οι πόλεμοι επιφέρουν την εφαρμογή επεκτατικών δημοσιονομικών πολιτικών. Επιπλέον, η Ελλάδα πάντα αποτελούσε πεδίο ανταγωνισμού
και οικονομικών μαχών των ξένων δυνάμεων, λόγω της γεωπολιτικής
τοποθεσίας της. Αυτό το γεγονός επέφερε πολλές φορές οικονομική
και στρατιωτική στήριξη, αλλά επίσης πολλές φορές οικονομική εξάρτηση, υπονόμευση και εσωτερικό πολιτικό διχασμό.
Αν λάβει κανείς υπόψιν του τις αλλεπάλληλες πολεμικές περιπέτειες, η οικονομική ανάπτυξη την οποία έχει πετύχει η χώρα είναι αξιοσημείωτη. Μεταξύ 1961-2019, έτη για τα οποία υπάρχουν οικονομικά
στοιχεία, το πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα αναπτυσσόταν κατά μέσο
όρο κατά 2,8% ετησίως (έχοντας ήδη λάβει υπόψιν και την ύφεση
της τελευταίας δεκαετίας), ποσοστό αξιοζήλευτο για πολλές δυτικές
οικονομίες. Ως αποτέλεσμα, το ελληνικό κατά κεφαλήν εισόδημα, σε
όρους ισοδύναμης αγοραστικής δύναμης, από 38% του αντίστοιχου
των ΗΠΑ το 1960, έφτασε το 73% το 1980, προτού αρχίσει να
μειώνεται ξανά. Συγκρινόμενο με το μέσο εισόδημα της ΕΕ, το 2004
έφτασε στο 98%.
Η σύντομη αυτή επισκόπηση οδηγεί αβίαστα σε ένα συμπέρασμα:
η Ελλάδα έχει υποφέρει από την αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση, το πελατειακό πολιτικό της σύστημα και τη δομή της οικονομίας
της. Είναι όμως μία χώρα η οποία έχει υψηλό δυναμικό οικονομικής
ανάπτυξης, διότι κατέχει μία σειρά από σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα: καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, στρατηγική γεωγραφική θέση, καλό κλίμα, φυσική ομορφιά, μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά. Η καινούρια πραγματικότητα μετά την πανδημία θα φέρει μεγάλες
ανατροπές στην παγκόσμια οικονομία αλλά και ιστορικές ευκαιρίες
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διείσδυσης σε νέες αγορές. Είναι στο χέρι μας να χρησιμοποιήσουμε
με σύνεση αυτές τις ευκαιρίες, ώστε τα επόμενα 200 χρόνια του ελληνικού κράτους να είναι έτη ευημερίας και προόδου. Με τολμηρές
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αποτελεσματική χρήση των πόρων
που είναι διαθέσιμοι από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, μπορούμε να επιτύχουμε την στροφή της οικονομίας προς τις πράσινες επενδύσεις και την αειφορία, την ψηφιοποίηση των οικονομικών διαδικασιών
σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, την εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης, την εξειδίκευση σε αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα και τουρισμό υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, την
αύξηση του μεριδίου της βιομηχανίας στο ΑΕΠ. Αν κινηθούμε γρήγορα, έχουμε τις δυνατότητες να ανακτήσουμε τις απώλειες της κρίσης
και να επιτύχουμε οικονομική σύγκλιση με το μέσο βιοτικό επίπεδο της
Ευρωζώνης μέσα στην επόμενη εικοσαετία.
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15
Η συνδρομή της Ύδρας
στην Ελληνική Επανάσταση
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ
Μαθητής Λυκείου Εκπαιδευτηρίων Δούκα

Η συμβολή της Ύδρας στην Ελληνική Επανάσταση είναι καθοριστική.
Αυτός ο βράχος, έμελλε να αποτελέσει την πατρίδα μεγάλων ηρώων,
που λάμπρυναν με τις δόξες τους την ιστορία του Ελληνισμού. Το νησί
προεπαναστατικά έχει γνωρίσει ήδη την καταξίωση μέσα στον Ελλαδικό χώρο. Αποτελεί τη σημαντικότερη εμπορική δύναμη της ευρύτερης
περιοχής. Ο τόπος ευημερεί και οι νοικοκυραίοι αποθηκεύουν χρήματα σε στέρνες. Όμως το νησί δεν είχε ζήσει ακόμα τη μεγαλύτερη
στιγμή του. Στη χαραυγή του ‘21 έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες ζυμώσεις. Σημαντικοί τοπικοί παράγοντες είχαν ήδη μυηθεί στη Φιλική
Εταιρεία και υιοθετήσει τα επαναστατικά σχέδιά της, συνδράμοντας
στην οργάνωση του αγώνα.
Το βράδυ της 27ης Μαρτίου του 1821, υπό την ηγεσία του Αντώνη Οικονόμου, καταλύθηκε η Τουρκική κυριαρχία. Αποτελεί την αρχή
ενός αγώνα, που με θυσίες, αίμα, χρήματα και πόνο, δημιούργησε
ένα κράτος, την ανεξάρτητη Ελλάδα. Κάποιοί Υδραίοι, με νωπές ανα-
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μνήσεις από τις προηγούμενες αποτυχημένες επαναστάσεις, παρουσιάστηκαν διστακτικοί, αλλά με την είσοδο στην επανάσταση βοήθησαν στο μέγιστο. Με την τελετουργική δοξολογία για την κήρυξη της
Επανάστασης, στις 15 Απριλίου του 1821, το νησί είναι έτοιμο να
συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις στον αγώνα. Από τα τρία νησιά
που συνάσπισαν τα πλοία τους ως εθνικό στόλο, η Ύδρα διέθετε τη
μεγαλύτερη ναυτική δύναμη που αριθμούσε τουλάχιστον 186 πλοία.
Η σημασία του ναυτικού ήταν καθοριστική για την επιβίωση της
επανάστασης. Ο στόλος υπό τον Ναύαρχο Ιάκωβο Τομπάζη υλοποιεί με επιτυχία τις πρώτες ναυτικές επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά ο
Οθωμανικός στόλος διέθετε πολεμικά πλοία γραμμής με πολυάριθμα
πληρώματα αριθμητικά υπέρτερα των Ελληνικών. Για αυτό οι Έλληνες
χρειάστηκαν να σκεφτούν κάτι άλλο για να έχουν έστω ελπίδες να
αντισταθούν. Η ελπίδα αυτή ήταν το μπουρλότο. Τα μπουρλότα κατασκευάζονταν από μικρά παλιά πλοία, συνήθως μπρίκια, που τα τροποποιούσαν ανάλογα για να είναι λειτουργικά. Κοινό γνώρισμα των
πυρπολικών ήταν το δεύτερο επίπεδο κάτω από το κατάστρωμα, που
λεγόταν κοραδούρο. Στη γέφυρα του πλεούμενου άνοιγαν τρύπες που
σχημάτιζαν κλουβιά, τους λεγόμενους ρούμπους, που τοποθετούσαν
εύφλεκτα υλικά αλειμμένα με κατράμι και νέφτι και σε άλλα μπαρούτι.
Τότε κατασκεύαζαν ένα σωλήνα που εκτεινόταν από την πρύμνη μέχρι
την πλώρη με διακλαδώσεις σε όλους τους ρούμπους και ήταν γεμισμένος με μπαρούτι. Έτσι όταν ο πυρπολητής έβαζε φωτιά στην αρχή
του σωλήνα, έπιανε φωτιά όλο το πλοιάριο. Το πυρπολικό συνοδευόταν πάντα από δεύτερη βάρκα για να φύγει το ολιγομελές πλήρωμα,
αφού είχαν κολλήσει το μπουρλότο πάνω στο εχθρικό σκάφος που
άρπαζε φωτιά και καιγόταν. Αυτή η κατασκευή αποτέλεσε το πλέον
αποτελεσματικό όπλο στα χέρια των Ελλήνων. Ο Τομπάζης γνώρισε
αρχικά επιτυχίες κερδίζοντας μεταξύ άλλων τη ναυμαχία της Ερεσού
όπου έγινε για πρώτη φορά χρήση πυρπολικού. Παράλληλα όμως η
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απειθαρχία των πληρωμάτων και η ανυπακοή, προκαλούσαν σοβαρά
προβλήματα στον στόλο και ο Τομπάζης παραιτήθηκε αδυνατώντας να
ελέγξει την κατάσταση. Την ηγεσία του ναυτικού αγώνα ανέλαβε τότε
ο μεγαλύτερος των γενναίων, Ανδρέας Μιαούλης, ο ναύαρχος της
επανάστασης. Ο Μιαούλης που ήταν οπλισμένος με έναν Υδραίικο
ατσάλινο χαρακτήρα, εφάρμοσε αμέσως στρατιωτική πειθαρχία στον
στόλο. Δημιούργησε ιεραρχία και έθεσε με το έργο του τις βάσεις για
τις νίκες που ακολούθησαν. Με την έναρξη του αγώνα οι Τούρκοι της
Πελοποννήσου αναζήτησαν καταφύγιο στα παραθαλάσσια κάστρα.
Ο Ελληνικός στόλος χρειάστηκε να τα αποκόψει άμεσα από το δίκτυο τροφοδοσίας του Οθωμανικού στόλου και να τα πολιορκήσει
και από την θάλασσα. Για την ενίσχυση του αγώνα στην στεριά ο Ανδρέας Μιαούλης διέσπασε την πολιορκία του Μεσολογγίου δίνοντας
τρόφιμα στους πολιορκημένους. Μετά από πολύμηνη προετοιμασία
ο στόλος είναι τελικά έτοιμος να επιτεθεί στους Τούρκους, οι οποίοι
βγάζουν τον στόλο τους στο Αιγαίο. Ο Μιαούλης οδήγησε τα πλοία
του στην Πάτρα που ελλιμενιζόταν ο εχθρικός στόλος, όπου για πρώτη
φορά επιτέθηκε με παράταξη παρά την κακοκαιρία. Το θάρρος του
ναυάρχου ήταν αλησμόνητο και το αποτέλεσμα της ναυμαχίας των Πατρών εντυπωσιακό.
Οι ναυτικοί αγώνες συνεχίστηκαν με αντίστοιχη ένταση όλα τα χρόνια της επανάστασης. Λίγο αργότερα στην Χίο, οι πυρπολητές Ανδρέας Πιπίνος και ο Ψαριανός Κωσταντίνος Κανάρης οδήγησαν ένα μικρό
στολίσκο πυρπολικών με στόχο να πλήξουν τα μεγαλύτερα πλοία των
Τούρκων. Το αποτέλεσμα πρωτοφανές, οι πυρπολητές ανατίναξαν την
ναυαρχίδα του Οθωμανικού στόλου σκοτώνοντας σχεδόν όλο το πλήρωμα και τον Οθωμανό ναύαρχο Καρά Αλή. Τον Σεπτέμβριο του
ίδιου χρόνου, το 1822, οι Έλληνες πέτυχαν καθοριστικής σημασίας
νίκη στα ανοιχτά των Σπετσών και καταδίωξαν τα Τουρκικά καράβια
μέχρι την Κρήτη. Τον επόμενο χρόνο τα πλοία της Ύδρας ναυμάχησαν
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εκ νέου πραγματοποιώντας μεγάλης έκτασης ναυμαχία στο Αρτεμίσιο,
στον Άθω και στην Εύβοια ενώ πραγματοποιήθηκε και απόβαση στη
νήσο Ιθάκη. Το 1824, ο κυρίαρχος στόχος του ενωμένου Τουρκοαιγυπτιακού ναυτικού ήταν η κατάληψη της Σάμου, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει την καταστροφή των Ψαρών και της Κάσου. Για το σκοπό
αυτό, συγκεντρώθηκε δύναμη μεγαλύτερη των 300 πλοίων που έπλευσαν προς το νησί. Ο στόλος των νησιών ήρθε αντιμέτωπος με τις ισχυρές δυνάμεις των Τούρκων και των Αιγυπτίων στα παράλια της Σάμου
και πραγματοποίησαν αψιμαχίες και επιθέσεις ξεκινώντας από τα τέλη
του Ιουλίου μέχρι τα μέσα του Αυγούστου, καθιστώντας την απόβαση
αδύνατη. Στην πορεία ο Μιαούλης ανασυγκρότησε τις δυνάμεις του,
προκειμένου να συγκρουστεί και να μειώσει το αξιόμαχο του εχθρικού
στόλου. Στη διάρκεια του ίδιου έτους πραγματοποιήθηκαν 5 μεγάλες
ναυμαχίες και άλλες αψιμαχίες: η ναυμαχία της Κω, του Γέροντα, της
Ικαρίας, της Μυτιλήνης και του Ηρακλείου που αποδυνάμωσαν σημαντικά την εχθρική δύναμη. Επικουρικά, λόγω της πτώσης του ηθικού και
των μεγάλων απωλειών, οι Τούρκοι αποσύρθηκαν στους ναυστάθμους
τους αφήνοντας μόνους τους Αιγύπτιους.
Από αυτά τα γεγονότα ξεχωρίζει η ναυμαχία του Γέροντα. Είναι
σταθμός στην εθνική μας ναυτική ιστορία και παράδειγμα της ανδρείας των Υδραίων. Τα ελληνικά πλοία βρίσκονταν εγκλωβισμένα στον
κόλπο του Γέροντα σε κατάσταση νηνεμίας. Παράλληλα, οι εχθροί
προέλαυναν ταχύτατα με τον άνεμο υπέρ τους, αποσκοπώντας στην
καταστροφή των Ελληνικών πλοίων. Ο Μιαούλης απέδειξε την ευστροφία του και την αποφασιστικότητα που τον χαρακτήριζε και κινήθηκε ταχύτατα. Χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει λέμβους για να ρυμουλκήσει τα πλοία κοντά στην είσοδο του κόλπου, προκειμένου να
εμπλακεί σε ναυμαχία και να διατηρήσει αμυντική ικανότητα. Με τους
εχθρούς να ζυγώνουν, ο Ανδρέας Πιπίνος, ο Ιωάννης Ματρώζος και
ο Παπαθεοχάρης οδήγησαν μια επίθεση με μπουρλότα που προκάλε-
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σε ανυπολόγιστες ζημιές. Η ορμή των Υδραίων ανέκοψε την επίθεση
και έστρεψε τους Αιγυπτίους σε υποχώρηση. Τον επόμενο χρόνο, ο
κίνδυνος παρέμεινε αμείωτος. Οι στόλοι συγκρούστηκαν ξανά στις
ναυμαχίες της Κρήτης, της Σούδας και του Καφηρέα, στο σημερινό
Κάβο Ντόρο, που οδήγησε σε μια θεαματική νίκη με τους Τούρκους
να χάνουν δεκάδες πλοία.
Από τα γεγονότα της περιόδου διακρίνεται η πτώση της Σφακτηρίας. Μετά από συντονισμένη Αιγυπτιακή επίθεση συνοδευόμενη από
απόβαση, η Σφακτηρία καταλήφθηκε. Στις μάχες που ακολούθησαν
σε στεριά και θάλασσα, βρήκαν θάνατο μεταξύ άλλων ο Αναγνωσταράς και ο Αναστάσιος Τσαμαδός. Το πλοίο Άρης του Τσαμαδού κατάφερε ηρωική έξοδο, περνώντας κυριολεκτικά μέσα από τον εχθρικό
στόλο που το βομβάρδιζε με τα κανόνια του.
Οι Υδραίοι συνέχισαν να προστατεύουν την στεριά και να ναυμαχούν κατά των Οθωμανών σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Επικουρικά
ανέλαβαν με επιτυχία να καταπολεμήσουν την πειρατεία που απειλούσε την ασφάλεια των ναυτιλομένων.
Η συνεισφορά της νήσου καταγωγής μου, της Ύδρας, υπήρξε καθοριστική. Χιλιάδες άνδρες θυσίασαν τη ζωή τους και οι στέρνες στέρεψαν από φλουριά για τις ανάγκες του στόλου και της πατρίδας. Τα
γεγονότα αυτά αποτελούν το σημαντικότερο μέρος της ένδοξης ναυτικής μας ιστορίας και γεμίζουν συγκίνηση κάθε Έλληνα.
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16
Τα πρώτα βήματα της Ελληνικής Διπλωματίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Διπλωμάτης, Υποδιευθυντής στο Διπλωματικό Γραφείο
Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών,
Απόφοιτος Εκπαιδευτηρίων Δούκα 1982
Βασικό στοιχείο κάθε συστήματος, από τη στιγμή της γενέσεώς του,
είναι η αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα συστήματα που δρουν στο
ίδιο περιβάλλον.
Η καλλιέργεια και ανάπτυξη σχέσεων, η συγκρότηση συμμαχιών,
η ενίσχυση της θέσης, είναι από τις βασικές επιδιώξεις μίας νεοσύστατης πολιτικής οντότητας από τη στιγμή της δημιουργίας της και
εισόδου της στο διεθνές σύστημα και, κυρίως, από τη στιγμή που
αποκτά την υπόσταση του κράτους.
Μία από τις πρώτες πράξεις του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους
ήταν η ίδρυση Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών σε χώρες και
περιοχές εθνικού ενδιαφέροντος.
Με διάταγμα του 1833, η τότε Αντιβασιλεία που διοικούσε τη
χώρα εν αναμονή της ενηλικίωσης του Όθωνα, ιδρύει τις πρώτες
Ελληνικές Πρεσβείες στις μεγάλες Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες της
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εποχής και τα πρώτα Προξενεία και Υποπροξενεία σε τόπους σημαντικής ή ιστορικής συγκέντρωσης Ελλήνων. Με τη διοικητική αυτή
πράξη, επομένως, η Ελλάδα εισέρχεται επίσημα στο διεθνές διπλωματικό σύστημα της εποχής.
Εντός του συστήματος αυτού, το νεοσύστατο κράτος, με τα σύνορα που στο βορρά σταματούσαν στη Στερεά Ελλάδα, θα κληθεί να
επιδιώξει την πραγμάτωση των εθνικών του στόχων: παγίωση της
ανεξαρτησίας που είχε επιτευχθεί με τον απελευθερωτικό αγώνα
του 1821, ενίσχυση της θέσης της χώρας στο διεθνές στερέωμα,
υλοποίηση του εθνικού οράματος συμπερίληψης στα σύνορά της
όλων των περιοχών στις οποίες διαβιούσε ο Ελληνισμός.
Η παρουσία των τριών Εγγυητριών Δυνάμεων, Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας, οι οποίες, για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία,
είχαν διακρίνει, ευνοήσει και, εν τέλει, υποστηρίξει τη δυναμική
της Επανάστασης του 1821, υπήρξε καθοριστική συνιστώσα για
τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής του νέου κράτους και τον
προσδιορισμό των βασικών διπλωματικών επιλογών.
Αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία σε ένα Ευρωπαϊκό περιβάλλον που
είχε μόλις πριν μερικά χρόνια εγκαθιδρυθεί με την Τελική Πράξη
του Συνεδρίου της Βιέννης (9 Ιουνίου 1815) και που διατηρήθηκε,
παρά τους κλυδωνισμούς που υπέστη, για έναν περίπου αιώνα.
Βασική επιδίωξη των πρωταγωνιστών του, η οποία διατηρήθηκε
και στη σειρά Συνεδρίων που ακολούθησε, υπήρξε η πάση θυσία
υπεράσπιση της αρχής της νομιμότητας, έναντι κάθε είδους προσπάθειας ανατροπής του status quo, ιδίως αν η προσπάθεια αυτή
προερχόταν από τη διαμόρφωση εθνικής συνείδησης και τη συνακόλουθη έκρηξη εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων.
Τον ιδιαίτερο ρόλο του προστάτη της αρχής της νομιμότητας διαδραμάτισε, τα χρόνια που ακολούθησαν το Συνέδριο της Βιέννης,
η “Ιερά Συμμαχία” μεταξύ Ρωσίας, Αυστρίας και Πρωσίας.
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Ταυτόχρονα, ο διεθνής αντίκτυπος του αγώνα των Ελλήνων για
ελευθερία είχε προκαλέσει τη συμπάθεια νέων Δυνάμεων της
εποχής.
Ιδιαίτερη θέση σε αυτό το πλαίσιο κατέχει το φιλελληνικό δόγμα
Monroe, με το οποίο ο 5ος Πρόεδρος των ΗΠΑ James Monroe,
κατά τη διάρκεια του State of the Union Address (2 Δεκεμβρίου
1823) και τάσσοντας ρητώς την ανερχόμενη, τότε, πέραν του Ατλαντικού Δύναμη εναντίον της αποικιοκρατίας, τοποθέτησε, με εξόχως
βαρύνοντα τρόπο από γεωστρατηγική άποψη, την αγωνιζόμενη Ελλάδα ως ισότιμη μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών.
Ακόμη και αν στο υπόβαθρο αυτής της πολύτιμης έκφρασης υποστήριξης ενυπήρχε η επιθυμία της Ουάσιγκτον να κρατήσει τους Ευρωπαίους μακριά από την Αμερικανική ήπειρο, δεν παύει να αποτελεί ένα ορόσημο στη μακρά και επίπονη προσπάθεια απόκτησης
διπλωματικών στηριγμάτων στον αγώνα της Παλιγγενεσίας.
Μία προσπάθεια, στην οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε πρωτοστατήσει ο Ιωάννης Καποδίστριας, πριν υποβάλει, το 1822, την
παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας,
έχοντας διαπιστώσει ότι τα επιχειρήματά του υπέρ της Ελληνικής
υπόθεσης δεν έπειθαν πλέον τον Τσάρο Αλέξανδρο Α’.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις ένα έτος πριν τη δημοσιοποίηση
του νέου αυτού δόγματος της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής,
είχε λάβει χώρα στη Βερόνα ένα ακόμη από την προαναφερθείσα
σειρά Ευρωπαϊκών συνεδρίων, με βασικό αντικείμενο και πάλι την
καταστολή απελευθερωτικών κινημάτων.
Σε αυτό το αρνητικό περιβάλλον για την Ελληνική επανάσταση,
αποδείχθηκε καταλυτικής σημασίας η αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή της Βρετανικής διπλωματίας, με την αντικατάσταση του αυτοχειριασθέντος Castlereagh, οπαδού της εδαφικής ακεραιότητας της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από τον George Canning, η οποία
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σηματοδότησε μία διαμετρική αλλαγή στη στάση της Βρετανίας στο
Ελληνικό ζήτημα και την τοποθέτησή της, πλέον, υπέρ των αγωνιζομένων για την ελευθερία τους Ελλήνων.
Η μεταστροφή της Βρετανικής πολιτικής, σε συνδυασμό με την
θετικότερη έναντι των Ελλήνων στάση της Γαλλίας αλλά και της Ρωσίας (ιδίως μετά την άνοδο στον τσαρικό θρόνο του Νικολάου Α’
το 1825), οδήγησαν στη σύναψη της Συνθήκης του Λονδίνου της
6ης Ιουλίου 1827, μεταξύ των τριών Δυνάμεων.
Η Συνθήκη αυτή προέβλεπε για πρώτη φορά την ίδρυση ενός
αυτόνομου Ελληνικού κράτους υπό την ψιλή επικυριαρχία του Σουλτάνου. Η άρνηση του τελευταίου να την αποδεχθεί οδήγησε βαθμιαία στην καταλυτικής σημασίας ναυμαχία του Ναυαρίνου, τον
Οκτώβριο του 1827.
Ο Ρωσο-τουρκικός πόλεμος του 1828-29 επιτάχυνε τις εξελίξεις
και επιδείνωσε τη θέση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ με
τη Συνθήκη της Ανδριανούπολης το 1829, η Πύλη υποχρεώθηκε
να δεχθεί την Ελληνική ανεξαρτησία, η οποία επικυρώθηκε με το
Πρωτόκολλο του Λονδίνου, που υπεγράφη στις 3 Φεβρουαρίου
του 1830 από Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία.
Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου ήταν η πρώτη επίσημη, διεθνής
διπλωματική πράξη που αναγνώριζε την Ελλάδα ως κυρίαρχο και
ανεξάρτητο κράτος, το οποίο θα επεκτεινόταν νότια της συνοριακής
γραμμής που όριζαν οι ποταμοί Αχελώος και Σπερχειός.
Μία ακόμη ουσιαστική παράμετρος που καθόριζε το Ευρωπαϊκό
σύστημα διεθνών σχέσεων, εντός του οποίου το σύγχρονο Ελληνικό
κράτος εκλήθη να επιδιώξει την πραγμάτωση των εθνικών στόχων,
τόσο αρχικά όσο και στις επόμενες δεκαετίες, είναι οι κοινωνικές
αναταράξεις, οι οποίες, σε συνδυασμό με τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, οδήγησαν στις μεγάλες επαναστάσεις στην Ευρώπη
του 1830 και του 1848.
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Καθ’όσον αφορά τη χώρα μας, η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, οδήγησε στην Εθνοσυνέλευση του 1843 και το πρώτο Ελληνικό Σύνταγμα, ένα από τα πλέον προοδευτικά της εποχής
του.
Ο συνταγματικά, πλέον, κατοχυρωμένος καθορισμός των τομέων κυβερνητικής δράσης, αναβάθμισε το 1844 την Γραμματεία επί
των Εξωτερικών (όπως είχε καθοριστεί κατά την Α’ Εθνοσυνέλευση
της Επιδαύρου) σε Υπουργείο Εξωτερικών.
Η συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της επανάστασης βρίσκει τη χώρα μας σε μία αξιοζήλευτη θέση από πλευράς διεθνών
σχέσεων.
Το δημοκρατικό πολίτευμα, σε συνδυασμό με την προσήλωση
στις αρχές του κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων αλλά και με την συνταγματικά κατοχυρωμένη διάκριση
των εξουσιών, προσδίδουν στη χώρα μας ανεκτίμητα πλεονεκτήματα κατά τη συμμετοχή της στο σύστημα των διεθνών σχέσεων και
την αλληλεπίδραση με άλλα κράτη και κοινωνίες.
Η ισότιμη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό οικοδόμημα και σε πληθώρα Διεθνών Οργανισμών καθιστά την Ελλάδα έναν αξιόπιστο
διεθνή εταίρο και, ταυτόχρονα, παράγοντα σταθερότητας και συνεργασίας, στη βάση του διεθνούς δικαίου.
Η πρόσφατη ανάληψη της Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών
του Συμβουλίου της Ευρώπης έφερε τη χώρα μας, για το εξάμηνο
Μαΐου - Νοεμβρίου 2020 στο τιμόνι του Οργανισμού που αποτελεί θεματοφύλακα αρχών και αξιών όπως η Δημοκρατία, το Κράτος
Δικαίου και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Δόθηκε, επομένως, στη χώρα μας η ευκαιρία να επαναβεβαιώσει την προσήλωσή της σε αυτές τις αρχές και αξίες, οι οποίες και
αποτελούν το θεμέλιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, του παλαιότερου πολιτικού οργανισμού της Ευρώπης, που ιδρύθηκε το 1949,
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στον απόηχο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και εδρεύει στην πόλη
σύμβολο της μεταπολεμικής Ευρώπης, το Στρασβούργο.
Ταυτόχρονα, η Ελληνική Προεδρία ανέλαβε το δύσκολο έργο
να ηγηθεί της προσπάθειας να επικοινωνηθούν εκ νέου τα μηνύματα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των θεμελιωδών
δικαιωμάτων και ελευθεριών και να αναδειχθεί και πάλι η σημασία
τους ως κινητήρια δύναμη για τις κοινωνίες μας και τη δικαιική μας
παράδοση.
Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και διεθνώς, λόγω της πανδημίας, κατέστησαν το εγχείρημα αυτό ακόμη δυσχερέστερο.
Η Ελληνική Προεδρία ανταποκρίθηκε με ενισχυμένο αίσθημα
καθήκοντος και προσαρμοστικότητας, φέροντας τη δοκιμασία αυτή
στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της και του διαλόγου στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Δημιουργώντας την κατάλληλη ψηφιακή και τεχνολογική υποδομή, υπήρξε η πρώτη ψηφιακή Προεδρία στην ιστορία του Οργανισμού, καθιερώνοντας τον όρο “e - Chairmanship” και διοργανώνοντας έναν εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό δράσεων, συνεδρίων,
διασκέψεων, εργαστηρίων και συζητήσεων, ακόμη και καλλιτεχνικών γεγονότων, με ψηφιακό τρόπο.
Στις δράσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται και τέσσερεις Υπουργικές Σύνοδοι, μεταξύ των οποίων και η 130ή Σύνοδος της Επιτροπής Υπουργών (4.11.2020), η οποία υιοθέτησε τη “Διακήρυξη των
Αθηνών”. Πρόκειται για ένα πρωτογενές κείμενο πολιτικής δέσμευσης για την προστασία της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου και
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε καιρό πανδημίας, από τα κράτη
μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Με τη “Διακήρυξη των Αθηνών” και, ταυτόχρονα, με την εξίσου
σημαντική επιτευχθείσα συμφωνία για τη σύσταση Παρατηρητηρίου

69

2021

για τη Διδασκαλία της Ιστορίας, η Ελληνική Προεδρία αφήνει μία
σημαντικότατη παρακαταθήκη στο Ευρωπαϊκό σύστημα αξιών αλλά
και στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες, όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης
μίας κατάστασης ανάγκης με ταυτόχρονο σεβασμό στη Δημοκρατία, το Κράτος Δικαίου και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Ακόμη περισσότερο, όμως, αποδεικνύει ότι σήμερα, 200 χρόνια μετά την έναρξη του αγώνα της ανεξαρτησίας, βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή των διεθνών εξελίξεων, συμμετέχοντας ισότιμα και
ενεργά στο διεθνές γίγνεσθαι, ως παράγοντας σταθερότητας και
συνεργασίας που προάγει τις αρχές και αξίες που διέπουν τον ανεπτυγμένο κόσμο, διαφυλάττοντας, ταυτόχρονα, τα ιερά και τα όσια
της πατρίδας και του έθνους μας, όπως έπραξαν οι αγωνιστές του
1821.
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17
Όταν η πέννα μιλά στο σπαθί
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ποτέ δεν έγινε πεποίθηση στον ελληνικό λαό ότι οι αξίες και οι αρετές
έχουν μιαν ύπαρξη ανεξάρτητη, ως ένα βαθμό, από τους ζωντανούς
ανθρώπους. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί προσόν για ένα λαό.
Από μιαν άποψη δείχνει ότι οι πολλοί περιμένουν και απαιτούν πολλά από τους λίγους, οι οποίοι τους καθοδηγούν ή τους κυβερνούν.
Από μιαν άλλη άποψη, όμως, η απαίτηση αυτή θέτει σε αδυσώπητη
δοκιμασία τους ηγέτες, γεγονός που κατά κανόνα οδηγεί στη διαπίστωση ότι εκείνοι από τους οποίους αναμένονται τα καλύτερα, ούτε καν
τα πλησιάζουν. Είναι μια διάψευση που έχει χαράξει επανειλημμένα
στη χώρα μας την κοινή συνείδηση. Σε περιόδους, μάλιστα, εθνικής
αναστάτωσης και αυξημένων προσδοκιών, ανάμικτων με φόβους, οι
πληγές που άφησε ήταν τόσο βαθιές όσο και μια ήττα από τους εξωτερικούς εχθρούς.
Κατά την Επανάσταση του ‘21 οι σχετικές μαρτυρίες αφθονούν.
Μια από τις πιο εύγλωττες και σφραγισμένες έντονα από την έξαψη
των καιρών, είναι η επιστολή που έστειλε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος
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στον Κοραή τον Απρίλιο του 1823. Ο οπλαρχηγός απευθύνεται στον
εκπατρισμένο λόγιο με έναν σεβασμό και μιαν ευγνωμοσύνη που φαίνεται από τις πρώτες κιόλας γραμμές ότι αποτελούν το προοίμιο ενός
αιτήματος. Η επιστολή κατατρύχεται από αγωνία: ο παραλήπτης της καλείται να έλθει το γρηγορότερο κοντά στους αγωνιζόμενους ομοεθνείς
του. Δεν είναι, πλέον, αρκετό να εκδίδονται βιβλία στην αλλοδαπή,
να κυκλοφορούν σκέψεις και προτάσεις, χρήσιμες για την απελευθέρωση των υποδούλων και για την συγκρότηση ενός ανεξάρτητου
κράτους. Ακόμη πιο ουσιαστικό, κατά τον επιστολογράφο, είναι ο
εκλεκτός και θερμός υποστηρικτής των ελληνικών δικαίων να έλθει
στη γενέτειρα και εκ του σύνεγγυς να παρέμβει ώστε οι αγαθές ιδέες
του να ριζώσουν πραγματικά στα κακοτράχαλα πάτρια εδάφη. Για να
γίνει αποδεκτή μια αλήθεια χρειάζεται να πάρει ενσαρκωμένη μορφή.
Αυτοπροσώπως ο Κοραής, με την επιτόπια παρουσία του, πρέπει να
επωμισθεί τις υποδείξεις του για την ορθή διακυβέρνηση, την ισονομία, την αποφυγή των διχασμών. Διαφορετικά, οι φωτεινές ιδέες θα
εξανεμιστούν, όπως συμβαίνει με όλα τα αόριστα λόγια, με όλες τις
ευχές που λένε οι καλοπροαίρετοι, πλην άπραγοι άνθρωποι.
Η φωνή του Ανδρούτσου έχει έναν τόνο σχεδόν σπαρακτικό: πηγάζει από το προαίσθημα ότι οι φατρίες και οι παρατάξεις που έχουν
ήδη σχηματισθεί, απειλούν να σύρουν την Επανάσταση στον άθλιο
δρόμο της διχόνοιας και της αλληλοεξόντωσης. Τα προμηνύματα γίνονται ακόμα πιο σκοτεινά καθώς μας αφήνουν να μαντέψουμε πως η
δίνη του εμφυλίου και των παθών του έχει αρχίσει να παρασέρνει και
τον ίδιο τον Ανδρούτσο. Παλεύει για να γλυτώσει. Καλεί σε βοήθεια
έναν άνθρωπο του λόγου για να ξορκίσει την έλλειψη σύνεσης, τις
παρορμήσεις και τις ορέξεις, το «φίλαρχον» και το «φιλόπλουτον» τα
οποία, όπως καταγγέλλει, δεσπόζουν πλέον στην πολιτική σκηνή.
Όταν, κατόπιν, διαβάζουμε στην απάντηση του Κοραή ότι η μετάβασή του στην πατρίδα είναι αδύνατη, λόγω γήρατος και ασθενειών,

72

1821-2021 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

καταλαβαίνουμε ότι στην άλλη πλευρά, ο αποδέκτης της μένει κυριολεκτικά με άδεια χέρια. Δεν μπορεί να αγγίξει την αλήθεια. Ο φορέας
της, ο εκπρόσωπός της είναι απών. Έχουν διατυπωθεί σκέψεις, έχουν
αναπτυχθεί συλλογισμοί, έχει υπογραμμισθεί το ορθό και το ωφέλιμο
για το έθνος. Είναι μόνο λέξεις πάνω στο χαρτί. Παραμένει άδηλο σε
ποια θερμοκρασία της ψυχής αντιστοιχούν, τι θα θυσίαζε αυτός που
τις έγραψε για να δει το πνεύμα του να μετατρέπεται από διδαχή σε
πράξη. Πίσω απ’ τις λέξεις το πρόσωπο του συγγραφέα αποτραβιέται,
σβήνει. Πόσο δυσβάστακτο το κενό για τους Έλληνες, γι’ αυτούς που
όλα και όλους θέλουν να τα ψηλαφούν, να τα περιεργάζονται, να τα
ρωτούν, ή να τα ανακρίνουν, αν είναι πρόσωπα. Όμως αυτή είναι η
συνθήκη για τις ανθρώπινες υποθέσεις. Τα αφηρημένα δεν είναι για
να τα χειριζόμαστε σαν συγκεκριμένα. Οι ιδέες επιδρούν εξ αποστάσεως, δοκιμάζονται, ελέγχονται, κρίνονται. Αλλά είναι καταστροφικό
να θέλει κανείς να βλέπει ολόκληρη τη δικαιοσύνη πάνω σ’ έναν
δικαστή, ολόκληρη τη δημοκρατία πάνω σ’ έναν βουλευτή, ολόκληρη
τη γνώση πάνω σ’ έναν δάσκαλο, ολόκληρη την ευσπλαχνία σ’ έναν
ιερέα. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας στάσης είναι η απογοήτευση, που
μετά τους ανθρώπους θα μολύνει και οτιδήποτε πάρει το όνομα του
«καλού» ή του «πρέποντος».
Το προαίσθημα του Ανδρούτσου αποδείχθηκε σωστό. Φάνηκε πως
οι Έλληνες δυσκολεύονται πολύ να κρατήσουν τα ιδεατά πράγματα
έξω από τις φθορές που επιφέρει η πραγματικότητα στο κάθε τι. Όλη
η ιστορία τους - όπως και η κοινωνική τους ζωή - είναι σημαδεμένη
από αυτή τη δυσκολία. Δεν θα ορθοποδήσουν ποτέ αν δεν την ξεπεράσουν. Είναι υποχρεωμένοι να πιστέψουν σε κάτι που δεν το πιάνει
αμέσως το μάτι τους. Να γίνουν εύπιστοι; Φυσικά, όχι. Αυτό ούτε
γίνεται, ούτε πρέπει να γίνεται. Το να σκέπτονται όμως πως η πατρίδα
τους, εκτός από πραγματικότητα, είναι και μια δυνατότητα, αυτό διαφέρει. Όσο διαφέρει το όνειρο από το ιδεώδες. Με το όνειρο απο-
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μακρυνόμαστε από την πραγματικότητα. Με το ιδεώδες επιστρέφουμε
για να την αναμορφώσουμε. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να είμαστε
λιγότερο δύσπιστοι στα μη εντελώς ορατά. Η Ελλάδα ανήκει σ’ αυτά.
Ένα μέρος της βρίσκεται πέρα από τα λάθη, τις αδυναμίες, τα εγκλήματα ή και τις φευγαλέες εξάρσεις των γόνων της.
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18
Ο θρίαμβος της γενναιότητας
ΝΙΚΟΣ Α. ΚΟΥΚΗΣ
Υπεύθυνος Λυκείου Εκπαιδευτηρίων Δούκα
Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού
Τα 200 χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Επαναστατικού Αγώνα σηματοδοτούν, αναμφίβολα, μια πρόκληση για την βαθιά κατανόηση των
αρετών του Γένους αλλά και μια αφορμή για μια νηφάλια συνεξέταση
κάποιων αδυναμιών οι οποίες κατά τους αιώνες που διανύθηκαν από
την έκρηξη της επανάστασης εξακολουθούν να μας συντροφεύουν και
να απομυζούν τους χυμούς του έθνους.
Το εγχείρημα που έχει την αφετηρία του, συμβολικά έστω, τον
Σεπτέμβριο του 1814 στην Οδησσό, όταν τρεις μικροέμποροι ίδρυσαν τον οργανωτικό βραχίονα της επαναστατικής εκκίνησης, τη Φιλική
Εταιρεία, ήταν ολόκληρο ένα παράτολμο και ριψοκίνδυνο βήμα. Οι
εμπνευστές της Φιλικής ήταν διαποτισμένοι από το πνεύμα του Διαφωτισμού και την επαναστατική ορμή της Γαλλικής Επανάστασης, η οποία
προέβαλε τα δικαιώματα του ελεύθερου πολίτη, έναντι καταπιεστικών
καθεστώτων. Ωστόσο, η πορεία των πραγμάτων κρίνεται στο ρεαλιστικό επίπεδο και όχι στο προθετικό. Και εκεί η πραγματικότητα ήταν
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αποκαλυπτική και τα δεδομένα δυσχερή για τα φιλόδοξα σχέδια των
Φιλικών. Επιπλέον, θα έπρεπε να πείσουν τους ομοεθνείς τους για την
σοβαρότητα της προετοιμασίας και τις ελπίδες επίτευξης του στόχου.
Και εδώ όμως όλα ήταν αρνητικά. Ο ελληνισμός ζούσε διάσπαρτος
από τη Δύση μέχρι τη Μ. Ασία και από το Βορρά της Βαλκανικής μέχρι
την Κρήτη και την Κύπρο. Μετά το 1815 «η αρχή της νομιμότητας» της
Ιεράς Συμμαχίας επέβαλλε τον απαρασάλευτο γεωπολιτικό χάρτη της
παλινόρθωσης και της εξόντωσης των επαναστατικών πυρήνων. Έλληνες
διανοούμενοι (Κοραής) αλλά και άνθρωποι που διάβαζαν καλά τα διεθνή πράγματα (Καποδίστριας) συνιστούσαν υπομονή και μιλούσαν για
άκαιρο επαναστατικό οίστρο που ενδεχομένως θα οδηγούσε σε εθνική
καταστροφή. Οι εξελίξεις ωστόσο υπήρξαν ραγδαίες και το ενθουσιαστικό επαναστατικό πνεύμα προσπέρασε τις δικαιολογημένες ενστάσεις
σαρώνοντας τις παραδοσιακές ιδέες, τις οικογενειακές και τοπικιστικές
αντιλήψεις, και οδήγησε το βηματισμό των επαναστατών στη νεωτερική
εκδοχή της ιστορικής αντίληψης με βάση τις εθνικές βλέψεις.
Η Επανάσταση του ‘21, αυτή η βαθιά για το έθνος ιστορική τομή,
γεννά σε όλους μας απορίες, θαυμασμό και προβληματισμούς. Είναι
το έργο σπουδαίων πνευματικών και στρατιωτικών ηγητόρων, οι οποίοι κατόρθωσαν να διεθνοποιήσουν το μακροχρόνιο εθνικό αγώνα
αλλά και αποτέλεσμα της αδάμαστης θέλησης του απλού λαού, ο
οποίος αν και έβλεπε την δήωση που προκαλούσε ο Ιμπραήμ, ήταν
αυτός ο οποίος απέδειξε αντοχές απίστευτης ισχύος και με την υπερήφανη επιμονή του, προκάλεσε, τελικώς, την επέμβαση «προστάτιδων»
στο Ναυαρίνο. Κοντά σε αυτά αξίζει να παραμείνουμε κριτικοί έναντι
αδυναμιών, παθών και λανθασμένων επιλογών που λίγο έλειψαν να
τινάξουν στον αέρα τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας και να αφανίσουν
τις θυσίες των Ελλήνων, έναντι της πανίσχυρης οθωμανικής αυτοκρατορίας που διέθετε τεράστιους οικονομικούς πόρους, στρατιωτική και
διπλωματική ισχύ.
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Οι Έλληνες αυτά τα 200 χρόνια διπλασίασαν την εδαφική έκταση
του νεοσύστατου κράτους, διατήρησαν τη θέση τους στο διεθνές δημοκρατικό-δυτικό σύστημα και εντάχθηκαν σε μεγάλους οργανισμούς
που διαμόρφωσαν περιβάλλον γεωπολιτικής ασφάλειας έναντι επιθετικών γειτόνων. Δεν έλειψαν βέβαια οι παρορμητικές και απαράσκευες ενέργειες (ο ατυχής ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897), οι
υπερβολικές φιλοδοξίες επέκτασης (1920-1922) στη Μ. Ασία μετά
τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο, τα λάθη στη διαχείριση των οικονομικών
του κράτους, επιλογές που βασίζονταν συχνά σε μια ευκαιριακή και
παροντική αντίληψη των πραγμάτων.
Ο Διονύσιος Σολωμός έλεγε ότι: «Εθνικό είναι ό,τι είναι αληθινό»,
πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούμε και δεν πρέπει να πορευόμαστε χωρίς αναφορές στην πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να κρύβουμε
την αλήθεια, τα νέα δεδομένα, και τις αδυναμίες μας. Αυτονόητο είναι
ότι δεν μπορούμε να επιτρέπουμε σε ιδεολογικά νεφελώματα να εμποδίζουν, μέσα στην ομίχλη του ψεύδους, τη θέαση της πραγματικότητας.
Και αυτή η νέα πορεία θα επιτρέψει τις προσαρμογές, συχνά δύσκολες
και οδυνηρές αλλά αναγκαίες. Και το καλύτερο θα ήταν να καταπολεμούμε πάθη, όπως αυτά που λίγο έλειψαν να αποδιοργανώσουν την
Επανάσταση και να την εκτροχιάσουν κατά τους σκληρούς και μάταιους
εμφυλίους πολέμους την ώρα που ο Ιμπραήμ αποβιβαζόταν ανεμπόδιστα στην Πελοπόννησο.
Ο Κολοκοτρώνης έλεγε ότι «ο θεός έχει υπογράψει την απελευθέρωση της Ελλάδος και δεν παίρνει την υπογραφή του πίσω». Η φράση είχε, αναμφίβολα, την αξία της, όταν ο Γέρος έπρεπε με το λόγο
του να εμψυχώσει και να καθοδηγήσει τους αγωνιστές του, αλλά και
να εμποδίσει την λιποψυχία να εγκατασταθεί στη ψυχή τους την ώρα
του ύστατου Αγώνα. Ταυτόχρονα οφείλουμε να είμαστε επιφυλακτικοί
στη γενίκευση υπεραισιόδοξων απόψεων. Γιατί εκείνο που μπορεί να
ανυψώσει την Ελλάδα είναι ο πατριωτισμός που ενώνει, ο σχεδιασμός
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που εμπνέει, η οργάνωση που πολλαπλασιάζει, η συνεργασία που
βελτιώνει και εμποδίζει την εμφάνιση του φανατισμού και των εγωιστικών παθών.
Οι πρόγονοί μας ήρθαν αντιμέτωποι με τον φατριασμό και τον
τοπικισμό, αδυναμίες και δεν τις υπερέβησαν πάντοτε. Σε αρκετές των
περιπτώσεων θα μπορούσαμε να τους δικαιολογήσουμε ως τέκνα μιας
ιστορικής εποχής με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ας κοιτάξουμε όλοι
τον σημερινό εαυτό μας χωρίς άλλοθι και ας απαλλαγούμε από τους
σύγχρονους φατριασμούς, το ατομικό και κομματικό συμφέρον που
συχνά υπερέχει έναντι του εθνικού και κοινωνικού μας καθήκοντος.
Μπορεί το νεοσύστατο κράτος να υπολειπόταν σε έκταση έναντι
των φιλοδοξιών του Γένους. Όμως η Ελλάδα στα διακόσια χρόνια
από τότε διπλασίασε την έκτασή της, κατόρθωσε να εδραιώσει μία
ανθεκτική δημοκρατία και να συμπεριλαμβάνεται στα πλουσιότερα σαράντα κράτη του κόσμου. Και γι αυτό πρέπει να είμαστε υπερήφανοι
αλλά πρωτίστως άξιοι συνεχιστές.
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19
Γιορτάζει η Ύδρα και η Ελλάδα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ
Δήμαρχος Ύδρας,
Επίκουρος Καθηγητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων
Η συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 προσφέρει σε όλους τους Έλληνες, μια μοναδική ευκαιρία αναστοχασμού,
ενίσχυσης της ιστορικής μας αυτογνωσίας, κριτικής αποτίμησης της πορείας μας μέχρι σήμερα αλλά και την αφορμή για μια προσπάθεια
χαρτογράφησης του μέλλοντός μας. Μας προσφέρεται, με άλλα λόγια, η δυνατότητα να δημιουργήσουμε, με τις γνώσεις και τις εμπειρίες
του σήμερα, μια γέφυρα που συνδέει το χθες με το αύριο της Πατρίδας μας και του Ελληνισμού γενικότερα.
Κάθε τόπος της Επαναστατημένης Ελλάδας είχε τη δική του συνεισφορά, σε αυτή την μεγαλειώδη και ηρωική προσπάθεια που ξεκίνησε το 1821 και πέτυχε, σε αντίθεση με όσες προηγήθηκαν, να απελευθερώσει το έθνος και να θέσει τα θεμέλια του Ελληνικού Κράτους.
Κάθε τόπος πάλι, έχει χρέος να αναδείξει τη συνεισφορά του σε αυτή
τη συλλογική προσπάθεια όχι μόνο για να τονώσει την ιστορική μνήμη
και την εθνική συνείδηση των κατοίκων του αλλά για να βοηθήσει τους
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Έλληνες σήμερα να καταλάβουν πώς ορισμένα πράγματα που βιώνουμε και ο τρόπος που τα βιώνουμε, οφείλονται σε αυτές τις μικρές ή
μεγάλες συνεισφορές κάθε γωνιάς της Ελλάδας.
Η Ύδρα είναι ένας τέτοιος τόπος. Ένα μικρό Νησί με τεράστια συνδρομή, σε όλα τα επίπεδα, στην προσπάθεια της εθνικής μας παλιγγενεσίας. Αυτή η συνδρομή είναι σε γενικές γραμμές σε κάποιους γνωστή, σ’ άλλους λιγότερο. Λίγοι είναι όμως αυτοί που την γνωρίζουν με
ουσιαστικό τρόπο και στις πραγματικές της διαστάσεις. Μοιάζει να την
κάλυψε και αυτή, η αχλή του θρύλου που σκέπασε τα γεγονότα του
‘21. Και ο μύθος, όσο χρήσιμο εργαλείο μπορεί να αποδειχθεί για
την συλλογική συνείδηση, άλλο τόσο εύκολα μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην κριτική ματιά και αξιολόγηση, που με την σειρά τους μπορούν
να οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα.
Η τεράστια ανάπτυξη της ναυτιλίας του Νησιού μετά το δεύτερο
μισό του 18ου αιώνα και κατά την πρώτη δεκαετία του 19ου το ανέδειξε σε εμπορικό και οικονομικό κέντρο διεθνούς εμβέλειας με τη
δική του κατασκευαστική και επισκευαστική βάση πλοίων. Οι 186
οπλισμένες μονάδες του εμπορικού στόλου της Ύδρας αποτέλεσαν την
αιχμή του δόρατος στον κατά θάλασσα αγώνα, προκαλώντας τεράστιες φθορές στρατηγικής σημασίας στον τουρκικό και αιγυπτιακό στόλο.
Ουσιαστικά οι Υδραίοι μετέτρεψαν τα σιτοκάραβά τους σε πολεμικά
και αντιμετώπισαν με μεγάλη επιτυχία τα μεγαλύτερα σε εκτόπισμα
και ισχύ πυρός πλοία του εχθρού. Η ηγετική πολιτική ικανότητα των
Υδραίων προκρίτων με επικεφαλής τον Λάζαρο Κουντουριώτη σε συνδυασμό με την στρατιωτική ηγεσία του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη και των υπολοίπων πλοιάρχων και ναυτών του Υδραϊκού στόλου
αποτέλεσαν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι σ’ έναν υλικά και
αριθμητικά μόνο ισχυρότερο αντίπαλο.
Ο Ανδρέας Μιαούλης αδιαμφισβήτητα υπήρξε, αν όχι ο σημαντικότερος, σίγουρα ένας από τους πιο σημαντικούς ναυτικούς ηγέτες του
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Εθνικο-Απελευθερωτικού μας Αγώνα και για αυτό τον λόγο, η μορφή
του δίκαια κατατάσσεται στο πάνθεον των ηρώων. Οι ναυμαχίες των
Πατρών, του Αργολικού, της Λήμνου, του Γέροντα, της Μεθώνης, της
Κρήτης και της Μυτιλήνης, στις οποίες πρωταγωνίστησε ο Υδραίος
Ναύαρχος, επικυρώνουν τον ισχυρισμό ενός μεγάλου σύγχρονου
στρατηγικού αναλυτή ότι: «δεν υπάρχει λόγος κάποιος να μελετήσει
την στρατηγική, εάν δεν πιστεύει ότι η ροή της ιστορίας μπορεί ν’
αλλάξει μέσω των επιλογών που γίνονται από άτομα». Και αυτό έκανε ο Μιαούλης. Με τις επιλογές και το σθένος του, άλλαξε τη ροή
της Ιστορίας της Πατρίδας μας. Όπως έπραξαν άλλωστε και όλοι οι
συμπατριώτες του, επώνυμοι και ανώνυμοι. Οι Κουντουριωταίοι, οι
Μπουντούρηδες, οι Κριεζήδες, οι Τομπάζηδες, ο Σαχτούρης, ο Τσαμαδός, ο Πιπίνος, οι Ραφαλιάδες, ο Πινότσης, ο Μπίκος, ο Σαχίνης,
ο Βούλγαρης, ο Κιβωτός και όλοι οι αφανείς αλλά ηρωικοί ναύτες του
Υδραϊκού στόλου και μαζί με αυτούς, ο Πρωτεργάτης της Ελληνικής
Επανάστασης στην Ύδρα, ο Αντώνιος Οικονόμου.
Δεν είναι καθόλου τυχαία η αναφορά που έχει καταχωρηθεί το
1826 στα αρχεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία καταλήγει
στο συμπέρασμα ότι εάν καταληφθεί το Νησί της Ύδρας, η επανάσταση των Ελλήνων σύντομα θα τελειώσει!
Αυτή είναι ή Ύδρα και έχει κάθε λόγο να γιορτάζει για τα παιδιά
της. Ένα νησί πρωτοστάτης σε όλες τις μεγάλες στιγμές του σύγχρονου
Ελληνισμού. Ένα νησί που συνεχίζει την παράδοση του Θεμιστοκλή
και του Μιαούλη και στους Βαλκανικούς Πολέμους με ένα άλλο μεγάλο τέκνο του: τον Ελευθερωτή του Αιγαίου, Ναύαρχο και Πρώτο
Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Παύλο Κουντουριώτη. Ένα
Νησί γενέτειρα 5 Πρωθυπουργών της Ελλάδας και μεγάλων ζωγράφων. Ένα νησί που δικά του παιδιά, πολέμησαν για το αγαθό της Ελευθερίας και στο πλευρό άλλων λαών του κόσμου. Όπως οι Νικόλαος
Κολμανιάτης και Σαμουήλ Σπύρου, που βοήθησαν την Αργεντινή να
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βρει τον δρόμο της δικής της Ανεξαρτησίας και τους τιμά γι’ αυτό, ως
εθνικούς της ήρωες.
Γιορτάζει η Ύδρα που έγινε δεύτερη πατρίδα μεγάλων δημιουργών
από ολόκληρο τον κόσμο, του Καναδού Leonard Cohen, του Αυστραλού George Johnston, του Αμερικανού Brice Marden. Που φιλοξένησε μεγάλες μορφές του Ελληνικού και Διεθνούς Κινηματογράφου,
όπως τη Σοφία Λόρεν, τον Ζιλ Ντασέν, τη Μελίνα Μερκούρη, την
Έλλη Λαμπέτη. Η Ύδρα, που ακόμα λειτουργεί σε αυτή η αρχαιότερη
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στον κόσμο. Η Ύδρα του Νεομάρτυρα Αγ. Κωνσταντίνου με τις πανέμορφες εκκλησιές και τα Μοναστήρια
της και τη λαμπρότητα και κατάνυξη της χριστιανικής της παράδοσης.
Γιορτάζει η Ύδρα με τους ζεστούς και φιλόξενους κατοίκους της.
Γιορτάζει η Ύδρα του σήμερα, ένα Νησί κοσμοπολίτικο, χωρίς
τροχοφόρα με μοναδικό φυσικό κάλλος και πανέμορφη παράδοση.
Γιορτάζει η Ύδρα μαζί με όλη την Ελλάδα και τους Έλληνες όπου γης
200 χρόνια ελεύθερου εθνικού βίου. Σε αυτή τη γιορτή είναι όλοι οι
φιλελεύθεροι άνθρωποι προσκεκλημένοι. Είναι η γιορτή για το πανανθρώπινο αγαθό της Ελευθερίας!
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20
Το συμμέτοχον πάθος της Κύπρου
στον Αγώνα του 1821
ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
φιλόλογος, συγγραφέας
H παρουσία και η προσφορά της Κύπρου στους αγώνες του Έθνους
υπήρξε πάντοτε ενεργός και αδιαμφισβήτητη. Από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα, η Μεγαλόνησος έδωσε και εξακολουθεί να δίνει
το μαχητικό της παρόν στο πλευρό της μητέρας Ελλάδας.
Σκόπιμο είναι, πριν εστιάσουμε στον Αγώνα του 1821, να επιχειρήσουμε μια σύντομη αναδρομή, προκειμένου να καταφανεί αυτό που
καταμαρτυρεί η ίδια η ιστορία.
Η Κύπρος θα διαμορφώσει την Ελληνική φυσιογνωμία της από τα
προϊστορικά χρόνια και θα ακολουθήσει την κοινή πορεία του Ελληνισμού. Ο Όμηρος στην Ιλιάδα καταγράφει τη συμμετοχή των Κυπρίων
στον Τρωικό Πόλεμο με πλοία και άντρες, ενώ αφιερώνει εκπληκτικούς στίχους για την περιγραφή του θώρακα του Αγαμέμνονα, που
χάρισε σ’ αυτόν ο βασιλιάς της Κύπρου, Κινύρας. Με τον Τρωικό Πόλεμο συνδέεται άμεσα η πόλη της Σαλαμίνας, που ίδρυσε ο Τεύκρος
σε ανάμνηση της δικής του πατρίδας. «Ες γην εναλίαν Κύπρον, ου
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μ’ εθέσπισεν οικείν Απόλλων (…)», απαντά σε ερώτηση της Ελένης,
όπως αναφέρει ο Ευριπίδης στην ομώνυμη τραγωδία του.
Εκτός από τον Τεύκρο, αρκετοί ήταν οι ήρωες του Τρωικού Πολέμου καθώς και άλλοι ξακουστοί Έλληνες που έκτισαν πόλεις στην Κύπρο. Ο Αγαπήνωρ από την Αρκαδία ίδρυσε την Πάφο, ο Χαλκάνωρ
το Ιδάλιον, ο Πράξανδρος από τη Λακωνία την Λάπηθο, ο βασιλιάς
Κηφέας από την Κερύνεια της Πελοποννήσου (δίπλα στο Αίγιο) ίδρυσε την κατεχόμενη σήμερα, πόλη της Κερύνειας. Οι σχέσεις με τη
μητροπολιτική Ελλάδα θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, κατά τη
διάρκεια των κλασσικών και Ελληνιστικών χρόνων.
Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, η Κύπρος θα δεχθεί τον Χριστιανισμό
και, έτσι, το ομόγλωσσον και το ομόθρησκον θα δεθεί με το όμαιμον. Η Κύπρος, δηλαδή, θα πορευτεί με τον Ελληνισμό έχοντας
«όμοια γλώσσα, όμοια ψυχή». Στα 1191 η Μεγαλόνησος θα περάσει στα χέρια των σταυροφόρων του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου,
προδικάζοντας την τύχη της Βασιλεύουσας στην Τέταρτη Σταυροφορία. Η δυτική κυριαρχία (Ναΐτες, Λουζινιανοί, Βενετσιάνοι, Άγγλοι)
θα κρατήσει μέχρι το 1571, οπότε το νησί θα κατακτηθεί από τους
Τούρκους. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας θα διαμορφωθεί η δημογραφική και πολιτική υπεροχή του Ελληνικού στοιχείου. Πολύ σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η εθναρχούσα εκκλησία, προς όφελος
του λαού.
Στα νεότερα χρόνια, η ιδέα της Αναγέννησης του έθνους, είχε μεγάλη απήχηση και στην Κύπρο. Στην πρώτη επαναστατική απελευθερωτική κίνηση που εκδηλώθηκε από τον Ρήγα Φεραίο, συμμετείχαν
έμποροι και λόγιοι από τη Σιάτιστα, από την Καστοριά μέχρι τη Χίο
και την Κύπρο. Όταν η Αυστριακή αστυνομία συνέλαβε τον Ρήγα στην
Τεργέστη, ακολούθησαν συλλήψεις μελών των συνωμοτικών πυρήνων
στη Βιέννη και την Πέστη. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ιωάννης Καρατζάς,
31 ετών, δάσκαλος από τη Λευκωσία. Τελικά, όλοι θα βρουν τραγικό
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θάνατο στον πύργο Νεμπόιζα του Βελιγραδίου και τα πτώματά τους
θα ριχτούν στο Δούναβη.
Η συμμετοχή των Ελλήνων της Κύπρου στην Ελληνική Επανάσταση
του 1821 ήταν πλατιά και πολυεπίπεδη. Κατά την προεπαναστατική περίοδο, πολλοί Κύπριοι ήταν ήδη εγκατεστημένοι σε περιοχές, όπου είχε
μεταδοθεί η φλόγα της Επανάστασης, γι’ αυτό και αυθόρμητα εντάσσονται στους πυρήνες των Ελλήνων Επαναστατών. Ένας μεγάλος αριθμός εθελοντών θα βρεθούν στην Πελοπόννησο μετά την έκρηξη της
Επανάστασης, ενώ άλλοι έλαβαν μέρος σε επαναστατικές διαδικασίες
στην ίδια την Κύπρο. Παράλληλα, πολλοί Κύπριοι που αναγκάστηκαν
να φύγουν από την Κύπρο, εξαιτίας της αποκαλύψεως της συνωμοτικής-απελευθερωτικής τους δράσης, κατέφυγαν σε ορισμένες Ελληνικές
παροικίες της Ευρώπης, όπου αναδείχθηκαν σε δραστήρια μέλη.
Πολλές επίσημες μαρτυρίες επιβεβαιώνουν τον ηρωισμό και το
πνεύμα αυτοθυσίας των Κυπρίων. Ο Υποστράτηγος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, την 1η Ιουλίου 1841, υπογράφει και εγχειρίζει επίσημο
έγγραφο στον Κύπριο ευπατρίδη, Νικόλαο Θησέα από τον Στρόβολο
της Λευκωσίας, ο οποίος «(...) υπό τας διαταγάς του Δημ. Υψηλάντου
συνεμέθεξεν εις τας εναντίον του Μαχμούτ Πασά της Δράμας μάχας
το 1822». Σημειώνει, ακόμη, ότι «Ο κύριος Νικόλαος Θησεύς δεν
κατεδέχθη να επιβαρύνη το Εθνικόν Ταμείον (...) καθ’ ην εποχήν η
Πελοποννησιακή Γερουσία ηξίωσεν εις αυτόν την αρχηγίαν των ξένων
στρατιωτών».
Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης, πάλι, σε ένα χωρίο των Απομνημονευμάτων του γράφει: «Τότε εκεί οπού ριχτήκαμεν στο γιουρούσι μού
επληγώθη βαρέως και ύστερα απέθανεν ο καλός και γενναίος πατριώτης Μιχάλης Κυπραίος».
Άξιος μνείας επίσης είναι ο Επίσκοπος Νικομηδείας Αθανάσιος Καρύδης από τη Λάρνακα, στενός συνεργάτης του Πατριάρχη Γρηγορίου
του Ε’, ο οποίος απαγχονίστηκε στις 10 Απριλίου 1821.
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Ιδιαίτερη αναφορά επιβάλλεται να γίνει για την μεγάλη οικογένεια
Οικονομίδου, της οποίας, όσα μέλη διασώθηκαν από τις σφαγές του
Ιουλίου του 1821 στην Λευκωσία, εγκαταστάθηκαν στην Ιταλία και στην
Κέρκυρα, όπου και διακρίθηκαν στη διοίκηση της Ιονίου Πολιτείας.
Είναι πολλές οι ιστορικές μαρτυρίες ότι πολλοί Κύπριοι μυήθηκαν
στη Φιλική Εταιρεία. Ο πρώτος φιλικός που επισκέφθηκε την Κύπρο,
ήταν ο Μετσοβίτης Δημήτριος Ίπατρος, ο οποίος βρήκε πολύ πρόθυμους τόσο τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό όσο και τους σπουδαιότερους προκρίτους του νησιού να προσφέρουν σε χρήμα και είδη για
την προετοιμαζόμενη Επανάσταση. Την εντολή για την είσπραξη των
συνεισφορών αυτών έδωσε ο Δημήτριος Υψηλάντης στο Αντώνιο Πελοπίδα, ο οποίος και μύησε τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό στη Φιλική
Εταιρεία. Γράφει ο Δημήτριος Υψηλάντης προς τον Κυπριανό: «Ο κύριος Δημήτριος Ίπατρος με εβεβαίωσε περί της γενναίας συνεισφοράς
σας, την οποίαν η υμετέρα Μακαριότης υπεσχέθη προς αυτόν δια
τον “Σχολείον” της Πελοποννήσου. Όθεν (...) κρίνω απαραίτητον να
ευχαριστήσω την Υμετέραν Μακαριότητα και να την ειδοποιήσω ότι η
έναρξις του Σχολείου εγγίζει». Είναι γνωστό ότι για λόγους ασφάλειας
στην μεταξύ τους επικοινωνία, οι Έλληνες είχαν καθιερώσει ένα συνωμοτικό λεξιλόγιο. Το “Σχολείο” παρέπεμπε στην Επανάσταση.
Όμως, όταν ξέσπασε η επανάσταση, οι επιπόλαιες ενέργειες κάποιων φιλικών μετά το κίνημα του Υψηλάντη στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, έδωσε την αφορμή στον Τούρκο ηγεμόνα του νησιού Κιουτσούκ,
να αφοπλίσει τους Κυπρίους και να επιδοθεί σε ένα όργιο σφαγών
την 9η Ιουλίου 1821. Για δύο βδομάδες, 470 Κύπριοι Αρχιερείς,
ιερείς, προύχοντες και λαϊκοί είτε απαγχονίστηκαν είτε αποκεφαλίσθηκαν. Ανάμεσα τους, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και οι Μητροπολίτες:
Πάφου Χρύσανθος, Κιτίου Μελέτιος, Κυρήνειας Λαυρέντιος, ο Ηγούμενος Κύκκου Ιωσήφ, ο Ηγούμενος Σταυρού Ομόδους, Δοσίθεος και
πολλοί άλλοι.
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Όσοι διέφυγαν τις σφαγές, κατέληξαν στην Ευρώπη, όπου οργάνωσαν επαναστατικούς πυρήνες. Δέκα από «τους κατά θείαν βοήθειαν εν
Ευρώπη διασωθέντας Κυπρίους» υπογράφουν στη Ρώμη ή στο Παρίσι
την πρώτη Κυπριακή επαναστατική διακήρυξη: «Έχομεν κάθε δίκαιον
να μην γνωρίζομεν πλέον δια διοίκησιν τους αιμοβόρους τούτους ληστάς, αλλά συμφώνως με τους λοιπούς αδελφούς ημών Έλληνας, θέλομεν προσπαθήσει δια την Ελευθερίαν της πάλαι ποτέ μακάριας, ήδη
δε τρισαθλίας νήσου Κύπρου».
Αυτό το έγγραφο με ημερομηνία 6 Δεκεμβρίου 1821 υπέγραψαν
ο Επίσκοπος Τριμυθούντος Σπυρίδων, ο Έξαρχος Ιωαννίκιος, ο Αρχιμανδρίτης του Αρχιεπισκόπου Θεόφιλος, και επτά πρόκριτοι.
Στη διάρκεια της Επανάστασης καταμαρτυρείται η συχνή προσέγγιση του Κανάρη στη βόρεια ακτή της Κύπρου. Εκεί κατέφθαναν Κύπριοι από τα χωριά Λάπηθος και Καραβάς με πολλές προμήθειες,
περισσότερες από όσες ζητούσε ο Κανάρης. Μάλιστα, ο Κηπιάδης
στα απομνημονεύματά του αναφέρει ότι πολλοί Κύπριοι κρύβονταν
στα καράβια και έτσι κατόρθωναν να φτάσουν στην Ελλάδα για να
πολεμήσουν.
Οι εθελοντές που, τελικά, κατόρθωσαν με πολλές δυσκολίες να
φτάσουν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, ήταν πολλοί. Ο αριθμός τους ήταν μεγάλος και δυσανάλογος προς το μέγεθος
του Κυπριακού πληθυσμού που εκείνη την εποχή έφτανε τις 80.000.
Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των Κυπρίων εθελοντών έφτασε τους
1.000.
Ο πόθος των Ελλήνων της Κύπρου για την ελευθερία υπήρξε αναμφισβήτητα μεγάλος. Οι επιλογές όμως ήταν περιορισμένες, εξαιτίας
της αποστάσεως από τον εθνικό κορμό. Όμως, τα τολμηρά σχέδια και
οι επινοήσεις, προκαλούν, ειδικά στις μέρες μας, τον θαυμασμό. Ειδικότερα, μια απίστευτη σε σύλληψη και οργάνωση, ήταν η λεγόμενη
επιχείρηση στο «Λιβάνιον όρος», στο σημερινό κράτος του Λιβάνου.
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Μετά τα δραματικά γεγονότα του Ιουλίου του 1821 ο Νικόλαος Θησεύς κατέφυγε στη Σύμη και από εκεί προσπάθησε, χωρίς
όμως επιτυχία, να πείσει τους δημογέροντες της Ύδρας να τον βοηθήσουν να οργανώσει εκστρατευτικό σώμα για την απελευθέρωση
της Κύπρου. Εκτός από τον Νικόλαο Θησέα και άλλοι Κύπριοι προσπαθούσαν να πείσουν την προσωρινή διοίκηση της Ελλάδας, να
πραγματοποιήσει εκστρατεία στην Κύπρο. Μεταξύ τους, ο Θεόφιλος
Θησεύς, ο Χαράλαμπος Μάλης, ο Κυπριανός Βικέντιος. Επειδή όμως
η Ελληνική Διοίκηση δίσταζε, οι Κύπριοι άρχισαν να συνεννοούνται
με ορισμένους οπλαρχηγούς και πλοιάρχους. Το σχέδιο δράσης
απέβλεπε σε μία εκστρατεία κατά του Λιβάνου, οι κάτοικοι του οποίου θα ενώνονταν με τους Έλληνες επιδρομείς, θα απελευθέρωναν
τον Λίβανο, κατόπιν την Κύπρο και ακολούθως θα έστελναν 3.000
ιππείς για να πολεμήσουν στην Ελλάδα. Ακόμη, αυτό θα εξασφάλιζε
τη δυνατότητα να απελευθερωθεί η Κρήτη, εφόσον οι Τούρκοι θα
απασχολούσαν δυνάμεις στον Λίβανο.
Το εκτελεστικό σώμα, η κυβέρνηση, όταν πληροφορήθηκε τα σχέδια, έστειλε επιστολή στην Ύδρα και απέτρεπε τυχόν σύμπραξη. Στο
ίδιο έγγραφο υπενθύμιζε ότι οι ναύαρχοι των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων
αποφάσισαν «να περιφέρονται στο Αιγαίον Πέλαγος και όλην την
Μεσόγειον θάλασσα δια να κατατρέξουν παν πλοίον Ελληνικόν».
Το όλο εγχείρημα έμοιαζε ουτοπικό. Ωστόσο, η επιχείρηση θα
γίνει, αλλά, όπως ήταν αναμενόμενο, θα αποτύχει.
Το σχέδιο της απελευθέρωσης παρέμεινε μετέωρο και πυροδοτούσε μόνιμα τις ψυχές των Κυπρίων. Τον Αύγουστο του 1826 ο Αρχιεπίσκοπος, οι Μητροπολίτες και οι προύχοντες της Κύπρου με αναφορά
τους στον Καποδίστρια, του οποίου η μητέρα καταγόταν από την Κύπρο, ζήτησαν να ενταχθεί το νησί στην Ελληνική επικράτεια. Όμως,
μεγάλη απόσταση και κυρίως τα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων εμπόδισαν την πραγματοποίηση αυτής της πρότασης. Ωστόσο,
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η αλληλογραφία των Κυπρίων με τον Καποδίστρια παραμένει στα
αρχεία του κράτους για να υπενθυμίζει, τουλάχιστον στον ερευνητή,
τον ασίγαστο πόθο της Ελληνικής Κύπρου για Ελευθερία και Ένωση
με τον εθνικό κορμό. Αυτό απέδειξε η Κύπρος με την συμμετοχή της
και σε όλους τους μετέπειτα τους αγώνες της Ελλάδας, μέχρι και το
πρόσφατο παρελθόν.
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21
Τα δημοτικά τραγούδια
σαν επισφαλές κάτοπτρο
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ
Συγγραφέας - Δημοσιογράφος
Τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια, με ιστορία περίπου μιας χιλιετίας,
συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους μάρτυρες για το παρελθόν
του τόπου και τους ανθρώπους που τον εμψύχωσαν και ταυτόχρονα,
στους σπουδαιότερους συντελεστές αυτογνωσίας. Η μαρτυρία τους
προσλαμβάνει ποικίλες μορφές, όλες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες για
τους Έλληνες του 21ου αιώνα, αν πράγματι μας νοιάζει η ιστορία των
προγόνων μας, χωρίς αναδρομικούς εξωραϊσμούς. Κι αν θέλουμε να
αντλήσουμε από τη μελέτη της, ουσιώδεις γνώσεις και όχι ηθικά διδάγματα, όπως λέμε με τον συνήθη επιλήσμονα στόμφο στους πολιτικούς,
εκπαιδευτικούς, εκκλησιαστικούς και στρατιωτικούς πανηγυρικούς μας.
Γνώσεις παρηγορητικές αλλά και πικρές. Γνώσεις που ενθουσιάζουν
αλλά και γνώσεις που απογοητεύουν.
Αν διαλέξουμε αποκλειστικά τις μεν ή τις δε, για να δοξάσουμε ή
να ελεεινολογήσουμε, θ’ αφήσουμε βεβαίως ικανοποιημένα όσα προ-
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κατασκευασμένα σχήματα παγιδεύουν παγίως τη σκέψη μας. Ο αυτοπροσδιορισμός μας όμως, ο ατομικός και ο συλλογικός, θα συνεχίσει
να χωλαίνει. Σε σπασμένο καθρέφτη δεν βλέπεις ακέραιο και καθαρό
το πρόσωπό σου. Και δεν το βλέπεις φυσικά ούτε σε καθρέφτη στην
επιφάνεια του οποίου έχεις επικολλήσει προληπτικά μια ωραιοποιημένη αυτοπροσωπογραφία σου.
Η μαρτυρία των δημοτικών αφορά την καθαυτό Ιστορία, προεπαναστατική και επαναστατική, τη λαϊκή μικροϊστορία (τη στάση της κοινότητας στο ερωτικό πάθος, στο πένθος, στον γάμο, στον ξενιτεμό κτλ.),
τη νοοτροπία, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τον εθνωνυμικό αυτοπροσδιορισμό των Νεοελλήνων και τις αντιλήψεις τους για τους σύνοικους
και τους περίοικους λαούς. Οι αντιλήψεις αυτές αποκαλύπτονται καθαρότατα στα τραγούδια που εξιστορούν ερωτικές σχέσεις ανάμεσα σε
αλλοεθνείς και αλλόθρησκους, σχέσεις που κάθε άλλο παρά ακολουθούν ένα και μόνο μοτίβο, «εθνικώς πρέπον» και κανονιστικό.
Για να αναδειχθεί ωστόσο η ποικίλη μαρτυρία των δημοτικών στη
διαύγεια και την πληρότητά της, υπάρχουν ορισμένα προαπαιτούμενα,
η παραγνώριση των οποίων θα μας οδηγούσε σε λαθεμένο δρόμο.
Το κρισιμότερο προαπαιτούμενο μάς υπαγορεύει να προσπαθήσουμε
να διευκρινίσουμε τα όρια που έχει ή θα μπορούσε να έχει η Μεταφορά του Κατόπτρου που χρησιμοποίησε ο Ν.Γ. Πολίτης το 1914.
Μεταφορά που έκτοτε έχει επαναληφθεί αναρίθμητες φορές, ατόφια
ή ελαφρώς παραλλαγμένη, από χείλη γνωστικά ή και μη.
Εν αντιθέσει με τις παροιμίες, τους μύθους, τα παραμύθια και τα
αινίγματα, που φέρουν «πολυπληθή ξένα στοιχεία», επισήμαινε ο
Πολίτης, προλογίζοντας τις Εκλογές από τα τραγούδια του ελληνικού
λαού, «εις τα τραγούδια και τας παραδόσεις ο εθνικός χαρακτήρ
αποτυπώνεται ακφραιφνής και ακίβδηλος». Οι μεν παραδόσεις, συνέχιζε, «εμφανίζουν πλαστικώς τα εθνικά ιδεώδη», «τα δε τραγούδια
εγκατοπτρίζουν πιστώς και τελείως τον βίον και τα ήθη, τα συναι-
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σθήματα και την διανόησιν του ελληνικού λαού και εξωραΐζοντα διά
του ποιητικού διακόσμου αναζωπυρούν τας αναμνήσεις των εθνικών
περιπετειών».
Σχεδόν δύο αιώνες μετά την πρώτη έκδοση συλλογής Ελληνικών
δημοτικών τραγουδιών, από τον Γάλλο νεοελληνιστή Κλωντ Φωριέλ,
στο Παρίσι, το 1824-1825, ενόσω η συνταρακτική Ελληνική Επανάσταση ταλανιζόταν από τους εμφυλίους της, οφείλουμε να δούμε
προσεχτικά όχι μόνο το ρήμα εγκατοπτρίζουν, που οργανώνει και εικονογραφεί τις σκέψεις του Νικολάου Πολίτη, αλλά και τα δύο κομβικά επίθετα (ακραιφνής και ακίβδηλος), καθώς και τα ισάριθμα επιρρήματα: πιστώς και τελείως. Να διερευνήσουμε δηλαδή αν το κάτοπτρο
μάς παραδόθηκε εξαρχής ακέραιο ή πληγωμένο, με ραγισματιές και
κάποια κομμάτια του να λείπουν. Να διερευνήσουμε επίσης αν με
τον χρόνο οι ραγισματιές εντοπίστηκαν και επουλώθηκαν ή, αντίθετα,
πλήθυναν και βάθυναν.
Εδώ είναι αναγκαίο να σημειωθεί πως η ιστορία του νεοελληνικού
δημοτικού τραγουδιού, ως υποσύνολο της γενικότερης νεοελληνικής
ιστορίας, δεν διασώθηκε από τα δικά της πάθη και λάθη. Το μέρος
υπέστη -και ακόμη υφίσταται- ό,τι και το όλον: Υπάρχει η ιστορία των
ιστορικών, της επιστήμης καλύτερα, και η δημόσια, κρατικοποιημένη,
προς ευρεία κατανάλωση και σωφρονιστική αναπαραγωγή «ορθή»
ιστορία, του σχολείου, του στρατού, της Εκκλησίας, των μέσων μαζικής
ενημέρωσης. Δυστυχώς για την «διανόησίν» μας, αλλά και για τον συναισθηματικό μας κόσμο, η μεταξύ τους απόσταση δεν θα μπορούσε
να θεωρηθεί μικρή. Και πιθανόν έτσι εξηγείται η ατελεύτητη κίνηση του
εθνικού μας εκκρεμούς ανάμεσα σε δύο άκρα: το άκρο της αυτοαποθέωσης και το άκρο της αυτολύπησης. Το «μέτρον άριστον» παραμένει
απλή επιτοίχια επιγραφή.
Για τους επιστήμονες της φιλολογίας και της λαογραφίας η νοθεία
των δημοτικών τραγουδιών και αποδεδειγμένη είναι και πολύ παλιά.
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Και εννοούμε την εσκεμμένη, συστηματική νόθευση του πρωταρχικού
υλικού, και κυρίως αυτή που έχει ιδεολογική καταγωγή και στόχευση,
όχι απλώς λογοτεχνική. Χονδρικώς, από τα μέσα του 19ου αιώνα,
όταν οι Έλληνες λόγιοι, παίρνοντας τη σκυτάλη από τους ξένους, άρχισαν να ενδιαφέρονται για το δημοτικό τραγούδι, που μέχρι τότε το
περιφρονούσαν ανενδοίαστα, εις πείσμα του Διονύσιου Σολωμού,
τα τραγούδια άρχισαν να υφίστανται μια αναθεωρητική διορθωτική
επεξεργασία που τραυμάτιζε το κάτοπτρο πολύ πιο σοβαρά απ’ ό,τι
ο συνήθης γλωσσικός «καθαρισμός».
Στο αυθεντικό σώμα προστέθηκαν μιμητικά στιχουργήματα πλασμένα από λογοτέχνες, λογίους ή και εκδότες δημοτικών. Δεν γνωρίζουμε
ακόμα, λόγου χάρη, παρά τη σφοδρότατη κάποια στιγμή αντιπαράθεση του Ρουμελιώτη Γιάννη Βλαχογιάννη με Πελοποννήσιους λογίους,
πόσα από τα λεγόμενα κολοκοτρωναίικα είναι γνήσια, της εποχής του
κλέφτικου, και πόσα είναι μετεπαναστατικά ομοιώματα, προσωπικά
δημιουργήματα γραφείου και όχι συλλογικές επιτεύξεις.
Γνωρίζουμε, αντίθετα, ότι το τιτλοφορούμενο «Ο Δήμος και το καριοφίλι του», που αρχίζει με τον διάσημο στίχο «Μάνα, σού λέω δεν
μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω», δεν είναι ακραιφνές δημοτικό
αλλά ποίημα του ιστορικού Σπυρίδωνος Λάμπρου· το αποκάλυψε το
1916 ο Ν.Γ. Πολίτης, στη μελέτη του Γνωστοί ποιηταί δημοτικών
ασμάτων, εκπλήσσοντας τον λάτρη των δημοτικών Κ. Π. Καβάφη. Κι
όμως, από το 1851, οπότε ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος το συμπεριέλαβε
στα Άσματα δημοτικά της Ελλάδος, δεν έπαψε να αναδημοσιεύεται
σαν γνησιότατο δημιούργημα της λαϊκής μούσας και να διδάσκεται
στα σχολεία.
Επιπλέον, τα τραγούδια που αντέβαιναν στην ανεκτή ορθότητα και
στον σταδιακά σχηματιζόμενο κανόνα, άρχισαν να αποσιωπώνται.
Ορισμένα από αυτά δεν υπάρχουν ούτε καν στις Εκλογές. Για παράδειγμα το «Τραγούδι της προδοσίας του Αγίου Γεωργίου», η παραλο-
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γή του ενσυνείδητου οιδιποδείου ή τα τραγούδια του έρωτα μεταξύ
αλλοφύλων και αλλοθρήσκων. Αν τα διαβάζαμε εγκαίρως, θα μας
προσέφεραν πολύ πληρέστερη εικόνα για τη νοοτροπία, τη συναισθηματική ευφυΐα και τον αξιακό κώδικα των προγόνων μας. Για το ελεύθερο φρόνημά τους, το οποίο αποκαλύπτεται υψηλό σε κάθε είδους
δημοτικά. Δεν κατοικεί δηλαδή μόνο στα κλέφτικα, λαμπρά μνημεία
του ασίγαστου πόθου για έναν βίο χωρίς δυνάστη, και στα ιστορικά,
όσα πλάστηκαν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, πάντοτε ανώνυμα
και δίχως ιδιοκτήτη, για να τιμήσουν τον θάνατο παλικαριών ή για να
υμνήσουν με σοφά λιτό τρόπο πράξεις ανδρειοσύνης.
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22
Η ζωγραφική και οι ζωγράφοι
στην Επανάσταση του ‘21
ΛΙΛΑ ΠΑΠΟΥΛΑ
Ζωγράφος

Η ζωγραφική και οι Έλληνες ζωγράφοι της εποχής της Επανάστασης
του ’21 έπαιξαν σημαντικό ρόλο για τη δημιουργία της εθνικής ταυτότητας του νεαρού Ελληνικού κράτους τον 19ο αιώνα.
Την περίοδο που προηγήθηκε της Επανάστασης, οι Έλληνες καλλιτέχνες στη Μικρά Ασία, στα Βαλκάνια και στα νησιά του Αιγαίου
ζωγράφιζαν με μια διαφορετική τεχνοτροπία από εκείνη του Δυτικού
κόσμου. Παρόλα αυτά, στη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα,
η ζωγραφική επηρεάστηκε αναμφίβολα από την τεχνοτροπία και το
ύφος της Δύσης. Είναι γνωστό άλλωστε, ότι υπήρξαν ολόκληρες ελληνικές περιοχές, όπως τα Ιόνια νησιά, που δεν είχαν υποταχθεί στους
Τούρκους και κατά διαστήματα έζησαν υπό την κυριαρχία των Άγγλων,
των Γάλλων και των Ιταλών, οι οποίοι επέτρεψαν την ανάπτυξη των
Τεχνών γενικότερα.
Οι καλλιτέχνες εκείνης της εποχής είχαν να επιδείξουν σημαντικά
έργα τέχνης, ειδικά ζωγραφικής, που ήταν αποτέλεσμα της νοοτρο-
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πίας και των επιρροών της δυτικής Τέχνης, ενώ από το άλλο μέρος,
ο κόσμος είχε αρχίσει να εξοικειώνεται με τις εικόνες του δυτικού
στυλ. Σ’ αυτό βοήθησαν, αφενός το γεγονός ότι Επτανήσιοι ζωγράφοι ήρθαν, έδειξαν τα έργα τους και δίδαξαν στο ελεύθερο πλέον
κράτος, και αφετέρου οι συχνές επισκέψεις Ευρωπαίων καλλιτεχνών
στην Ελλάδα.
Κάτι άλλο που επίσης συντέλεσε στην εξοικείωση με την εικόνα της
Δύσης ήταν ότι το κοινό της τέχνης μπορούσε να έρχεται ευκολότερα
σε επαφή με την Ευρωπαϊκή τέχνη μέσω της χαρακτικής, χάρη στη
δυνατότητα των πολλαπλών εκτυπώσεων.
Πολλοί ήταν οι καλλιτέχνες και οι λόγιοι της εποχής που εμπνεύστηκαν έργα, από την Επανάσταση του ‘21, από τον Λόρδο Βύρωνα, τον
Διονύσιο Σολωμό και τον Ανδρέα Κάλβο, μέχρι τον Ευγένιο Ντελακρουά (με την «Καταστροφή της Χίου», με το «Η Ελλάς στα ερείπια του
Μεσολογγίου» κ.ά.) και τους Έλληνες ζωγράφους, όπως τον Θεόδωρο
Βρυζάκη (με την «Έξοδο του Μεσολογγίου», έργο του 1853 και με τον
«Θρύλο της Αγίας Λαύρας» κ.ά.), τον Νικόλαο Γύζη (με την «Καταστροφή των Ψαρών» και το «Κρυφό Σχολειό»), τον Αλέξανδρο Ησαΐα (με
την «Μάχη των Αθηνών και τον θάνατο του Καραϊσκάκη», λιθογραφία
επιζωγραφισμένη του 1839, και τη «Μάχη της Αλαμάνας»), τον Peter
von Ηess (με το γνωστό έργο του «Η Μπουμπουλίνα αποκλείει το Ναύπλιο»), τον Ivan Aivazovsky (με «Το κάψιμο της τουρκικής ναυαρχίδας
από τον Κανάρη»), τον Διονύσιο Τσόκο (με τον «Αγωνιστή που παίζει
λύρα»), τον Νικηφόρο Λύτρα (με την «Πυρπόληση Τουρκικής ναυαρχίδας») και πολλούς άλλους.
Οι καλλιτέχνες, με εικόνες και κείμενα με ευαισθησία και ιδιαίτερη
συγκίνηση κατέγραψαν τα γεγονότα που συντάραξαν τον κόσμο τότε
και έγιναν κοινωνοί του τι συνέβαινε τη δεδομένη στιγμή, σχετικά με
τον αγώνα των Ελλήνων, να αποτινάξουν τον ζυγό των Οθωμανών
από την πατρίδα τους.
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Ταυτόχρονα, με τα έργα τους ευαισθητοποίησαν και παρεκίνησαν
τα ξένα κράτη και τις κυβερνήσεις τους να ενισχύσουν τον Αγώνα.
Ο Θεόδωρος Βρυζάκης γεννήθηκε στη Θήβα το 1819. Ο πατέρας του, αγωνιστής και προεστός της Θήβας, αποκεφαλίστηκε από
τους Τούρκους το 1821. Το 1844, έγινε δεκτός στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου. Το έργο του «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» πήρε το Α΄ βραβείο στη Διεθνή Έκθεση της Βιέννης του 1853.
Όπως αναφέρει η Κατερίνα Σπετσιέρη-Beschi, «[...] Στον πίνακα
του Θεόδωρου Βρυζάκη, απεικονίζεται η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου. Παρατηρούμε τους Μεσολογγίτες να αγωνίζονται με θάρρος, γενναιότητα και σθένος προκειμένου να κερδίσουν την ελευθερία τους.
Τα χρώματα του πίνακα είναι έντονα και επικρατεί το κόκκινο, που
αντικατοπτρίζει την ένταση και την αγωνία των αγωνιζομένων [...]. Γι’
αυτήν ακριβώς την ηρωική τους πράξη μέχρι σήμερα μένουν ζωντανοί στις καρδιές όλων μας, αλλά και αποτελούν πηγή έμπνευσης για
πολλούς ζωγράφους [...]. Ο πίνακας του Βρυζάκη, μας δημιουργεί
μια καταιγίδα από συναισθήματα καθώς καταφέρνει να μας περάσει
πολλά μηνύματα με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Αρχικά μας κυριεύει ένα συναίσθημα δόξας και ευχαρίστησης, βλέποντας τους Μεσολογγίτες να πολεμούν γενναία. Ταυτόχρονα όμως νιώθουμε θλίψη και
στεναχώρια καθώς αντιλαμβανόμαστε τα δεινά που έχουν ζήσει αυτοί
οι άνθρωποι, ώστε να φθάσουν σε μια έξοδο που το μόνο σίγουρο
είναι ότι δεν θα τα καταφέρουν. Επίσης, μας υπενθυμίζει ότι όπως
πολέμησαν τότε οι άνθρωποι του Μεσολογγίου, πρέπει ακόμα και
σήμερα ο καθένας από εμάς ξεχωριστά να δίνει τη δική του μάχη στη
ζωή προκειμένου να επιβιώσει [...]»
Ο Ευγένιος Ντελακρουά γεννήθηκε στις 26 Απριλίου 1798 και
πέθανε το 1863. Επηρεασμένος από τον Λόρδο Βύρωνα και εμπνεόμενος από τα ιστορικά γεγονότα του ’21, απεικόνισε στα έργα του με
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Θεόδωρου Βρυζάκη, «Η Έξοδος του Μεσολογγίου»
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μοναδική ευαισθησία τους αγώνες των Ελλήνων. Ένα από τα πιο γνωστά, «Η Σφαγή της Χίου», που εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου,
αναπαριστά το τραγικό γεγονός εκείνης της σφαγής.
Όπως ανέφερε σε σχετική διάλεξή της η Dominique de Font-Reaulx,
στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του ΑΠΘ, «[...] ο πίνακας του Ντελακρουά «Η Σφαγή της Χίου» αποτέλεσε έμπνευση και παρότρυνση
για πολλούς από τους καλλιτέχνες της εποχής εκείνης να ασχοληθούν
με την ελληνική επανάσταση [...]. Είναι ένας πίνακας ιστορίας χωρίς
πρωταγωνιστή. Τα χρώματα συμβολίζουν την φρικτή κατάσταση που
βιώνουν οι κάτοικοι του νησιού [...]».
Η ιστορική στιγμή και η ζωγραφική αποτύπωσή της ήταν τότε, όπως
και τώρα, η ανάγκη των καλλιτεχνών να καταγράψουν την πραγματικότητα που ζουν.
Σήμερα η τέχνη έχει διευρύνει τα όρια και τους τρόπους της τόσο
πολύ, που μέσα από την ποίηση, τον λόγο, το θέατρο και την εικαστική
δημιουργία, εξακολουθεί με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη να πληροφορεί, να ευαισθητοποιεί και να επηρεάζει, παροτρύνοντάς μας να
φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον.
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Ευγένιου Ντελακρουά, «Η Σφαγή της Χίου»
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23
Το νόημα της εθνεγερσίας του 1821
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Επίτιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόλογος
Η «έκρηξη» της Επανάστασης των Ελλήνων, την 25η Μαρτίου 1821
στην Αγία Λαύρα, σηματοδότησε την αφετηρία του αγώνα τους για την
αποτίναξη του Οθωμανικού ζυγού -ύστερα από τέσσερις, σχεδόν, αιώνες σκλαβιάς- και για την ίδρυση του Νεότερου Ελληνικού Κράτους.
Ίδρυση, η οποία επισφραγίσθηκε με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου,
που υπέγραψαν η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία την 3η Φεβρουαρίου
1830. Η ιστορική αποτίμηση της Εθνεγερσίας των Ελλήνων, το 1821,
δεν είναι επιτρεπτό, υπό όρους επιστημονικώς τεκμηριωμένης ιστορικής
αλήθειας, να ερευνηθεί με μονοσήμαντο τρόπο. Συγκεκριμένα δε, πάντα με βάση τα επιστημονικά ιστορικά δεδομένα, πρέπει να εξετασθεί,
τουλάχιστον, υπό την εξής διπλή έποψη:
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Ι. Η ιστορική διαδρομή.
Από πλευράς ιστορικών δεδομένων, αποφασιστικής σημασίας για την
ευόδωση της όλης προσπάθειας υπήρξε η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας, την 14η Σεπτεμβρίου 1814, στην Οδησσό.
Α. Και τούτο διότι η συμβολή της στην τελική προετοιμασία του επαναστατικού αγώνα των Ελλήνων αποδείχθηκε, εκ των πραγμάτων,
κυριολεκτικώς καθοριστική. Ειδικότερα, οι σχεδιασμοί της Φιλικής
Εταιρείας άρχισαν ν’ αποδίδουν καρπούς ιδίως από τις αρχές του
1821, καταλήγοντας στους εξής, κρίσιμους, σταθμούς προετοιμασίας: Πρώτον, στην «Μυστική Συνέλευση» της Βοστίτσας, στο Αίγιο,
μεταξύ 26-30 Ιανουαρίου 1821. Διότι συνιστά γεγονός ιστορικώς
αδιαμφισβήτητο ότι, παρά τους αρχικούς δισταγμούς και τις επιμέρους αντιρρήσεις των συμμετεχόντων σε αυτήν, ήταν η ως άνω Συνέλευση που αποφάσισε εναλλακτικές ημερομηνίες άμεσης έναρξης της
Εθνεγερσίας των Ελλήνων. Δεύτερον, στην Επανάσταση της Μάνης,
την 17η Μαρτίου 1821, όταν οι Μανιάτες, με ηγέτη τον Πετρόμπεη
Μαυρομιχάλη, εξεγέρθηκαν, στέλνοντας το πρώτο μήνυμα της «έκρηξης» της Επανάστασης. Και, τρίτον, στην Σύνοδο της «Μεσσηνιακής
Συγκλήτου» στην Καλαμάτα, την 23η Μαρτίου 1821, η οποία κατέστησε αναπότρεπτη την κήρυξη της Επανάστασης δύο ημέρες μετά,
την 25η Μαρτίου 1821, στην Αγία Λαύρα.
Β. Οι αγωνιζόμενοι Έλληνες έπρεπε να περιμένουν εννέα ακόμη
χρόνια, ως την ευόδωση της Εθνεγερσίας του 1821. Σε αυτό συνέτειναν από την μία πλευρά, οι καταστροφικές εμφύλιες διαμάχες
μεταξύ των Ελλήνων και, από την άλλη πλευρά, η αμφιθυμία -κατά
την πιο επιεική έκφραση- των Μεγάλων Δυνάμεων. Αυτό, το τελευταίο, αποδεικνύουν τόσο η στάση τους έναντι του αγώνα του «Ιερού
Λόχου», του οποίου η εξέγερση υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη κατε-
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στάλη, σε μικρό χρονικό διάστημα, όσο και η ανοχή που επέδειξαν,
μεταξύ 1825-1827, έναντι της βάρβαρης εισβολής του Ιμπραήμ
Πασά στην Πελοπόννησο, το 1825, κατ’ εντολήν του Σουλτάνου
και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μόνο την 6η Ιουλίου 1827,
όταν πια η βαρβαρότητα του Ιμπραήμ Πασά είχε ξεπεράσει κάθε
όριο και αφού τα Φιλελληνικά Κινήματα που «γέννησε» το 1826 το
Μεσολόγγι -μ’ εμπνευστή και ηγήτορα τον Λόρδο Βύρωνα- είχαν διαμορφώσει «κοινή γνώμη», ιδίως σε Αγγλία και Γαλλία, οι Μεγάλες
Δυνάμεις αποφάσισαν την ίδρυση Ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους.
Η Ναυμαχία στο Ναυαρίνο, την 20η Οκτωβρίου 1827, εμπέδωσε
την κατά τ’ ανωτέρω απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων, οι οποίες
όμως, και πάλιν αμφίθυμες ως προς την λήψη της τελικής τους απόφασης, χρειάσθηκαν τρία, ακόμη, χρόνια μέχρι να υπογράψουν, την
3η Φεβρουαρίου 1830 κατά τα προλεχθέντα, το Πρωτόκολλο του
Λονδίνου, δηλαδή την πράξη θεμελίωσης του Νεότερου Ελληνικού
Κράτους.
ΙΙ. Τα διδάγματα.
Όμως, η Εθνεγερσία των Ελλήνων, το 1821, πρέπει, για προφανείς
λόγους ιστορικής ακρίβειας και πληρότητας, να εξετασθεί και υπό την
έποψη του πώς και γιατί υπήρξε το πρόπλασμα και ο προπομπός του
Έθνους-Κράτους, το οποίο στη συνέχεια επικράτησε στην Ευρώπη, ως
γενικευμένο πρότυπο κρατικής οργάνωσης. Ήτοι κρατικής οντότητας,
της οποίας η κυριαρχία διασφαλίζει και την αυτονομία της καθώς και
την αυτοδιοίκησή της, με πυρήνα τα εθνικά της χαρακτηριστικά. Οι σκέψεις που προηγήθηκαν επιτρέπουν, λοιπόν, με πλήρη σεβασμό στην
ιστορική αλήθεια, την συναγωγή και των εξής δύο συμπερασμάτων:
Α. Κατά πρώτο λόγο οι ίδιοι οι Έλληνες, μέσω της Εθνεγερσίας του
1821 και της πραγμάτωσης του οράματός τους να δημιουργήσουν
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ένα Έθνος-Κράτος βασισμένο στις αρχές της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με σημείο
αναφοράς την Αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας του 1776
και ιδίως τη Γαλλική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και
του Πολίτη του 1789, δίνουν, ακόμη και σήμερα, αποστομωτική
απάντηση σ’ εκείνους, οι οποίοι, καλυπτόμενοι πίσω από καταφανώς ανακριβείς επιστημονικοφανείς αναλύσεις, αμφισβητούν το ότι
η Ελλάδα ανήκει, εκ καταγωγής, στην Δύση. Δηλαδή σ’ εκείνους, οι
οποίοι υποστηρίζουν πως ναι μεν η Ελλάδα υπήρξε κοιτίδα και λίκνο
του Κλασικού Πολιτισμού, ο οποίος είναι θεμελιώδης πυλώνας του
Δυτικού Πολιτισμού, πλην όμως η Ελλάδα και οι Έλληνες ανήκουν,
κατά βάση, στην Ανατολή. Όλως αντιθέτως, ουδείς δικαιούται σήμερα
ν’ αμφισβητεί το ότι, ήδη από την ίδρυση του Νεότερου Ελληνικού
Κράτους το 1830, η Ελλάδα ήταν, είναι και θα παραμείνει μέρος της
Δύσης. Την ιστορική αυτή αλήθεια εμπεδώνει, κυριολεκτικώς, και το
γεγονός ότι η Ελλάδα είναι -και θα παραμείνει στο διηνεκές- πλήρες
Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σκληρού πυρήνα της
Ευρωζώνης.
Β. Κατά δεύτερο λόγο -και αυτό είναι το δεύτερο συμπέρασμα- το
πρότυπο του Έθνους-Κράτους των Ελλήνων του 1830, όπως επικράτησε ως γενικευμένο πρότυπο κρατικής οργάνωσης στη συνέχεια, είναι
πάντα το σταθερό θεμέλιο, πάνω στο οποίο μπορεί και πρέπει να
στηριχθεί το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα, στην πορεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προς την τελική της ενοποίηση. Με την έννοια ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να οικοδομηθεί ως ομοσπονδιακού
τύπου κρατική οντότητα, υπό όρους Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας
που στηρίζεται στο Κράτος Δικαίου και στην υπεράσπιση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, διαμορφώνοντας, παραλλήλως,
μια γνήσια συνείδηση Ευρωπαίου Πολίτη. Βεβαίως, μέσα σε αυτή την
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οντότητα κάθε Κράτος-Μέλος, ως Έθνος-Κράτος, θα διατηρεί, ακέραια
και απαράγραπτα, τα εθνικά του χαρακτηριστικά, και σε ό,τι αφορά
την αυτονομία του και την αυτοδιοίκησή του και σε ό,τι αφορά τις ιστορικές του καταβολές και τις ιστορικές του προοπτικές.
Επίλογος
Αν αποδεχθούμε την εξέτασή της υπ’ αυτή την διπλή έποψη, η Εθνεγερσία των Ελλήνων του 1821, η οποία κατέληξε στην ίδρυση του
Νεότερου Ελληνικού Κράτους ως Έθνους-Κράτους «παραδειγματικής»
εμβέλειας για την εν γένει Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, όχι μόνο μπορεί να ερευνηθεί υπό όρους τεκμηριωμένης ιστορικής αλήθειας, αλλά
και, επιπλέον, μπορεί να συνεισφέρει πολλά τόσο στην ανάλυση της
σύγχρονης Ευρωπαϊκής περιόδου όσο και στην λελογισμένη επιτάχυνση της πορείας του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος προς την, για πολλούς και αυτονόητους λόγους ευκταία, τελική του ολοκλήρωση.
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24
200 Χρόνια Ελλάδα
Καλειδοσκόπιο Ιστορίας και Πολιτισμού
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
Εκδότης - Πολιτικός Επιστήμονας

1821 Ελληνική Επανάσταση (1821-1828).
1821 Πρώτη περίοδος Νεοελληνικής Μουσικής (1821-1900).
Δημοτικό τραγούδι: Ακριτικό, Κλέφτικο, Νησιώτικο και Στεριανό.
Το Ελληνικό Δημοτικό Τραγούδι αναπτύχθηκε παράλληλα με
τη Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική και διαδόθηκε κυρίως με
προφορικά μέσα.
Το Ακριτικό Τραγούδι δημιουργήθηκε στη χρονική περίοδο
από τον 9ο έως και 11ο αιώνα περίπου.
Το Κλέφτικο Τραγούδι πήρε τη σκυτάλη από το Ακριτικό.
Διαδόθηκε από στόμα σε στόμα και σε πανηγύρια στα χρόνια
της Τουρκοκρατίας, με κορύφωση στην περίοδο της Ελληνικής
Επανάστασης του 1821. Το Κλέφτικο Τραγούδι ήταν δημιούργημα της ρωμέικης ζωής, εμπνευσμένο από τη ζωή και τη
δράση των κλεφτών και των αρματολών.
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Το Στεριανό Τραγούδι: Ήπειρος, Θεσσαλία, Μοριάς, Ρούμελη, Μακεδονία.
Το Νησιώτικο ή Θαλασσινό: Νησιά και Μικρασιατικά παράλια, Θράκη, ακτές της Πελοποννήσου και συγκεκριμένα σημείων της Στερεάς Ελλάδας, καθώς και Κύπρος.
1823 Διονύσιος Σολωμός (1798-1857). Το 1823 έγραψε το
«Ύμνος εις την Ελευθερίαν», τμήμα του οποίου αποτελεί από
το 1865 τον Εθνικό Ύμνο της Ελλάδας και από το 1966 της
Κύπρου.
1827 Εκλογή Ιωάννη Καποδίστρια (1776-1831) ως κυβερνήτη της
Ελλάδας.
1828 Πρώτη Ελληνική Δημοκρατία (1828-1832).
1829 Μάχη της Πέτρας (12 Σεπτεμβρίου 1829): Η τελευταία συμπλοκή του απελευθερωτικού αγώνα. Δεινή ήττα και συνθηκολόγηση των Τούρκων.
1829 Ιδρύεται το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
1829 Ιδρύεται η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
1830 Ίδρυση Ανεξάρτητου Νεοελληνικού Κράτους: Τον Φεβρουαρίου του 1830 οι τρεις Μεγάλες Δυνάμεις προχώρησαν στην
υπογραφή ενός πρωτοκόλλου, στο Λονδίνο, το οποίο έμεινε
γνωστό ως το Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας. Επρόκειτο για
την πρώτη επίσημη διεθνή πράξη που αναγνώριζε την Ελλάδα
ως κράτος κυρίαρχο και ανεξάρτητο και όχι φόρου υποτελές
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, με τα σύνορά της στη γραμμή
Αχελώου-Σπερχειού ποταμού.
Δυο χρόνια αργότερα, με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του
1832, τα σύνορα του ελληνικού κράτους διευρύνθηκαν στη
γραμμή Αμβρακικού Κόλπου – Παγασητικού Κόλπου.
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Τα νέα σύνορα αναγνωρίστηκαν και από την Υψηλή Πύλη.
Έπειτα από δέκα χρόνια συγκρούσεων η ύπαρξη ανεξάρτητου
ελληνικού κράτους, αναγνωρισμένου από τις Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής, ήταν πλέον γεγονός.
1832 Νεοελληνική Τέχνη. Πρώτη Περίοδος 19ου Αιώνα (18321862).
Πρώτη θεματική ενότητα: Η Ιστορική Ζωγραφική και η Μνημείωση του Αγώνα.
Η προβολή και η εξιδανίκευση του επαναστατικού αγώνα
αποτέλεσαν ζωτικό, υπαρξιακό αίτημα του νέου κράτους. Κύριοι εκπρόσωποι θεωρούνται ο Θεόδωρος Βρυζάκης (18191878) και ο Διονύσιος Τσόκος (1820-1862).
Δεύτερη θεματική ενότητα: Η Πρώιμη Ελληνική Προσωπογραφία – Ακαδημαϊσμός και Ανάδυση της Αστικής Τάξης. Οι πιο
χαρακτηριστικοί προσωπογράφοι υπήρξαν ο Ανδρέας Κριεζής (1816-1880) και ο Τιρολέζος Φραντσέσκο Πίτζε (18221862;) που έδρασε στην Ελλάδα.
1832 Βασίλειο της Ελλάδος (1832-1924).
1832 Ο Όθων (1815-1867) γίνεται ο πρώτος Βασιλιάς της Ελλάδας.
1834 Ιδρύεται το Μουσείο της πόλεως των Αθηνών (Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία).
1837 Ιδρύεται στην Αθήνα το Σχολείο των Τεχνών, πρόδρομη μορφή της σημερινής Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
1844 Ως πολίτευμα της χώρας ορίζεται η Συνταγματική Μοναρχία
(είχε προηγηθεί η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843).
1851 Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (1851-1911). Aπό τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες, γνωστός και ως «ο άγιος των
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ελληνικών γραμμάτων», «η κορυφή των κορυφών» κατά τον Κ.
Π. Καβάφη.
1859 Κωστής Παλαμάς (1859-27 Φεβρουαρίου 1943). Kεντρική
μορφή της λογοτεχνικής γενιάς του 1880, πρωτοπόρος, μαζί
με τον Νίκο Καμπά (1857-1932) και τον Γεώργιο Δροσίνη
(1859-1951), της αποκαλούμενης Νέας Αθηναϊκής (Παλαμικής) Σχολής.
1862 Νεοελληνική Τέχνη. Δεύτερη Περίοδος 19ου Αιώνα (18621900).
Κυριαρχία της Σχολής του Μονάχου – Ωρίμανση της Αστικής
Τάξης.
Θεματικές ενότητες: Ηθογραφία, Ώριμη Αστική Προσωπογραφία, Νεκρή Φύση, Τοπιογραφία.
Με μεγάλους δασκάλους τούς: Νικηφόρο Λύτρα (18321904), Νικόλαο Γύζη (1842-1901), Γεώργιο Ιακωβίδη
(1853-1932), Συμεών Σαββίδη (1859-1927), Πολυχρόνη
Λεμπέση (1848-1913) και τους Θεόδωρο Ράλλη (18521909), Ιάκωβο Ρίζο (1849-1926), Κωνσταντίνο Βολανάκη
(1837-1907), Βασίλειο Χατζή (1870-1915), Ιωάννη Αλταμούρα (1852-1878), Συμεών Σαββίδη (1859-1927), Περικλή
Πανταζή (1849-1884).
1863 Κωνσταντίνος Καβάφης (1863-1933). Ο Νίκος Καζαντζάκης
γράφει για τον Κωνσταντίνο Καβάφη: «Νά ένας άνθρωπος
μπροστά μου, άρτιος, που τελεί τον άθλο της τέχνης με υπερηφάνεια και σιωπή, αρχηγός ερημίτης κι υποτάσσει την περιέργεια, τη φιλοδοξία και τη φιληδονία στον αυστηρό ρυθμό μιας
επικούρειας ασκητικής».
1864 Ο Γεώργιος ο Α’ (1845-1913) εκλέχτηκε με τη συναίνεση
των Προστάτιδων Δυνάμεων από τη Β’ Εθνοσυνέλευση νέος
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Βασιλιάς της Ελλάδας. Ως πολίτευμα της χώρας καθιερώνεται
η Βασιλευόμενη Δημοκρατία.
1864 Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα.
1873 Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής (1873-1950). Ο μεγαλύτερος
Έλληνας μαθηματικός που διακρίθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο.
1881 Ενσωμάτωση Θεσσαλίας.
1882 Ιδρύθηκε το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
1883 Νίκος Καζαντζάκης (1883-1957). Ο περισσότερο, παγκοσμίως, μεταφρασμένος σύγχρονος Έλληνας λογοτέχνης.
1884 Άγγελος Σικελιανός (1884-1951). Από τους μεγαλύτερους
παραδοσιακούς Έλληνες ποιητές.
Το ασίγαστο ενδιαφέρον του για τον αρχαιοελληνικό κόσμο
και πολιτισμό υπήρξε και η βάση της «Δελφικής Ιδέας», του
οικουμενικού οράματός του, στο οποίο αφοσιώθηκε ενεργά
από το 1921, με σκοπό να δημιουργηθεί στους Δελφούς
ένας παγκόσμιος πνευματικός πυρήνας ικανός να συνθέσει τις
αντιθέσεις των λαών. Το 1929, η Ακαδημία Αθηνών του απένειμε αργυρό μετάλλιο για τη γενναία προσπάθεια αναβίωσης
των δελφικών αγώνων.
1893 Πτώχευση: Η Κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη κήρυξε πτώχευση, η οποία και επέφερε την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου σε βάρος της Ελλάδας.
1895 Ιδρύθηκε το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
1897 Ατυχής Ελληνοτουρκικός Πόλεμος.
1900 Νεοελληνική Τέχνη. Ο 20ός Αιώνας και ο Πρώτος Ελληνικός
Μοντερνισμός.
Από τη Σχολή του Μονάχου στο Παρίσι, την παγκόσμια πρωτεύουσα του Μοντερνισμού (1900-1922):
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Κωνσταντίνος Παρθένης (1878-1967), Κωνσταντίνος Μαλέας (1879-1928), Περικλής Βυζάντιος (1893-1972), Λυκούργος Κογεβίνας (1887-1940), Θεόφραστος Τριανταφυλλίδης
(1881-1955).
1900 Ιδρύεται η Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.
1900 Γιώργος Σεφέρης (1900-1971). Διπλωμάτης και ποιητής. Ο
πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.
1900 Δεύτερη περίοδος Νεοελληνικής Μουσικής (1900-1920).
Αθηναϊκό Τραγούδι.
Δημιουργείται και ζει παράλληλα με την Αθηναϊκή Καντάδα,
την Ελληνική Επιθεώρηση, το Κωμειδύλλιο, τις Οπερέτες και
τη Μαντολινάτα. Εκπρόσωποι: Θεόφραστος Σακελλαρίδης
(1883-1950), Κλέων Τριανταφύλλου Αττίκ (1885-1944),
Μίμης Τραϊφόρος (1912-1998).
1909 Κίνημα στο Γουδή.
1909 Γιάννης Ρίτσος (1909-1990). Βραβείο Ειρήνης του Λένιν,
ΕΣΣΔ, 1977.
1910 Στις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 ο Ελευθέριος Βενιζέλος (1864-1936) εκλέγεται Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
1911 Οδυσσέας Ελύτης (1911-1996). Ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, μέλος της λογοτεχνικής Γενιάς του ‘30.
Βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας.
1912 Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913) και εδαφική επέκταση της
Ελλάδας (Μακεδονία, νησιά του Αιγαίου, Κρήτη).
1914 Ιδρύεται το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.
1915 Εθνικός Διχασμός – Σύγκρουση Πρωθυπουργού Ελευθέριου
Βενιζέλου και Βασιλιά Κωνσταντίνου.
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1917 Συμμετοχή της Ελλάδας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
1919 Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922).
1919 Συνθήκη Νεϊγύ – Ενσωμάτωση Δυτικής Θράκης.
1920 Συνθήκη των Σεβρών – Η Μεγάλη Ελλάδα των Δύο Ηπείρων
και των Πέντε Θαλασσών.
1920 Τρίτη περίοδος Νεοελληνικής Μουσικής (1920-1940).
Η Αστική Λαϊκή Μουσική.
Ρεμπέτικο: Εμφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα, ως ένα
είδος λαϊκού τραγουδιού.
Εκπρόσωποι: Ρόζα Εσκενάζυ (1895-1980), Αγγέλα Παπάζογλου (1899-1983), Κώστας Ρούκουνας (1903-1984).
Σοφία Βέμπο (1910-1978). Η «Τραγουδίστρια της νίκης».
1922 Μικρασιατική Καταστροφή.
1922 Νεοελληνική Τέχνη. Στροφή στη Νόηση και τον Ανθρωποκεντρισμό (1922-1930). Δεκαετία του ’20. Την εκπροσωπούν,
με προεξάρχοντα τον Κωνσταντίνο Παρθένη (1878-1967),
οι: Σπύρος Παπαλουκάς (1892-1957), Μιχάλης Οικονόμου
(1888-1933). Πηγές έμπνευσης η παράδοση και τα μοντέρνα
ρεύματα.
Οι τάσεις αυτές θα αποκρυσταλλωθούν στη Γενιά του ’30.
Γενιά του ’30, ηγετικές μορφές: Φώτης Κόντογλου (Αποστολέλης) (1895-1965), Γιάννης Τσαρούχης (1910-1989),
Διαμαντής Διαμαντόπουλος (1914-1995), Νίκος Εγγονόπουλος (1907-1985), Σπύρος Βασιλείου (1902-1985), Αγήνωρ Αστεριάδης (1898-1977), Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας
(1906-1994), Γιάννης Μόραλης (1916-2009) από τα νεότερα μέλη της Γενιάς του ’30. Νίκος Νικολάου (1909-1986),
Γιώργος Γουναρόπουλος (1890-1977).
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Θεόφιλος Χατζημιχαήλ (1870-1934): Το 1976 το ελληνικό
κράτος με απόφασή του χαρακτήρισε το έργο του Θεόφιλου
ως «έργο ειδικής κρατικής προστασίας», αναγνωρίζοντας και
επίσημα την αξία ενός καλλιτέχνη τον οποίο είχε ήδη ανακαλύψει η Γενιά του ‘30, βλέποντας στο πρόσωπό του, όπως
έγραψε ο Οδυσσέας Ελύτης, τον «άνθρωπο-σύνδεσμο, τη ζωντανή παύλα που μας ενώνει με την πιο αυθεντική πλευρά του
αγνοημένου αυτού μας».
1923 Συνθήκη της Λωζάνης. Η συνθήκη ειρήνης που έθεσε τα όρια
της σύγχρονης Τουρκίας. Υπογράφηκε στη Λωζάνη της Ελβετίας στις 24 Ιουλίου 1923 από την Ελλάδα, την Τουρκία και τις
άλλες χώρες που πολέμησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο
και τη Μικρασιατική εκστρατεία (1919-1922) και συμμετείχαν στη Συνθήκη των Σεβρών συμπεριλαμβανομένης και της
ΕΣΣΔ που δεν συμμετείχε στην προηγούμενη συνθήκη.
1923 Μαρία Κάλλας (1923-1977), κορυφαία Ελληνίδα υψίφωνος.
Η πλέον γνωστή παγκοσμίως ντίβα της όπερας.
1924 Δεύτερη Ελληνική Δημοκρατία (1924-1935). Αβασίλευτη Δημοκρατία (1924-1935).
1926 Ελένη Αρβελέρ (1926-). Βυζαντινολόγος, Ιστορικός. Υπήρξε
η πρώτη γυναίκα πρύτανης στην ιστορία των 700 χρόνων του
Πανεπιστημίου της Σορβόννης.
1926 Ιδρύεται η Ακαδημία Αθηνών.
1929 Ιδρύεται το Μουσείο Μπενάκη.
1930 Ιδρύεται το Εθνικό Θέατρο.
1935 Αποκατάσταση της Μοναρχίας στην Ελλάδα (1935-1967).
1936 Δικτατορία Ιωάννη Μεταξά.
1940 Τέταρτη περίοδος Νεοελληνικής Μουσικής (1940-1960).
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Λαϊκό Τραγούδι. Θεωρείται ως μετεξέλιξη του ρεμπέτικου,
το οποίο συνεχίζει να ακούγεται και εξελίσσεται μέχρι και
σήμερα. Εκπρόσωποι: Βασίλης Τσιτσάνης (1915-1984), Μανώλης Χιώτης (1921-1970).
Σχολή του Αρχοντορεμπέτικου (1948), εκπρόσωποι: Μιχάλης
Σουγιούλ (1906-1958), σε συνεργασία με τους θεατρικούς
συγγραφείς και στιχουργούς Χρήστο Γιαννακόπουλο (19091963), Αλέκο Σακελλάριο (1913-1991), Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου (1893-1972).
1940 Ελληνοϊταλικός Πόλεμος.
1940 Ιδρύεται η Εθνική Λυρική Σκηνή.
1941 Νεοελληνική Τέχνη. Ο Εξπρεσιονισμός και η Μεταπολεμική
Γενιά (1941-σήμερα).
Η Ελληνική Πιστοποίηση της Μοντέρνας Τέχνης (1941-1950).
Εκπρόσωποι: Γιώργος Μπουζιάνης (1885-1959), Γιώργος Σικελιώτης (1917-1984), Ανδρέας Βουρλούμης (1910-1999),
Κώστας Μαλάμος (1913-2007), Νίκη Καραγάτση (19161986), Αλέκος Φασιανός (1935-).
1941 Ναζιστική Κατοχή και Εθνική Αντίσταση (1941-1944).
1946 Ελληνικός Εμφύλιος (1946-1949).
1947 10 Φεβρουαρίου: Ενσωμάτωση Δωδεκανήσων στην Ελλάδα.
1950 Νεοελληνική Τέχνη. Επιρροή από τις Νέες Αφαιρετικές Τάσεις Ευρώπης και Αμερικής. Μέσα της Δεκαετίας του ’50.
Εκπρόσωποι: Αλέκος Κοντόπουλος (1904-1975), Γιάννης
Σπυρόπουλος (1912-1990), Γιάννης Μαλτέζος (1915-1987),
Κωνσταντίνος Ξενάκης (1931-2020) κ.ά.
1952 Ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ.
1955 Σεπτεμβριανά και Κυπριακό Ζήτημα.
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1959 Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου (1959-1960) και ίδρυση Κυπριακής Δημοκρατίας.
1960 Νεοελληνική Τέχνη. Ρεύμα Ελληνικής Πρωτοπορίας (19601970), εκπρόσωποι: Παναγιώτης Τέτσης (1925-2016), Πάρις
Πρέκας (1926-1999), Δημήτρης Μυταράς (1934-2017), Χρίστος Καρράς (1930-), Δημοσθένης Κοκκινίδης (1929-2020).
Εκφραστές ευρωπαϊκής πρωτοπορίας της δεκαετίας του ’60:
Θάνος Τσίγκος (1914-1965), Ντίκος Βυζάντιος (1924-2007),
Nίκος Κεσσανλής (1930-2004), Βλάσης Κανιάρης (19282011), Κώστας Τσόκλης (1930-), PAVLOS (Παύλος Διονυσόπουλος) (1930-2019), Αλέξης Ακριθάκης (1939-1994) κ.ά.
Φτωχή Τέχνη, Εννοιακή Τέχνη και Τέχνη του Ελάχιστου (arte
povera, conceptual art, minimal art). Εκπρόσωποι: Γιάννης
Γαΐτης (1923-1984), Βασίλης Σκυλάκος (1930-2000), Στάθης Λογοθέτης (1925-1997), Μπία Ντάβου (1932-1996),
Όπυ Ζούνη (1941-2008), Χρύσα (Βαρδέα) (1933-2013),
Στήβεν Αντωνάκος (1926-2013), Λουκάς Σαμαράς (1936-),
Γιάννης Κουνέλης (1936-2017) ο κυριότερος εκπρόσωπος
της arte povera.
1960 Πέμπτη περίοδος Νεοελληνικής Μουσικής (1960-19802020).
Έντεχνο Τραγούδι. Στη δεκαετία του 1960 κάνει την εμφάνισή
του και το Έντεχνο Τραγούδι, αρχικά με την έννοια της μελοποιημένης ποίησης και των «κύκλων τραγουδιών» και κύριους
εκπροσώπους τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη.
Ενδεικτικοί κύκλοι τραγουδιών που θεωρούνται σήμερα κλασικοί του έντεχνου τραγουδιού είναι:
Μίκης Θεοδωράκης (1925-): Άξιον Εστί («λαϊκό ορατόριο»,
Ελύτης), Βραβείο Λένιν το 1983.
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Μάνος Χατζιδάκις (1925-1994): Μεγάλος Ερωτικός (μελοποιημένη ποίηση περί έρωτος: Σαπφώ, Ευριπίδης, Σολωμός,
Καβάφης, Ελύτης, Γκάτσος κ.ά.).
Ο πρώτος που συνέδεσε μεταπολεμικά, με το θεωρητικό και
συνθετικό έργο του, τη λόγια μουσική με τη λαϊκή μουσική
παράδοση. Βραβείο Όσκαρ 1960.
Γιώργος Ζαμπέτας (1925-1992). Μίμης Πλέσσας (1924-)
– μουσική κινηματογράφου. Δήμος Μούτσης (1938-): Τετραλογία, Άγιος Φεβρουάριος. Γιάννης Μαρκόπουλος (1939): Ιθαγένεια, Ελεύθεροι-Πολιορκημένοι. Σταύρoς Ξαρχάκoς
(1939-): Ρεμπέτικο, Κατά Μάρκον, Το Μεγάλο μας Τσίρκο.
Χρήστος Λεοντής (1940-). Διονύσης Σαββόπουλος (1944-):
Μπάλλος, Αχαρνής, Τραπεζάκια έξω. Θάνος Μικρούτσικος
(1947-2019): Ο Σταυρός του Νότου.
Νέο κύμα: Γιάννης Σπανός (1934-2019), Μάνος Λοΐζος
(1937-1982).
1963 Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Γιώργο Σεφέρη.
1967 Δικτατορία συνταγματαρχών (1967-1974).
1972 Νεοελληνική Τέχνη. Νέοι Έλληνες Ρεαλιστές:
Εκδηλώνονται ως ομάδα με την έκθεσή τους στο Ινστιτούτο
Γκαίτε το 1972. Μέλη της είναι οι: Γιάννης Βαλαβανίδης
(1939-2017), Κλεοπάτρα Δίγκα, Κυριάκος Κατζουράκης
(1944-), Χρόνης Μπότσογλου (1941-), Γιάννης Ψυχοπαίδης
(1945-).
Αν και δεν ανήκαν στην ομάδα, εκφράστηκαν με ανάλογους
κώδικες οι: Λευτέρης Κανακάκης (1934-1985), Σωτήρης Σόρογκας (1936-), Αχιλλέας Δρούγκας (1940-).
1973 Εξέγερση φοιτητών στο Πολυτεχνείο και αντίσταση στο δικτατορικό καθεστώς.
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1974 Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία (1974-σήμερα).
1974 Δημοψήφισμα για το Πολιτειακό και εγκαθίδρυση Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.
1974 Τουρκική εισβολή στην Κύπρο και αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα.
1977 Ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.
1979 Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Οδυσσέα Ελύτη.
1980 Νεοελληνική Τέχνη. Μεταμοντέρνοι Δημιουργοί. Δεκαετία
του ’80 έως σήμερα:
Μιχάλης Μανουσάκης (1953-), Μάριος Σπηλιόπουλος (1957),
Γιώργος Λάππας (γλύπτης) (1950-), Στέφανος Δασκαλάκης
(1952-), Χρήστος Μποκόρος (1956-), Εδουάρδος Σακαγιάν
(1957-), Γιώργος Ρόρρης (1963-).
1980 Πέμπτη περίοδος Νεοελληνικής Μουσικής.
Σύγχρονο Έντεχνο Δεκαετία 1980: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας (1956-2019). Στιχουργοί: Λευτέρης Παπαδόπουλος
(1935-), Τάσος Λειβαδίτης (1922-1988), Μάνος Ελευθερίου (1938-2018), Λίνα Νικολακοπούλου (1958-) κ.ά.
Εναλλακτικό Ελληνικό Ροκ: Παύλος Σιδηρόπουλος (19481990) - Σπυριδούλα 1970, Νίκος Πορτοκάλογλου (1957-)
-Φατμέ 1981, Πυξ-λαξ 1989.
1981 Ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ.
1991 Ιδρύεται το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
1992 Ιδρύεται το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.
1993 Ιδρύεται το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.
2000 Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Ιδρύθηκε το 2000, ανακατασκευάστηκε το 2016.
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2001 Ιδρύεται η Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων.
2002 Η Ελλάδα στο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Νόμισμα (ευρώ).
2004 Ολυμπιακοί Αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004.
2004 Ιδρύεται η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών/Ίδρυμα Ωνάση.
2009 Ελληνική Δημοσιονομική Κρίση:
Η Ελλάδα κατέφυγε (23/4/2010) στη βοήθεια του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
2009 Mουσείο Ακρόπολης. Το νέο κτήριο του μουσείου θεμελιώθηκε το 2003 και άνοιξε για το κοινό στις 21 Ιουλίου 2009.
2020 Πανδημία κορωνοϊού COVID-19. Εμφανίστηκε και εξαπλώθηκε στην Ελλάδα από τις 26 Φεβρουαρίου 2020.
Διακόσια χρόνια Ελλάδα. Ιστορικές περίοδοι με συνταρακτικά γεγονότα, αγχέμαχοι αγώνες για την ελευθερία και την ανεξαρτησία
που οδήγησαν στην εθνική παλιγγενεσία. Πνευματικές προσωπικότητες που άφησαν παγκόσμιο αποτύπωμα. Πολιτισμική δημιουργία που
σμίλεψε περίτεχνα την εικαστική και μουσική μας κουλτούρα. Στρατηγικές επιλογές και κρίσιμες αποφάσεις δείγμα ενός πολιτικού βολονταρισμού, πολλές φορές κόντρα στους καιρούς, που επικαθόρισε το
μέλλον του τόπου μας.
Ένα χρονολόγιο-καλειδοσκόπιο ιστορίας και πολιτισμού το οποίο,
έχοντας επίγνωση των ατελειών του και των παραλείψεων που χρεώνονται πρωτίστως στην υποκειμενική προσέγγιση του γράφοντος, προσπάθησε να απεικονίσει το παλίμψηστο της υπόστασης του Ελληνικού
Κράτους των 200 ετών. Μία σύνθεση ιδέας και αίματος που αποθεώθηκε από κάθε ελεύθερο άνθρωπο και αποτέλεσε πρότυπο για κάθε
σκλαβωμένο λαό που ήθελε να σπάσει τα δεσμά του, να ανακτήσει
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την εθνική του αξιοπρέπεια και να αγωνιστεί για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της πατρίδας του.
Διακόσια χρόνια με ιστορική καταγωγή από το Βυζάντιο και τον
αρχαιοελληνικό πολιτισμό.
Οι δύο αυτοί αιώνες συνδέονται άρρηκτα με αυτό που γράφει για
τους Έλληνες ο Καζαντζάκης: Πως «η πεποίθησή τους ότι κατάγονται
από τον Πλάτωνα και τον Περικλή μπορεί ίσως να είναι μια ουτοπία,
μια αυθυποβολή χιλιετιών, όμως αυτή η αυθυποβολή, γενόμενη πίστη,
ασκεί μια γόνιμη επίδραση στη νεοελληνική ψυχή. Χάρη σ’ αυτή την
ουτοπία επέζησαν οι Έλληνες. Μετά από τόσους αιώνες εισβολών,
σφαγών, λιμών, θα έπρεπε να έχουν εξαφανιστεί. Όμως η ουτοπία,
που έγινε πίστη, δεν τους αφήνει να πεθάνουν. H Ελλάδα επιζεί ακόμα, επιζεί νομίζω μέσα από διαδοχικά θαύματα».
Και επιζεί, θα προσθέταμε επίσης, γιατί κάθε υπέρτατη και κρίσιμη
ιστορική στιγμή το Εγώ του Έλληνα υπερβαίνει τα ιδιοτελή συμφέροντα, συνειδητοποιεί ότι η ελευθερία του είναι ένα κληροδότημα από
τα κόκκαλα βγαλμένο, των Ελλήνων τα ιερά και λειτουργεί ως Εμείς
προστατευτικό για τον τόπο του.
Και είναι η πίστη σε μια τέτοια ιδανική ιδέα, είναι αυτή η συνθήκη,
η στιγμή που κάνει τον Έλληνα - Ήρωα.
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25
Τα επαναστατικά συντάγματα 1821-1827
Το Ελληνικό έθνος στην πρωτοπορία
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΜΠΙΛΗΣ
Δημοσιογράφος - Ιστορικός
Διευθυντής του ιδρύματος «Νίκος Δασκαλαντωνάκης – NDF»

[…] οι πολιτισμένες χώρες της Ευρώπης
θα πρέπει να καλωσορίζουν κάθε ευκαιρία πληροφόρησης,
σε σχέση με τον λαό στον οποίο χρωστούν τόσες πολλές οφειλές.
Εδώ ανιχνεύουμε, τρόπον τινά, την καταγωγή μας·
τουλάχιστον θα μπορούσαμε να πούμε, εδώ ανιχνεύουμε
την προέλευση των ηθών μας, την πηγή των γνώσεων μας.1

Αποτελεί κοινό τόπο αναφοράς το γεγονός ότι οι ρίζες της ιστορικής
θεμελίωσης του Διαφωτισμού και της επικράτησης του Ορθού Λόγου βρίσκονται στην Αρχαία Ελλάδα. Αυτές είναι οι «οφειλές» των
πολιτισμένων χωρών στον Ελληνισμό, που αναφέρει το παραπάνω
1

P.A. Guys, A Sentiμental Journey to Greece, Δουβλίνο 1773, στο Νάσια Γιακωβάκη, Ευρώπη μέσω Ελλάδας, Μια καμπή στην ευρωπαϊκή αυτοσυνείδηση 17ος18ος αιώνας, βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2006, σελ. 448
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απόσπασμα γραμμένο στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, την εποχή
της πνευματικής επανάστασης στην Ευρώπη. Η πολιτική οργάνωση της
αρχαίας Αθήνας, η πρόοδος των επιστημών και κυρίως της φιλοσοφίας και της ιστορίας και η γνώση που μεταλαμπαδεύθηκε μέσω του
Βυζαντίου και της Ρώμης, θεωρούνται η μεγάλη κληρονομιά του ελληνικού πολιτισμού στην εποχή της νεωτερικότητας, όταν τα πάντα θα
αλλάξουν στην Ευρώπη.
Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Αμερικής το 1776 και η Γαλλική Επανάσταση το 1789 αποτελούν τα δύο κομβικά γεγονότα που θα
επηρεάσουν με τη σειρά τους την πολιτική οργάνωση των εθνών-κρατών και θα οδηγήσουν μέσα από πολιτικές διαδικασίες, κινηματικές ή
βελούδινες, σε αυτό που σήμερα αποκαλούμε Δημοκρατία δυτικού τύπου. Τόσο στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στις ΗΠΑ
όσο και στα συντάγματα της Γαλλικής Επανάστασης, ο λαός θα ταυτιστεί με το έθνος. Αυτή η ταύτιση θα πυροδοτήσει επαναστάσεις και
κινήματα, που η κορύφωσή τους θα λάβει χώρα στα μέσα του 19ου
αιώνα, με έτος-σταθμό το 1848.
Ωστόσο, τριάντα περίπου χρόνια νωρίτερα θα ξεσπάσει μια απρόσμενη επανάσταση στην άκρη της Βαλκανικής χερσονήσου, που θα
ταρακουνήσει το μεταναπολεόντειο status quo, όπως αυτό είχε εγκαθιδρυθεί από την Ιερή Συμμαχία με την παλινόρθωση, ως αποτέλεσμα
της οριστικής ήττας του Ναπολέοντα. Είναι η Ελληνική Επανάσταση
του 1821, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η ίδρυση, εννέα χρόνια αργότερα, του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, που παρά το μικρό του
μέγεθος και τη μεγάλη του οικονομική ένδεια, θα καταφέρει να επιβιώσει και με τη σταδιακή διεύρυνσή του για ενάμισι περίπου αιώνα, να
γιορτάζει φέτος τα 200 χρόνια του.
Ένας από τους βασικούς λόγους αυτής της ανθεκτικότητας και της επιβίωσης ήταν η προσπάθεια για πολιτική οργάνωση ήδη από τον πρώτο
χρόνο της επανάστασης που στηρίχθηκε στις ιδεολογικές καταβολές
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και την κληρονομιά του τέλους του 18ου αιώνα των δύο κομβικών
γεγονότων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Συνηθίζουμε να ασχολούμαστε με τα πολεμικά γεγονότα και τα κατορθώματα των επαναστατημένων Ελλήνων στα πεδία των μαχών, καθώς και με τον ρόλο των
μεγάλων δυνάμεων της εποχής. Ωστόσο, τα επαναστατικά συντάγματα
έχουν τη δική τους περίοπτη θέση στην ιστορία της Εθνικής Παλιγγενεσίας και στο πέρασμα προς τη νεωτερικότητα2, αφού ο χαρακτήρας
τους αποτέλεσε πρωτοπορία στην Ευρώπη της εποχής.
Δεν ήταν αυτή η πρώτη εμπειρία των Ελλήνων με τα συντάγματα.
Είχε προηγηθεί το σύνταγμα του Ρήγα του 1797, επηρεασμένο από
αυτά της Γαλλικής επανάστασης, η «Ελληνική Νομαρχία» του Ανωνύμου και τα συντάγματα των Επτανήσων, έως την υπαγωγή τους στους
Άγγλους το 18153. Πριν από τη κατάρτιση των πρώτων εθνικών καταστατικών κειμένων των εξεγερμένων Ελλήνων, είχαν δημιουργηθεί
σε πολλά σημεία του ελληνικού χώρου κατά το πρώτο έτος του Αγώνα
τα τοπικά πολιτεύματα, όπως o «Οργανισμός της Πελοποννησιακής
Γερουσίας», ο «Οργανισμός της Γερουσίας της Δυτικής Ελλάδος», η
«Νομική Διάταξις της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος» ή «Οργανισμός
του Αρείου Πάγου, Γερουσία της Ανατολικής Ελλάδος», καθώς και
άλλα ψηφίσματα συνταγματικών κειμένων σε νησιά όπως η Σάμος και
η Κρήτη. Η σημασία αυτών των πρωτοβουλιών ήταν διττή αφού από
τη μια, υπήρχε η ανάγκη για ευνομία στις εξεγερμένες περιοχές και
από την άλλη, οι συντάκτες αυτών των κειμένων ήθελαν να εντάξουν
στις φιλελεύθερες (?) και παραδοσιακά στοιχεία που εξέφραζαν την

2

3

Παπατόλιας Απόστολος, «Η συνταγματική ιδεολογία του 1821»,
Παράδοση και Νεωτερικότητα στον πρώιμο ελληνικό συνταγματισμό, στον ιστότοπο https://www.constitutionalism.gr, σελ. 3
Ευθυμίου Μαρία, Ρίζες και θεμέλια, Οδόσημα της Ιστορίας του Ελληνισμού,
σε συνεργασία με τον Μάκη Προβατά, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2020,
σελ. 182

123

2021

προεπαναστατική περίοδο και τους εκπροσώπους της4. Τα τρία όμως
επαναστατικά συντάγματα είχαν ως θεμέλιο λίθο την αναφορά στο
έθνος.
Το πρώτο επαναστατικό σύνταγμα προήλθε από τις εργασίες της Α’
Εθνοσυνέλευσης, που έλαβε χώρα στην Επίδαυρο στις 20 Δεκεμβρίου του 1821 ως «πρώτη ελευθέρα Συνέλευσις των Ελλήνων έθνους
μετά είκοσι δύο αιώνας». Το Σύνταγμα ψηφίστηκε την 1η Ιανουαρίου
1822 κηρύσσοντας την ανεξαρτησία του Έθνους και αιτιολόγησε την
επανάσταση. Ονομάστηκε «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος» γιατί με τις δημοκρατικές αρχές που περιείχε, δεν ήθελε να προκαλέσει
τη σθεναρή αντίδραση της Ιερής Συμμαχίας. Ο αντιαπολυταρχικός του
χαρακτήρας αποτελούσε συνέχεια των συνταγμάτων της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά και πρωτοπορία αν αναλογιστεί κανείς το εχθρικό και
δυστοπικό διεθνές περιβάλλον της εποχής5.
Ο Κολοκοτρώνης μάλιστα, σε έναν λόγο του προς τους αγωνιστές
που ήταν δυσαρεστημένοι από τον παραγκωνισμό του Δημητρίου Υψηλάντη από τους προεστούς και θέλοντας να προφυλάξει την Επανάσταση από το να μην χαρακτηριστεί κοινωνική –υπήρχε βέβαια έντονη και
αυτή διάσταση- είπε μεταξύ άλλων «[…] Διατί θέλομε τον χαμό μας
μονάχοι μας; Ημείς εσήκωσαμε τα άρματα διά τους Τούρκους και έτσι
ακουστήκαμε εις την Ευρώπη, ότι σηκωθήκαμεν οι Έλληνες διά τους
τυράννους και στέκεται όλη η Ευρώπη να ιδή τι πράγμα είναι τούτο.
Οι Τούρκοι είναι απείραγοι εις τα κάστρα και εις ταις χώραις και ημείς
εις τα βουνά και αν σκοτώσουμε τους προεστούς, θα ειπούν οι βασιλείς, ότι τούτοι δεν εσηκώθησαν διά την ελευθερίαν, αλλά διά να
4

5

Κιτρομηλίδης Πασχάλης, Οι Καταβολές του Ελληνικού Συνταγματισμού
(1897-1827), στο 30 χρόνια από το Σύνταγμα του 1975, Βουλή των Ελλήνων,
Αθήνα 2004, σελ. 18-19
Σβώλος Αλέξανδρος, Τα Ελληνικά Συντάγματα, η Συνταγματική Ιστορία της Ελλάδος, εκδόσεις Στοχαστής, Αθήνα 1972, σελ. 20-24
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σκοτωθούν συνατοί τους, και είναι κακοί άνθρωποι, Καρβονάροι, και
τότε ημπορούν οι βασιλείς να βοηθήσουν τον Τούρκο και να λάβωμεν
ζυγόν βαρύτερον από εκείνον όπου είχαμε»6.
Ένα χρόνο αργότερα από την Α’ Εθνοσυνέλευση, στις 29 Μαρτίου
1823, το σύνταγμα της Επιδαύρου αναθεωρήθηκε ως αποτέλεσμα
της Β’ Εθνοσυνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στο Άστρος Κυνουρίας
και ονομάστηκε «Νόμος της Επιδαύρου» αφού αποφάσισαν «να φυλαχθώσιν αμετάτρεπτοι και αμετακίνητοι» οι βασικές θεμελιώδεις αρχές
του πρώτου εθνικού συντάγματος, μεταρρυθμίζοντας τα δικαιώματα
της εκτελεστικής εξουσίας και προσπάθησε να οριοθετήσει περαιτέρω τη σχέση της με τη νομοθετική, το επονομαζόμενο «Βουλευτικόν».
Ωστόσο, η πολυαρχία που δημιούργησε το αναθεωρημένο σύνταγμα,
όξυνε περισσότερο τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις που οδήγησαν
σε εμφύλιο πόλεμο μεσούσης της Επανάστασης. Αξίζει να σημειωθεί
ότι ο «Νόμος της Επιδαύρου» κατοχύρωσε περαιτέρω τα ατομικά δικαιώματα, επιβεβαιώνοντας τον πρωτοπόρο χαρακτήρα του πρώτου
συντάγματος7.
Το αρτιότερο όμως των επαναστατικών συνταγμάτων ήταν το «Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος» που ψηφίστηκε στην Εθνοσυνέλευση της
Τροιζήνας, τον Μάιο του 1827. Υπήρξε το «άνθος» και ο «καρπός»
ενός λεμονόκηπου, που ήταν το σημείο όπου έλαβαν χώρα οι εργασίες της Εθνοσυνέλευσης, σε μια περίοδο που όλα ήταν κατεστραμμένα
από τον Ιμπραήμ και η υπόθεση της Επανάστασης βρισκόταν σε κίνδυνο. Εκτός από την απόφαση «η εκτελεστική εξουσία παραδοθή εις ένα
και μόνον», δηλαδή για επτά έτη στον Καποδίστρια, κάτι που σήμερα
μπορεί να μας φαντάζει αντιφατικό, αλλά εξυπηρετούσε τις ανάγκες

6

7

Μιχαηλίδης Ιάκωβος, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Ο στρατιωτικός ηγέτης
της Ελληνικής Επανάστασης, εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2020, σελ. 73
Ό.π.
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της εποχής για οργάνωση, το σύνταγμα της Τροιζήνας ήταν πιο ακριβές
και πιο δίκαιο από το προηγούμενο σύνταγμα8. Η Εθνοσυνέλευση
θέλησε να δώσει οριστικό πολίτευμα στη χώρα, χωρίς βασιλιά. Το
συγκεκριμένο σύνταγμα είχε εμπνευστεί και εγκολπώθηκε τις πιο δημοκρατικές και φιλελεύθερες ιδέες της εποχής. Εξαιτίας του προωθημένου νεωτεριστικού χαρακτήρα του, έχει αποτιμηθεί ότι ξεπερνούσε
όλα τα άλλα ευρωπαϊκά συντάγματα της εποχής, αποκτώντας έτσι τη
δικιά του σημαντική συμβολή στη συνταγματική ιστορία της γηραιάς
ηπείρου9.
Παρά το γεγονός ότι τα τρία συντάγματα και ειδικά το τελευταίο της
Τροιζήνας δεν εφαρμόστηκαν, αποτέλεσαν μια σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες εθνοσυνελεύσεις που θα λάβουν χώρα στο ανεξάρτητο πλέον ελληνικό κράτος. Η κληρονομιά του φιλελευθερισμού
και της κατοχύρωσης θεμελιωδών δικαιωμάτων θα επηρεάσει όλα τα
επόμενα συντάγματα και μάλιστα, η αρχή της εθνικής κυριαρχίας, «Η
κυριαρχία ενυπάρχει εις το Έθνος. Πάσα εξουσία πηγάζει εξ αυτού
και υπάρχει υπέρ αυτού», επαναλαμβάνεται σε όλα τα συντάγματα μέχρι το 195210, ενώ μεταπολιτευτικά τον όρο Έθνος θα αντικαταστήσει
ο όρος Λαός…

8

9
10

Τρικούπης Σπυρίδων, Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, τ. 4ος,
Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, σελ. 129
Σβώλος, ό.π. σελ. 27
Παπατόλιας, όπ. Σελ. 14
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26
Ελληνικό εθνικό κράτος:
μια ιστορία επιτυχίας 200 ετών
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής Σύγχρονης Πολιτικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου, Γραμματέας Σύνταξης της ΝΕΑΣ ΕΣΤΙΑΣ
και τακτικός αρθρογράφος της Καθημερινής και της Lifo

Τα κράτη είναι περίεργοι οργανισμοί. Όπως όλοι οι ζώντες οργανισμοί
δεν είναι πλήρως ελεγχόμενοι από την κεφαλή και ζουν με τις αντιφάσεις τους. Χαρακτηρίζονται από πάθη, εμμονές, αδράνειες, στρεβλώσεις, αλλά αναπτύσσουν και αρετές, φτιάχνουν δηλαδή αυτό που λέμε
χαρακτήρα μέσα στα χρόνια. Τα εφηβικά τους χρόνια ταυτίζονται όπως
είναι αναμενόμενο με τα χρόνια της αναζήτησης και της οικοδόμησης
του εαυτού, της αυτογνωσίας και της επανάστασης.
Στην ελληνική περίπτωση, η επανάσταση του 1821 είναι εκτός από
πόλεμος της ανεξαρτησίας και μια χειραφετητική επανάσταση. Και τούτο
διότι στις αρχές του 19ου αιώνα, μια εθνική επανάσταση, όπως αυτή,
εμπεριέχει το πιο χειραφετητικό και φιλελεύθερο πρόταγμα της εποχής
εκείνης η οποία ακόμη κυριαρχείται πανευρωπαϊκά από λογής-λογής
μεσαιωνικές δεσποτείες, με οπισθοδρομικότερη όλων τη σουλτανική,
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που είναι και η πιο σκοταδιστική. Η επανάσταση αυτή είναι ταυτόχρονα
όμως μια δημοκρατική επανάσταση, όπως δείχνουν τα συγκλονιστικά
κείμενα των συνταγμάτων του Αγώνα (μια ωδή στον φιλελευθερισμό),
ενώ ενέχει και στοιχεία ανατροπής της παλιάς κοινωνικής τάξης καθώς
φέρνει μπροστά και καινούργια κοινωνικά υποκείμενα. Στη δε γεωπολιτική της διάσταση δένει μετά τις πρώτες παλινωδίες το υπό ανέγερση
κράτος στο άρμα της Δύσης και τις δικές της διεθνοπολιτικές προτεραιότητες. Το πώς θα εξελιχθεί φυσικά, τι κράτος και πολίτευμα θα καταλήξει να φτιάξει, είναι μια μεγάλη, πολύπλοκη ιστορία, όπως συμβαίνει
άλλωστε με όλες τις επαναστάσεις. Όμως τα θεσμικά πρότυπα από την
πρώτη στιγμή–ήδη από τον Καποδίστρια– δεν είναι άλλα από εκείνα
ενός συγκεντρωτικού κράτους, που επίσης συνιστά ένα καθαρά μοντέρνο πρόταγμα ενάντια σε τοπαρχίες και τοπικές πατρωνίες.
Αν η παιδική και η εφηβική ηλικία του ελληνικού κράτους ήταν ο
19ος αιώνας, η μετεφηβική του και η φάση της ωρίμανσής του ήταν
σίγουρα ο 20ός αιώνας. Τότε ήταν που άρχισε να αναπτύσσει με δυναμισμό και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όλα τα σχέδιά του, εκσυγχρόνισε τη διοίκησή του, την εκπαίδευσή του, τον στρατό του, ενοποίησε
και ανέπτυξε την οικονομία του, μεγάλωσε τις πόλεις του (ανέπτυξε
δηλαδή αυτό που λέμε αστικό πολιτισμό), έβγαλε από την φτώχεια
και την ανέχεια το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, που μέχρι τα
μέσα του 20ού αιώνα, ζούσε ακόμη όπως τον 19ο αιώνα, ιδίως στην
ύπαιθρο. Στη διαδρομή αυτή συνάντησε μεγάλες αναποδιές, εσωτερικές και εξωτερικές, κυρίως με δική του ευθύνη αλλά και εξαιτίας
των παιχνιδιών της ιστορίας και της γεωγραφίας. Πέρασε δηλαδή, μια
κλασική κρίση μέσης ηλικίας. Εμφυλίους και χρεοκοπίες, παλινωδίες,
βάλτωμα ή και οπισθοχωρήσεις του εκσυγχρονισμού, ενίοτε ηγεσίες
κατώτερες των περιστάσεων και θεσμούς που αφήνονταν να απαξιωθούν. Αλλά και μεγάλες αναστατώσεις στην περιοχή και στη διεθνή
σκηνή που το επηρέαζαν άμεσα και ίσως περισσότερο από άλλα εθνι-
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κά κράτη της ηπείρου. Βρέθηκε δηλαδή, συχνά, ερήμην του, στο μάτι
του κυκλώνα και του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων. Αυτό ήταν
μαζί πρόβλημα αλλά και σωτηρία. Διότι, για τον λόγο αυτό ήταν που
έχαιρε μεγαλύτερης προστασίας σε σχέση με άλλα κράτη, όπως και
μεγαλύτερης υποστήριξης, αναπτυξιακής και στρατιωτικής από τους εκάστοτε μεγάλους. Ενίοτε φυσικά του υπαγορεύονταν πολιτικές και κατευθύνσεις απέξω ακόμη και ευθείες παρεμβάσεις ή και επεμβάσεις,
αλλά συνέβαινε και το αντίθετο: να αποζητά το ίδιο τη βοήθεια και την
προστασία, να ψάχνει για καλά πρότυπα διακυβέρνησης και για ξένη
τεχνογνωσία ή οικονομική και στρατιωτική βοήθεια. Δεν ήταν συνεπώς
ούτε εξαρτημένο, ούτε αποικιοκρατούμενο από ξένες δυνάμεις. Ήταν
άλλοτε σε συνεργασία, άλλοτε σε αμφιθυμία με τους προστάτες και
τους συμμάχους του, που πάντως ως ισχυρότεροι, είχαν και αυτοί τα
δικά τους συμφέροντα στην περιοχή και τα προωθούσαν και τα προστάτευαν, όπως ήταν αναμενόμενο.
Αλλά το ελληνικό κράτος ήταν και παρέμεινε σε όλη την ιστορία
του ένα ανεξάρτητο κράτος. Και αυτό κυρίως φαινόταν στις περιόδους
εκείνες που είχε συλλάβει δικά του σχέδια και αισθανόταν την αυτοπεποίθηση να τα εφαρμόσει στην πράξη, είχε δηλαδή την ιδιοκτησία
των επιλογών του, όπως θα λέγαμε σε σύγχρονη γλώσσα. Ουδείς
τότε το εμπόδισε σε όλα αυτά: υπερδιπλασίασε την επικράτειά του,
εφάρμοσε στο εσωτερικό τις πολιτικές εκσυγχρονισμού που είχε επιλέξει μόνο του, εντάχθηκε σε μεγάλες διεθνείς ομοσπονδίες και στα
κλαμπ των πιο αναπτυγμένων χωρών του κόσμου. Οι επιτυχίες του
ήταν αξιοσημείωτες, με όλες βέβαια τις ιδιομορφίες του και τις παλινδρομήσεις του, κατά καιρούς. Το όφειλε τούτο και σε μεγάλες προσωπικότητες της πολιτικής, της οικονομίας, της διπλωματίας, του στρατού,
της εκπαίδευσης, της αρχιτεκτονικής, του εμπορίου, της βιομηχανίας,
του πολιτισμού. Θα τους συναντήσουμε κατά καιρούς τόσο στο υψηλό
επίπεδο όσο και ως μεσαία στελέχη του κράτους. Είναι το ανθρώπινο
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κεφάλαιο, χωρίς το οποίο δεν λειτουργούν τα κράτη, ούτε κανένας οργανισμός. Δεν υπάρχουν μόνο οι απρόσωπες δυνάμεις της ιστορίας,
υπάρχει και κάτι που λέγεται ιστορική ευθύνη κάθε φορά, και κάποιο
ατομικό υποκείμενο χρειάζεται να είναι έτοιμο να την αναλάβει.
Αποτελούσε άραγε το ελληνικό κράτος μια εξαίρεση στον δυτικό κόσμο, όπως συχνά λέγεται; Ναι, αν δεχτούμε ότι κάθε κράτος είναι μια
εξαίρεση, έχει να διανύσει δηλαδή μια δική του πορεία στον χρόνο, με
δικές του ιδιοτυπίες και ιδιοτροπίες. Κατά τα άλλα όμως, δεν το πιστεύω
ότι ήταν μια επί τω χείρω εξαίρεση, ούτε σε μόνιμη υπανάπτυξη. Πρώτα και κύρια, και μόνο το γεγονός ότι το σημείο όπου έβαζε διαρκώς
τον πήχη ήταν η προηγμένη Δύση, αποδεικνύει πού ακριβώς ήθελε να
ανήκει και πού επιδίωκε πάντα να ανήκει. Και τούτο παρότι υπήρξε στην
πραγματικότητα ένα νέο μετα-οθωμανικό κράτος, μαζί με αρκετά άλλα
στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, τα οποία παρεμπιπτόντως
ουδέποτε κατάφεραν να φθάσουν σε αυτό το επίπεδο προόδου και εκσυγχρονισμού. Αρκεί γι’ αυτό μια ματιά γύρω μας στα Βαλκάνια. Αλλά
τα δικά του πρότυπα υπήρξαν πάντοτε υψηλά και φιλόδοξα, εκτός της
περιοχής του. Πάντα υπολειπόταν ίσως από αυτά αλλά πάντοτε μόνο
αυτά φαντασιωνόταν. Κι έτσι, άλλοτε ναρκισσευόταν, άλλοτε κομπλεξαριζόταν.
Πράγματι, εκεί που είχε πάντα πρόβλημα ήταν στην αυτοεικόνα του.
Και σε αυτό έφταιγαν τόσο το ξένο κυρίαρχο βλέμμα όσο και η ημεδαπή διανόησή του. Οι ξένοι που προέρχονταν από ηγεμονικά πολιτισμικά πρότυπα, έκαναν εδώ τις δικές τους προβολές, αντιφατικές κι αυτές:
άλλοτε γεμάτες συμπάθεια για τον απόγονο των Αρχαίων Ελλήνων,
άλλοτε γεμάτες απαρέσκεια για το «κακομαθημένο παιδί» που ποτέ δεν
απέβαλε το οθωμανικό του παρελθόν. Αντίστοιχα και η διανόησή μας:
η παράταξη των εκσυγχρονιστών έβλεπε την χώρα αυτή με απογοήτευση, διότι δήθεν ποτέ δεν μπορούσε να γίνει “Δύση”. Η δε παράταξη
των λαϊκιστών, ως το μόνιμο θύμα του ιμπεριαλισμού ο οποίος δήθεν
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δεν επέτρεπε στον περήφανο αυτό λαό να σηκώσει κεφάλι. Τι του
έμενε λοιπόν, παρά μόνο η διαρκής “αντίσταση”, τόσο έναντι των επίβουλων ξένων όσο και των ντόπιων “προδοτών” που ήταν, υποτίθεται,
εξαρτήματά τους.
Στο βιβλίο μου που εκδόθηκε πρόσφατα με τίτλο, Φάσεις και
αντιφάσεις του ελληνικού κράτους στον εικοστό αιώνα, 1910-2001
(Εστία, 2019) υποστηρίζω ότι η περίοδος της κρίσης όπου δοκιμάστηκαν τα πάντα και όπου, κατά έναν τρόπο, ξαναζήσαμε όλη την ιστορία
μας σε φαστ φόργουορντ, βοήθησε στην σχετικοποίηση, αν όχι στην
ακύρωση, αυτού του βλέμματος είτε του φθηνού ναρκισσισμού είτε της
αέναης αυτομαστίγωσης. Και μας επέτρεψε, σε όσους αντέχαμε τις δύσκολες αλλά λυτρωτικές αλήθειες, να ξαναδούμε τον εθνικό εαυτό ως
εκείνο που είναι στην πραγματικότητα: ως ένα εθνικό κράτος που έκανε μεγάλη πρόοδο τον περασμένο αιώνα, που συγκαταλέγεται, παρά
τις επιμέρους αποτυχίες του, μεταξύ των πιο προηγμένων του πλανήτη
και που παράλληλα, έζησε έντονα τις αντιφάσεις της νεωτερικότητας,
πάντοτε εξαιτίας των δικών του επιλογών, καλών ή κακών. Και επίσης,
που αναρωτιέται και θα αναρωτιέται συνεχώς ως ένα σχετικά μικρό
εθνικό κράτος, πώς μπορεί σήμερα σε έναν παγκόσμιο πλανήτη, να
μιλήσει με τη δική του φωνή την παγκόσμια γλώσσα. Και θα έλεγα
ότι αυτή η υπαρξιακή διερώτηση, αυτή η διαρκής αναζήτηση ως προς
το μέλλον είναι η βασικότερη προϋπόθεση της προόδου, για όλα τα
υποκείμενα, ατομικά ή συλλογικά, έτσι κι αλλιώς.
(Μια ελαφρώς διαφορετική εκδοχή του κειμένου είχε διαβαστεί
από τον συγγραφέα στην παρουσίαση του βιβλίου του που έγινε στην
Ελληνοαμερικανική Ένωση, στις 4 Δεκ. 2019)
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27
Ιωάννης Καποδίστριας:
πατερναλισμός και αυταρχισμός.
Οι δυο όψεις ενός νομίσματος
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
Διδάκτορας κοινωνιολογίας, μεταδιδακτορική ερευνήτρια
του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαφορετικοί πολιτικο-ιδεολογικοί χώροι έχουν κατά καιρούς παρουσιάσει τη δική τους εκδοχή της προσωπικότητας και του ιστορικού
ρόλου του Ιωάννη Καποδίστρια. Για αυτές τις μεταγενέστερες προσωπογραφίες θα παραπέμψουμε τον αναγνώστη στην εμπεριστατωμένη
μελέτη του Χρήστου Λούκου και της Χριστίνας Κουλούρη, Τα πρόσωπα
του Καποδίστρια. Στο σημείωμα αυτό θα επιχειρήσουμε να δούμε τον
πρώτο Κυβερνήτη με τα μάτια των συγχρόνων του: των οπαδών και
των πολυάριθμων εχθρών του. Η σκιαγράφηση των δύο πλευρών θα
μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα την κοινωνία που έβγαινε
από την Επανάσταση του 1821.
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Είναι γεγονός ότι η διακυβέρνηση Καποδίστρια απογοήτευσε τους
διανοουμένους που είχαν δει στο 1821 την ευκαιρία για εφαρμογή
φιλελεύθερων θεσμών. Εύλογα είχε καλλιεργηθεί σ’ αυτούς η προσδοκία ότι οι εθνοσυνελεύσεις, τα Συντάγματα, η διάκριση των εξουσιών και η ελευθερία του Τύπου ήταν κατακτήσεις που θα διατηρούνταν
και μετά την απελευθέρωση. Όταν στο πολιορκημένο Μεσολόγγι εκδιδόταν η πρώτη εφημερίδα στην επαναστατημένη επικράτεια, ποιος
θα μπορούσε να φανταστεί ότι στο ελεύθερο ελληνικό κράτος θα
απαγορευόταν η κυκλοφορία εφημερίδων; Σίγουρα όχι ο Αναστάσιος
Πολυζωίδης, ένας θερμόαιμος νεαρός που εγκατέλειψε τις σπουδές
του για να πάρει μέρος στην Επανάσταση και να βοηθήσει στη σύνταξη των προωθημένων συνταγμάτων της. Γι’ αυτό και όταν ο Ιωάννης
Καποδίστριας αρνήθηκε να του χορηγήσει εκδοτική άδεια, εκείνος
οχυρώθηκε πεισματικά στον βράχο της Ύδρας, την εστία των αντιπολιτευόμενων, απ’ όπου εξέδωσε την εφημερίδα Απόλλων, για να παραδώσει στην εξουσία μαθήματα οργάνωσης ενός κράτους δικαίου.
Ο Απόλλων δημοσίευσε αμέτρητες περιπτώσεις καταπάτησης ατομικών δικαιωμάτων απ’ όλη την επικράτεια: παραβιάσεις του ιδιωτικού
ασύλου, του απορρήτου των επιστολών κ.τ.λ. Κατήγγειλε το φαινόμενο των μετακλητών κι εξαρτημένων από την κυβέρνηση δικαστών, των
διοικητών που εκτελούσαν δικαστικά καθήκοντα και των διορισμένων
από την εξουσία συνηγόρων. Παρουσίασε μια ιδιαίτερα ζοφερή εικόνα των δημοσίων υπηρεσιών, όπου κατάσκοποι του Κυβερνήτη κατέδιδαν τους συναδέλφους τους στη μυστική αστυνομία. Κατήγγειλε ακόμη
ως μνημείο αυταρχισμού τις νέες διορισμένες από την κυβέρνηση δημογεροντίες (τις οποίες αποκαλούσε ειρωνικά «κυβερνητογεροντίες»
και «κακογεροντίες»), επειδή κατέλυσαν το παραδοσιακό κοινοτικό
σύστημα, ανατρέποντας κοινωνικές ισορροπίες αιώνων. Στάθηκε ιδιαίτερα στο αυταρχικό εκπαιδευτικό σύστημα: επιθεωρητές εκπαίδευσης
που τρομοκρατούσαν τους δασκάλους κι εξοστρακισμός των ανθρωπι-
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στικών σπουδών, ιδίως των βιβλίων των διαφωτιστών, συνέθεταν την
εικόνα ενός σχολείου που εμπόδιζε τα Ελληνόπουλα να αποκτήσουν
συνείδηση ελεύθερων πολιτών.
Το κλίμα της πολιτικής ανελευθερίας που εξόργιζε τους συνταγματικούς, επηρέασε την κρίση τους σχετικά με όλες τις πτυχές της διακυβέρνησης Καποδίστρια, από το πολεοδομικό του έργο ως τη δημοσιονομική και διπλωματική του πολιτική. Στο πρόσωπό του έβλεπαν
μόνο έναν τύραννο, που καταπάτησε τα φιλελεύθερα και δημοκρατικά
ιδεώδη του 1821 και στοίχισε στην Ελλάδα την απώλεια του θαυμασμού των προοδευτικών Ευρωπαίων. «Άρπαξε την εξουσίαν από
το έθνος», «μας ηπάτησε», θυμόταν για εκείνον η εφημερίδα Αθηνά. «Λύκος αντί ποιμένος», «ηλίθιος αλαζών», «ομογενής τύραννος»,
«ακούραστος εγκυκλιογράφος», «δήμιος της Ελλάδος», «γέννημα της
Κερκύρας και ανάθρεμμα της Βενετίας», είναι μερικοί μόνο από τους
χαρακτηρισμούς που σταχυολογήσαμε από τον Απόλλωνα. Όταν ο
Καποδίστριας δολοφονήθηκε, ο Απόλλων έγραψε απερίφραστα ότι
ο προορισμός του εκπληρώθηκε και δημοσίευσε ύμνους προς τους
«τυραννοκτόνους» Μαυρομιχαλαίους.
Από τη δική του πλευρά, ο Κυβερνήτης αντιπροσώπευε μια εκδοχή της πεφωτισμένης απολυταρχίας: μια πατερναλιστική ηγεσία, που
θεωρούσε αναγκαίο τον περιορισμό των συνταγματικών ελευθεριών.
Όπως και ο Όθωνας αργότερα, αντιμετώπιζε τα κόμματα ως πηγή
εθνικού διχασμού και τη διάκριση των εξουσιών ως «παράλυση» της
αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Έβλεπε την ελευθεροτυπία ως «δημαγωγική ελευθερία» και τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς ως πεδίο
καπηλείας από τις ιδιοτελείς ελίτ που εκμεταλλεύονταν τον πνευματικά
ανήλικο λαό. Ήταν γενικώς καχύποπτος απέναντι στις ηγετικές ομάδες
του ελληνισμού: διανοουμένους, προκρίτους, καραβοκύρηδες (τους
οποίους αρνήθηκε να αποζημιώσει για τις θυσίες τους), άτακτους στρατιωτικούς, (όπως οι Μανιάτες φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας του).
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Και, φυσικά, τους φιλόδοξους Φαναριώτες, για τους οποίους αναφέρει στην αλληλογραφία του πως «δεν υπάρχει κανένας Έλληνας
που να μην τους απεχθάνεται μέχρι τα βάθη της ψυχής του». Σε έναν
θεατρικό διάλογο που δημοσίευσε πολλά χρόνια μετά τον θάνατό του
η εφημερίδα Τρακατρούκα, εκπρόσωποι διάφορων κοινωνικών ομάδων, μαζεμένοι στον Άδη, συζητούν για τη δολοφονία Καποδίστρια,
επιρρίπτοντας ο ένας στον άλλο την ευθύνη. Το θλιβερό είναι πως
όλοι είχαν έναν λόγο να τον δολοφονήσουν.
Εκτός από τους εξαθλιωμένους χωρικούς, που βρήκαν στο πρόσωπο του «Μπαρμπα-Γιάννη» μια υπόσχεση ευνομίας και ασφάλειας, τον
στήριξαν και άτομα που δεν προέρχονταν από σημαντικά «τζάκια»,
όπως ήσσονος σημασίας πρόκριτοι, αλλά κυρίως ετερόχθονες. Αυτοί
δεν διέθεταν παραδοσιακά πελατειακά δίκτυα, περιουσία και άλλα
ερείσματα στον τόπο, αλλά ισχυροποιήθηκαν χάρη στη δημόσια θέση
που εξασφάλισαν με αντάλλαγμα την αφοσίωσή τους. «Τα υπουργήματα είναι όλα εις τας χείρας των ποταπωδεστέρων τυχοδιωκτών»,
διαμαρτυρόταν ο Απόλλων. Περισσότερο μισητοί απ’ όλους ήταν οι
συντοπίτες του Καποδίστρια επτανήσιοι, οι οποίοι «εισήγαγαν ως μόλυσμα την αλλόκοτον γλώσσα των, πολύ χειροτέρα και απ’ αυτήν των
Εβραίων και Κατζιβέλων».
Μεταξύ των υπό διαμόρφωση κομμάτων που βρήκε στην Ελλάδα,
ο Καποδίστριας έδειξε την προτίμησή του στο ρωσικό, το οποίο αφενός δεν διέθετε ισχυρές πολιτικές προσωπικότητες που θα μπορούσαν
να τον υπονομεύσουν και αφετέρου πίστευε σε μια ισχυρή ορθόδοξη
μοναρχία, κατά το πολιτικό υπόδειγμα της Ρωσίας. Από τους ρωσόφιλους στρατιωτικούς που τον υποστήριξαν, ο σημαντικότερος ήταν
αναμφίβολα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Απόλλων φιλοξένησε
πλήθος καταγγελιών εναντίον εκείνου και των ανθρώπων του, για βιαιοπραγίες που διέπραξαν σε βάρος συνταγματικών, με το πρόσχημα
της καταδίωξης της ληστείας. Μεταξύ αυτών «συναριθμούνται και πολ-
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λαί βίαιαι παρθενοφθορίαι», πάντα σύμφωνα με τον Απόλλωνα. Η
δίκη του Κολοκοτρώνη την περίοδο της Βαυαρικής Αντιβασιλείας ήταν
οπωσδήποτε μια καθυστερημένη εκδίκηση των συνταγματικών απέναντι στον παλιό τους εχθρό.
Δεν θα επεκταθούμε στους τρόπους με τους οποίους η διαμάχη
καποδιστριακών – αντικαποδιστριακών αναβίωσε κατά την οθωνική
περίοδο. Θα σημειώσουμε μόνο ότι η μνήμη του ίδιου του Καποδίστρια σύντομα αποκαταστάθηκε, όχι μόνο επειδή αυτό επέτασσε η
εθνικά αναγκαία μνημειοποίηση του 1821, αλλά και επειδή η ελλαδική κοινωνία είχε ανακαλύψει έναν νέο εχθρό: τη «Βαυαροκρατία».
Ακόμη και ο Αλέξανδρος Σούτσος, όταν το 1835 εξέδωσε το αντικαποδιστριακό του μυθιστόρημα Ο Εξόριστος του 1831, διευκρίνισε
ότι δεν μνησικακούσε για τα παλιά, αλλά ήθελε αυτά να αποτελέσουν
ιστορικό μάθημα για το μέλλον. Οι αποδέκτες της προειδοποίησης
ήταν οι Βαυαροί.
Όσοι είχαν πολεμήσει τον Καποδίστρια εμφανίζονταν πλέον ως
«ατίθασσα παιδιά», που οδηγήθηκαν στην πατροκτονία παρασυρμένα
από τη μεθυστική ελευθερία ενός κόσμου νεωτερικού, όπου οι κυβερνώμενοι ανακάλυψαν τη δύναμή τους. Αλλά και ο αυταρχισμός του
Καποδίστρια υποβιβάστηκε σε δίκαιη οργή ενός φιλόστοργου πατέρα
που δεν είχε συνηθίσει να αμφισβητούν τη σοφία του. Στην εθνική
οικογένεια δεν υπήρχαν πλέον καλοί και κακοί. Ο Καποδίστριας κι ο
εμπρηστής του εθνικού στόλου Ανδρέας Μιαούλης έμπαιναν στο ίδιο
ηρώο. Και η επίκληση δύο υποτιθέμενων εχθρών, της ξενοκρατίας
και της (απρόσωπης) εθνικής διχόνοιας, εξηγούσε όλα τα δεινά και τα
παραστρατήματα της επαναστατικής και μετεπαναστατικής περιόδου.
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28
Ελληνική εξωτερική πολιτική
200 χρόνια μετά την Επανάσταση
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΗΣ
Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων
του Παντείου Πανεπιστημίου
& αναλυτής διεθνών θεμάτων του Ant1

Διακόσια χρόνια μετά την Επανάσταση, η πατρίδα μας βρίσκεται σε
μία από τις κρισιμότερες στροφές της ιστορίας της. Ως ένα μικρό
πληθυσμιακά κράτος, το οποίο, όμως, βρίσκεται στο σταυροδρόμι
τριών ηπείρων, σε ένα ιδιαίτερα ρευστό παγκόσμιο περιβάλλον, η
Ελλάδα καλείται να διαχειριστεί αποτελεσματικά σειρά προκλήσεων,
κινδύνων αλλά και ευκαιριών, που δημιουργεί η παρούσα κατάσταση.
Το ελληνικό έθνος κατόρθωσε να επιβιώσει, να εξελιχθεί, να προσαρμοστεί και εν τέλει να επικρατήσει έναντι όλων των δυσκολιών
που αντιμετώπισε, είτε επρόκειτο για πολέμους, είτε για εμφύλιες διαμάχες, είτε για δικτατορίες, είτε για χρεοκοπίες, και μάλιστα μέσα στα
τελευταία διακόσια χρόνια «μεγάλωσε» γεωγραφικά και εδραιώθηκε
στον πυρήνα του λεγόμενου «δυτικού κόσμου».
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Σε ένα απαιτητικό και μεταβαλλόμενο διεθνές και περιφερειακό
σύστημα, η Ελλάδα επιχειρεί να διευρύνει τα περιθώρια των διαπραγματευτικών της ελιγμών, «αναπνέοντας» γεωπολιτικά, εν μέσω διαχείρισης μίας παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, εσχάτως δε και της
πανδημίας. Είναι ενθαρρυντικό πως στις κεντρικές πολιτικές επιλογές
υπάρχει συνέχεια και συναίνεση, ενώ διαπιστώνεται βελτίωση της γεωπολιτικής μας θέσης. Τόσο εμμέσως, εν συγκρίσει, δηλαδή, με την
κατάσταση που επικρατεί σε όμορες χώρες, όσο και χάρη στην ορθή
αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων και της γεωγραφικής
μας θέσης.
Η Ελλάδα παραμένει στον στενό πυρήνα της ΕΕ, λογίζεται ως συνεπής εταίρος των ΗΠΑ και χρήσιμος σύμμαχος για το ΝΑΤΟ, αποτελεί εμπορική πύλη εισόδου της Κίνας στην ευρωπαϊκή αγορά, διατηρεί σχέσεις εμπιστοσύνης με ένα σημαντικό μέρος του αραβικού
κόσμου, παγιώνει τους δεσμούς της με γειτονικά κράτη (τόσο στον
βορρά όσο και στα νότια και νοτιοανατολικά), ενώ συμπεριφέρεται
με σύνεση απέναντι στην αυξανόμενη ροπή γειτονικών χωρών προς
τον εθνικισμό, διεκδικώντας, στον βαθμό του εφικτού, περιφερειακό
πρωταγωνιστικό ρόλο. Χρειάζεται, όμως, οι σχέσεις μας με τη Ρωσία
να γίνουν λειτουργικές, μετά το «πάγωμα» των τελευταίων ετών. Η
Αθήνα αντιμετωπίζει με τη δέουσα προσοχή και αποφασιστικότητα την
Άγκυρα –πρέπει όμως να μην παγιδευτεί στη συντήρηση της έντασης,
διαμορφώνοντας συνάμα πλάνο αντιμετώπισης τυχόν κραδασμών σε
περίπτωση αποσταθεροποίησης της γείτονος ή περαιτέρω επιδείνωσης
των ευρωτουρκικών σχέσεων- ενώ εμφανίζεται πρόθυμη να διευθετήσει οριστικά τις θαλάσσιες συνοριακές της διαφορές με τα γειτονικά
κράτη (έγινε η αρχή με Ιταλία και Αίγυπτο και ακολούθησε η Αλβανία),
με το πλήρωμα του χρόνου να πλησιάζει και σε σχέση με τις διαφορές μας με την Τουρκία. Παράλληλα, προάγουμε τον διάλογο μεταξύ
θρησκειών και πολιτισμών, ανοίγοντας κανάλια με τον αραβικό και
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τον μουσουλμανικό κόσμο, την Ινδία και μέρος της Λατινικής Αμερικής, προβάλλοντας την ήπια ισχύ μας. Προσώρας, πάντως, ο βαθμός
επίδρασης τέτοιων πρωτοβουλιών δεν μπορεί να κριθεί.
Διορθώνοντας τα «φάλτσα» προηγουμένων ετών, η Ελλάδα επιχειρεί να αναδειχθεί εκ νέου ως μέρος της λύσης των προβλημάτων και
όχι να παραμείνει δακτυλοδεικτούμενη ως κομμάτι των προβλημάτων
της ευρύτερης περιοχής. Έτσι, κερδίζουμε σε κύρος και αξιοπιστία.
Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, την οποία όμως πρέπει να αναπτύξουμε
συστηματικά και μεθοδικά στο μέλλον, οι εταίροι μας να απευθύνονται και να διαβουλεύονται με εμάς, ώστε να ακούν εμπεριστατωμένες
προτάσεις για τους τρόπους διευθέτησης αλλά και να μας ενεργοποιούν στη διαδικασία επίλυσης. Η Ελλάδα θα μπορούσε κάλλιστα να
μετεξελιχθεί σε έναν έντιμο διαμεσολαβητή, καλλιεργώντας τις ανάλογες δεξιότητες.
Αν σταθούμε στις περιφερειακές δυναμικές, πέραν των παραδοσιακών απειλών που καλούμαστε να διαχειριστούμε, τα δραματικά
γεγονότα των τελευταίων ετών φαίνεται αντανακλαστικά να μας ευνοούν (ακόμη και στον τουρισμό). Η αναστάτωση στη Μέση Ανατολή,
ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος της πανδημίας, η διευρυμένη ακτίνα επιρροής του τρομοκρατικού στοιχείου και ο ασύμμετρος
τρόπος δράσης του, η αποσταθεροποίηση της βορειοδυτικής Αφρικής, η συγκέντρωση πληθυσμών τόσο προσφυγικού όσο κυρίως μεταναστευτικού προφίλ στον νότιο ευρωπαϊκό περίγυρο, δημιουργούν
την ανάγκη εξεύρεσης στέρεων και ικανών συμμάχων. Η Ελλάδα,
βρισκόμενη στην πρώτη γραμμή ανάσχεσης των κινδύνων ασφαλείας (απαιτείται ασφαλώς η συνεχής υποστήριξή της σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία και κεφάλαια), δύναται να αποτελέσει αντένα
παρακολούθησης των τεκταινομένων στην ευρύτερη περιοχή αλλά,
αν κριθεί αναγκαίο, και εφαλτήριο στρατιωτικών επιχειρήσεων, κάτι,
βέβαια, που ανάλογα το επίπεδο εμπλοκής, θα μας τοποθετήσει στο
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στόχαστρο τζιχαντιστικών ομάδων. Όμως, η φύση της Ελλάδας είναι
φιλειρηνική και αυτό δεν πρέπει να το «θυσιάσουμε» χάριν ενεργειών
που θα στρέφονται σε βάρος άλλων κρατών.
Ιστορικά, πολλώ δε μάλλον σήμερα, χρειαζόμαστε συμπαγείς
εταιρικές σχέσεις που θα μας θωρακίσουν έναντι εθνικών κινδύνων.
Στην καλή εκδοχή, μπορούμε να μετεξελιχθούμε σε εμπορικό και
ενεργειακό κόμβο με σειρά πολλαπλών διασυνδέσεων, να αναχαιτίζουμε αποτελεσματικά τις δραστηριότητες εγκληματικών δικτύων
(παράνομη διακίνηση ανθρώπων, εμπορευμάτων αλλά και τρομοκρατών), εξαργυρώνοντας στο πεδίο των εθνικών μας θέσεων την
πολυδιάστατη χρησιμότητά μας. Κοντολογίς, ισχυροί διεθνείς δρώντες να έχουν αρκετούς λόγους για να αποτρέπουν τη διατάραξη των
συσχετισμών σε βάρος μας (τι εννοεί;;;). Στο απευκταίο, ωστόσο,
σενάριο, αν δεν σταθεροποιηθούμε, η γεωγραφική μας θέση θα μετατρεπόταν σε κατάρα. Θα καθιστάμεθα κέντρο διέλευσης εξτρεμιστικών στοιχείων στη Γηραιά Ήπειρο, ενώ το διεθνικό οργανωμένο
έγκλημα θα χρησιμοποιούσε την επικράτειά μας για λαθρεμπόριο
παντός είδους. Έτσι θα παγιωνόταν η εικόνα ενός ευάλωτου και αναποτελεσματικού παίκτη, που «ξοδεύει» συνεχώς ασφάλεια χωρίς να
μπορεί να «ανταποδώσει».
Η υιοθέτηση ρόλου γέφυρας μεταξύ Βρυξελλών και κρατών κρίσιμων για την ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι μία επιπλέον παράμετρος
που μπορεί να αποδώσει καρπούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η διαμεσολάβησή μας με την Αίγυπτο, η σταθεροποίηση της οποίας έχει
αυτονόητη αξία για την ΕΕ. Θα φανεί προσεχώς αν αυτό το μοντέλο
μπορεί να λειτουργήσει και σε άλλες περιπτώσεις, έστω και μικρότερης σημασίας.
Διακόσια χρόνια μετά την Επανάσταση, η Ελληνική Πολιτεία οφείλει
να θωρακίσει τη χώρα με προωθημένες πολιτικές. Η επιστροφή ορισμένων εκ των επιστημόνων που μεγαλουργούν στο εξωτερικό (με την πα-
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ροχή ουσιαστικών κινήτρων) θα μας φέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές από πιο λειτουργικά κράτη. Η προσέλκυση επενδύσεων βάσει
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, είτε στον αγροδιατροφικό
τομέα είτε στην ενέργεια (αξιοποιώντας τις κλιματολογικές συνθήκες)
επιβάλλεται. Εξίσου, όμως, απαιτείται και το «άνοιγμα» της ελληνικής
οικονομίας σε καινοτόμες τεχνολογίες, με έμφαση στην έρευνα και την
εκπαίδευση ενός αρκετά κατηρτισμένου εγχώριου προσωπικού. Η διασύνδεση της εκπαίδευσης (από τη δευτεροβάθμια) με τις πραγματικές
ανάγκες της αγοράς εργασίας είναι επίσης μία αυτονόητη ενέργεια,
ώστε να πάψουμε να παράγουμε περισσότερους επιστήμονες σε τομείς
που δεν μπορούμε να «καταναλώσουμε». Εξίσου εύλογο είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση μας να διευρύνει τους ορίζοντές της, προσφέροντας
την ευκαιρία σε όλο και περισσότερους φοιτητές από το εξωτερικό να
σπουδάζουν στην Ελλάδα, ειδικότερα σε θεματικές όπου είμαστε παγκοσμίως φημισμένοι (ιστορία, φιλοσοφία, ολυμπισμός, κ.α.). Τέλος,
το εθνικό κέντρο πρέπει να συνδεθεί άρρηκτα με την ομογένεια και τη
διασπορά που διαβιεί σε όλα τα μέρη του πλανήτη. Αν οι συμπατριώτες
μας έχουν την κατάλληλη καθοδήγηση, χωρίς βέβαια καμία προσπάθεια ποδηγέτησης, μπορούν και οφείλουν να είναι οι καλύτεροι εκφραστές των θέσεών μας στο εξωτερικό αλλά και μέσω μίας διαδραστικής
σχέσης, να μεταφέρουν τις τάσεις/δυναμικές (κοινωνικές, οικονομικές,
τεχνολογικές) πίσω στο εθνικό κέντρο, ώστε αυτές να συν-αξιολογούνται
κατά τη διαμόρφωση των πολιτικών μας.
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29
Η νεοελληνική ιστορία
ως αίτημα εκσυγχρονισμού
ΕΥΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Από την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (δηλαδή από τα μέσα
του 18ου αιώνα), αν και όχι και πιο πριν, το ελληνικό έθνος ανέπτυξε
τη φιλοδοξία να αποσπαστεί από τον χώρο της υπανάπτυξης – όπως
το έλεγαν τότε, του «ασιατικού δεσποτισμού» – και να ενταχθεί στη
χορεία των ευρωπαϊκών κρατών, δηλαδή του ανεπτυγμένου, ευνομούμενου κόσμου. Αναπτύσσοντας την οικονομική δραστηριότητά της
και την εκπαίδευση, δηλαδή τις προϋποθέσεις για την πολιτική της
έκφραση, η κοινότητα των Ελλήνων προετοίμασε επίπονα και σταδιακά το έδαφος για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού έθνους-κράτους
στη δική της περιοχή. Υπήρξαν όμορφες εκφράσεις αυτής της φιλοδοξίας: π.χ. ο Αδαμάντιος Κοραής αναφέρθηκε στους «αλλογενείς
Ευρωπαίους», ορίζοντας εμμέσως πλην σαφώς και τους Έλληνες ως
τέτοιους.
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Η Επανάσταση του 1821, με τις ιδεολογικές της αναφορές στην
Αμερικανική και τη Γαλλική Επανάσταση, δηλαδή τα μεγάλα φιλελεύθερα κινήματα της εποχής, ρητά διακήρυξε ότι στόχος ήταν η ένταξη
στην Ευρώπη. Σε ένα από τα πιο επίσημα κείμενά της, τη Διακήρυξη
της Α΄ Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου – δηλαδή τη διακήρυξη της
ελληνικής ανεξαρτησίας – στις αρχές του 1822, τονιζόταν: «Από
τοιαύτας αρχάς των φυσικών δικαίων ορμώμενοι και θέλοντες να
εξομοιωθώμεν με τους λοιπούς συναδέλφους μας Ευρωπαίους χριστιανούς, εκινήσαμεν τον πόλεμον κατά των Τούρκων». Υπογράμμιζε, επίσης, ότι οι επαναστατημένοι Έλληνες αποσκοπούσαν να
απαλλαγούν από την οθωμανική «τυραννία» και να ενταχθούν μεταξύ
των «ευνομουμένων» λαών της Ευρώπης. Με άλλα λόγια, στο πλέον
επίσημο κείμενο του εθνικού αγώνα, υπογραμμιζόταν πως το βασικό
κίνητρο των επαναστατημένων Ελλήνων ήταν η ένταξη στην Ευρώπη,
ο εκσυγχρονισμός και η φωτισμένη διακυβέρνηση. Αυτό έδειχναν,
άλλωστε, και τα Συντάγματα της Ελληνικής Επανάστασης, τα οποία
αποτελούσαν τα πλέον προοδευτικά πολιτικά κείμενα στην Ευρώπη
της εποχής τους.
Δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση· επρόκειτο για έναν μεγαλεπήβολο
στόχο. Η συγκρότηση ενός έθνους-κράτους (δηλαδή μιας διοίκησης
πολύ πιο συγκεντρωτικής σε σύγκριση με τις αυτοκρατορικές δομές
που είχαν κυριαρχήσει στην ευρύτερη περιοχή επί χιλιάδες χρόνια)
προκάλεσε μεγάλες εντάσεις. Η γνωστή συζήτηση περί της διαμάχης
μεταξύ παραδοσιακών και εκσυγχρονιστικών δυνάμεων ξεκίνησε από
τότε και συνεχίζεται, με διάφορες μορφές, έως και τις ημέρες μας.
Η οικονομική βάση του νέου κράτους, μετά την Επανάσταση, ήταν
ισχνή, ενώ οι φιλοδοξίες του – τόσο στο πεδίο της Μεγάλης Ιδέας
όσο και στο επίπεδο των συνταγματικών και πολιτικών θεσμών μετά
το 1843 – παρέμεναν μεγάλες. Η ανάπτυξη των θεσμών του κράτους,
ειδικά των συνταγματικών, υπήρξε πραγματικά θαυμαστή: τα ελληνικά
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Συντάγματα του 1844, 1864, 1911, 1927 συγκαταλέγονταν μεταξύ των πλέον προοδευτικών και φωτισμένων της εποχής τους. Αλλά
οι ωραίες ιδέες δεν συμβάδιζαν πάντοτε με τη σκληρή πραγματικότητα. Η ασθενής οικονομική βάση υποθήκευε τις προσπάθειες του
εκσυγχρονισμού: η χώρα δεν διέθετε τις δυνάμεις και το οικονομικό
υπόβαθρο, ώστε να εφαρμόσει πλήρως τις καλές ιδέες στο θεσμικό
επίπεδο, ενώ η οικονομική της αδυναμία συχνά την ώθησε στην υπέρμετρη εξάρτηση από τις δυτικές μεγάλες δυνάμεις στις οποίες προσέβλεπε για να εξασφαλίσει υποστήριξη στην ταραγμένη περιοχή στην
οποία ανήκε. Η οικονομική αδυναμία υπήρξε το μεγάλο εμπόδιο στην
πορεία προς την πρόοδο και ανέστελλε διαρκώς την καλή εφαρμογή
των προοδευτικών, εμπροσθοβαρών ιδεών.
Έγιναν πολλές προσπάθειες ώστε να υπερκεραστεί αυτή η οικονομική αδυναμία. Μετά τη συγκρότηση του κράτους στις ημέρες του
Καποδίστρια και του Όθωνα (αφ’ εαυτή δύσκολη), εκδηλώθηκαν τρία
μεγάλα κύματα εκσυγχρονισμού στη νεοελληνική ιστορία, που αποσκοπούσαν και στην οικονομική αναβάθμιση της χώρας. Το πρώτο
συνδέθηκε με τον Χαρίλαο Τρικούπη στο τελευταίο τέταρτο του 19ου
αιώνα, το δεύτερο με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και το Κόμμα Φιλελευθέρων στο πρώτο τρίτο του 20ού. Και στις δύο περιπτώσεις, επρόκειτο για μεγάλα άλματα στην πορεία προς τον εκσυγχρονισμό. Ο
Τρικούπης φιλοδόξησε να εντάξει τη χώρα στη Βιομηχανική Επανάσταση, με άλλα λόγια στον σύγχρονο κόσμο. Ο Βενιζέλος εκσυγχρόνισε
το κράτος, ιδίως το 1910-12 αλλά και αργότερα, πραγμάτωσε τη
Μεγάλη Ιδέα το 1912-20, ενώ μετά το τέλος της σκιαγράφησε τη
μεγάλη στρατηγική επιλογή που θα της έδινε τη νέα προοπτική, δηλαδή την οικονομική ανάπτυξη που θα επούλωνε τις πληγές, αλλά και
την πλήρη ένταξη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αποδεχόμενος χωρίς
επιφυλάξεις το σχέδιο του Γάλλου πρωθυπουργού Αριστείδη Μπριάν
για τη συγκρότηση των «Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης». Κομβικής
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σημασίας και τα δύο εγχειρήματα, τελείωσαν όμως με απογοητεύσεις:
επήλθαν, επί των ημερών και του Τρικούπη και του Βενιζέλου, δύο
χρεωκοπίες, το 1893 και το 1932 – η δεύτερη λόγω της Παγκόσμιας
Οικονομικής Κρίσης που είχε ξεσπάσει το 1929. Και οι δύο μεγάλοι
εκσυγχρονιστές πέθαναν αυτοεξόριστοι στο Παρίσι, θλιβερό σχόλιο
για τη μοίρα των ανθρώπων που πήραν στις πλάτες τους την πρόοδο
του έθνους…
Το τρίτο μεγάλο κύμα εκσυγχρονισμού περιλάμβανε τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της χώρας κατά την περίοδο 19501980 και συνδέθηκε πρωτίστως με το επιτελείο του Κωνσταντίνου
Καραμανλή. Στη δική του περίπτωση, το αποτέλεσμα ήταν πολύ πιο
ικανοποιητικό. Η βάση ήταν η ραγδαία οικονομική ανάπτυξη, που σημειώθηκε στη χώρα μετά το 1953. Η οικονομική ανάπτυξη έβγαλε,
επιτέλους, την Ελλάδα από τη μοίρα της υπανάπτυξης και την ενέταξε
στον αναπτυγμένο δυτικό κόσμο, οικονομικά και κοινωνικά. Η χώρα
εντάχθηκε και τυπικά στη Δύση, με καμπές την προσχώρησή της στο
ΝΑΤΟ το 1952, τη Σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
το 1961 και την ένταξή της σε αυτήν το 1979-81.
Δεν είναι υπερβολή να τονιστεί ότι, την ώρα της ένταξης στην ΕΟΚ,
πραγματώνονταν ορισμένα από τα μεγάλα όνειρα του έθνους στα
χρόνια της νεωτερικότητας: η ένταξη στον ανεπτυγμένο κόσμο, η ολοκληρωμένη θεσμική ανάπτυξη και η εδραίωση της δημοκρατίας, καθώς και η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ήταν ένας παλαιός στόχος,
τουλάχιστον από τα χρόνια του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Ήταν
ένας από τους μακροπρόθεσμους στόχους που είχε θέσει, όπως είδαμε, η εθνική Επανάσταση του 1821. Ήταν, τέλος, η δικαίωση των
πολυετών προσπαθειών του ελεύθερου κράτους, δηλαδή διαδοχικών
γενεών Ελλήνων, μετά την ανεξαρτησία.
Η επίτευξη του στόχου αυτού, όμως, δεν ήταν – και δεν μπορεί να
είναι – το τέλος της πορείας. Στην ιστορία δεν υπάρχει κάποιο μηχα-
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νιστικό happy end. Με άλλα λόγια, καθήκον των δικών μας γενεών,
πιο ευνοημένων από τις παλαιότερες αφού με τους δικούς τους κόπους
αποτελούμε τμήμα του ανεπτυγμένου κόσμου, είναι να διαφυλάξουμε
αυτήν την πορεία και να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις προοπτικές της χώρας μας, ενός από τα παλαιότερα κράτη στην Ευρώπη. Το
δικό μας χρέος δεν είναι λιγότερο σημαντικό ή κρίσιμο από αυτό των
παλαιότερων γενεών.
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30
Αναζητώντας μια νέα εθνική αυτογνωσία
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ. ΨΥΡΗΣ
Φιλόλογος - Ιστορικός, Διευθυντής Γυμνασίου - Αναπληρωτής
Γενικός Διευθυντής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτηρίων Δούκα

Οι Έλληνες έγιναν και πάλι
έθνος με την αξία τους.
Η πολιτική δεν θέλησε να
αναγνωρίσει το δίκαιό τους και
αυτοί προσέφυγαν στη δόξα.
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΣ
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ελληνική επανάσταση του 1821
αποτέλεσε ένα ιστορικό γεγονός με τεράστια σημασία όχι μόνο για
την πορεία του ελληνικού έθνους αλλά και για την παγκόσμια ιστορία.
Η συντριβή του οθωμανικού ζυγού σηματοδότησε την αφετηρία της
εθνικής αποκατάστασης των λαών της Βαλκανικής Χερσονήσου, που
οδήγησε τελικά και στην οριστική κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Παράλληλα, η επιτυχία της ελληνικής επανάστασης έδωσε την χαριστική βολή στην πολιτική της Ιερής Συμμαχίας που αποσκοπούσε στην
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κατάπνιξη κάθε φιλελεύθερου κινήματος. Κατά συνέπεια, η ελληνική
επανάσταση αναδείχτηκε σε ένα παγκόσμιο σύμβολο, αφού το ελληνικό έθνος ήταν το πρώτο έθνος στην ιστορία της ανθρωπότητας, που
τόλμησε να ορθώσει το ανάστημά του απέναντι σε μια αυτοκρατορία
σε αναζήτηση της εθνικής του ανεξαρτησίας.
Πέρα όμως από την ιστορική της σημασία, η ελληνική επανάσταση
αποτελεί ένα πολυδιάστατο γεγονός που προσφέρεται για μια πολυπρισματική οπτική θεώρηση. Από τη συμμετοχή σπουδαίων γυναικών,
όπως η Μαντώ Μαυρογένους και η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα μέχρι
την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κινήματος του φιλελληνισμού που εκδηλώθηκε μέσα από ποικίλες μορφές συμπαράστασης προς τους αγωνιζόμενους Έλληνες. Ας θυμηθούμε τους τελευταίους λόγους του διαπρεπέστερου των Φιλελλήνων, Λόρδου Βύρωνα για την Ελλάδα, ο
οποίος θυσίασε στον αγώνα για την ελευθερία της την άνετη ζωή που
του εξασφάλιζε η αριστοκρατική του καταγωγή: «Της έδωσα τον καιρόν
μου, την υγείαν μου, την περιουσία μου και τώρα της δίνω τη ζωή μου.
Τί μπορούσα να κάνω περισσότερο»;
Ας θυμηθούμε επίσης την προσήλωση που επέδειξαν οι επαναστατημένοι Έλληνες στην αξία της Δημοκρατίας μέσα από τη διεξαγωγή
πολιτικών διεργασιών που οδήγησαν στη σύγκληση εθνοσυνελεύσεων και στην ψήφιση Συνταγμάτων. Αποκορύφωμα αυτών το Πολιτικό
Σύνταγμα της Ελλάδας το 1827, που αποτελεί το δημοκρατικότερο
ίσως της εποχής του. Στο άρθρο 5 του συγκεκριμένου Συντάγματος διατυπωνόταν η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας: «Η κυριαρχία ενυπάρχει εις
το έθνος· πάσα εξουσία πηγάζει εξ αυτού και υπάρχει υπέρ αυτού».
Μέσα από την επανάσταση του 1821 αναδείχθηκε και ο καθοριστικός ρόλος της εμπορικής και ναυτικής ανάπτυξης των Ελλήνων στην
μετάγγιση των φιλελεύθερων ιδεών της Ευρώπης στον υπόδουλο ελληνικό κόσμο αλλά και στη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας
μας. Αναδείχτηκε επίσης ο καθοριστικός ρόλος της Παιδείας μέσα από
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την ίδρυση σχολείων ήδη από τον 18ο αιώνα, τα οποία λειτούργησαν
ως φυτώρια της εθνικής αφύπνισης των Ελλήνων αλλά και η ιδιαίτερη σημασία του Τύπου που συνετέλεσε καθοριστικά στην ιδεολογική
προετοιμασία της Επανάστασης. Οι Έλληνες έμποροι μαζί με τα προϊόντα εισήγαγαν στον υπόδουλο ελληνισμό και όλες τις προοδευτικές
αντιλήψεις που είχαν αρχίσει να αναδύονται στην Ευρώπη και δαπάνησαν τεράστια ποσά για την έκδοση βιβλίων και την ίδρυση σχολείων,
αναδεικνυόμενοι σε αληθινούς εθνικούς ευεργέτες. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα ο Ι. Βαρβάκης, που χρηματοδότησε τον ελληνικό αγώνα,
αφήνοντας την τεράστια περιουσία του στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1486, που εκδόθηκε το πρώτο ελληνικό βιβλίο, έως
και το 1821 πραγματοποιήθηκαν 4000 εκδόσεις. Παράλληλα, με
την ψήφιση του νόμου περί ελευθεροτυπίας από τη Β’ Εθνοσυνέλευση
ιδρύθηκαν στα κυριότερα ελληνικά αστικά κέντρα τρεις εφημερίδες,
εγκαινιάζοντας ουσιαστικά τη νεοελληνική δημοσιογραφία, εφόσον
έκτοτε δεν σταμάτησε η έκδοση εφημερίδων. Πρόκειται για τα Ελληνικά Χρονικά στο Μεσολόγγι, τον Φίλο του Νόμου στην Ύδρα και την
Εφημερίδα των Αθηνών στην Αθήνα.
Μέσα στην ελληνική επανάσταση λοιπόν κρύβονται στοιχεία της
ιδιαίτερης εθνικής μας φυσιογνωμίας, που δεν αποτελούν μεμονωμένες σκηνές του ιστορικού μας γίγνεσθαι αλλά εκφράζουν την έννοια
της συνέχειας στο χώρο και στο χρόνο. Παράλληλα όμως ενυπάρχει
και ένας βαθύτερος συμβολισμός.
Πρόκειται για την πίστη των επαναστατημένων Ελλήνων στην αξία της
Ελευθερίας. Από τον Ρήγα που διακήρυττε ότι «όποιος ελεύθερος συλλογάται, συλλογάται καλά» μέχρι τον Α. Κάλβο που κατηγορηματικά τονίζει
ότι «θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία». Από την Ελληνική Νομαρχία του Ανωνύμου, όπου διαβάζουμε ότι «Αληθής πολίτης είναι όποιος
ζει με ελευθερία ή αποθνήσκει δια την ελευθερίαν» μέχρι το σύνθημα
«Ελευθερία ή Θάνατος» των μελών της Φιλικής Εταιρείας. Και φυσικά
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αποκορύφωμα όλων ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν του Δ. Σολωμού που
παρουσιάζει προσωποποιημένη την Ελευθερία να ξεπηδά ανδρειωμένη
μέσα «από τα ιερά κόκαλα των Ελλήνων».
Γι΄αυτό και αξίζει να προσεχθεί ότι αντίθετα με τους περισσότερους
εθνικούς ύμνους σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου κεντρικό θέμα είναι η
πατρίδα, ο αγώνας ή ακόμη και η σημαία, στον δικό μας εθνικό ύμνο
η έννοια της ελευθερίας υψώνεται ως υπέρτατη αξία που νοηματοδοτεί
διαχρονικά τους αγώνες και τις θυσίες ενός ολόκληρου έθνους.
Η συγκεκριμένη επισήμανση αποκτά μια επιπλέον ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή βαθιάς απογοήτευσης για τους νέους ανθρώπους
που μέσα σε μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα διάχυτης απαισιοδοξίας
αναζητούν, όπως ο ήρωας του Ίψεν, «ένα ζευγάρι έστω μεταχειρισμένα ιδανικά». Σε μια εποχή κατά την οποία έννοιες όπως η πατρίδα, η
δημοκρατία και η ελευθερία αποτελούν άλλοτε αντικείμενο εκμετάλλευσης και άλλοτε πηγή άγονων ιδεολογικών διελκυστίνδων σχετικά
με το αληθινό τους νόημα επιβάλλεται να αποκαταστήσουμε στα μάτια των νέων τη χαμένη τους αξία. Επιβάλλεται, μακριά από ακραίες
και κοντόφθαλμες εθνικιστικές προσεγγίσεις, να καλλιεργήσουμε στην
ψυχή τους ένα υγιές εθνικό φρόνημα που συνιστά και την πιο γνήσια
μορφή πατριωτισμού. Στο πλαίσιο αυτό η ελληνική επανάσταση με τα
πολλαπλά μηνύματά της μπορεί να αποτελέσει ένα σύμβολο αγωνιστικού σθένους και αυτοθυσίας για τα υψηλότερα των ανθρώπων ιδανικά. Γιατί η έξοδος του Μεσολογγίου δεν αποτελεί απλώς ένα μάθημα
ηρωισμού αλλά και ένα μάθημα ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Σε μια εποχή λοιπόν που τη θέση των ηρώων έχουν υποκαταστήσει
τα πάσης φύσεως κατασκευασμένα είδωλα, απαιτείται μια επαναπροσέγγιση της έννοιας του ηρωισμού. Γιατί οι ήρωες δεν αναδεικνύονται
μόνο στα πεδία των μαχών αλλά και στα πεδία της καθημερινής ζωής.
Ήρωες είναι αυτοί που ξεχωρίζουν από τους άλλους για την πίστη τους
σε αξίες. Ηρωικές μορφές δεν ήταν μόνο ο Καραϊσκάκης, ο Ανδρού-
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τσος, ο Παπαφλέσσας, ο Διάκος και τόσοι άλλοι, γνωστοί και λιγότερο γνωστοί αγωνιστές του 21, που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της
Πατρίδας μας. Ηρωικές μορφές αποτέλεσαν και οι απλοί καθημερινοί
άνθρωποι που προσέφεραν ό,τι είχαν και δεν είχαν για την Πατρίδα
μας, όπως η θρυλική μορφή της φτωχής Ψωροκώσταινας, η οποία προσέφερε τον ταπεινό οβολό της αλλά ατυχώς διασώθηκε στο λεξιλόγιό
μας ως απαξιωτική έκφραση που αποδίδει την κακομοιριά και την άθλια
οικονομική κατάσταση της χώρας μας.
Αυτή τη μορφή του ηρωισμού που συνυφαίνεται με την ταλαιπωρημένη ιστορική διαδρομή του έθνους μας οφείλουμε να προβάλλουμε
στους νέους μας, αντί των γνωστών ινδαλμάτων της σύγχρονης βιομηχανίας ειδώλων που τους περιβάλλουν από παντού. Όμως, επειδή «οι
ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά», όπως λέει στον «Τελευταίο Σταθμό»
ο Σεφέρης, θα χρειαστεί να τους αναζητήσουμε. Και φυσικά να μην
τους ανακαλούμε μόνο σε κάθε εθνική επέτειο, για να αναζωογονήσουμε τη χαμένη εθνική μας υπερηφάνεια. Καθώς όμως οι νέοι δεν
χρειάζονται κηρύγματα αλλά παραδείγματα, το καλύτερο θα ήταν να
υπηρετήσουμε τις αξίες για τις οποίες αυτοί αγωνίστηκαν. Γιατί δεν
υπάρχει καλύτερος τρόπος, για να τιμήσουμε το ιστορικό μας παρελθόν, από το να εργαζόμαστε εμπνεόμενοι από αυτό για ένα καλύτερο
μέλλον.
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