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Οι επέτειοι δεν είναι τίποτα, είναι µια στιγµή στον χρόνο. 

Όλοι θυµόµαστε όµως τι κάναµε στο Μιλένιουµ. Γιατί 

τότε, οι άνθρωποι που ζούσαν εκείνη την Πρωτοχρονιά, 

ήξεραν ότι είχαν την τύχη στη ζωή τους να αλλάξουν χι-

λιετία, να ζήσουν και στην επόµενη. Θέλουµε να ζούµε 

ιστορικές στιγµές, µας ανακουφίζει που είµαστε κι εµείς 

εκεί, όταν οι µικρές ζωές µας αφήνουν ένα αποτύπωµα 

στην ιστορία. Οι επέτειοι έχουν τη σηµασία που εµείς 

τους δίνουµε, την παίρνουν γιατί εµείς αυτό πιστεύουµε.

Φέτος, αν και οι συνθήκες είναι περίεργες, γιορτάζουµε, 

µαζί µε τους Έλληνες όλου του πλανήτη, τα 200 χρόνια 

από την Ελληνική Επανάσταση. Τα λοκντάουν δεν επι-

τρέπουν πανηγυρισµούς αλλά χάρη σε αυτά ίσως σκε-

φτούµε περισσότερο, ίσως αντί να ασχοληθούµε όπως 

συνήθως µόνο µε αναδροµές στο παρελθόν, να στραφούµε 

προς το µέλλον, να φανταστούµε για λίγο πώς θα είναι, 

πώς θα θέλαµε να είναι αυτή η χώρα µετά, η Ελλάδα της 

τρίτης εκατονταετίας. 

Είναι λες και η µοίρα µάς έφερε να γιορτάζουµε αυτή την 

επέτειο σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Η Ελλάδα περνάει 

αυτή την περιπέτεια λιγότερο τραγικά ίσως από πολλές 

άλλες χώρες, αλλά σε πολύ πιο επιβαρυµένο περιβάλλον. 

Η υγειονοµική κρίση έχει έρθει να προστεθεί στην οικο-

νοµική. Η χώρα από το 2008, σχεδόν 13 χρόνια πια, ζει σε 

δύσκολες, ασφυκτικές συνθήκες. ∆εν µπορεί να βρει τον 

δρόµο της, ταλαντεύεται συνεχώς ανάµεσα στο παρελ-

θόν και στο µέλλον, διχάζεται.

Είναι λες και εξάντλησε όλες της τις δυνάµεις στα χρόνια 

γύρω από το 2000, έκανε ό,τι µπορούσε για να καλύψει 

τη διαφορά µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να βρεθεί 

στον στενό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αλλάξει. 

Και µετά, λες και η κοινωνία µας κουράστηκε να προσπα-

θεί, αφέθηκε να γυρίσει πίσω στο παρελθόν, να «γυρίσει 

την πλάτη της στο µέλλον», να φοβηθεί το µέλλον, ακόµα 

και να ηρωποιήσει την αντίστασή της σ’ αυτό. 

 

Αν σταθείς λίγο και πάρεις στα σοβαρά ό,τι ακούγεται 

στον δηµόσιο διάλογο τον τελευταίο καιρό, βλέπεις µια 

απογοητευτική εικόνα. Μεγάλο τµήµα της κοινωνίας 

φοβάται την καινούργια εποχή που έρχεται, δεν είναι 

έτοιµο να την αντιµετωπίσει και γυρνάει συνεχώς στο 

παρελθόν. Η ηµερήσια διάταξη είναι σαν µια καθηµερινή 

µηχανή του χρόνου που επισκέπτεται ξανά και ξανά τον 

20ό αιώνα. Τροµοκρατία, τέλη της δεκαετίας του ’70, τα 

«µολυβένια χρόνια». Όταν οι «αντάρτες µπαίνουν στην 

Αθήνα, το Σύνταγµα θα λέγεται...» ∆εκέµβριος 1944. 

Ταξικοί αγώνες, προλετάριοι που «συντρίβουν» τον κα-

πιταλισµό κάθε µέρα, σκέψεις και ρητορική που έληξαν 

το 1989. Άλλοι, ακόµα χειρότερα, γοητεύονται από την 

απέναντι ωµή βία την οποία η ανθρωπότητα τελείωσε 

στις δίκες της Νυρεµβέργης το 1945. Από τα πρώτα χρό-

νια του αιώνα µεγαλώνουν γενιές χωρίς διέξοδο. Από το 

2008, σχηµατικά, το µέλλον για τους νεότερους έγινε 

επισφαλές. Μετά από δεκαετίες επιδοτούµενης ευηµε-

ρίας µε δανεικά, η κοινωνία µας, πολιτικά αναλφάβητη 

και συνηθισµένη στα εύκολα, δυσκολεύεται να αντιδρά-

σει. Η νέα γενιά παραπλανιέται συχνά από δηµαγωγούς, 

ξαναπαίζει τον προηγούµενο αιώνα αντί να επινοήσει τη 

ζωή της στον καινούργιο, αυτόν που η ίδια θα ζήσει. 

∆εν έχει νόηµα να κάνουµε διαλέξεις περί εκσυγχρονι-

σµού στην κουρασµένη κοινωνία, να µιλάµε για µεταρ-

ρυθµίσεις σε µια θυµωµένη νεολαία. Ίσως πρέπει όλοι 

µας να σταθούµε και να σκεφτούµε, εµείς πώς νιώθου-

µε. Εµείς πώς θέλουµε να είναι η ζωή µας. Ο λόγος του 

µίσους, ο διχασµός, η εχθροπάθεια, οι δολοφονίες χα-

ρακτήρων, το πολιτικό µπούλινγκ, η καθηµερινή αν-

θρωποφαγία στα σόσιαλ µίντια, η αναζήτηση εχθρών 

για να µισήσεις, η καθηµερινή πολεµική ατµόσφαιρα, η 

χουλιγκάνικη βία, τα κοντάρια και ο στρατιωτικός βηµα-

τισµός στις διαδηλώσεις, η µισαλλοδοξία, η λατρεία του 

θανάτου, θέλουµε να είναι η ζωή µας; 

∆εν µπορείς να είσαι προοδευτικός αν φοβάσαι το µέλλον, 

το καινούργιο, το διαφορετικό. ∆εν µπορείς να πιστεύεις 

στην ερωτική ελευθερία και ισότητα µε εκστρατείες ηθι-

κής που αργά ή γρήγορα καταλήγουν στη στοχοποίηση 

του σεξ. ∆εν γίνεται να µιλάς για συµπεριληπτικότητα, 

όταν χωρίζεις συνεχώς τον κόσµο σε «εµείς κι αυτοί», 

όταν πιστεύεις ότι στη ζωή αυτή «σε τελειώνουνε ή τους 

τελειώνεις». 

Στη νέα µάχη που ξεκίνησε για τον κόσµο στις αρχές του 

αιώνα µας, οι κοινωνίες που θα κερδίσουν το στοίχηµα της 

παγκοσµιοποίησης έχουν καταλάβει ότι πρόοδος είναι η 

γνώση. Ότι η ανοχή, η ανεκτικότητα, η αλληλοεπίδρα-

ση, η συνεργασία, η σύνθεση, η συµπληρωµατικότητα, ο 

πλουραλισµός, είναι όπλα για µια επιτυχηµένη οικονοµι-

κή εξέλιξη. Οι διαιρέσεις, ο φυλετισµός, η τµηµατοποίηση, 

οι µικροί εµφύλιοι, είναι τα σηµάδια ενός αποτυχηµένου 

κράτους, µιας κοινωνίας που δεν έχει την αυτοπεποίθηση 

να προχωρήσει στη νέα εποχή. Και βαφτίζει τον συντη-

ρητισµό και την αντίδραση, «εξέγερση». Την άρνηση του 

µέλλοντος, «αντίσταση». Την αδράνεια, «ανυπακοή». 

 

Η Ελλάδα γιορτάζει σήµερα τα 200 χρόνια του σύγχρονου 

κράτους. Στην ιστορία της αυτή η αντίθεση πρόοδος-

καθυστέρηση ήταν πάντα µπροστά της. Μακάρι οι συµ-

βολικές ηµεροµηνίες να βοηθάνε έστω και λίγο, για µια 

ανακεφαλαίωση, για µια νέα αρχή. Ο πλανήτης µας έχει 

µπει σε µια εποχή αστάθειας, που δεν ξέρουµε πόσο θα 

κρατήσει µέχρι να βρεθεί η νέα ισορροπία. Η ελληνική 

κοινωνία αντιµετωπίζει αυτή την εποχή µε φόβο. Αυτό 

είναι ίσως το στοίχηµα της επετείου. Να µπει στα επόµε-

να 100 χρόνια, συµφιλιωµένη µε τον εαυτό της, ενωµένη, 

µε εµπιστοσύνη στις ικανότητές της. Συµφιλίωση, αυ-

τογνωσία και δυναµισµός για να ζήσει καλά άλλον έναν 

αιώνα. Ίσως καλύτερα από τα λόγια, το µήνυµα για την 

επέτειο αυτή, για την Ελλάδα των επόµενων χρόνων, να 

το έχουν δώσει ήδη οι διαφηµίσεις για τη δύσκολη εποχή 

της πανδηµίας. Η αυτοπεποίθηση από δύο «καινούρ-

γιους» Έλληνες, τον Αντετοκούνµπο και τον Τσιτσιπά, η 

τρυφερότητα των Γιώργου Κωνσταντίνου - Μάρως Κο-

ντού και το πείσµα του τελευταίου τρίποντου από τον 

Παπαλουκά και τον ∆ιαµαντίδη. A

ÆÃ ¶¥¿¼Ë¤¤Ã »°ª
Αυτή την εβδοµάδα το σχεδιάζει 

ο Κωνσταντίνος Κακανιάς. 
Γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα. 

Ζει και εργάζεται στο Λος Άντζελες. 
Εικονογραφήσεις του έχουν 

δηµοσιευτεί σε σηµαντικά έντυπα, 
όπως στα περιοδικά των New York 

Times και Los Angeles Times. 
Έχει εκθέσει έργα του σε γκαλερί 
στην Ευρώπη και στην Αµερική, 

καθώς και σε σηµαντικά µουσεία, 
ανάµεσά τους, The UC Berkeley 

Art Museum, Λος Άντζελες, 
The Hammer Museum, Λος 

Άντζελες, Μουσείο Μπενάκη, 
Αθήνα, Μουσείο Γουλανδρή, 

Αθήνα κ.ά.



Κορωνοϊος Και πολεις
Μέρος 2ο

Εικονική πραγματικότητα
Tου Ρωμανού ΓεΡοδήμού

[Μέρος 1ο: Η ζωή αλλιώς]

Θα σκοτώσει ο κορωνοϊός τις πόλεις; Θα επιβιώσει 
η αστική κουλτούρα ή μπαίνουμε ήδη στην εποχή 
της πλήρους ψηφιακής ύπαρξης; Τι θα απογίνουν τα 
κέντρα των μεγαλουπόλεων; Και πώς συνδέεται η 
μοναξιά με τον ολοκληρωτισμό;

ετά το multiverse (τα παράλληλα σύμπα-
ντα), o όρος metaverse (που θα μπορούσα-
με να μεταφράσουμε ως «μετασύμπαν», και 
τον οποίο εισήγαγε ο Νιλ Στίβενσον το 1992 

στο μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας Snow 
Crash) αρχίζει να γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομέ-
νος για να περιγράψει τη νέα ψηφιακή πραγματι-
κότητα. Το μετασύμπαν είναι όρος εφάμιλλος του 
«κυβερνοχώρου», μιας αρκετά αφηρημένης έννοιας 
την οποία στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ένας 
άλλος συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας, ο Γου-
ίλιαμ Γκίμπσον, χρησιμοποίησε για να περιγράψει 
ένα δυστοπικό περιβάλλον «μαζικών συναινετικών 
παραισθήσεων».  
Το μετασύμπαν είναι το ψηφιακό σύμπαν στο οποίο 
οι χρήστες βρίσκονται σε διάδραση –επικοινωνούν, 
παίζουν σε παιχνίδια, παρακολουθούν συναυλίες, 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες– με άλλους χρή-
στες μέσα σε εικονικές πραγματικότητες, δηλ. περι-
βάλλοντα που έχουν σχεδιαστεί σε υπολογιστή. 

Σταχυολογούμε από πρόσφατες έρευνες των Sunday 
Times:  
• Tον Απρίλιο του 2019, 12,3 εκατομμύρια άνθρω-
ποι παρακολούθησαν ζωντανά το ψηφιακό είδωλο 
(avatar) του ράπερ Τράβις Σκοτ να παίζει ένα DJset 
διάρκειας 9 λεπτών μέσα στην εικονική πραγματικό-
τητα του διαδικτυακού παιχνιδιού Fortnite. Μετά από 
τέσσερις επαναλήψεις τις μέρες που ακολούθησαν, 
το συνολικό κοινό έφτασε τα 27 εκατομμύρια χρή-
στες. Στο ίδιο παιχνίδι έκανε πάρτι για το Χάλοουιν ο 
σούπερσταρ της λάτιν Τζέι Μπάλβιν. 
• Ο ράπερ Stormzy έβαλε τους θαυμαστές του να 
λύσουν ένα μυστήριο στους δρόμους του μετα-
αποκαλυπτικού Λονδίνου (στο παιχνίδι Watch Dog: 
Legion) για να μπορέσουν να «ξεκλειδώσουν» το τε-
λευταίο του τραγούδι. 
• Ο Ζαν-Μισέλ Ζαρ, ο Τζον Λέτζεντ, η βιολινίστα 
Λίντζυ Στέρλινγκ και πολλοί άλλοι έχουν δώσει συ-
ναυλίες σε πλατφόρμες εικονικής πραγματικότητας 
όπως το Wave και το Twitch της Amazon, ενώ ο μά-
νατζερ της Αριάνα Γκράντε διοργάνωσε την πρώτη 
εικονική συναυλία στο TikTok – την κινεζική εφαρμο-
γή σύντομων βίντεο στα κινητά τηλέφωνα που έχει 
κυριαρχήσει στις νέες γενιές στη Δύση. 
• Ο κόσμος της μόδας επεκτείνεται στο μετασύ-
μπαν: φίρμες όπως οι Louis Vuitton, Marc Jacob, 
Valentino, Christian Louboutin και Burberry σπονσο-
ράρουν events και διοργανώνουν επιδείξεις μόδας 
ενταγμένες μέσα στο σύμπαν παιχνιδιών. 
• Η πιο κερδοφόρα ταινία στην ιστορία του κινημα-
τογράφου είναι το Avengers: Endgame (2.79 δις δολά-
ρια). Οι παραγωγοί του παιχνιδιού Grand Theft Auto 
(2013) μέχρι στιγμής έχουν βγάλει 6 δις δολάρια. 
• Σύμφωνα με μια μελέτη της εταιρείας Super Data, 
το κοινό των ψηφιακών παιχνιδιών είναι μεγαλύτε-
ρο από το σύνολο των θεατών των καναλιών HBΟ, 
Netflix, ESPN και Hulu. 

Όταν ακυρώθηκαν τα φεστιβάλ του περσινού κα-
λοκαιριού, όλοι οι μεγάλοι παραγωγοί διαδικτυακών 
videogames και εφαρμογών εικονικής πραγματικό-

τητας έσπευσαν να διοργανώσουν φεστιβάλ και συ-
ναυλίες στο μετασύμπαν. Τέτοια events λειτουργούν 
ως «κράχτες»: προσελκύουν χρήστες που μέχρι τώ-
ρα δεν είχαν ενδιαφερθεί για τα ίδια τα παιχνίδια ή 
τις πλατφόρμες και μπαίνουν για πρώτη φορά για να 
παρακολουθήσουν μια συναυλία.  
Τα επιχειρηματικά μοντέλα στο μετασύμπαν ποι-
κίλλουν: κάποιες συναυλίες έχουν εισιτήριο· άλλες 
χρησιμοποιούν διαφημίσεις και τοποθέτηση προϊό-
ντων· ενώ άλλοι καλλιτέχνες δημιουργούν ψηφιακό 
merchandise (όπως τα λεγόμενα skins – θεματικά κο-
στούμια που μπορούν να αγοράσουν οι χρήστες για 
το avatar τους, όπως θα αγόραζαν μια μπλούζα από 
το πωλητήριο στον πραγματικό κόσμο).  

Το Fortnite είναι από μόνο του ένα φαινόμενο με 
250 εκατομμύρια παίκτες και κέρδη δισεκατομμυρί-
ων. Είναι τόσο εθιστικό ώστε πολλοί νέοι χρήστες να 
μην μπορούν να ξεκολλήσουν και να περνάνε δεκάδες 
ώρες την εβδομάδα παίζοντας, ενώ αρκετοί ειδικοί 
προειδοποιούν για τις επιπτώσεις της καθιστικής ζω-
ής, μπροστά σε μια οθόνη, στο σώμα και το μυαλό. Τον 
Ιούνιο του 2019, η επιτροπή Ψηφιακής Τεχνολογίας, 
ΜΜΕ και Αθλητισμού του βρετανικού κοινοβουλίου 
κάλεσε την Epic Games που έχει το Fortnite να καταθέ-
σει σε έρευνά της σχετικά με τις «εθιστικές τεχνολογί-
ες». Τόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) όσο 
και η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (APA) συμπερι-
έλαβαν τα τελευταία χρόνια τον εθισμό στα διαδικτυ-
ακά παιχνίδια στους οδηγούς τους. 
Είναι πολύ σημαντικό να μην αντιδράσουμε σε αυτά 
το αναδυόμενα φαινόμενα με ενστικτώδη φόβο. Η 
εικονική πραγματικότητα, το μετασύμπαν, τα ψηφιακά 
παιχνίδια, οι νέες πλατφόρμες είναι άυλα πράγματα, 
δεν έχουν ψυχή· θεωρητικά είναι όσο καλά όσο αυτοί 
που τα σχεδιάζουν και τα χρησιμοποιούν· μπορούν να 
δημιουργήσουν πραγματικά μοναδικές εμπειρίες (ακό-
μη και παλαιότερα και λιγότερο διαδραστικά παιχνίδια, 
όπως το LANoire, περιέχουν σκηνές ανθολογίας στα 
μπαρ του μεταπολεμικού Λος Άντζελες που έχει απο-
τυπωθεί κτίριο προς κτίριο με ασύλληπτη πιστότητα, 
μεταφέροντας τον χρήστη στον χώρο και τον χρόνο). 

Ο νέος αυτός κόσμος δημιουργεί επίσης ευκαιρί-
ες και διαφορετικούς τρόπους αυθεντικής επικοι-
νωνίας, διασκέδασης και διαπολιτισμικής επαφής. 
Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, παιχνίδια όπως 
το Fortnite δίνουν την ευκαιρία σε παιδιά –ειδικά σε 
όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή εμπόδια στην 
κινητικότητα ή στην κοινωνικοποίηση– να δεθούν 
με τους φίλους τους με μια ένταση που ίσως δεν την 
είχαμε παρατηρήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Ειδικά 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα ψηφιακά παιχνί-

δια έγιναν ο πιο διαδεδομένος τρόπος οικογενειακής 
και φιλικής επικοινωνίας στη Βρετανία.  
Η μεταφορά των δραστηριοτήτων στο μετασύμπαν 
αφαιρεί εντελώς τον παράγοντα γεωγραφία και α-
πόσταση, και για χώρες όπως η Ελλάδα που πάντα 
θεωρούσαν τον εαυτό τους στην «περιφέρεια» πα-
γκοσμίων μητροπόλεων και κόμβων πνευματικής 
παραγωγής, δίνει την ευκαιρία ισότιμης συμμετοχής 
σε αυτόν τον κόσμο.  
Ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να είμαστε ούτε αφε-
λείς, ούτε τυφλά τεχνοφιλικοί (αυτό άλλωστε ήταν 
το θανάσιμο λάθος ενός ολόκληρου κλάδου των 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών από τα 
μέσα της δεκαετίας του 1990 και μετά, και αυτή την 
αφέλεια πληρώνουμε τώρα). Η μεταφορά του πολι-
τισμού στον ψηφιακό κόσμο δημιουργεί τεράστιους 
κινδύνους τόσο για όσους έχουν επενδύσει στην, ή 
εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για την, φυσική πα-
ρουσία (εστίαση, μουσεία, βιβλιοθήκες, τουρισμός), 
όσο και για την ίδια τη δημοκρατία.  
 
Η μοναδικότητα της ανθρώπινης φύσης –και η 
πηγή της κοινωνικής αλλαγής– είναι η συνειδητο-
ποίηση της βούλησης· της ισχύος που έχει το άτομο 
όταν συνευρίσκεται, εμπλέκεται, συνδιαλέγεται και 
συνεργάζεται με άλλα άτομα για να δημιουργήσει 
κοινότητες· να δημιουργήσει πολιτισμό. 
Όπως μας υπενθυμίζει ο Ρίτσαρν Μπέρνσταϊν («Γιατί 
πρέπει να διαβάζουμε Χάνα Άρεντ», εκδ. Επίκεντρο, 
2019), «οι δημόσιοι χώροι δεν είναι φυσικό φαινόμενο, 
πρέπει να τους δημιουργήσουν οι άνθρωποι. Είναι οι χώ-
ροι που δραστηριοποιούμαστε, επικοινωνούμε, διαμορ-
φώνουμε και δοκιμάζουμε τις απόψεις μας συζητώντας 
μεταξύ μας». Η Άρεντ έδινε πολύ μεγάλη σημασία στα 
χαρακτηριστικά της αρχαιοελληνικής πόλεως: «Η 
ισονομία της ήταν χαρακτηριστικό της πόλεως και όχι 
των ανθρώπων, οι οποίοι αποκτούσαν την ισότητα επει-
δή γίνονταν πολίτες και όχι επειδή γεννήθηκαν» (1965).  
Η βιογράφος της Άρεντ, Σαμάνθα Ρόουζ Χιλ, σε ένα 
εξαιρετικό δοκίμιό της που δημοσιεύτηκε πριν λίγους 
μήνες τονίζει ότι η Άρεντ εντόπισε στη μοναξιά την 
ουσία της ολοκληρωτικής διακυβέρνησης και τον 
κοινό τόπο του τρόμου. Η μοναξιά –όχι η μοναχικό-
τητα ή η απομόνωση, αλλά η μοναξιά– αποκόβει τον 
άνθρωπο από το οξυγόνο των κοινωνικών επαφών· 
πραγματοποιεί τον πιο πρωτόγονο, αρχετυπικό εφι-
άλτη και τραύμα μας που δεν είναι ο ίδιος ο θάνατος, 
αλλά η εγκατάλειψη, που είναι χειρότερη από τον 
θάνατο. Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα (και θα προ-
σθέταμε σήμερα τα ολοκληρωτικά περιβάλλοντα) 
καταστρέφουν ταυτόχρονα και τη δυνατότητα της 
αναγκαίας μοναχικότητας, και τη δυνατότητα ουσια-
στικής επικοινωνίας και συνεύρεσης με τους άλλους, 
καθιστώντας αδύνατη τόσο την υγιή σχέση με τον 
εαυτό μας, όσο και την πολιτική αλλαγή. 

Με άλλα λόγια, το κατά πόσον το μετασύμπαν θα 
μπορέσει να καταστεί «δημόσιος χώρος» και «πόλη» 
είναι ένα κρίσιμο ερώτημα, ειδικά δεδομένου του ότι 
οι πλατφόρμες και τα παιχνίδια αυτά είναι ιδιωτικές 
επιχειρήσεις με αποκλειστικό σκοπό το κέρδος – όπως 
άλλωστε και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ενώ το 
περιεχόμενό τους είναι καθαρά ψυχαγωγικό: σκοπός 
του είναι όχι η εμπλοκή με τα προβλήματα και η αναζή-
τηση λύσεων για τον πραγματικό κόσμο, αλλά η από-
δραση. Το κατά πόσον, δε, η εμπειρία της επικοινωνίας 
στην εικονική πραγματικότητα μπορεί (ή πρέπει) να 
αντικαταστήσει και να αγγίξει το βάθος, την πληρότη-
τα, και τη (φοβερά σημαντική και απειλούμενη) τυχαι-
ότητα της φυσικής μετακίνησης, ύπαρξης και επαφής 
είναι ένα εξίσου κρίσιμο ερώτημα. 
«Αυτό που προετοιμάζει τους ανθρώπους για την κυρι-
αρχία του ολοκληρωτισμού σε έναν μη ολοκληρωτικό 
κόσμο είναι το γεγονός ότι η μοναξιά, που ήταν κάποτε 
μια οριακή εμπειρία που συνήθως βιωνόταν σε κάποιες 
περιθωριακές κοινωνικές συνθήκες, όπως στα γηρα-
τειά, έχει γίνει μια καθημερινή εμπειρία» (Χάνα Άρεντ, 
«Οι απαρχές του Ολοκληρωτισμού», 1951). 

[Ολοκληρώνεται την επόμενη εβδομάδα]  A
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Η μοναξια 
-οχι Η 

μοναχικοτΗτα  
× Η απομονωσΗ, 

αλλα η μοναξια- 
αποκοβει τον 
ανθρωπο απο 
το οξυγονο 

των κοινωνικων 
επαφων
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Λ

«Πάρτε τους S-400 και ρίξτε τους στη Μαύρη Θάλασσα ή στη 
λίμνη Βαν. Πάρτε τους και στείλτε τους εκτός Τουρκίας. Μετά 
θα δούμε». Με αυτήν τη λακωνική και ξεκάθαρη πρόταση ο 
αποχωρών μετά από την ολοκλήρωση της θητείας του αμε-
ρικανός πρέσβης στην Άγκυρα συμβούλεψε τους αρμοδίους 
περί την εξωτερική πολιτική στην Τουρκία. Το μήνυμα από την 
νέα αμερικανική διακυβέρνηση είναι σαφές. Κάντε ό,τι θέλετε 
στο εσωτερικό σας. Στα διεθνή όμως ζητήματα θα είσαστε ή 
μαζί μας ή εναντίον μας. Μέση λύση δεν χωράει.  

ίγες ημέρες αργότερα ο Ταγίπ Ερντογάν συνομίλησε 
με τους ευρωπαίους αξιωματούχους. Την Ούρσουλα 
Φον Ντερ Λάιεν και τον Ζαν Μισέλ. Το περιεχόμενο της 
συζήτησης ήταν ενδεικτικό ως προς τις πραγματικές 
προθέσεις της Ευρώπης έναντι της Τουρκίας. Εξ όσων 

λοιπόν διέρρευσαν, οι Ευρωπαίοι ζήτησαν από τον Ερντογάν να 
μην εργαλειοποιήσει εκ νέου το Μεταναστευτικό αφενός και να 
περιορίσει την επιθετική του πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο 
αφετέρου. Δεν έθεσαν κανένα ζήτημα για την εσωτερική πολιτική 
που ακολουθεί ούτε για τις διώξεις κατά των αντιπάλων του ούτε 
για τις φυλακίσεις δημοσιογράφων ή πανεπιστημιακών. Αμερικα-
νοί και Ευρωπαίοι, προς το παρόν, περιχαρακώνουν τα αυτονόητα 
συμφέροντά τους χωρίς να ασχολούνται με το συνολικό πολιτικό 
ζήτημα που ακούει στο όνομα «Ερντογάν». Προφανώς διότι δεν 
είναι ορατή στον ορίζοντα κάποια ενδιαφέρουσα πολιτική εναλ-
λακτική πρόταση ή ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε 
να αντικαταστήσει ή ακόμη και να ανατρέψει τον Σουλτάνο.
Για τους Αμερικανούς η Τουρκία είναι ένα πιόνι στη στρατηγική 
αντιπαράθεση των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Κίνα. Για την ΕΕ, και 
ιδιαίτερα για τη Γερμανία, η Τουρκία είναι ένας απόλυτα «χρήσι-
μος» ουδέτερος όπως ήταν πάντα.  

Τα παραπάνω δεδομένα δεν αμφισβητούνται από κανέναν 
στην Αθήνα. Στο ΥΠΕΞ γνωρίζουν πως ο Ταγίπ Ερντογάν έστειλε 
νέο πρέσβη στο Παρίσι ο οποίος υπήρξε συμφοιτητής του Εμα-
νουέλ Μακρόν στα μεγάλα σχολεία όπου φοίτησαν. Στην Ελλάδα, 
βλέπετε, σνομπάρουμε αυτές τις σχολές διότι είναι «μηχανές πα-
ραγωγής αρίστων». Η αλήθεια είναι πιο πεζή. Είναι πάρα πολύ δύ-
σκολο να περάσεις τις εισαγωγικές εξετάσεις. Πρέπει ήδη να είσαι 
μεταξύ των αρίστων. Στο ΥΠΕΞ γνωρίζουν πως η Άγγελα Μέρκελ 
έχει προετοιμάσει τον δρόμο για την αποδοχή και εφαρμογή μίας 
νέας, αναβαθμισμένης τελωνειακής ένωσης της ΕΕ με την Τουρ-
κία επ’ ωφελεία της Άγκυρας. Στο νεοκλασικό της Βασιλίσσης 
Σοφίας δεν αγνοούν πως προς το παρόν και μέχρι νεωτέρας τόσο 
στην Ουάσιγκτον όσο και στις Βρυξέλλες δεν έχουν καταλήξει σε 
ξεκάθαρες ιδέες για το πώς θα διαχειριστούν τον Ερντογάν.
Όλα τα παραπάνω περιγράφουν μια σκληρή πραγματικότητα. Η 
Δύση αφήνει στον Ταγίπ Ερντογάν περιθώρια να ελίσσεται όπως 
αυτός επιθυμεί στο εσωτερικό της χώρας του, αναγνωρίζοντας 
πως δεν υφίσταται αξιόπιστη εναλλακτική δυναμική η οποία θα 
μπορούσε να διασφαλίσει την αντικατάσταση του καθεστώτος 

Ερντογάν με ένα φίλιο προς τις δυτικές χώρες πολιτικό σχήμα. 
Άρα έως ότου διαμορφωθούν συνθήκες αξιόπιστης πολιτικής 
προοπτικής, η Τουρκία θα παραμένει υπό την απόλυτη δικαιοδο-
σία του προέδρου της.

Όλα αυτά ήταν γνωστά και καλομελετημένα όταν ο Ερντογάν 
συνομιλούσε με τον Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και τον Ζαν Μι-
σέλ. Δεν κορόιδευαν ο ένας τον άλλον. Το αντίθετο συνέβη. Κα-
τανοούσαν πλήρως ο ένας τον άλλον. Έτσι ο Ταγίπ Ερντογάν αμέ-
σως μετά τη συνομιλία του με τους ευρωπαίους αξιωματούχους 
υπέγραφε την αντισυνταγματική και εντελώς παράνομη κατά 
το Συνταγματικό Δικαστήριο απόφαση να αποσυρθεί η Τουρκία 
από τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης. Στην Ελλάδα τα ΜΜΕ 
περιορίστηκαν να αναφερθούν μόνο σε μία πτυχή 
αυτού του ζητήματος. Τη βία κατά των γυναικών. 
Σημαντικό μεν αλλά ίσως και να μην είναι το χειρό-
τερο. Οι Ιμάμηδες και οι Χοτζάδες της Τουρκίας δεν 
ζητούσαν την απόσυρση από τη Συνθήκη μόνο για 
τον λόγο αυτό. Τη ζητούσαν κυρίως για να ανοίξει ο 
δρόμος της νομιμοποίησης των παράνομων γάμων 
με ανήλικα κορίτσια.
Στην Ανατολία κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες μικρά κο-
ριτσάκια τα οποία όμως μπορούν να τεκνοποιήσουν 
γεννούν παιδιά, παρουσιάζοντας ταυτότητα της με-
γάλης τους αδερφής, έτσι ώστε να μην τιμωρηθούν ο 
πατέρας και ο παράνομος ενήλικας σύζυγος. Οι παρά-
νομοι αυτοί γάμοι τελούνται από τους Χοτζάδες. Έτσι 
οι ενήλικες αποκτούν δεύτερη σύζυγο σε πολύ μικρή 
ηλικία, κορίτσια σε πρώιμη εφηβεία ή σε προχωρη-
μένη ήβη. Αυτός είναι ο λόγος που τα θρησκευτικά 
τάγματα και οι Ιμάμηδες απαιτούσαν από την πρώτη 
στιγμή την απόσυρση της χώρας από τη Συνθήκη της 
Κωνσταντινούπολης. Ο Ερντογάν ικανοποίησε το αί-
τημα αυτό με προεδρικό διάταγμα, ενώ θα μπορούσε 
να το φέρει στη Βουλή και να το περάσει με την πλει-
οψηφία την οποία ελέγχει. Έπρεπε όμως να καρπωθεί 
προσωπικά την ευαρέσκεια του θεσμικού Ισλάμ. Είναι 
ζήτημα εκλογικής βάσης, δηλαδή.

Με την ανοχή των δυτικών συνομιλητών του, λοι-
πόν, ο Ερντογάν ικανοποίησε την ισλαμιστική πτέρυ-
γα του κόμματός του, λίγα 24άωρα πριν την έναρξη 
των εργασιών του συνεδρίου του ΑΚΡ. Το συνέδριο άρχισε την 
Τετάρτη 24 Μαρτίου. Ο πολυμήχανος Σουλτάνος θα έπρεπε να 
είχε ικανοποιήσει και την άλλη καθεστωτική και εξίσου ισχυρή 
πτέρυγα του κινήματός του. Την εθνικιστική. Θα έπρεπε επίσης 
πριν την έναρξη του συνεδρίου να ικανοποιήσει και τον μόνιμο 
σύμμαχό του. Τον ακροδεξιό πολεμοκάπηλο Μπαχτσελί, πρόε-
δρο του κόμματος MHP. Τα κατάφερε και σε αυτό. Δρομολόγη-
σε την κατάργηση του κόμματος των Κούρδων, το HDP, με την 
κήρυξή του ως παράνομο πολιτικό σχηματισμό. Άρχισε να συλ-

λαμβάνει Κούρδους βουλευτές ακόμη και στις τουαλέτες του 
Κοινοβουλίου. Η συνταγή λοιπόν είχε πλήρως εφαρμοστεί. Ο 
Ταγίπ Ερντογάν θα ήταν πια ελεύθερος να εκφωνήσει το Πολιτικό 
του Μανιφέστο προ τις μάζες της Ανατολίας. Τη Δευτέρα που μας 
πέρασε οι επικεφαλής Δερβίσηδες των θρησκευτικών ταγμάτων 
συγκεντρώθηκαν στο προεδρικό μέγαρο για να εκδηλώσουν την 
πίστη τους προς τον Ταγιπ Ερντογάν. Τι κι αν τα επιτόκια έφτασαν 
το ασύλληπτο 19%. Τι κι αν το Χρηματιστήριο χτύπησε κόκκινο 
και διακόπηκαν οι συναλλαγές. Τι και αν η τουρκική λίρα σέρνεται 
στον πάτο του συναλλαγματικού βαρελιού. Τι και αν η Τουρκία θα 
πρέπει εντός του 2021 να καταβάλει 250 δις δολάρια για τα χρέη 
της. Τα 160 αφορούν τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή τον δανεισμό ε-
πιχειρήσεων και ιδιωτικών τραπεζών. Τα 40 αφορούν το δημόσιο 
χρέος. Τα 35 δις αφορούν τη μαύρη τρύπα στο θησαυροφυλάκιο 
της Κεντρικής Τράπεζας. Μένουν κάτι 15 δις για κάποιες άλλες 
υποχρεώσεις. Λένε ότι επ’ ευκαιρία του συνεδρίου του κόμματος 
θα επανακάμψει ο περίφημος προεδρικός «Γαμπρός». Λένε επί-
σης ότι επίκειται ανασχηματισμός. Άλλωστε ο Ερντογάν συμπε-
ριφέρεται ως Οσμανλής Χάνος που διαφεντεύει το Χανάτο του με 
τις ορδές των νομάδων του. Την εβδομάδα που μας πέρασε αφαί-
ρεσε κάθε αρμοδιότητα του Δήμου Κωνσταντινούπολης από την 
Πλατεία-σύμβολο Γκεζί της Πόλης. Με ένα διάταγμα πήρε δηλαδή 

την Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα και την έδω-
σε μαζί με το ηλεκτρικό, το νερό και το τηλέφωνο 
σε ένα παραθρησκευτικό ίδρυμα. Ο Ερντογάν πήρε 
την πλατεία και την απέδωσε στο «Ίδρυμα Βαγια-
ζήτ του Β »́ αγνώστων λοιπών στοιχείων. Κανείς 
δεν έχει ακούσει στην Τουρκία για το ίδρυμα αυτό.

Την Τρίτη που μας πέρασε ανακοινώθηκε το επί-
σημο (επιτέλους) ραντεβού του τούρκου ΥΠΕΞ με 
τον αμερικανό ομόλογό του κ. Μπλίνκεν στις Βρυ-
ξέλλες κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εβδομάδες περί-
μεναν οι διπλωμάτες στην Άγκυρα αυτό το ραντε-
βού. Ο Μπλίνκεν εξέδωσε και μία ανακοίνωση πριν 
τη συνάντηση. «Η Τουρκία ανήκει στον καρδιά του 
ΝΑΤΟ. Η παραμονή της στη Συμμαχία είναι προς όφε-
λος όλων μας. Πρόκειται για μία πολύτιμη σύμμαχο». 
Αυτά έγραφε προ ημερών η εφημερίδα «Hurriyet» 
προλογίζοντας το ραντεβού της επόμενης ημέρας 
στη βελγική πρωτεύουσα. Είναι φανερό. Τη Δύ-
ση απασχολούν τα μεγάλα στρατηγικά ζητήματα. 
Ενέργεια, εμπορικοί οδοί, ασφάλεια, ο επεκτατι-
σμός της Κίνας, η αντισυμβατική συμπεριφορά τη 
Ρωσίας, η οικονομική και τεχνολογική επιβίωση 
των ΗΠΑ στον Ειρηνικό, η αμφισβητούμενη ταυτό-
τητα της Ευρώπης. Σε αυτά τα ζητήματα η Τουρκία 
είναι ένα σημαντικό αλλά δευτερεύον κεφάλαιο.
Πέμπτη 25 Μαρτίου. Σύνοδος για την Τουρκία διά 
τηλεδιασκέψεως. Η έκθεση ιδεών Μπορέλ είναι υ-
ποδειγματική. Τα λέει όλα μεν αλλά το «διά ταύτα» 

εξακοντίζεται στο μέλλον σύμφωνα με τις προτιμήσεις του Βερο-
λίνου. Ο Ερντογάν μπορεί να εκφωνήσει το σκοταδιστικό πολιτι-
κό μανιφέστο του με την ησυχία του. Τι και αν οι φυλακές του εί-
ναι γεμάτες από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Τι και αν ελέγ-
χεται το 99% των ΜΜΕ από τον ίδιο. Τι και αν ζητά οθωμανικό χα-
ράτσι μισού κιλού ατόφιο χρυσάφι ανά κοσμηματοπώλη για να 
γεμίσει το ταμείο του. Τι και αν το να γεννιέσαι γυναίκα στην 
Τουρκία είναι περισσότερο κατάρα παρά ευλογία. Κανείς δεν δί-
νει σημασία σε τέτοιες λεπτομέρειες.  A

Γιατί η Δύση ανέχεται τον Σουλτάνο
Ο βιασμός της λογικής και η βάναυση παραβίαση της αξιοπρέπειας στην Τουρκία

Tου Νίκου ΓεωρΓίάδη

Τη Δύση απασχο-
λούν τα μεγαλα 

στρατηγικα ζητη-
ματα. ενεργεια, 
εμπορικοι οδοι, 

ασφαλεια, 
ο επεκτατισμοσ 

τησ κινασ, η ρωσια, 
η  τεχνολογικη 

επιβιωση των ηπα , 
η ΤαύΤοΤηΤα Τησ 

εύρωπησ. σε αύτα τα 
ζητηματα η τούρκια 
ειναι ενα σημαντι-
κο αλλα δεύτερεύ-

ον κεφαλαιο.
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Τα νούμερα Της εβδομαδας
Tου Σταματη Ζαχαρού

Πολιτική

Verba Volant
Ρένα Δού Ρ ού

«Αν ο κ. Μητσοτάκης θέλει να δραπετεύσει 
των τραγικών του ευθυνών, εδώ είμαστε, 
έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες που 
αρνείται να αναλάβει η κυβέρνησή του 
απέναντι στους πολίτες». Είναι σημαντι-
κό για έναν πολιτικό να μη φοβάται την 
ευθύνη, ωστόσο πρέπει να ερωτηθούν 
οι πολίτες. Ερωτήθηκαν βεβαίως πριν 
ενάμιση χρόνο και η διαφορά των δύο 
κομμάτων ήταν άνω των 8 μονάδων. Έ-
κτοτε δε, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν 
ότι διαρκώς αυξάνεται ακόμη και σε υ-
περδιπλάσια ποσοστά.

Γιαννης ΡαΓκού ςης

«Δεν άλλαξα πολιτική και ιδεολογική 
παράταξη. Δεν κατάντησα διορισμένος 
υπουργός της Δεξιάς». Αυτή ήταν η πλη-
ρωμένη απάντηση του Γιάννη Ραγκού-
ση στον πρωθυπουργό, ο οποίος θύμισε 
τις σφοδρές προσωπικές επιθέσεις που 
εξαπέλυε ο πρώην δήμαρχος Πάρου 
στον Αλέξη Τσίπρα (π.χ. ο πιο ανέντιμος 
πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης). 
Η απάντηση ήρθε -εννοείται- από τον 
πρώην «σύντροφο» Βασίλη Κεγκέρο-
γλου του ΚΙΝΑΛ ο οποίος θύμισε στον 
Ραγκούση ότι: «Ήσουν διορισμένος δύο 
φορές υπουργός των κυβερνήσεων Πα-
πανδρέου και Παπαδήμου, αλλά και δύο 
φορές διορισμένος βουλευτής».

αΡΓ ύΡ ώ ΜπαΡΜπαΡιΓού

«Η δική μου γαλατόπιτα όμως είναι δια-
φορετική, έχει καραμελωμένα φύλλα 
με ξηρούς καρπούς και εγώ την ονόμασα 
γαλατόπιτα Μάνης. Κι έτσι αυτός πήρε τη 
συνταγή μου και την είπε ακριβώς με το 
ίδιο όνομα». Ο καβγάς για τη γαλατόπι-
τα θα μπορούσε να είναι μόνον τίτλος 
ιστορίας με τον Ναστραντίν Χότζα. Εδώ 
πρόκειται για μανιάτικη βεντέτα με τον 
Άκη Πετρετζίκη.

α λέξης Τ ςιπΡα ς

«Ο Χριστόδουλος Ξηρός δραπέτευσε επί 
κυβέρνησης Σαμαρά και συνελήφθη επί 
ΣΥΡΙΖΑ». Με αυτή τη φράση ο τέως πρω-
θυπουργός έδειξε την αποφασιστικό-
τητα του πολιτικού χώρου που εκπρο-
σωπεί, κατά της τρομοκρατίας. Από με-
τριοφροσύνη δεν θύμισε ότι επίσης επί 
ΣΥΡΙΖΑ, μπήκαμε στην ΕΟΚ, φτιάχτηκε 
το ΕΣΥ και η χώρα υιοθέτησε το ευρώ.

Γιανης ΒαΡ ούφακης

«Έχει έρθει η στιγμή να απολυθεί η Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν. Αποτυχημένη υ-
πουργός Άμυνας που στάλθηκε στην Κομι-
σιόν από τη Μέρκελ, μετά από συνεννόηση 
με Μακρόν και με τις ψήφους του Ορμπάν 
να κάνουν τη διαφορά, ευθύνεται για το 
πρωτοφανές εμβολιαστικό φιάσκο της 
ΕΕ». Μια καλή λύσις είναι να στείλουμε 
τον ίδιο τον «Άρχοντα των Λαχουριών» 
για να εφαρμόσει την περιβόητη «αέναη 
διαπραγμάτευση». Θα τους εκνεύριζε 
τόσο, ώστε θα του έδιναν όχι μόνο τα εμ-
βόλια που θα ζητούσε αλλά και τα κλει-
διά των εργοστασίων τους.  

206 γιατροί ηλικίας έως 60 
ετών έλαβαν φύλλο 

πορείας για να αναλάβουν κα-
θήκοντα βαθμίδας Επιμελητή 
Β', σε νοσοκομεία της 1ης και 
2ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
καθώς η προηγούμενη έκκλη-
ση για εθελοντές δεν έπιασε 
τόπο.  

3 ειδικότητες αφορά η επίτα-
ξη. Πνευμονολόγους, Παθο-

λόγους και Γενικούς Ιατρούς, 
οι οποίοι βρίσκονται στην 
Περιφέρεια Αττικής και έχουν 
σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ. Θα 
μπορούν φυσικά να διατηρούν 
και τα ιδιωτικά ιατρεία τους. 

1 μήνα θα χρειαστεί να εργα-
σθούν όσοι έλαβαν φύλλο 

πορείας και θα δικαιούνται 
αμοιβής ανάλογης των καθη-
κόντων τους. Διότι αντίθετα με 
την αριστερή δοξασία, τίποτε 
δεν είναι δωρεάν. Ούτε οι 
επιτάξεις. 

2.140 είναι συνολικά οι ιδιώ-
τες γιατροί των τριών 

αυτών ειδικοτήτων στην 
Αθήνα. 1.331 παθολόγοι, 469 
πνευμονολόγοι και 340 γενικοί 
ιατροί. 

370 είναι συνολικά οι αντί-
στοιχοι γιατροί στον 

Πειραιά.  

61 μόλις από τους σχεδόν 
δυόμισι χιλιάδες που προα-

ναφέρθηκαν, δήλωσαν εθελο-
ντική συμμετοχή. 

70% ήταν η αύξηση των 
κλινών ΜΕΘ-Covid μόνο 

τον τελευταίο μήνα. Από 229 
σε 389. 

88% ήταν η αύξηση των 
απλών κλινών Covid 

κατά το ίδιο διάστημα. Από 
1.600 έγιναν 3.000. Σύσσωμη η 
αντιπολίτευση κατηγορεί την 
κυβέρνηση ότι δεν ενίσχυσε 
το ΕΣΥ. Ίσως διότι ο εχθρός του 
καλού είναι το καλύτερο.  

4 δωρεάν τεστ τον μήνα θα 
δικαιούται κάθε πολίτης 

που διαθέτει ΑΜΚΑ, όπως 
ανακοίνωσε την Παρασκευή 
ο Άκης Σκέρτσος. Το αποτέλε-
σμα δεν θα δηλώνεται αλλά 
η κυβέρνηση εμπιστεύεται 
το αίσθημα ευθύνης των πο-
λιτών.  

95-99% αξιοπιστία έχουν 
τα αποτελέσματα 

των συγκεκριμένων τεστ 
σύμφωνα με την κυβέρνηση. 
Χρησιμοποιούνται ήδη σε 
Γερμανία και Κύπρο αλλά δεν 
διατίθενται δωρεάν.  

15 ευρώ για τη διενέργεια κά-
θε τεστ ζήτησαν αρχικά οι 

συνδικαλιστές φαρμακοποιοί 
για να βοηθούν τους πολίτες 
να κάνουν το Self Test, όπως 
μας γνωστοποίησε ο κος Λου-
ράντος. Αργότερα (και μετά 
την κατακραυγή) είπε ότι δεν 
μπορούν να κάνουν τεστ διότι 
απαιτείται στολή αστροναύτη.  

10 ευρώ χρεώνουν τη λήψη 
δείγματος τα διαγνωστικά 

κέντρα. 

0,50 ευρώ κέρδος για κάθε 
τεστ που θα διανείμουν 

τα φαρμακεία ζήτησε στη 
συνέχεια ο κος Λουράντος. 
Λογικό, διότι ο συνδικαλιστής 
θέλει να δικαιώσει τη μεταφο-
ρική έννοια της λέξης «φαρμα-
κείο» που χρησιμοποιείται ως 
χαρακτηρισμός και για άλλα 
καταστήματα και υπηρεσίες.  

94 εκατ. ψηφιακές συναλ-
λαγές των πολιτών με το 

κράτος έγιναν το 2020 έναντι 
μόλις 8,8 εκατ. συναλλαγών 
το 2018, σύμφωνα με στοιχεία 
που έδωσε στη δημοσιότητα ο 
αρμόδιος υπουργός Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Κυριάκος Πι-
ερρακάκης.  

1.100 διαφορετικές υπηρε-
σίες παρέχονται πλέον 

ψηφιακά από την πλατφόρμα 
gov.gr. 

250.000 πολίτες με σοβαρά 
υποκείμενα νοσή-

ματα είναι η επόμενη ομάδα 
που θα εμβολιαστεί. Όσοι εξ 
αυτών είχαν εγγραφεί στην 
άυλη συνταγογράφηση έχουν 
ήδη λάβει σχετικό sms. 

20.760 τετραγωνικά μέτρα 
είναι η επιφάνεια του 

νέου κτιρίου της Εθνικής Πι-
νακοθήκης, η οποία θα δεχθεί 
το απόγευμα της Τετάρτης του 
πρώτους επίσημους προσκε-
κλημένους. Εγκαίνια προς το 
παρόν –και ελέω Covid– δεν 
προβλέπονται.  

45 συνολικά άτομα έχουν 
προσκληθεί στην πρώτη 

ξενάγηση. Θα χωριστούν σε 
5 ομάδες για τις ανάγκες της 
ξενάγησης.  

1.000 έργα θα εκτίθενται στις 
μόνιμες εκθέσεις της 

Πινακοθήκης.  

59 εκατ. ευρώ κόστισε η α-
νακαίνιση και αναβάθμιση 

του κτιρίου.  

2,5 μέτρα είναι το «βεληνε-
κές» μίας κόμπρας, του 

ιοβόλου και δηλητηριώδους 
φιδιού. Σε αυτή την απόσταση 
μπορεί να πετύχει το θύμα της 
εκτοξεύοντας δηλητήριο και 
στοχεύοντας στα μάτια. Το 

κανονικό της όνομα είναι νάγια 
ή νόγια και το κόμπρα είναι το 
όνομα με το οποίο την αποκα-
λούν στην Πορτογαλία.  

30 ετών είναι ο άνθρωπος 
που επέλεξε το συγκεκρι-

μένο ερπετό για κατοικίδιο και 
έπεσε θύμα επίθεσής του, μέ-
σα στο διαμέρισμά του. Για τη 
θεραπεία του χρειάστηκε να 
έρθει αντίδοτο από την Κύπρο. 
Το δηλητήριο από το δάγκωμα 
της κόμπρας, ακόμη κι αν ο 
ασθενής αναρρώσει πλήρως, 
ενδέχεται να προκαλέσει μόνι-
μα νευρολογικά προβλήματα. 

25 τετραγωνικά μέτρα για 
κάθε πιστό είναι το απα-

ραίτητο εμβαδόν που προβλέ-
πει το προσωρινό μέτρο για 
την επαναλειτουργία των εκ-
κλησιών για τρεις λειτουργίες. 
Η πρώτη τελέστηκε την Κυρια-
κή και οι άλλες δύο αύριο και 
μεθαύριο. 

20 πιστοί είναι το μάξιμουμ 
των πιστών που μπορούν 

να βρίσκονται εντός του ναού, 
ανεξαρτήτως μεγέθους. Ιερείς 
και ψάλτες υποχρεούνται να 
κάνουν τεστ με ευθύνη της 
Ιεράς Μητρόπολης.  

7 μερακλήδες θαμώνες εντο-
πίστηκαν σε ταβέρνα στην 

Πιερία η οποία λειτουργούσε 
κανονικά. Λογικά δεν θα είχαν 
ακούσει τίποτε περί κορω-
νοϊού. 

4.000 τ.μ. είναι η σημαία που 
τοποθέτησε ο Δήμος 

Γλυφάδας στην πλαγιά του 
Υμηττού.   

8 φορές μεγαλύτερη από ε-
κείνη που είχε τοποθετήσει 

την 28η Οκτωβρίου είναι η 
συγκεκριμένη σημαία, όπως ε-
νημέρωσε τους δημότες μέσω 
Facebook. 

657.895 φορές κάθε μήνα 
πρέπει να ακου-

στούν τα τραγούδια ενός 
καλλιτέχνη στο Spotify για να 
διασφαλίσει ένα μηνιαίο εισό-
δημα ανάλογο με εργασία που 
θα του απέφερε 15 δολάρια 
την ώρα, δηλαδή μεροκάματο 
120 δολαρίων.  

28.000 υπογραφές κατάφε-
ρε να συγκεντρώσει 

η Ενωση Μουσικών και Συνα-
φών Εργαζομένων (Union of 
Musicians and Allied Workers). 
Σκοπός ήταν να πάψει η εκμε-
τάλλευση των καλλιτεχνών 
και να απονέμονται σωστά τα 
πνευματικά τους δικαιώματα. 
Πραγματοποίησαν συγκε-
ντρώσεις έξω από τα γραφεία 
της εταιρείας σε Αμερική, Ευ-
ρώπη και Αυστραλία. 

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης   
Λουίζα Nαθαναήλ
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Κ. Γιαννακίδης, A. Γκόρου, Β. Γραμματικογιάννη,  
B. Γρυπάρης, Θ. Ευθυμίου,Τ. Ζαραβέλα,  

Μ. Ζουμπουλάκη, Κ. Καϊμάκης, K. Καμπόσου,  
Δ. Καραθάνος, Β. Κορωναίος, Τζ. Μελιτά,  
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Γ. Πουλιόπουλος, Μ. Νομικός,  
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Zarastro, Σ. Tσιτσόπουλος, Γ. Φλωράκης,  
Ε. Χελιώτη, Γ. Ψύχας

Γραμματεία Σύνταξης Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr 

ύπεύθυνη οδηγού Δανάη Καμζόλα  
avguide@athensvoice.gr

Aτελιέ Sotos Anagnos
Εικονογραφήσεις art@athensvoice.gr

Φωτό: Θανάσης Καρατζάς, 
Γιώργος Ζαρζώνης, Τάσος Βρεττός, 

Έκτορας Δ. Βούτσας, Κώστας Αμοιρίδης, 
Βαγγέλης Τάτσης, Χρήστος Κισατζεκιάν,  
Δημήτρης Κλεάνθης, Πέτρος Νικόλτσος
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Advertising Manager Πέπη Κράλιοβιτς

Direct Market Βασίλης Ζαφειρούλης
ύποδοχή Διαφήμισης Νίκη Σκαμάγκα 

 marketing@athensvoice.gr 
Digital Advertorial Coordinator Έφη Ορφανάκου 

efiorfanakou@athensvoice.gr  
Digital Traffic Manager Εύη Ταρνάρη

Διεύθυνση Λογιστηρίου  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο Ουρανία Μιχάλη, Βασίλης Νάκος,  

Μαίρη Λυκούση

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση  
«Kαθημερινές Εκδόσεις AE»
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Xαρ. Tρικούπη 22, 106 79 Aθήνα

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369 
fax: 210 3632.317

Διαφημιστικό: 210 3617.530, fax: 210 3617.310
αthens Voice Radio 102.5: 210 3648. 213

Aγγελίες: 210 3617. 369   
Λογιστήριο: 210 3617. 170

www.athensvoice.gr
Aν δεν βρίσκετε την A.V. στα σημεία διανομής,  

μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:  

210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021

ISSN 1790-6164

Εβδομαδιαία εφημερίδα, διανέμεται δωρεάν. 

Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, 

η διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης 

με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο, 

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
Aγγελική Mπιρμπίλη
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Η Ελλάδα γιορτάζει την ιστορία 
της, την πορεία μιας χώρας που 

από μικρή επαρχία της οθωμανι-
κής αυτοκρατορίας, έγινε μια 

ευρωπαϊκή, σύγχρονη χώρα. 
Συζητάμε, ερμηνεύουμε το παρελθόν 

για να προβλέψουμε, να οργανώσουμε, 
να εμπνευστούμε το μέλλον.

Πώς θα είναι η Ελλάδα στα επόμενα 100 
χρόνια; Ποια χώρα θέλουμε να ζήσουμε; 

Ποια είναι αυτά που μας ενώνουν;
Ένα τεύχος αφιερωμένο σε όλα αυτά που μας 

κάνουν περήφανους πολίτες της ίδιας χώρας.

ΧΡΟΝΙΑ 
από την 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
του 1821

Αφιέρωµα στη µεγαλύτερη εθνική γιορτή
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ΗΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΩΝ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑ-
ΝΑΣΤΑΣΗ είναι μια ευκαιρία να επιστρέψουμε 
στην ιδρυτική στιγμή του ελληνικού Κράτους 
και να κατανοήσουμε τις πολιτειακές μας κα-

ταβολές. Οι Έλληνες του 1821 πολέμησαν ηρωικά για την 
ανεξαρτησία τους. Αγωνίστηκαν, όμως, με αυτοθυσία και 
για την πολιτική τους ελευθερία. Υπό την επίδραση της 
αμερικανικής και της γαλλικής επανάστασης, οι αντιπρό-
σωποί μας έβαλαν τις βάσεις για ένα Κράτος δημοκρατικό 
και φιλελεύθερο.Εμπνεύστηκαν από το κίνημα του συ-
νταγματισμού και προσέδωσαν στις θεμελιώδεις πολιτικές 
και ηθικές τους αρχές δεσμευτικό και πανηγυρικό τύπο. 
Μερικούς μήνες μετά την κήρυξη της Επανάστασης, η χώ-
ρα μας απέκτησε, στην Επίδαυρο, το πρώτο της Σύνταγμα, 
το Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδας. Στα Συντάγματα 
του Αγώνα κατοχυρώθηκαν οι 
νεωτερικές βάσεις του πολι-
τεύματός μας: η δημοκρατική 
αρχή και η αντιπροσώπευση, 
τα ατομικά δικαιώματα και 
η διάκριση των εξουσιών. Η 
βούληση του έθνους, ενιαία 
και αδιαίρετη, κατέστη η πη-
γή της κυριαρχίας και της 
νομιμοποίησης της εξουσίας. 
Στον δυναμικό ελληνικό συ-
νταγματισμό εντοπίζουμε το 
ισχυρό αποτύπωμα του δια-
φωτισμού και τη δημιουργική 
ορμή που ενέπνευσαν στους 
επαναστάτες τα ιδανικά της 
ελευθερίας και της ισότητας. 

Σε αυτό το δημοκρατικό και 
φιλελεύθερο κεκτημένο επι-
στρέφουμε, με αφορμή την 
επέτειο των 200 ετών από 
την Επανάσταση του 1821. Οι 
διακηρύξεις των συνταγμα-
τικών μας κειμένων δεν α-
ποτελούν θεωρητικές α-
σκήσεις. Η δημοκρατία 
και το Κράτος Δικαί-
ου έχουν εμπεδωθεί 

στη συνείδηση όλων μας. Συ-
νιστούν ένα ισχυρό μας βίω-
μα. Παρά τις δοκιμασίες και 
τις αλλεπάλληλες κρίσεις των 
τελευταίων ετών, την οικο-
νομική κρίση και, στις μέρες 
μας, την πανδημία, οι θεσμοί 
επέδειξαν αντοχή και ευελι-
ξία, δίχως να απειληθούν οι 
θεμελιώδεις κατακτήσεις του 
πολιτεύματος. Άμβλυναν, στο 
μέτρο του δυνατού, τις εντά-
σεις και συνέβαλαν σταθε-
ροποιητικά σε περιβάλλοντα 
εξαιρετικής διακινδύνευσης, 
ιδίως για τα δικαιώματά μας. 
Πολλοί είναι αυτοί που σή-
μερα αμφισβητούν την αξία 
του Κράτους Δικαίου και της 
συνταγματικής δημοκρατί-
ας. Παραγνωρίζουν, ωστόσο, 
τις βαθιές ρίζες του συνταγ-
ματισμού στην εθν ική μας 
παράδοση. Η διαφύλαξη ό-
λων εκείνων των εγγυήσεων 
που διαμορφώνουν συνθήκες 
πλουραλισμού και κατοχυ-
ρώνουν τα θεσμικά αντίβαρα 
απέναντι στην κατάχρηση ε-
ξουσίας, δημόσιας και ιδιω-

τικής, θωρακίζει τη δημοκρατία. Η Πολιτεία δεν είναι έρ-
μαιο των προκαταλήψεων και των ταυτοτήτων κανενός, 
ούτε συρρικνώνεται στη συγκυρία. Η πολιτική διεγείρει 
τα συναισθήματα, αλλά δεν πρέπει να ταυτίζεται με αυτά. 
Προϋποθέτει σχέδιο και συνομιλεί με τις προτεραιότητες 
και τις περιστάσεις, υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες. Α-
νατρέχοντας στις γενέθλιες στιγμές του συνταγματικού 
μας πολιτισμού, εντοπίζουμε όλα αυτά που ακόμη και σή-
μερα μας συνέχουν και μας ενώνουν. ◆

 Κατερίνα
Σακελλαροπούλου

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας γράφει στην ATHENS VOICE για τις νεωτερικές 
βάσεις του πολιτικού μας πολιτισμού που, 200 χρόνια μετά, πάντα μας ενώνει  
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Η ωρίμανση του ελληνίκου εθνίκου κίνηματοσ, που οδήγησε στην αποτίναξη του 
οθωμανικού ζυγού και τη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, θεμελιώθηκε 
στην αφύπνιση της εθνικής συνείδησης των υπόδουλων ελλήνων, η οποία συντελέ-
στηκε σταδιακά. καίρια συμβολή στην καλλιέργεια της κοινής εθνικής τους ταυτότη-

τας είχε η εμπέδωση της χωροχρονικής και πολιτισμικής συνέχειας με την αρχαία ελλάδα. Φυσικά 
τεκμήρια και εννοιολογικά σύμβολά της αποτελούσαν η γλώσσα και τα διάσπαρτα υλικά κατάλοι-
πα του παρελθόντος. αυτά που θαύμαζαν οι αρχαιολάτρες ευρωπαίοι, οι οποίοι επισκεπτόμενοι 
την ελλάδα αντιμετώπιζαν τους υπόδουλους απογόνους των αρχαίων ως άξεστους και απαί-
δευτους, προτού συγκινηθούν από τον αγώνα τους για πολιτισμική και πολιτική παλιγγενεσία 
και αυτοδιάθεση.
οι αρχαιότητες απέκτησαν προοδευτικά σημαίνουσα θέση στη συλλογική ταυτότητα και 
στο πατριωτικό αφήγημα των ελλήνων. αρχικά η στάση τους ήταν αμφίθυμη. τα αρχαία 
ερείπια αποτελούσαν παραδοσιακά πηγή έτοιμου οικοδομικού υλικού. ωστόσο, τα 
λείψανα της αρχαιότητας αντιμετωπίζονταν γενικά με σεβασμό, όσο και κάποια εν-
στικτώδη δεισιδαιμονία, που συνέδεε το βανδαλισμό και την καταστροφή τους με 
κακοτυχία. η φτώχεια και η ανέχεια, πάλι, γεννούσαν πάντα κάποιους συνεργούς 
στη φυγάδευσή τους έναντι αμοιβής. Πλησιάζοντας στην εθνεγερσία και υπό την 
παιδευτική επίδραση του νεοελληνικού Διαφωτισμού, συνειδητοποιήθηκε η 
ιστορική και συμβολική αξία των αρχαιοτήτων ως μνημείων και εθνικών κει-
μηλίων. η επαναστατική διεργασία λει-
τούργησε καταλυτικά στην ιδέα μιας 
συλλογικής εθνικής κληρονομιάς και 
στην ανάγκη προστασίας της.
οι νέες αντιλήψεις εκφράζονται συ-
νειδητά με επίσημο, αλλά και με αυ-
θόρμητο τόνο. το 1814 συγκροτείται 
η Φιλόμουσος εταιρεία με σκοπό την ί-
δρυση σχολείων και τη διαφύλαξη των 
μνημείων. οι αντιδράσεις στη λαφυρα-
γώγηση και φυγάδευση αρχαιοτήτων 
εντείνονται, και το 1815 ο αθανάσιος 
Ψαλίδας –χαρακτηρίζοντας όσους επι-
δίδονται σε αυτή τυμβωρύχους και ιε-
ρόσυλους– προειδοποιεί ότι οι Έλληνες 
θα διεκδικήσουν στο μέλλον τα αρχαία 
τους. στην πολιορκία της ακρόπολης, 
το 1821-1822, ο κωλέττης ζητά από το 
πυροβολικό να προσέχει τα μνημεία, 
ενώ η παράδοση θέλει οι Έλληνες να 
προσφέρουν στους τούρκους μολύβι 
για τα βόλια τους, προκειμένου να μην 
το αφαιρέσουν από τους συνδέσμους 
των κιόνων. ο μακρυγιάννης, γνήσιος 
εκφραστής του λαϊκού συναισθήμα-
τος, απευθύνει σε στρατιώτες που 
επιδιώκουν να πουλήσουν αγάλ-
ματα σε ξένους την εμβληματική 
του ρήση: «Αυτά, και δέκα χιλιά-
δες τάλαρα να σας δώσουνε, να 
μην το καταδεχθείτε να βγουν 

από την πατρίδα μας. Δι' αυτά πολεμή-
σαμεv». 
οι επίσημες επαναστατικές αρχές εν-
σωματώνουν την προστασία των αρ-
χαιοτήτων στα συνταγματικά κείμενα. 
το 1822 ο  Άρειος  Πάγος,  δ ιο ικητικό 
όργανο της ανατολικής Χέρσου ελλά-
δος, ορίζει ότι ο έφορος της Πολιτικής 
οφείλει «να φροντίζει δια την διαφύλαξιv 
των αρχαιοτήτων». στην εθνοσυνέλευση 
του Άστρους, το 1823, ο κοραής υπο-
δεικνύει ως καθήκον της Διοίκησης, την 
«συνάθροισι και φυλακή των λειψάνων 
της Ελληνικής αρχαιότητος». το 1825, ο 
υπουργός εσωτερικών Παπαφλέσσας 
διατάσσει τη συγκέντρωση των αρχαί-
ων στα κατά τόπους σχολεία και ο μαυ-
ροκορδάτος διακηρύσσει τα «ιερώτατα 
και αναμφισβήτητα δικαιώματα» του Έ-
θνους επί των αρχαιοτήτων. το 1826 η 
Προσωρινή Διοίκησις ορίζει ότι «όλα τα 
λείψανα της αρχαιότητος είναι εθνικά» 
και ότι «η διατήρησις αυτώv είναι ανα-
γκαία». η Γ΄ εθνοσυνέλευση της τροιζή-
νας, το 1827, απαγορεύει την πώληση 
και  εξαγωγή αρχαιοτήτων, απόφαση 
που επαναλαμβάνει και η Δ΄ εθνοσυνέ-
λευση του Άργους, το 1829.
αμέσως μετά τη συγκρότησή του επί 
καποδίστρια, το νεοσύστατο ελληνικό 

κράτος θέτει την προστασία των αρχαιο-
τήτων υπό την αρμοδιότητά του και λαμβάνει μέριμνα γι’ αυτές. το πρώτο εθνικό μου-

σείο ιδρύεται, το 1829, στο ορφανοτροφείο της αίγινας και περιλαμβάνει αρχαιότητες 
από όλη την επικράτεια. το 1834, κατά την αντιβασιλεία του Όθωνα, θεσπίζεται ο πρώτος 

αρχαιολογικός νόμος, που θέτει τα θεμέλια της αρχαιολογικής υπηρεσίας, της παλαιότερης 
του είδους στην ευρώπη. οι ιδιώτες διατηρούν ακόμη δικαιώματα επί των μνημείων που 

ανακαλύπτονται στις ιδιοκτησίες τους και η αρχαιοκαπηλία δεν πατάσσεται αποτελεσματικά. 
αυτό θα αλλάξει το 1899 από το νόμο «Περί αρχαιοτήτων». ωστόσο, ιδρύεται «κεντρικό Δημόσιο 
μουσείο διά τας αρχαιότητας» στη νέα Πρωτεύουσα του κράτους την αθήνα, στεγαζόμενο αρχι-
κά στο ναό του ηφαίστου, το λεγόμενο «θησείο», όπου μεταφέρονται αρχαιότητες από όλη την 
ελλάδα και το μουσείο της αίγινας. το 1866 και μετά από πολλές άγονες προσπάθειες τίθεται ο 
θεμέλιος λίθος του κεντρικού μουσείου, που το 1888 μετονομάζεται σε «εθνικόν αρχαιολογικόν 
μουσείον».
το 1836 ιδρύεται η αρχαιολογική επιτροπή ως θεσμικό όργανο που συντρέχει επιστημονικά το 
έργο της υπηρεσίας, και το 1837, με ιδιωτική πρωτοβουλία, η εν αθήναις αρχαιολογική εταιρεία, 
προκειμένου να συνδράμει το κράτος στη διενέργεια συστηματικών ανασκαφών και αναστηλώ-
σεων. Παράλληλα, αρχίζουν να αναπτύσσουν δράση οι ξένες αρχαιολογικές αποστολές (μετέ-
πειτα σχολές), που ανταγωνίζονται η μία την άλλη στην αποκάλυψη των πλέον εμβληματικών και 
υψηλού γοήτρου τόπων και μνημείων της χώρας. θα χρειαστεί να περάσουν κάποιες δεκαετίες 
ακόμη, ώσπου η αρχαιολογική υπηρεσία αποκτήσει συγκροτημένη δομή, ευρεία, συντονισμένη 
και αποτελεσματική δράση. ◆

Λίνα Μενδώνη
Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού γράφει στην ATHENS VOICE 
για την προστασία των αρχαιοτήτων κατά την Επανάσταση του 1821 

και την πρώτη περίοδο του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους  
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ΕΦΕΤΟΣ, ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΘΝΙΚΗ 
ΜΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟ, με όλους τους συμβολισμούς 
που της προσδίδει η διακοσιετηρίδα. Γιορτά-
ζουμε τα διακόσια χρόνια μετά την Ελληνική 

Επανάσταση του 1821, που αποτέλεσε την αφετηριακή 
πράξη του νεότερου Ελληνικού Κράτους, όταν οι Ελλη-
νίδες και οι Έλληνες διεκδίκησαν την ελευθερία και την 
ανεξαρτησία τους. 
Γιορτάζουμε, όμως, και τα διακόσια χρόνια της σύγχρονης 
Ελλάδας. Tην πορεία, τα γεγονότα και τους ανθρώπους 
που με τα λόγια και τις πράξεις τους δικαίωσαν τους α-
γώνες που έδωσε ο επαναστατημένος ελληνικός λαός πριν 
από δύο αιώνες. 
Τιμούμε μια συναρπαστική και, σε κάποιες περιπτώσεις, 
δύσκολη διαδρομή, μέσα από την οποία καταφέραμε να 
γίνουμε ένα κράτος σύγχρονο 
και δημοκρατικό, αναπόσπα-
στο μέρος της Ευρώπης· ένα 
κράτος με σεβασμό στη δια-
φορετικότητα και την ανθρώ-
πινη ζωή. 
Και, παράλληλα, ανοίγουμε 
μια συζήτηση για το μέλλον, 
για την Ελλάδα της επόμενης 
μέρας. Οραματιζόμαστε και 
προετοιμαζόμαστε για τ ις 
προκλήσεις της νέας εποχής. 
Σε αυτούς τους άξονες επι-
κεντρώθηκε το έργο της Επι-
τροπής «Ελλάδα 2021» και οι 
1.827 προτάσεις δράσεων και 
εκδηλώσεων που προήλθαν 
από την ίδια την κοινωνία, 
από τους απανταχού Έλληνες 
στην Ελλάδα και στο εξωτε-
ρικό, και συνδιαμόρφωσαν το 
περιεχόμενο των επετειακών 
εκδηλώσεων. 
Μπορεί η δύσκολη συγκυρία 
που διανύουμε λόγω της 
πανδημίας να μη μας ε-
πιτρέπει να γιορτάσου-
με αυτές τις ημέρες, 
όπως θα το θέλαμε. 

Ωστόσο, βασική μας απόφαση 
ήταν, εξαρχής, οι δράσεις και 
οι εκδηλώσεις για την επέτειο 
των 200 χρόνων να επεκτα-
θούν σε όλη τη διάρκεια της 
επετειακής χρονιάς, έτσι ώστε 
να αναδειχθεί ακόμη περισσό-
τερο η σημασία του 2021 ως 
«Χρονιάς της Ελλάδας, των 
Ελληνίδων και των Ελλήνων». 
Έτσι ,  κατά τη διάρκεια της 
χρον ιάς  θα  συνεχ ίσουν  να 
πραγματοποιούνται αναπτυ-
ξιακές δράσεις που θα ενισχύ-
σουν τις τοπικές κοινωνίες , 
συνεργασίες με Πανεπιστήμια, 
φορείς, συλλόγους και ενώ-
σεις, ερευνητικές πρωτοβουλί-
ες, διαδικτυακά συνέδρια και 
πολλά ακόμη. 
Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή 
θα προχωρήσει και σε τέσσε-
ρις εμβληματικές δράσεις: Το 
Forum «Η Ελλάδα το 2040», 
τη δημιουργία του Ινστιτού-
του Τεχνητής Νοημοσύνης, τις 
Γιορτές των Πόλεων στις 20 
και 21 Ιουνίου και τη δράση 

«Βαδίζοντας στα Αχνάρια του ’21».  
Τέλος, με αίσθημα ευθύνης, συστρατευθήκαμε στη μάχη 
εναντίον της πανδημίας, αναλαμβάνοντας δύο ουσιαστικές 
πρωτοβουλίες: τη δωρεά 18 κλινών Μονάδας Εντατικής 
Θεραπείας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και την οικονομική 
ενίσχυση της έρευνας για το ελληνικό φάρμακο κατά της 
covid-19. 
Διακόσια χρόνια μετά την Επανάσταση, γιορτάζουμε την 
ελευθερία μας και μια πορεία που μας γεμίζει υπερηφά-
νεια. Και ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε, με ακόμη μεγα-
λύτερη αυτοπεποίθηση, για τον τρίτο αιώνα της σύγχρονης 
διαδρομής μας. ◆

 Γιάννα Αγγελοπούλου
- Δασκαλάκη

H πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» γράφει στην ATHENS VOICE
για τη μεγάλη Εθνική μας Επέτειο που ανοίγει μια συζήτηση για το μέλλον της χώρας
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ΣελίδεΣ από τό Συλλεκτίκό βίβλίό τόυ κωνΣταντίνόυ κακανία 
πόυ ΣχεδίαΣε τό 1997, κυκλόφόρηΣε Σε ελαχίΣτα αντίτυπα καί εχεί εξαντληθεί 
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ΣελίδεΣ από τό Συλλεκτίκό βίβλίό τόυ κωνΣταντίνόυ κακανία 
πόυ ΣχεδίαΣε τό 1997, κυκλόφόρηΣε Σε ελαχίΣτα αντίτυπα καί εχεί εξαντληθεί 

T o μακρινό 1997, ο 

εικαστικός Κωνστα-

ντίνος Κακανιάς,  που 

ζει μόνιμα σ το Λος 

Άντζελες, βρέθηκε ε-

γκλωβισμένος για με-

γάλο διάστημα στην 

Πάρο μόνος μέσα σ’ 

ένα σπίτι χωρίς υδραυλικά και με μοναδική 

συντροφιά τον «Δον Ζουάν» του Λόρδου 

Βύρωνα. Έχει μαγευτεί από τον ρομαντισμό 

και φιλελληνισμό του Βύρωνα, έχει μεθύσει 

από το άρωμα της επανάστασης, την ιδέα 

της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας, και στο 

σημείο αυτό ακριβώς σκάει μπροστά του το 

πυροτέχνημα που ακούει στο όνομα κυρία 

Τεπενδρή. Η θρυλική ηρωίδα των έργων του 

και υπέροχη πηγή της έμπνευσής του. «Θέλω 
να ξαναζήσω αυτό τον πυρετό της επανάστα-
σης» του λέει και φυσικά η επιθυμία της γί-

νεται διαταγή. Για πάνω από ενάμιση μήνα ο 

Κακανιάς φαντάζεται και σχεδιάζει μια δική 

του εντελώς αυθαίρετη ιστορία της ελληνι-

κής επανάστασης, με όλες τις ενσαρκώσεις 

των ηρώων, Ελλήνων και Τούρκων, στο πρό-

σωπο της εξωφρενικής Τεπενδρή. Είτε σαν 

Μπουμπουλίνα μπουρλοτιέρισσα με Jean 

Desses, είτε σαν σουλτάνα Φατιμά, είτε σαν 

Αθανάσιος Διάκος με Ζολώτα, όπως και να τη 

φαντάστηκε τις άλλαξε τα φώτα. Ταλέντο και 

χιούμορ μέχρι τα ακροδάκτυλα. Το αποτέλε-

σμα; Ένα βιβλίο συλλεκτικό και σπάνιο, 40-50 

σελίδων, με τίτλο «Ελευθερία ή Θάνατος» από 

τις εκδόσεις Stubbs Books and Prints. Ένα βι-

βλίο εντελώς κοσμοπολίτικο, που ο Κακανιάς 

εμπνεύστηκε στην Πάρο, σχεδίασε στο Κονέ-

ντικατ, τύπωσε στην Ιταλία και παρουσίασε 

στη Νέα Υόρκη. Αυτή η δουλειά είχε μεγά-

λη επιτυχία. Έγινε έκθεση στην Αθήνα, στην 

γκαλερί της Ρεβέκκας Καμχή, έγινε έκθεση 

φωτογραφίας, έγινε κεραμικά διακοσμητικά 

αντικείμενα.
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Της  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩTAKH
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einai Ένα βιβλιο ΈντΈλώς κοςμοπολιτικο

 που ο κακανιας ΈμπνΈυςτηκΈ ςτην Πάρο, 
ςχΈδιαςΈ ςτο ΚονέντιΚάτ, τυπώςΈ ςτην
 ιτάλιά και παρουςιαςΈ ςτη νέά ΥορΚη 
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«Μετά από σχεδόν 400 χρόνια 

οθωμανικής κατοχής, η Ελλάδα, 

με πρόσφατο το παράδειγμα της 

γαλλικής επανάστασης και στον 

απόηχο της αμερικανικής, συνει-

δητοποιεί πως η ανεξαρτησία θα 

μπορούσε να επιτευχθεί μόνο εάν 

εκμεταλλευόταν τις αδυναμίες 

της αυτοκρατορίας. Έλληνες από 

τη Μολδαβία ως την Τεργέστη 

και από τη Θεσσαλονίκη έως την 

Κρήτη, εμπνεόμενοι από ποιητές, 

διανοούμενους και λόγιους και με 

την οικονομική στήριξη εύπορων 

πλοιοκτητών, αρχίζουν να σηκώ-

νουν σιγά-σιγά το ανάστημα και 

να επαναστατούν ενάντια στους 

εισβολείς τους, με την πρώτη επι-

τυχία να γράφεται στην Πελοπόν-

νησο τον χειμώνα και αρχές της 

άνοιξης του 1821. 

Η κυρία Τεπενδρή, που έτρεφε 

μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα, 

(συγχωρήστε της τα ελληνικά 

της, δεν τα έμαθε ποτέ καλά παρά 

το γεγονός ότι ήταν παντρεμένη 

με τον αείμνηστο κ. Τεπενδρή για 

αρκετά χρόνια, τι λέτε όμως για τα 

αγγλικά της;) συνεπαρμένη από 

τη γενναιότητα, τις φορεσιές και 

τις κομμώσεις των ηρώων, από το 

τούρκικο χασίσι, τα καφτάνια, τα 

φτερά που στόλιζαν τα κεφάλια, 

το καμαρωτό βάδισμα, τα τουρ-

μπάνια των διάφορων πασάδων 

και τα ρομαντικά κινήματα στη 

ζωγραφική, την ποίηση και τη 

μουσική, αλλά τρομοκρατημένη 

σχεδόν από τους τρόπους και των 

δυο πλευρών (ειδικά στο τραπέζι), 

εντελώς μπερδεμένη αλλά πάντα 

με στυλ, ως πρέσβειρα της ελευ-

θερίας και μετά από 176 χρόνια, 

προσχωρεί στους επαναστατη-

μένους». 

Αυτή είναι η ιστορία του 
βιβλίου, όπως τη διηγεί-
ται ο ίδιος ο καλλιτέχνης 
στον πρόλογο
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ίναί σε όλόυσ γνωστό ότί η επίτρόπη γία τόυσ εόρτα-
σμόυσ των 200 χρόνων έχει προτείνει στον νίκο αλιάγα 
να παρουσιάσει ανήμερα την 25η μαρτίου την παρέλαση στο 
σύνταγμα ενώπιον των επίσημων προσκεκλημένων και απουσία 
κοινού, κι εκείνος δέχτηκε. Και πώς να έλεγε όχι, δηλαδή, ένα 

παιδί μεταναστών που ζει μόνιμα στη γαλλία και σε πείσμα όλων 
τολμάει κατά καιρούς και παίρνει το αεροπλάνο και κατεβαίνει στο 

χωριό του το μεσολόγγι για να ντυθεί στα άρματα, να βάλει τα σιρίτια 
και να γιορτάσει την απελευθέρωση στα πανηγύρια της αγίας αγάθης; τολμάει… 
ναι, καλά το έγραψα το ρήμα. Ξέρετε εσείς πολλούς που θα έκαναν κάτι αντίστοιχο 
και την ίδια στιγμή δεν θα γλεντούσαν μαζί του τα ελληνικά social media; ό νίκος 
όμως είναι μια «άλλη χώρα»: ροκ σταρ στη χώρα που γεννήθηκε και ταπεινός στη 
χώρα της καρδιάς του. ό νίκος δεν κάνει απάτη.  Ό,τι κάνει το πιστεύει, το υποστη-
ρίζει με τρόπο απαράμιλλο και ζηλευτό. ακόμα και πράγματα που για τους περισσό-
τερους από εμάς φαίνονται αλλόκοτα και αφελή. αλλά καλύτερα μου τα λέει ο ίδιος 
τηλεφωνικά. 
«η πρόταση να βρεθώ στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια της απελευθέρωσης της 
ελλάδος στην αθήνα, σ’ αυτόν τον τόσο συμβολικό χώρο, το σύνταγμα, που είναι το 
σπίτι της Δημοκρατίας, όπου θα παραβρεθούν και ξένοι ηγέτες, που ήταν σύμμαχοι 
τότε, το 1821, είναι τιμητική. είναι τιμητικό και συγκινητικό ταυτόχρονα διότι, πέρα 
από την παρέλαση, πέρα από τους λόγους των μεν και των δε, αυτό που με συγκινεί 
περισσότερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, του 19ου αιώνα, που πάλεψαν με όλο τους 
το είναι δίχως να έχουν την ετικέτα του “ήρωα” στη συνείδησή τους, το έκαναν με 
τα όπλα που είχαν, με τη συνείδησή τους καθαρή. Και το έκαναν γιατί δεν υπήρχε 
άλλη συζήτηση, αυτό με συγκινεί πολύ, δεν μπορούσαν να το δουν διαφορετικά, 
γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, και μετά από τέσσερις αιώνες, θα μπορούσαν να 
συνεχίσουν τη ζωή τους όπως την είχαν χτίσει μέσα στα χρόνια, αλλά προτίμησαν 
μια αναθεώρηση, αυτή η αναθεώρηση πηγάζει την αλήθεια της μέσα από το dna του 
Έλληνα. είναι αυτή η ανάγκη για ελευθερία. 
με συγκινεί ιδιαίτερα και για έναν επιπλέον λόγο. εγώ γεννήθηκα στο εξωτερικό, 
έμαθα ελληνικά εδώ από τους μετανάστες γονείς μου. για μας δεν ήταν οι εθνικές 
εορτές απλά μια ευκαιρία να κάνουμε παραστάσεις, να τραγουδάμε τα παραδοσιακά 
τραγούδια κι όλα αυτά, αλλά αφύπνισαν και μια συνείδηση, έναν τρόπο σκέψης και 
ζωής, σαν ένα καντήλι που δεν σβήνει ποτέ, που δεν ξεχνάει, σαν ένας μπούσουλας 
μέσα στην ομίχλη, που έχει σχέση με την ιστορία, με τη γλώσσα μας, και γενικότερα 
με την πολιτισμική πλευρά του Έλληνα. 
γι’ αυτό και από μικρό παιδί αισθάνθηκα την ανάγκη να φορέσω τα άρματα στο 
χωριό του πατέρα μου, τη σταμνά, κοντά στο μεσολόγγι, και να συμμετάσχω στο 
πανηγύρι που ήταν αφιερωμένο στην αγία αγάθη, όπου συμμετέχουν και αρματω-
μένοι από το αιτωλικό. στην ουσία έχει να κάνει με μια ιστορικο-θρησκευτική προ-
σέγγιση, στο τι έγινε εκεί στην περιοχή πριν την έξοδο του μεσολογγίου. Και ξέρω 
ότι, όταν φοράς τα άρματα, είναι βαρύ το τίμημα, δεν είναι “φολκλόρ” για μένα η 25η 
μαρτίου, είναι συνείδηση, φιλοσοφία και στάση ζωής. ό καθένας το ζει όπως μπο-
ρεί και το εκφράζει όπως μπορεί. είναι τα 200 χρόνια. Δεν θα το ξαναζήσει κανένας 
από μας αυτό το γεγονός. Και με την ευκαιρία αυτή θα παρουσιαστούν και σπάνια 
λάβαρα και λείψανα των ηρώων του ’21, άρα με τιμά, με συγκινεί και εύχομαι κι εγώ 
κάποια στιγμή να μπορέσω να το περάσω και στα παιδιά μου».

Παρέλαση 
με τη φωνη του

Νίκου αλιάγα 
είναι τα 200 χρόνια. 

Δεν θα το ξαναζήσει κανένας από μας αυτό το γεγονός.

Της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ - Φωτό: ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΤΙΚΟΣ

Απο μικρο 
πΑιΔι 
ΑισθΑνθηκΑ 
την ΑνΑγκη 
νΑ φορεσω 
τΑ ΑρμΑτΑ 
στο χωριο του 
πΑτερΑ μου, 
τη στΑμνΑ, 
κοντΑ στο 
μεσολογγι, 
κΑι νΑ συμ-
μετΑσχω στο 
πΑνηγυρι που 
ητΑν Αφιερω-
μενο στην 
ΑγιΑ ΑγΑθη, 
οπου συμμε-
τεχουν κΑι 
ΑρμΑτωμενοι 
Απο το 
Αιτωλικο
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Κυρία
Αρβελέρ,
τί ήταν
το ’21;

«Αλήθεια είναι το ιστορικό αφήγημα» λέει 
η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ και, με αφορμή 
την εθνική επέτειο, αναδεικνύει στην Α.V.
τις ιστορικές τομές της Επανάστασης 
που οδήγησαν στη δημιουργία του 
σύγχρονου ελληνικού κράτους
Της ΔήμήΤρας Γκρους, Φωτό: ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΚΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ 
ανεξαρτησίας δεν είναι η περίοδος 
στην οποία ειδικεύτηκε η κορυφαία 
βυζαντινολόγος, πρώην πρύτανης 
του πανεπιστημίου της Σορβόνης, 

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, μέσα από 
την πλούσια και μακρά διαδρομή 
της στην ιστορική επιστήμη και 

στους θεσμούς. Ως μελετήτρια και 
παιδαγωγός, και με εξέχουσες θέ-

σεις σε ιδρύματα παγκόσμιας εμβέ-
λειας, η κ. Αρβελέρ δεν θα μπορούσε 
να λείπει από ένα αφιέρωμα για τα 
200 χρόνια από την Επανάσταση 
του 1821, να μην είναι μέρος αυτής 
της γιορτής. Τη συνάντησα στον φι-
λόξενο χώρο του Ευρωπαϊκού Πολι-
τιστικού Κέντρου των Δελφών, στην 
Πλάκα, και της ζήτησα να μας ξεχω-
ρίσει τα σημεία που θεωρεί εκείνη 
σημαντικά εν όψει της εθνικής μας 
επετείου. Ξεκίνησε αμέσως να μου 
μιλάει για το ’21 με μια φυσικότητα 
σαν να μου αφηγείται μια ιστορία 
στην οποία συμμετείχε, ανασύρο-
ντάς τη από τη μνήμη και κάνοντας 
άλματα στον χρόνο. Μοιάζει να προ-

τιμάει να σταθούμε περισσότερο 
στο πιο ένδοξο κομμάτι της ιστορίας 
μας, στη χρονιά του 1821, ίσως γιατί 
αυτό μας είναι το πιο χρήσιμο για το 
παρόν και για το μέλλον. Η ιστορία 

κάθε λαού, λέει, είναι self esteem 
history, το εξηγεί η ίδια πώς το εννο-

εί, η ιστορία είναι η δουλειά της. 
Κι αν την ενοχλεί κάτι 

από το ’21 είναι...

Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ

Ας σταθούµε στο ’21, να µη σχολιάσουµε τι συ-
νέβη στις επόµενες χρονιές. Τη χρονιά εκείνη 
επικρατούσε αναβρασµός για την ελευθερία, 
σαν µια πυρκαγιά µε πολλές εστίες. Η εξέγερ-
ση άρχισε από τις Παραδουνάβιες περιοχές, 
από τη Μολδαβία. Ο Υψηλάντης µε τον Ιερό 
Λόχο καταστράφηκαν στην περίφηµη µάχη 
του ∆ραγατσανίου τον Ιούνιο. Είχε προηγη-
θεί η σύγκρουση µε τους Τούρκους στο Γα-
λάτσι και λίγες µέρες αργότερα έγινε η µάχη 
του Ιασίου: πολύνεκρες µάχες που σήµαναν 
και το τέλος της Φιλικής Εταρείας. Η δεύτερη 
δύναµη του ’21 ήταν ο Κολοκοτρώνης, ο Πε-
τρόµπεης και ο Παπαφλέσσας: ήδη, από τον 
Μάρτιο η Καλαµάτα είναι η πρώτη πόλη που 
απελευθερώνεται· τον Απρίλιο γίνεται η µάχη 
της Αλαµάνας µε τον Αθανάσιο ∆ιάκο. Η επα-
νάσταση επεκτείνεται από τις παραδουνάβιες 
χώρες µέχρι την Καλαµάτα και την Αλαµάνα, 
δηλαδή στον Βορρά, στον Νότο και στη Στερεά 
Ελλάδα. Μετά την Καλαµάτα, η πρώτη µεγάλη 
νίκη είναι στο Βαλτέτσι, τον Μάιο του ’21, που 
οδήγησε στην άλωση της Τριπολιτσάς εκείνο 
το φθινόπωρο: έτσι οι Ελλήνες επικράτησαν 
σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Μετά την κα-
τάληψη της Τριπολιτσάς, οι Χριστιανοί άρχι-
σαν σφαγές εναντίον των µουσουλµάνων. Το 
’21 είχαµε τρεις µεγάλες σφαγές: στο Ιάσιο, 
στο Γαλάτσι και στην Τριπολιτσά. Ως αντίποι-
να στις δύο πρώτες, ο Μαχµούτ διέταξε τον 
απαγχονισµό του πατριάρχη Γρηγορίου του Ε’ 
ο οποίος αν και είχε αναθεµατίσει τη Φιλική 
Εταιρεία κατηγορήθηκε ότι έχει υποθάλψει 
τις σφαγές στο Ιάσιο και στο Γαλάτσι. Ήταν α-
νήµερα του Πάσχα: εµείς οι Έλληνες δεν συγ-
χωρήσαµε ποτέ τους Τούρκους γι’ αυτό· ούτε 
οι Τούρκοι συγχώρησαν τους Έλληνες για τις 
σφαγές. Μετά τη σφαγή της Τριπολιτσάς α-
κολουθούν αντίποινα: ακόµα και στη Σµύρνη, 
δήθεν άτακτες οµάδες Τούρκων επιδόθηκαν 
σε σφαγές και λεηλασίες. Το 1821 είναι µια 
σειρά από ποινές και αντίποινα: µια πολυαί-
µακτη ρήξη µεταξύ δύο θρησκειών. 

Και πολλά άλλα µαζί: είναι το µαρτύριο του 
Αθανασίου ∆ιάκου, είναι ο Ανδρούτσος που 
κατατροπώνει στη Γραβιά τους Τούρκους που 

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑ-
ΣΗ ΤΟΥ 1821 

ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΓΕΓΟΝΟΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΛΥΣΗ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΤΟΥΡΚΟΥΣ 
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κατεβαίνουν στην Πελοπόννησο… Είναι ένας 
αγώνας με τέτοια διασπορά ώστε του λείπει η 
ηγεσία. Μολονότι ο Υψηλάντης κάνει το πε-
ρίφημο διάγγελμα «Μάχομαι υπέρ πίστεως 
και πατρίδος» κανείς δεν τον αναγνωρίζει ως 
αρχηγό: εξάλλου, μετά την καταστροφή του 
Ιερού Λόχου οι Αυστριακοί τον βάζουν στη 
φυλακή όπου μένει επί επτά χρόνια. Αυτό ση-
μαίνει πως έχουμε να κάνουμε με παλλαϊκή 
εξέγερση, πατριωτική βέβαια, αλλά κυρίως  
«π α λ λ α ϊ κ ή». Όταν παίρνουν τέλος οι εκρή-
ξεις του ’21, έχουμε την Πελοποννησιακή Γε-
ρουσία, τον Άρειο Πάγο της Ανατολικής Στε-
ρεάς στα Σάλωνα, τη Συνέλευση του Μεσο-
λογγίου: τρία διαφορετικά κέντρα εξουσίας. 
Αλλά εκείνο που με ενδιαφέρει περισσότερο 
για το 1821 ―χωρίς να είναι η εποχή που έχω 
μελετήσει― είναι η γεωγραφική έκταση της 
εξέγερσης, η έλλειψη αρχηγού, ο παλλαϊκός 
της χαρακτήρας. 

Το ’21 και η ισΤορικη 

συνέχέια

Η εξέγερση είναι λοιπόν κυρίως τοπική, στο 
εσωτερικό. Στο εξωτερικό τι μαθαίνουν; Πως 
ένας λαός βρίσκεται επί ποδός πολέμου. Η Ε-
πανάσταση του 1821 είναι το πρώτο διεθνές 
γεγονός μετά την κατάλυση της Πόλης από 
τους Τούρκους. Και οι Ευρωπαίοι το προσλαμ-
βάνουν ως συνέχιση της Αρχαίας Ελλάδας, 
μολονότι ο λαός αποτελείται πλέον από Αλβα-
νούς και από ένα σωρό άλλες εθνότητες. Αυτή 
η διεθνοποίηση κάνει τους ξένους να ενδια-
φερθούν: έτσι δημιουργούνται τα περίφημα 
φιλελληνικά κινήματα τα οποία δεν είναι μόνο 
γαλλικά και αγγλικά, αλλά και αμερικανικά. 
Ο Ρούσβελτ είπε κάποτε ότι ο παππούς του εί-
χε στείλει στους επαναστατημένους Έλληνες 
πολεμοφόδια και τρόφιμα. Θέλω να πω: το ’21 
έχει εντοπιότητα στην ελληνοσύνη, διεθνο-
ποίηση στην Ευρώπη, σύνδεση με την αρχαιό-
τητα. Και συνεπάγεται την πρώτη προσπάθεια 
νομοθετικής οργάνωσης, που αρχίζει με τη 
Γερουσία στη Στεμνίτσα και καταδεικνύει το 
δημοκρατικό στίγμα της Επανάστασης. 

έμέισ και οι «ξένοι»

Το ’23 αρχίζουν οι μεγάλες αντιζηλίες μετα-
ξύ των πολεμιστών και των προεστών, αλλά 
και μεταξύ των ναυτικών και των μη ναυτι-
κών. Η ναυτική επανάσταση αρχίζει το 1822: ο 
Μιαούλης, ο Κανάρης, τα πυρπολικά… Δημι-
ουργούνται λοιπόν ανταγωνισμοί και έριδες, 
ζητάμε δάνεια από τους ξένους: η εξέγερση 
αποκτά και οικονομικό χαρακτήρα ― είναι 
γνωστά αυτά… 
Οι εσωτερικές διαμάχες είναι μέρος του δρά-
ματος της ελληνοσύνης. Χρειάστηκε να φτά-
σουμε μέχρι τον Οκτώβριο του ’27, με το Ναυα-
ρίνο, όταν οι Γάλλοι, οι Άγγλοι και οι Ρώσοι ση-

μείωσαν την αποφασιστική ευρωπαϊκή νίκη.

Πράγματι, τότε ξεκινάει η σχέση μας με τη 
Δύση, το σπέρμα της οποίας ήταν η επιρροή 
του Διαφωτισμού στα ελληνικά πράγματα και 
σε όσους Έλληνες βρίσκονταν εκτός Ελλά-
δας: στον Κοραή για παράδειγμα. Η ναυμαχία 
του Ναυαρίνου είναι το ορόσημο όπου οι Ευ-
ρωπαίοι αναγνωρίζουν ότι οι Έλληνες είναι 
απόγονοι της ελληνικής αρχαιότητας και οι 
ίδιοι οι Έλληνες θυμούνται ότι ανήκουν στη 
Δύση. Γιατί, τι ήταν οι Έλληνες πριν τον ξε-
σηκωμό, παρά αυτοί που θρηνούσαν για την 
καταστροφή του Βυζαντίου και ζούσαν με τον 
«ανατολικό» τρόπο. Τα πράγματα για την Ελ-
λάδα γίνονται ευρωπαϊκά και διεθνή χάρη στο 
’21. Ιδρύεται το ελληνικό κράτος, θεμελιώ-
νεται η δημοκρατία και, παρά τους αλληλο-
σκοτωμούς, ιδρύεται όπως είπαμε η Γερου-
σία, ο Άρειο Πάγος, οι εθνοσυνελεύσεις της 
Επιδαύρου, του Άστρους και οι επόμενες: της 
Ερμιόνης, της Τροιζήνας κτλ. Η οργάνωση του 
κράτους είναι βασικό μέλημα της Επανάστα-
σης και ο δικομματισμός που δημιουργήθηκε 
τότε μας συνοδεύει μέχρι σήμερα.

Το έθνικο μασ αφηγημα

Όλες οι χώρες έχουν ανάγκη από ένα εθνι-
κό αφήγημα. Η ιστορία κάθε λαού είναι self 
esteem history: οι λαοί πρέπει να διδάσκονται 
μια ιστορία αυτοεκτίμησης που να καταγρά-
φεται σε μνημεία, που να γίνεται παρέλαση 
και εθνική επέτειος. Είτε είναι «αλήθεια» είτε 
δεν είναι αλήθεια: η ιστορική αλήθεια είναι 
έτσι κι αλλιώς φευγαλέα. Το να προσπαθούμε 
να αναθεωρήσουμε το αφήγημα του ’21 είναι 
παράλογο και επιβλαβές... Διαβάσατε μήπως 
το ποίημά μου στην «Καθημερινή»; Για μας 
τους Έλληνες, αυτό είναι το 1821: η ανάσταση, 
η άνοιξη, ο Ευαγγελισμός, αλλά και η οργά-
νωση του κράτους. Αυτό είναι το εθνικό μας 
αφήγημα ό,τι και να λένε οι συνάδελφοί μου 
για την «ιστορική αλήθεια». Και, εν πάση 
περιπτώσει, η ιστορική αλήθεια δείχνει τρία 
πράγματα: ότι η εξέγερση ήταν παλλαϊκή, ότι 
η Ελλάδα μπαίνει στον διεθνή χώρο και ότι 
είμαστε Ευρώπη και όχι Ανατολή, άρα κράτος 
που εισέρχεται στον σύγχρονο κόσμο.

Με ρωτάτε αν υπάρχει κάτι που με ενοχλεί 
σχετικά με το ’21. Ναι, με ενοχλεί το ότι η ιστο-
ρική αλήθεια δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή, δεν 
μπορούμε να πούμε στα παιδιά του σχολείου 
ότι ο Πατριάρχης έβγαλε ανάθεμα εναντίον 
της Φιλικής Εταιρείας, η οποία από το 1814, 
όταν ιδρύθηκε, προετοίμαζε την Επανάσταση. 
Ένα άλλο λάθος που κάνουμε είναι ότι λέμε 
πως η Μικρά Ασία δεν επαναστάτησε: μα, πώς 
να επαναστατήσει; Η Μικρά Ασία ήταν τουρ-
κική, η πλειοψηφία των Ελλήνων ζούσε στην 
κυρίως Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά στη Σμύρνη 
έγινε τεράστιος έρανος υπέρ του Αγώνα κι ό,τι 
μάζεψαν τα έστειλαν στον Νικηταρά.  Πλην 

όμως, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός γράφει ότι 
ο Παπαφλέσσας πούλησε προς ίδιον όφελος 
80 βαρέλια μπαρούτι που είχαν στείλει από 
τη Σμύρνη για τον Αγώνα. Αν με ενοχλεί κάτι, 
λοιπόν, είναι η ίδια η αλήθεια του Αγώνα.

Αλλά δεν μπορούμε να τα διδάσκουμε αυτά 
στα παιδιά. Πώς να διδάξεις μια ιστορία τέ-
τοιου είδους που αρχίζει από τον 5ο αιώνα 
π.Χ.; Όταν οι Πέρσες φτάνουν στον Μαραθώ-
να, ο Ιππίας τον οποίο έχουν διώξει οι Αθη-
ναίοι γίνεται πολεμικός τους σύμβουλος. Με 
λίγα λόγια, εκδηλώνεται και πάλι η διχόνοια 
μεταξύ των Αθηναίων. Όταν ο Ξέρξης θέλει 
να εκστρατεύσει στην Ελλάδα για τη Σαλαμί-
να, λέει, «περίπατο θα κάνω». Και του λέει ο 
Δημάρατος, εξόριστος βασιλιάς της Σπάρτης 
ο οποίος είχε καταφύγει στην αυλή του, «κά-
νετε λάθος, γιατί μπορεί να σκοτώνονται με-
ταξύ τους αλλά μπροστά στον ξένο θα γίνουν 
μια γροθιά». Κι όταν τον ρωτάει ο Ξέρξης μα 
γιατί, εκείνος απαντάει: «για το ομόγλωσσο, 
το ομόθρησκο, το ομόηθες, το ομότροπον και 
το όμαιμον». Το ίδιο αίμα, η ίδια θρησκεία, 
η ίδια γλώσσα, τα ίδια ήθη. Ξέρετε τι έχουμε 
εδώ; Τον πρώτο ορισμό του έθνους, και τον 
διατυπώνει στον εχθρό, στον Πέρση, ένας ε-
ξόριστος Σπαρτιάτης βασιλιάς. Να λοιπόν τι 
με ενοχλεί από το ’21: η αλήθεια του ’21. Και 
την κρατώ για τον εαυτό μου. Χρειαζόμαστε το 
εθνικό μας αφήγημα, όπως όλες οι χώρες ― 
και το αφήγημα γίνεται η αλήθεια. 

Ας πούμε, όταν ο Κωνσταντίνος ο Παλαιο-
λόγος βρίσκεται στις επάλξεις της πύλης του 
Ρωμανού στην Πόλη, το 1453, πολεμούν μαζί 
του ο Ιουστινιάνι ο Γενοβέζος κι ο Ισίδωρος 
του Κιέβου, άνθρωποι του Πάπα. Ο Παλαιολό-
γος έχει κάνει ενωτική λειτουργία στην Αγιά 
Σοφιά, με καθολικούς και ορθόδοξους, την 
Κυριακή πριν από την πολιορκία της πόλης. 
Και τον αναθεματίζει ο Σχολάριος, ο οποίος 
γίνεται ο πατριάρχης μετά την Άλωση. Κι ενώ 
θα περιμέναμε να αναδειχθεί ως άγιος ο Κων-
σταντίνος, ως ο πρώτος νεο-μάρτυρας του 
γένους – αυτός που είπε στον Μωάμεθ όταν 
του ζήτησε την Πόλη πως δεν θα του τη δώσει 
γιατί δεν είναι δική του και που αναφώνησε 
«δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει 
το κεφάλι;», αντιθέτως τον αναθεμάτισαν. Ο 
άνθρωπος που έμεινε και πολέμησε στο πεδίο 
της μάχης, βρήκε τον μπελά του; Αλλά η διδα-
χή της ιστορίας στα παιδιά δεν θα έπρεπε να 
περιλαμβάνει τέτοιου είδους αλήθειες.

Εξάλλου, έχουμε την πιο ένδοξη ιστορία του 
κόσμου. Η Μαργκεκρίτ Γιουρσενάρ έγραφε 
ότι η παγκόσμια ιστορία αρχίζει από την αφύ-
πνιση του ελληνικού πνεύματος. Έχουμε τον 
Μαραθώνα, τη Σαλαμίνα, τις Πλαταιές, τους 
Ακρίτες, έχουμε τον Βουλγαροκτόνο… Δεν 
χρειάζεται να επιμένουμε στις σκοτεινές 
πλευρές, στα λάθη και τις προδοσίες, αναζη-
τώντας δήθεν τη μεγάλη ιστορική αλήθεια. Η 
μεγάλη ιστορική αλήθεια δεν υπάρχει.  A

Η ιστορια 
καθε λαού 
ειναι self 

esteem 
history: 
οι λαοι 

πρεπει να 
διδασκονται 
μια ιστορια 
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σΗσ  

Κυρία
Αρβελέρ,

τί ήταν
το ’21;

28 A.V. 25 - 31 ΜΑΡΤιου 2021



τητας στην επαναστατημένη Ελλάδα» θα 
εκδοθεί για να γίνει κτήμα όλων. 
 
Με κοινή θεματική «200 χρόνια Ελλη-
νικού Κράτους. Απολογισμοί και Προο-
πτικές», θα διερευνηθούν στην εξέλιξή 
τους σημαντικοί τομείς της ζωής του 
τόπου, μέσα από 11 Ημερίδες που δι-
οργανώνονται υπό την εποπτεία του 
καθηγητή Νίκου Αλιβιζάτου.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η Τράπεζα 
Πειραιώς και η Γενική Γραμματεία Δη-
μόσιας Διπλωματίας & Απόδημου Ελ-
ληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών 
έχουν υπογράψει Μνημόνιο συνεργα-
σίας, και ήδη όλες οι ψηφιοποιημένες 
δράσεις αποστέλλονται στον απόδημο 
ελληνισμό.
 
Σε συνεργασία με το «Ίδρυμα Τάκης Σι-
νόπουλος - Σπουδαστήριο Νεοελληνι-
κής Ποίησης» και τίτλο «Χαίρε, ω χαίρε, 
Ελευθεριά! Ο Αγώνας του Εικοσιένα στην 
Ελληνική και Ξένη ποίηση», θα εκδοθεί 
Ποιητική Ανθολογία. 
 
Στο χώρο της μουσικής η Τράπεζα 
μέσα από τη συνεργασία της με την 
Εθνική Λυρική Σκηνή υποστήριξε την 
υλοποίησης μιας πρότασης του Καλ-
λιτεχνικού της Διευθυντή Γιώργου 
Κουμεντάκη. Στο πλαίσιο αυτό θα πα-
ρουσιαστεί για πρώτη φορά η όπερα 
«Δέσπω» του Παύλου Καρρέρ σε μια 
συνδυαστική παράσταση όπερας και 
μπαλέτου με τους «Ελληνικούς χορούς» 
του Νίκου Σκαλκώτα.
 
Στο χώρο των εικαστικών τεχνών, με-
τά από πρόσκληση του Ιδρύματος Τη-
νιακού Πολιτισμού και του Ιδρύματος 
Κερκυραϊκής Κληρονομιάς και με την 
υποστήριξη της Τράπεζας, 24 εικαστι-
κοί καλλιτέχνες δημιουργούν έργα με 
θεματική την πολυσήμαντη ιδέα της 
Ελευθερίας. Τα έργα αυτά θα εκτεθούν 

στο πλαίσιο έκθεσης υπό τον τίτλο 
«Εκ-Στάσεις: Απόπειρες Απεικόνισης 

της Ελευθερίας».
 
Αλλά και για τα παιδιά, η γνωρι-
μία με γεγονότα της Επανάστα-
σης έρχεται με τη μορφή ενός 

παραμυθιού, που έγραψε η Σοφία 
Καλαντζάκου, με θέμα τη Δημητσά-

να και το μπαρούτι. 
 
Με στόχο τη διάχυση της γνώσης στο 
ευρύ κοινό και την αξιοποίηση πολύτι-
μων πηγών και τεκμηρίων της εποχής, 
η Τράπεζα συνεργάζεται και με τα Γε-
νικά Αρχεία του Κράτους για τη δημι-
ουργία του Λευκώματος «Το 1821 και οι 
Πρωταγωνιστές του», ένα έργο σημαντι-
κής έρευνας, συγγραφής και καλλιτε-
χνικής επιμέλειας της Αν. Διευθύντριας 
των Γενικών Αρχείων του Κράτους κυ-
ρίας Αμαλίας Παππά. 

Τον ίδιο στόχο υπηρετεί και μια ακό-
μα επιστημονική έκδοση που αντλεί 
το υλικό της από τη … «γαλλική δι-
πλωματική κατασκοπία» της εποχής. 
Την έκδοση «Γαλλικά Δελτία Ειδήσεων 
για την Ελληνική Επανάσταση. Έτη 1821-
1822» επιμελήθηκαν η τ. Διευθύντρια 

του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 
της Κυπριακής Δημοκρατίας κα Άννα 
Pouradier Duteil - Λοϊζίδου, η οποία και 
«ανακάλυψε» στα γαλλικά αρχεία το 
πολύτιμο υλικό, και ο Καθηγητής του 
Ιονίου Πανεπιστημίου και Πρόεδρος 
της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους κ. Νικόλαος Καραπιδάκης. Η 
έκδοση περιλαμβάνει άγνωστο μέχρι 
σήμερα υλικό από προξενικές εκθέσεις 
των Γάλλων διπλωματών που παρακο-
λουθούσαν εκ του σύνεγγυς τις εξελί-
ξεις στην Ελληνική υπόθεση.
 
Σημαντικό ρόλο στις επετειακές δρά-
σεις της Τράπεζας έχει το Πολιτιστικό 
Ίδρυμα (ΠΙΟΠ). Σε Μουσεία του ΠΙΟΠ θα 
παρουσιαστούν σε περιοδικές εκθέ-
σεις σημαντικά κειμήλια και τεκμήρια 
μνήμης από τις συλλογές του Εθνικού 
Ιστορικού Μουσείου. Επίσης, στα θε-
ματικά μουσεία του ΠΙΟΠ, στο Ιστορικό 
Αρχείο του Ιδρύματος στην Αθήνα αλλά 
και σε θεατρική σκηνή της Ν. Υόρκης, 
θα φιλοξενηθεί η θεατρική παράσταση 
«Φιλική Εταιρεία. Η αδελφότητα πίσω 
από την Επανάσταση», σε σκηνοθεσία 
Ιόλης Ανδρεάδη, η οποία, μαζί με τον 
Άρη Ασπρούλη, επιμελείται το κείμενο 
και την έρευνα αρχείου.
 
Το ποιητικό και εθνικό σύμβολο του 
Αγώνα και της Ελευθερίας, ο «Ύμνος εις 
την Ελευθερίαν», ο εθνικός μας ύμνος, 
έχει ήδη εκδοθεί από την Τράπεζα σε 
μορφή «βιβλίου τσέπης» και κοσμείται 
από τις ξυλογραφίες των Αγωνιστών 
του ’21 φιλοτεχνημένες από τον σπου-
δαίο εικαστικό Γιάννη Ψυχοπαίδη. Στό-
χος είναι η έκδοση αυτή να φτάσει, σε 
έντυπη ή ψηφιακή μορφή, σε όλους 
τους μαθητές της χώρας, όπως και 
στον απόδημο ελληνισμό. 

Τέλος, μία ακόμα σημαντική μελέτη, 
προϊόν συνεργασίας της Τράπεζας 
Πειραιώς με επιστημονική ομάδα έ-
γκριτων καθηγητών του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, έρχεται να 
εμπλουτίσει τις γνώσεις μας για την 
κατάσταση του αγροτικού τομέα την 
εποχή της Επανάστασης. Το περιεχό-
μενο της έκδοσης συντάχθηκε υπό την 
επίβλεψη του κ. Σέρκου Χαρουτουνιάν, 
καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών & Προέδρου του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με τους κα-
θηγητές - ερευνητές του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου κ.κ. Κωνσταντίνο Τσι-
μπούκα, Δημήτρη Παναγιωτόπουλο 
και Ελευθέριο Νέλλα. ● 

Μ ε ένα πολύπλευρο πρόγραμμα 
δράσεων που αναπτύσσεται 
στη βάση συνεργασιών με κο-
ρυφαίους φορείς και προσωπι-

κότητες από τους χώρους του Πολιτισμού, 
της Τέχνης και της Επιστήμης, η Τράπεζα Πει-
ραιώς συμμετέχει στον εθνικό εορτασμό για 
τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.
 

Το Επετειακό Πρόγραμμα της Τράπεζας Πει-
ραιώς περιλαμβάνει εκθέσεις τεκμηρίων, συνέ-
δρια, επιστημονική έρευνα, πρωτογενείς πηγές, 
ομιλίες, εκδόσεις, μουσική, θέατρο, εκπαιδευ-
τικές δράσεις, έκδοση μεταλλίου, βιωματικές 
εκδηλώσεις, ακόμα και παιχνίδια με φιγούρες 
Playmobil, και έχει ως βασικό στόχο την υποστή-
ριξη του εμπλουτισμού της ιστορικής γνώσης, 
της επιστημονικής έρευνας, της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας και της διάχυσης στο ευρύ κοινό 
και ιδιαίτερα στις νέες γενιές των μεγάλων δια-
χρονικών αξιών και μηνυμάτων του Αγώνα για 
Ελευθερία που οδήγησε στην δημιουργία του 
Ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους. 
 
Μια από τις κορυφαίες συνεργασίες της Τρά-
πεζας είναι αυτή με την Ιστορική και Εθνολογική 
Εταιρεία της Ελλάδος - Εθνικό Ιστορικό Μου-
σείο. Μοναδικά κειμήλια από τις συλλογές του 
ΕΙΜ συνθέτουν την πρωτότυπη πλωτή 
έκθεση «Εν Πλω» η οποία, πάνω σε ένα 
ιστιοφόρο, προσφορά του Κοινωφελούς 
Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος», θα διαπλεύ-
σει το Αιγαίο και θα περάσει από τα νησιά 
που πρωτοστάτησαν στην Επανάσταση, 
φθάνοντας μέχρι το Καστελόριζο. Στο 
πλαίσιο της ίδιας συνεργασίας δημιουρ-
γήθηκε και αναμνηστικό ορειχάλκινο με-
τάλλιο το οποίο φιλοτέχνησε η Υδραία 
εικαστικός  Έλενα Βότση και απεικονίζει 
τις επαναστατικές σημαίες της Ύδρας, 
των Σπετσών και των Ψαρών και τα σύμ-
βολα της Φιλικής Εταιρείας. 
 
Η συνεργασία με το Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί 
επίσης ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο 
στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων 
της Τράπεζας. Σημειώνεται ότι το ΕΚΠΑ, 
υπό την καθοδήγηση του Πρύτανη κ. 
Μελέτιου - Αθανάσιου Δημόπουλου και τη συμ-
μετοχή διακεκριμένων ακαδημαϊκών, παράγει 
ένα σπουδαίο έργο-συμβολή στον εθνικό εορ-
τασμό. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, περι-
λαμβάνονται τέσσερις δράσεις. Συγκεκριμένα, 
διοργανώθηκε από το ΕΚΠΑ διεθνές συνέδριο 
με τη συμμετοχή ορισμένων από τους σημα-
ντικότερους/ες διεθνώς ειδικούς της ιστορίας 
των επαναστάσεων του 18ου και 19ου αιώνα, με 
θέμα: «Η Ελληνική Επανάσταση στην Εποχή των 
Επαναστάσεων (1776-1848). Επαναξιολογήσεις και 
Συγκρίσεις». Αντίστοιχα, έχει διοργανωθεί διαδι-
κτυακός κύκλος διαλέξεων με τίτλο «21 oμιλίες 
για το ’21» από καθηγητές/τριες του ΕΚΠΑ και υ-
πεύθυνη την καθηγήτρια Μαρία Ευθυμίου που 
πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη στις 7 μ.μ. και 
παρακολουθείται από χιλιάδες πολίτες.
 
Μια άλλη δράση της συνεργασίας με το ΕΚΠΑ 
ξεκινά με το  ερώτημα πώς ζούσαν στην καθη-
μερινότητά τους οι Έλληνες την εποχή της Επα-
νάστασης. Στο ερώτημα αυτό έχει αναλάβει να 
απαντήσει ερευνητική ομάδα, υπό την καθοδή-
γηση και εποπτεία της καθηγήτριας Βάσως Σει-
ρηνίδου, με βάση τεκμήρια και αρχειακό υλικό 
που έχει φθάσει ακέραιο και εν πολλοίς ανεξε-
ρεύνητο, ως τις μέρες μας. Το συγκεκριμένο ε-
πιστημονικό πρόγραμμα «Όψεις της καθημερινό-

Η Τράπεζά πειράιώς ςΤά 200 χρόνιά άπό ΤΗν επάνάςΤάςΗ 

Ποικίλες δράσεις σε συνεργασία με σπουδαίους φορείς
 της επιστήμης, της τέχνης και του πολιτισμού

www.eleftheroi.gr 

Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, μία από τις 
ελάχιστες επώνυμες γυναίκες που 
συμμετείχαν στην επανάσταση, 
συμβάλλει με τα πλοία της στον 
αποκλεισμό των Οθωμανών στο φρούριο 
του Ναυπλίου. Λιθογραφία του Peter von 
Hess, Μόναχο, 1852.
Φωτογραφία © ΙΕΕΕ/ΕΙΜ 
 

Άποψη της μόνιμης 
έκθεσης του Εθνικού 
Ιστορικού Μουσείου. Η 
πολεμική εξάρτυση και 
τα όπλα του Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη. 
Φωτογραφία © ΙΕΕΕ/ΕΙΜ 

Σφραγίδα του εκ των 
ιδρυτών της Φιλικής 
Εταιρείας Παναγιώτη 
Σέκερη. 
Συλλογή Σφραγίδων  
© ΙΕΕΕ/ΕΙΜ 

«Όρκος», ελαιογραφία του 
Διονύσιου Τσόκου. Συλλογή 
Ζωγραφικών © ΙΕΕΕ/ΕΙΜ 
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Σιμόπουλος

10 + 1 γνωστοί ίστορίκοί, καθηγητέσ πανέπίστημίου, έίδίκοί έπίστημονέσ 
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Tου Νίκου Κ.

Αλιβιζάτου*
  Aν ζούσα τότε
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ολλές φορές, για να κανω πιο ζωντα-
νο το μαθημα, έθετα στους φοιτητές 

μου το ερώτημα «τι θα κάνατε αν ήσασταν 
δικαστής στην τάδε υπόθεση» ή «αν ζού-
σατε στη δείνα εποχή;» ακονίζαμε έτσι 
όλοι μαζί τη σκέψη μας, προσπαθώντας, σε 

εικονικό περιβάλλον, να μπούμε στο μυαλό 
όσων είχαν βρεθεί μπροστά σε μικρότερα ή 

μεγαλύτερα διλήμματα. ςτάνταρ τροφοδότης θεμάτων ήταν η 
δεκαετία του 1940. Δεύτερος κατά σειρά, το 1821.
αν λοιπόν είχα γεννηθεί γύρω στο 1795, ως 25άρης νομικός, 
θα ήμουν κατά πάσα πιθανότητα μέλος της φιλικής έταιρείας 
στην κεφαλονιά, στην οποία θα πρέπει να με είχε στρατολογή-
σει ένας γιατρός συμπατριώτης μου. Όπως και πολλοί ακόμη θα 
είχα το ακόλουθο δίλημμα: να ακολουθήσω τον σοφό κοραή, 
που συμβούλευε σύνεση και αναβολή της επανάστασης για μια 
τουλάχιστον γενιά, ώσπου να μορφωθεί το γένος; Ή να ταχθώ 
με τους θερμοκέφαλους, τους «μαθητές» του ινδάλματός μου 
ρήγα, που ήθελαν την επανάσταση εδώ και τώρα;
Όσο ισχυροί και αν ήταν οι δισταγμοί μου, την άνοιξη του 1821 
δεν θα μπορούσα να μείνω άπραγος στο ληξούρι. πιθανότατα 
θα κοίταζα να βρω ένα καΐκι να με μεταφέρει απέναντι, στο 
μεσολόγγι, όπου θα προσπαθούσα να συνδεθώ με τον αλέ-
ξανδρο μαυροκορδάτο. έίχα ακούσει τόσο πολλά για τον ίδιο, 
τον πέρσι και τη μαίρη ςέλλεϋ και για  τον κύκλο της πίζας 
που είχαν οργανώσει, ώστε όταν είδα ότι και αυτός, παρά τους 
αρχικούς δισταγμούς του, είχε κατέβει στην έλλάδα για να 
συμμετάσχει στην επανάσταση, πήγα μαζί του.

πρώτα στο μεσολόγγι και μετά στην πιάδα, ως καλός γνώ-
στης των ςυνταγμάτων της εποχής, βοήθησα τον μαυροκορ-
δάτο να συντάξει το ςύνταγμα της Δυτικής ρούμελης και, στη 
συνέχεια, το προσωρινό πολίτευμα της έπιδαύρου, το πρώτο 
από τα τρία ςυντάγματα του αγώνα. πολύτιμος συνεργάτης 
του τότε ήταν ο αναστάσιος πολυζωίδης. έίχε καλέσει και 
έναν ιταλό πρώην καρμπονάρο, τον Βικέντιο γκαλίνα από τη 
ραβένα, ο οποίος τον «έσπρωχνε» προς ιακωβίνικες θέσεις.
το δίλημμά μας τότε ήταν κρίσιμο: αν προβλέπαμε ισχυρή 
κεντρική κυβέρνηση, όπως επέβαλλαν τότε οι περιστάσεις, 
θα είχαμε απέναντί μας τους προεστούς, οι οποίοι στήριζαν  
τον μαυροκορδάτο και δεν ήθελαν βέβαια να χάσουν τα παλιά 
προνόμιά τους χάριν της κεντρικής εξουσίας. ούτε όμως και 
με τον κολοκοτρώνη και τους στρατιωτικούς μπορούσαμε να 
πάμε, γιατί ναι μεν ήθελαν ενιαία στρατιωτική ηγεσία για τη 
διεξαγωγή του αγώνα –κάτι με το οποίο προφανώς κι εμείς 
συμφωνούσαμε– πλην όμως ήθελαν να κατοχυρώσουν και τη 
δική τους πολιτική ισχύ στο πολίτευμα της χώρας.
ςτην έπίδαυρο και το Άστρος, με επιδέξιους χειρισμούς του 
μαυροκορδάτου, καταφέραμε να περάσουμε τις θέσεις μας. 
Όχι όμως στην τροιζήνα, από την έθνοσυνέλευση της οποίας 
ο κολοκοτρώνης και οι ρωσόφιλοι φίλοι του μας απέκλεισαν. 
το 1827, χάρη στο ναυαρίνο, η επανάσταση σώθηκε και, στο 
πρόσωπο του καποδίστρια, το υπό ίδρυση κράτος βρήκε τον 
ιδανικό ηγέτη. 
Δεν συγχώρεσα τότε στον μαυροκορδάτο ότι όχι μόνο α-
ντιτάχθηκε στον κυβερνήτη αλλά ότι, ως επικεφαλής του 
«αγγλικού» κόμματος που ήταν τότε, ηγήθηκε του αντικα-
ποδιστριακού αγώνα. Έτσι, τον εγκατέλειψα και επέστρεψα 
στην κεφαλονιά όπου δικηγόρησα στο αργοστόλι. Ξαναβρε-
θήκαμε όταν, πολλά χρόνια αργότερα, ο Όθωνας τον διόρισε 
πρωθυπουργό. αργότερα, τον βοήθησα στην κατάρτιση του 
ςυντάγματος του 1844, αλλά και του 1864.
από την προκλητική αυτή αναδρομή νομίζω πως βγαίνει ένα 
σπουδαίο συμπέρασμα: η επανάσταση του 1821 πέτυχε γιατί 
ήταν ένα κράμα καρδιάς και μυαλού, που κατάφερε να συγκι-
νήσει την έυρώπη. ούτε μόνο ρήγας, ούτε μόνο κοραής, αλλά 
έργο και των δυο, με το δαιμόνιο του κολοκοτρώνη να μιλά 
στην ψυχή του κόσμου.

*Ο Νίκος Κ. Αλιβιζάτος είναι Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
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α συνταγματα τησ 
Επιδαυρου 1822 και Ά-
στρους 1823 έθεσαν τις 
βάσεις για τη διάκριση 
των εξουσιών του Εκτελε-

στικού, του Βουλευτικού 
και του δικαστικού κλάδου. 

Όμως η μονοετής θητεία των 
αξιωματούχων, και η σύγχυση αρμοδιοτήτων 
ανάμεσα στο Εκτελεστικό και το Βουλευτικό, 
προκάλεσαν τις αντιπαλότητες οι οποίες οδή-
γησαν στο δεύτερο –και σοβαρότερο– εμφύ-
λιο πόλεμο. ιθύνων νους των δύο Εθνοσυνε-
λεύσεων ήταν ο αλέξανδρος μαυροκορδάτος, 
ως πρόεδρος στην Επίδαυρο, και επικεφαλής 
της αναθεωρητικής Επιτροπής του γραμμα-
τέα, και γραμματέας του Εκτελεστικού στο 
Άστρος. η σύγκρουση του Βουλευτικού με το 
Εκτελεστικό προκάλεσε τη δημιουργία δύο 
εδρών εξουσίας, του πρώτου στο Κρανίδι και 
του δεύτερου στην τρίπολη. η νίκη του Βου-
λευτικού οδήγησε στη μοιραία απομάκρυνση 
και τελικά στη φυλάκιση του γέρου του μοριά 
στην Ύδρα, ώστε ο θριαμβευτής στρατηγός να 
υποκύψει στον ηττημένο της μάχης του πέτα, 
Φαναριώτη πολιτικό.  
οι Εθνοσυνελεύσεις υπήρξαν ένα ποιοτι-
κό άλμα προς την ανάκτηση της ελευθερίας 
των Ελλήνων, αλλά παράλληλα και ένα βήμα 
πλησιέστερα προς τον Εμφύλιο. ο θεσμός α-
ποτελεί, στην πραγματικότητα, εφεύρεση του 
μαυροκορδάτου, για να μπορέσει να χρησι-
μοποιήσει το θεωρητικό του οπλοστάσιο, εις 
βάρος του μεγάλου αντιπάλου του στο μοριά, 
του Κολοκοτρώνη, που χάρη στις επιτυχίες 
του εναντίον των τούρκων είχε γίνει ο κύριος 
ηγετικός πόλος έλξης των επαναστατών.  
το σύνταγμα του Άστρους κατάργησε τη 
δουλεία και τη δουλοπαροικία στον ελλαδι-
κό χώρο, και παράλληλα κατάργησε και τα 
τοπικά πολιτεύματα. μολονότι οι τοπικοί εκ-
πρόσωποι προσέδωσαν κύρος στον τοπικισμό 
των επαναστατημένων δυνάμεων, γεγονός το 
οποίο ενίσχυσε τον φανατισμό των ρουμελιω-
τών εισβολέων στον μοριά και την αντιπαλό-
τητα ανάμεσα στην Ύδρα και τις σπέτσες, τα 
γαλλικά συντάγματα του 1893 και 1897, από 
τα οποία προήλθε το Ελληνικό, κατέτειναν όχι 
σε ομοσπονδιακή, αλλά σε συγκεντρωτική 
κρατική εξουσία. ο μαυροκορδάτος, άλλω-
στε, απέβλεπε σε γαλλικού τύπου σύνταγμα 
για την Ελλάδα του μέλλοντος. στο σύνταγμα 

της τροιζήνας του 1827, το οποίο αποτέλεσε 
διορθωτική κίνηση στις αποτυχίες του παρελ-
θόντος, ο μαυροκορδάτος και οι άνθρωποί 
του απομακρύνονται, ενώ επανεμφανίζεται με 
την επιρροή του ο Κολοκοτρώνης. η επιλογή 
του ιωάννη Καποδίστρια ως Κυβερνήτη, ένα 
είδος πρωθυπουργού, επικεφαλής της Εκτε-
λεστικής εξουσίας, θέτει τέλος στη σύγχυση 
ανάμεσα στην κυβέρνηση και τη νομοθετική 
εξουσία. ο Καποδίστριας γίνεται ο γενικής 
αποδοχής αρχηγός των επαναστατημένων, και 
έτσι οι Έλληνες αποκτούν επιτέλους τον δικό 
τους σιμόν μπολιβάρ, με επταετή θητεία.  
το νέο σύνταγμα αποβλέπει στην ενδυνάμω-
ση της εκτελεστικής εξουσίας, ώστε να αντι-
μετωπίσει η Επανάσταση τον διπλό όλεθρο, 
τον ιμπραήμ Κιουταχή. η μερική αδρανοποί-
ηση του συντάγματος επαναφέρει την αντι-
πολίτευση των φιλελευθέρων αντιπάλων του 
Καποδίστρια, και του γέροντα Κοραή από το 
παρίσι, ο οποίος μέμφεται την «πεφωτισμένη 
δεσποτεία» του Κυβερνήτη. Ωστόσο, ο εκσυγ-
χρονισμός του Έθνους - Κράτους έχει προχω-
ρήσει, και η συγκεντρωτική εξουσία του πολι-
τειακού συστήματος έχει επιβληθεί. 
 
* Ο Θάνος Βερέμης είναι Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας 

του Πανεπιστημίου Αθηνών
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Βερέμη
 Εθνοσυνελεύσεις - Από την Επίδαυρο στην Τροιζήνα   
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03 ΑΘΕ ΧΩΡΑ ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΑΝ-
ΘΡΩΠΟΣ γιορτάζει τα γε-
νέθλιά του άλλες φορές 
συµβατικά, άλλες φορτι-
σµένα. Παρά την πανδη-

µία, τα 200 χρόνια του 1821, 
των γενεθλίων των Ελλήνων, 

ανήκουν νοµίζω στη δεύτε-
ρη κατηγορία. Είναι ασφαλώς η αίσθηση του 
σηµαδιακού στρογγυλού έτους, ίσως όµως εί-
ναι βαθύτερες, σχεδόν ασύνειδες ανάγκες που 
προέκυψαν από δύο διαφορετικά συλλογικά 
βιώµατα. Από τη µια, η τρικυµία των τελευταίων 
δέκα χρόνων που η µοίρα του τόπου παίχτηκε 
«κορώνα-γράµµατα», η πολιτική πόλωση θύµι-
σε εµφυλίους, η διεθνής εικόνα της Ελλάδας έ-
πιασε πάτο και ύστερα προστέθηκε η πανδηµία. 
Από την άλλη, το διαρκέστερο βίωµα της µετα-
πολιτευτικής Ελλάδας, µε τη δηµοκρατική οµα-
λοποίηση, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και 
τη µεγαλύτερη κοινωνική προστασία. Βιώµατα 
συγκρουόµενα, ψυχικές τροχιές αντιθετικές. 
Θετικά και αρνητικά, η ανασφάλεια, η επισφά-
λεια, το «κεκτηµένο», η αυτοπεποίθηση, συ-
µπλέκονται σε ένα κουβάρι που χρειάζεται νέα 
εθνική ενδοσκόπηση για να ξεµπλεχτεί. 

Ποια «εικόνα της Ελλάδας» µπορούµε να σχε-
διάσουµε µέσα από τα ανωτέρω βιώµατα; Οι 
ερµηνείες της Ελλάδας που προσέφεραν η ι-
στοριογραφία και η κοινωνιολογία τα τελευ-
ταία πενήντα χρόνια πέρασαν διάφορα στάδια. 
Εκείνες που προτάθηκαν κατά τη διάρκεια της 
∆ικτατορίας και της πρώτης Μεταπολίτευσης 
περιέγραφαν τη µεταπολεµική Ελλάδα µε ό-
ρους καθυστέρησης και υπανάπτυξης, σαν αρ-
νητική εξαίρεση στο δυτικοευρωπαϊκό σκηνι-
κό λόγω Εµφυλίου και ∆ικτατορίας. Αργότερα, 
στις αρχές του 2000, οι ερµηνείες έγιναν πε-
ρισσότερο αισιόδοξες. Η Ελλάδα που έµπαινε 
στον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης και έκανε 
Ολυµπιακούς Αγώνες, φάνταζε σαν µια «κα-
νονική ευρωπαϊκή χώρα». Μετά την κρίση του 
2008-10, καθώς η Ελλάδα ήταν η µόνη χώρα 
που έµεινε τόσο σε µνηµόνια, αναθερµάνθη-
καν οι καταδικαστικές ερµηνείες και τα αρνη-
τικά στερεότυπα για τη χώρα. Τώρα, στις συν-
θήκες πανδηµίας, όπου η Ελλάδα διαχειρίζεται 
µε επάρκεια την κρίση συγκριτικά µε τον µέσο 
ευρωπαϊκό όρο, είναι δύσκολο να θυµηθού-
µε ότι πριν έξι-εφτά χρόνια διάφορα διεθνή 
ΜΜΕ θεωρούσαν ότι δεν έπρεπε να βρισκόµα-
στε στον στενό πυρήνα της Ενωµένης Ευρώπης 
γιατί ήµασταν µια χώρα προνεωτερικής σχε-
δόν καθυστέρησης.

Στο ερµηνευτικό αυτό εθνικό ψυχογράφηµα, 
το «1821» είχε περιθωριακό ρόλο, άλλωστε 
δεν ήταν της µόδας στην επιστηµονική κοι-
νότητα. Βρισκόταν κάπου στην αφετηρία, ως 
διαψευσµένο, ανολοκλήρωτο, ή προδοµένο. 

Στη δηµόσια ιστορία και στις εθνικές τελετές 
συνέχιζε να επικρατεί η παραδοσιακή εθνική 
παραµυθία της παλιγγενεσίας του περιούσιου 
λαού παράλληλα µε τον αυτο-οικτιρµό για το 
ότι η συνέχεια δεν ήταν αντάξια της ηρωικής 
εκκίνησης. Όλα αυτά πιο συγκρατηµένα είναι 
αλήθεια, γιατί η µεταπολιτευτική κοινωνία 
όπως και να το κάνεις εκσυγχρονιζόταν, αλλά 
και γιατί η µεταπολιτευτική Ελλάδα δεν είχε 
ανάγκη το «1821» για να προσδιορίσει τον εαυ-
τό της είτε θετικά είτε αρνητικά.

Αυτό νοµίζω ότι αλλάζει. Η αναγκαιότητα του 
αναστοχασµού των 200 χρόνων Ελλάδας χρει-
άζεται να «επανεπισκεφθεί» το 1821, και το 
1821 προσανατολίζει τον αναστοχασµό. Κο-
ντολογίς, η Μεταπολιτευτική Ελλάδα, ρητά ή 
άρρητα, συναντά το «1821» πέρα και πάνω από 
τις επετείους και τους εορτασµούς. Το συναντά 
ουσιωδώς, γιατί σε αυτό αναγνωρίζει όχι µόνο 
την αφετηρία της σύγχρονης Ελλάδας, αλλά 
και ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά της µε-
τέπειτα πορείας της. Μια εθνική επανάσταση, 
νεωτερική, πρωτοποριακή για την εποχή και 
την περιοχή, που κατά τη διάρκειά της επεξερ-
γάστηκε µοντέρνες κρατικές και φιλελεύθερες 
συνταγµατικές αρχές, ανθεκτική στη µακρό-
χρονη πολεµική δοκιµασία,  αλλά και πολιτικά 
ευφυής τόσο ώστε να πετύχει τελικά την ίδρυ-
ση ανεξάρτητου εθνικού Κράτους. Η επιτυχία 
καθορίστηκε από το συνδυασµό των εσωτε-
ρικών εξελίξεων µε τον γενικότερο γεωπολι-
τικό συσχετισµό στην περιοχή και τη διεθνή 
αλληλεγγύη που βρήκε από τον «πολιτισµένο 
κόσµο», λόγω του αρχαιοελληνικού κλέους.

Έχω υποστηρίξει στο βιβλίο µου «Ελλάδα, µια 
χώρα παραδόξως νεωτερική» ότι από τότε δια-
µορφώθηκαν ορισµένα βασικά χαρακτηριστι-

κά του εθνικού βίου που αλληλοσυµπλέχτη-
καν και διατηρήθηκαν µε αξιοσηµείωτη συ-
νέχεια. Ο κρίσιµος ρόλος της γεωπολιτικής, ο 
πρώιµος εκδηµοκρατισµός και η αξιοσηµείωτη 
κοινοβουλευτική παράδοση, η  πρόσοδος λό-
γω της ιστορίας µας, ο µικροµεσαίος χαρακτή-
ρας της κοινωνικής οργάνωσης. Με αυτά τα 
εννοιολογικά κλειδιά πιστεύω ότι µπορούµε 
να ερµηνεύσουµε πληρέστερα τα σταθερότερα 
µοτίβα, τις οπισθοχωρήσεις ή τα επιτυχηµέ-
να άλµατα εκσυγχρονισµού που βιώσαµε ως 
χώρα. Ο απολογισµός αυτής της πορείας δεν 
είναι ούτε η απαξίωση και η αυτοµαστίγωση, 
ούτε ο χαζοχαρούµενος εφησυχασµός. Σήµερα 
η Ελλάδα, ακόµα και µέσα από τη δραµατική 
δεκαετία, µπορεί να δει τον εαυτό της µε µε-
γαλύτερο ρεαλισµό και αυτοπεποίθηση. Στα 
διακόσια χρόνια δεν έγινε πρωταθλήτρια αλλά 
δεν συγκαταλέχτηκε στους «χαµένους» της 
νεωτερικότητας. Πορεύτηκε άλλοτε µικραίνο-
ντας και άλλοτε µακραίνοντας τις αποστάσεις 
από τις «ανεπτυγµένες χώρες», χωρίς όµως να 
χάσει ποτέ την επαφή.

Η αξιολόγηση έχει βέβαια τη σηµασία της γιατί 
προσφέρει µια ψυχική άνεση να αντιµετωπί-
ζουµε τις µελλοντικές δυσκολίες. Αρκεί όµως 
να συνυπολογίσουµε ότι οι γεωπολιτικοί και 
πολιτικοί παράγοντες που πάντα είχαν καθο-
ριστική σηµασία στην εθνική µας εξέλιξη, εί-
ναι κατεξοχήν ανοιχτοί στη συγκυρία, στην 
επισφάλεια, στις απότοµες µεταπτώσεις. Και 
αυτό είναι µια προειδοποίηση καθώς ο κόσµος 
έχει εισέλθει σε µια µακροχρόνια εποχή αστά-
θειας. Η αντιµετώπιση αυτών των κινδύνων 
είναι το νέο «εθνικό ζήτηµα» του 21ου αιώνα.
 
* Ο Γιάννης Βούλγαρης είναι Οµότιµος Καθηγητής του Tµήµατος 
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 Η μεταπολιτευτική Ελλάδα ανακαλύπτει το «1821»  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΝΗ µε τη γε-
ωπολιτική της εποχής, το ευρωπαϊκό σύστηµα που σχηµατί-
στηκε µε το συνέδριο της Βιέννης το 1815, µετά την ήττα της 
Γαλλικής Επανάστασης και του Ναπολέοντα. Η καταδίκη της 
ελληνικής Επανάστασης από τις µεγάλες δυνάµεις το 1821 
οφείλεται στο αντιδραστικό πνεύµα που επικρατούσε τότε. Η 

Αυστρία του Metternich συνιστούσε υπερσυντηρητική δύνα-
µη, λόγω της οικονοµικής της κάµψης και της υπερεπέκτασής 

της στα δυτικά Βαλκάνια, τα γερµανικά και τα ιταλικά κράτη. Στο 
πλαίσιο όµως φιλελεύθερων προδιαθέσεων και στρατηγικής και οικονοµικής α-
ντίληψης, η Βρετανία εξέφραζε ήδη από το 1820 την επιφύλαξή της σχετικά µε τη 
σκοπιµότητα καταστολής οποιασδήποτε αλλαγής. Επίσης, από το 1824 και µετά, 
ο τσάρος Αλέξανδρος θα συνειδητοποιούσε ότι αγνοώντας το ελληνικό ζήτηµα 
υπονόµευε τα συµφέροντα της Ρωσικής αυτοκρατορίας στο πλαίσιο του Ανατολι-
κού ζητήµατος προς όφελος της Βρετανίας. Εξάλλου, υπεισέρχονταν και αξιακές 
σταθµίσεις. Η Ελλάδα προσλαµβανόταν ως η κοιτίδα του κλασικού πολιτισµού 
για µια Ευρώπη που προσδιόριζε την ταυτότητά της σε αναφορά προς αυτόν. 
Υπεισερχόταν επίσης η θρησκευτική διάσταση, η εξουσία των µουσουλµάνων 
θεωρείτο τότε συνώνυµη µε τη βαρβαρότητα. Από τη στιγµή που η επανάσταση 
στερεώθηκε, ο Φιλελληνισµός εντεινόταν παράλληλα, συχνά σε συνάφεια, µε το 
ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για τα γεωπολιτικά και τα στρατη-
γικά ζητήµατα που ανέκυπταν. Η Οθωµανική αυτοκρατορία κατείχε ευρωπαϊκά 
εδάφη αλλά η Πύλη δεν αποτελούσε οργανικό µέρος του ευρωπαϊκού κρατικού 
συστήµατος. Η Βρετανία υποστήριζε κατά κανόνα το δόγµα της ακεραιότητας της 
Οθωµανικής αυτοκρατορίας και έτσι θα έκανε έως το 1914. Ωστόσο, το 1822-23 
γινόταν κατανοητό στους Βρετανούς ιθύνοντες ότι η άκαµπτη εµµονή στο δόγµα 
αυτό θα σήµαινε πλεονέκτηµα για τη Ρωσία. Αλλά ήταν προφανές στον Βρετανό 
υπουργό Εξωτερικών George Canning ότι µε την ως είχε ισορροπία δυνάµεων, 
δεν ήταν δυνατό να εκπληρωθούν πλήρως και µονοµερώς οι στόχοι καµιάς µεγά-
λης δύναµης. Η Βρετανία ήταν παγκόσµια ναυτική δύναµη και η Ρωσία η σηµα-
ντικότερη ευρωπαϊκή χερσαία δύναµη. Η Γαλλία ήταν η λιγότερο ισχυρή από τις 
τρεις δυνάµεις που επενέβησαν στο Ναυαρίνο αλλά διέθετε παράδοση στην περι-
οχή και επεδίωκε την εξισορρόπηση της βρετανικής και της ρωσικής παρουσίας. 
Η ισορροπία δυνάµεων επέβαλλε να είναι το νέο κράτος ένα «bufferstate», ένα 
ενδιάµεσο κράτος που θα απέτρεπε την επικράτηση των συµφερόντων οποιασ-
δήποτε από τις δυνάµεις. Αυτό αντικατοπτριζόταν στην εκλογή του Καποδίστρια 
ως κυβερνήτη και στην ανάθεση της αρχηγίας του στρατού και του ναυτικού σε 
δύο Βρετανούς φιλέλληνες, τον Church και τον Cochran αντίστοιχα. 
Η Βρετανία διαδραµάτισε βαρύνοντα ρόλο στις εξελίξεις για την επίλυση του ελ-
ληνικού ζητήµατος, αλλά ο ρόλος της Ρωσίας ήταν σηµαντικός για την προετοι-
µασία της επανάστασης, έστω µε λανθάνοντα τρόπο. Ο Καποδίστριας αµφέβαλλε 
για τη δυνατότητα εξέγερσης και ο τσάρος αποδοκίµασε τους Έλληνες το 1821. 
Πλην, όµως, η Φιλική Εταιρεία έδρασε σε µεγάλη έκταση στη Ρωσία. Χωρίς τη 
ρωσική ανοχή η ανάπτυξή της θα ήταν αδύνατη. 
Η ναυµαχία του Ναυαρίνου σήµανε µια σχέση εξάρτησης του ελληνικού κράτους 
από τις µεγάλες ευρωπαϊκές δυνάµεις. Ο συσχετισµός δυνάµεων όµως δεν επέ-
τρεπε την επίτευξη της ανεξαρτησίας µε αποκλειστικά ελληνικές προσπάθειες. 
Ο ρόλος του ελληνικού κράτους θα ήταν περιφερειακός, καθώς επρόκειτο για 
µικρό κράτος, χωρίς πόρους, στο νότιο άκρο της Βαλκανικής. Η εξάρτηση όµως 
ήταν συναρτηµένη σε µεγάλο βαθµό και από την ικανότητα των ίδιων των Ελ-
λήνων να διευθύνουν τις υποθέσεις τους και να επιτύχουν την ανάπτυξή τους. 
Αυτά τα στοιχεία δεν ήταν πάντοτε ισχυρά.

*Ο Σωτήρης Ριζάς είναι διευθυντής Ερευνών του Κέντρου Έρευνας Ιστορίας Νεώτερου Ελληνισµού της 
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αριθμός των δημόςιευματων για τον Πόλεμο της ανεξαρ-
τησίας πολλαπλασιάζεται με ραγδαίους ρυθμούς, όσο ερχόμαστε 
πιο κοντά στους εορτασμούς των 200 χρόνων από την έναρξή 
του. ςτην πλειονότητά τους είναι εκτός τόπου και χρόνου κα-
θώς φαίνεται, αλλά και οι δημοσκοπήσεις το υπογραμμίζουν, 
ότι οι Έλληνες μικρή σχέση έχουν με το φαινόμενο, χωρίς ω-
στόσο κάτι τέτοιο να τους εμποδίζει να διατυπώνουν ισχυρές 

απόψεις για αυτό.
Εκείνο όμως που μού προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι η αντιμετώ-

πιση από επαγγελματίες ιστορικούς της επανάστασης του 1821 κατά τρόπο ο οποίος 
μάλλον απαξιώνει το επάγγελμα, αλλά και τους ίδιους. θα προτιμούσα να ακούσω 
τους λόγους για τους οποίους απορρίπτεται με βδελυγμία μία αντίληψη γύρω από τη 
φύση της επανάστασης και την πορεία του ελληνικού κράτους στα 200 χρόνια της ύ-
παρξής του και ποια είναι η εναλλακτική πρόταση που προτείνεται, παρά μία προσπά-
θεια οι αντιλήψεις που διαφέρουν να καταπολεμηθούν με ηθικό-πολιτικούς όρους, 

χωρίς ωστόσο να διατυπώνεται κάτι διαφορετικό, 
κάτι εναλλακτικό. μάλλον γιατί δεν είναι σε θέση 
να το συγκροτήσουν. όι ιστορικοί που αναλαμβά-
νουν τον ρόλο αυτό, δεν είναι δε λίγοι, στην ουσία 
αναγορεύουν εαυτούς σε «ιερατείο» μιας εξ απο-
καλύψεως αλήθειας.
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει η 
ίσως άρρητη αλλά πάντως σαφής προσπάθεια του 
«ιερατείου» να απορρίψει κάθε προσπάθεια να 
αναγνωριστούν στο ελληνικό κράτος επιτεύγματα 
και επιτυχίες. δεν έχω καμία αμφιβολία ότι από 
τη στιγμή που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν την 
καταστροφολογία που χαρακτήριζε τη φιλολογία 
του ’60 και του ’70 και να μιλήσουν με όρους υπα-
νάπτυξης, οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής 
αντιμετωπίζουν με αμηχανία την πραγματικότητα 
και διαστρεβλώνουν τις απόψεις όσων δεν συμ-
φωνούν μαζί τους. η αγάπη, αν όχι η προσδοκία, 
για την αποτυχία του ελληνικού κράτους έχει με-
τατραπεί σε μείζον  πρόταγμα της ιστοριογραφι-
κής –και όχι μόνο– πρακτικής τους. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, έχει συμβεί πολλές φορές στο πα-
ρελθόν και είναι ανεξάρτητο από πολιτική τοποθέτηση. Ίσως όμως για πρώτη φορά 
υπάρχει ένα κενό: το «ιερατείο» κατηγορεί τους αντιπάλους χωρίς όμως να είναι σε 
θέση να διατυπώσει τη δική του πρόταση. είναι χαρακτηριστικό πως μέλος του «ιε-
ρατείου» έχοντας πλήρη συνείδηση του προβλήματος, εκλιπαρεί για την αναζήτηση 
και την εξεύρεση μιας καινοτόμου αφήγησης για το ’21 που θα επιτρέψει τη σύζευξη 
του παρόντος με το μέλλον. ότιδήποτε άλλο διακινείται αυτή τη στιγμή στον χώρο 
των ιδεών είναι απορριπτέο και υποκρύπτει μία ανίερη προσπάθεια εξωραϊσμού της 
πραγματικότητας.
Και όμως μία διεθνής βιβλιογραφία για τις επαναστάσεις και τη διαμόρφωση του κρά-
τους θα μπορούσε να του[ς] προσφέρει τα εργαλεία εκείνα που θα τους επέτρεπαν να 
διαβάσουν την επανάσταση και τη διαμόρφωση του ελληνικού κράτους με έναν σύγ-
χρονο τρόπο και επομένως να διατυπώσουν μία σύγχρονη αφήγηση για τα θέματα αυ-
τά. ωστόσο αποφεύγουν την αναφορά στη βιβλιογραφία αυτή και καθώς είναι φανερό 
πως δεν μπορούν να προσφύγουν στα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν, 
καθώς είχαν ημερομηνία λήξεως ήδη από τη δεκαετία του 1970, μένουν με τον καταγ-
γελτικό λόγο τους, χωρίς να είναι σε θέση να προχωρήσουν πιο μακριά. 
ο κόσμος έχει αλλάξει ραγδαία τα τελευταία χρόνια και οι γνώσεις μας για πολλά 
κοινωνικά ζητήματα έχουν εμπλουτιστεί με τρόπο εντυπωσιακό. ςτην ελλάδα το «ι-
ερατείο» των ιστορικών το μόνο που κάνει είναι να υποστηρίζει ότι η ελληνική επα-
νάσταση ανήκει στην εποχή των επαναστάσεων, εμμέσως πλην σαφώς επικαλούμενο 
την παράδοση που δημιούργησε ο Eric Hobsbawm ήδη από τη δεκαετία του 1960. 
δηλώνουν με τον τρόπο αυτό την πολιτική τους ταυτότητα και φυσικά η κοινότοπη 
διατύπωσή τους δεν έχει παρά μία αρνητική προστιθέμενη αξία στο γνωστικό μας 
ορίζοντα. μας επιστρέφει στο σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε πριν από 60 χρόνια.

* Ο Κώστας Κωστής είναι Καθηγητής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας στο ΕΚΠΑ

 

 

 

ό ελληνικό κρατός έ-
χει πλέον ζωή διακοσίων 
ετών. ανεξάρτητα από 
πανηγυρισμούς, οι δύο 
αιώνες από την επανά-
σταση που το δημιούρ-

γησε είναι αφορμή για να 
αναλογιστούμε τις επιτυχίες 

και τις αστοχίες, αλλά και τα ό-
ρια των συλλογικών μας δυνατοτήτων. από 
την ίδρυσή του το ελληνικό κράτος, όπως όλα 
τα κράτη που είχε ως πρότυπο, έχει αναλάβει 
αρμοδιότητα για την υγεία των πολιτών του. 
αν η αρρώστια είχε την πηγή της έξω από τα 
όρια του κράτους, είχε ως υποχρέωση να επι-
τηρεί τα υγειονομικά του σύνορα, να οργανώ-
σει δηλαδή λοιμοκαθαρτήρια. αν η υγεία των 
πολιτών απειλείτο από αρρώστιες στο εσωτε-
ρικό της επικράτειας, οι κρατικές αρχές έπρε-
πε να ανακαλύψουν ποιες ήσαν αυτές οι αρ-
ρώστιες, πού βρίσκονταν και πώς μπορούσαν 
να περιοριστούν. όι διοικήσεις της ελληνι-
κής επανάστασης και του κυβερνήτη ιωάννη 
καποδίστρια επιχείρησαν να εξοπλίσουν τη 
χώρα με τους κατάλληλους θεσμούς και μέτρα 
αλλά οι πρώτοι σχετικά σταθεροί και μακρό-
βιοι θεσμοί δημόσιας υγείας δημιουργήθηκαν 
από τις κυβερνήσεις της περιόδου της αντι-
βασιλείας του Όθωνα και της Βαυαροκρατίας. 
Όπως συνέβη με τους περισσότερους νέους 
θεσμούς, τα πρότυπά τους ήσαν οι αντίστοι-
χοι θεσμοί δημόσιας υγείας της δυτικής και 
κεντρικής ευρώπης, που εμπνέονταν από τις 
ιδέες των υγιεινιστών της εποχής. 
Πώς έφτασε όμως η δημόσια υγεία της χώρας 
στο σημερινό βαθμό ωριμότητας; δύσκολα 
μπορεί κανείς να αναγνωρίσει στη σημερινή 
πραγματικότητα της πανδημίας της Covid-19 
στοιχεία από την εποχή που οι κρατικοί θε-
σμοί δημιουργούνταν εκ του μηδενός. 
η διαδρομή ως εδώ είναι διάσπαρτη με μεγά-
λες αποτυχίες και υγειονομικές καταστρο-
φές, με αδυναμία του κράτους να συντηρεί 
τους θεσμούς του. Για παράδειγμα, το πρώτο 
σύστημα δημόσιας υγείας της όθωνικής πε-
ριόδου εγκαταλείφθηκε στην τύχη του με συ-
νέπεια, μέχρι τη δεκαετία του 1870, δηλαδή 
σε μόλις τρεις δεκαετίες, η χώρα να έχει κυρι-
ευθεί από ενδημικές ασθένειες σε τέτοιο βαθ-
μό, που να διαμαρτύρονται οι ίδιοι οι Έλληνες 
γιατροί. η φυματίωση, ο τυφοειδής πυρετός, 
η ευλογιά και άλλες λοιμώδεις ασθένειες α-
πειλούσαν την ύπαιθρο και τις πόλεις, αλλά 
πάνω απ’ όλα η ελονοσία επικρατούσε σε όλη 
τη χώρα, την οποία οι ξένοι ιατροί που την ε-
πισκέπτονταν παρομοίαζαν με χώρες της α-

Διακόσια χρόνια δημόσιας 
υγείας: ένα σύστημα 

ευαίσθητο σε ανατροπές 
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φρικής. Στο τέλος του δέκατου ένατου αιώνα 
ένας στους τρεις ή τέσσερις Έλληνες αρρώ-
σταινε από ελονοσία κάθε χρόνο. Με άλλα 
λόγια, η χώρα βρισκόταν σε χειρότερη υγιει-
νολογική θέση τότε από ό,τι την εποχή που οι 
Έλληνες εξεγέρθηκαν κατά των Οθωμανών. 
Η ελεεινή αυτή κατάσταση επιδεινώθηκε α-
κόμη περισσότερο την εποχή των πολεμικών 
περιπετειών των Βαλκανικών πολέμων, του 
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της άφι-
ξης των προσφύγων της Μικράς Ασίας και του 
Πόντου. Για να θυμηθεί κανείς τα λόγια ενός 
Αμερικανού επιδημιολόγου, «ο πόλεμος επι-
τείνει την ενδημία». 
Το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 
όμως βρήκε τις περισσότερες χώρες της κε-
ντρικής και ανατολικής Ευρώπης στο έλεος 
επιδημιών, γεγονός που οδήγησε στη γέν-
νηση της Επιτροπής Υγείας της Κοινωνίας 
των Εθνών, την οποία σύντομα απασχόλησε η 
ελληνική κρίση. Η Ελλάδα μπόρεσε να ωφε-
ληθεί ουσιαστικά από την ξένη βοήθεια μόνο 
την περίοδο που σταθεροποιήθηκε η χώρα 
εσωτερικά με την ισχυρή κυβέρνηση του Ε-
λευθέριου Βενιζέλου της λεγόμενης μεγάλης 
τετραετίας (1928-1932). Η όποια ορατή πορεία 
βελτίωσης ανατράπηκε όμως κατά τη διάρ-
κεια της γερμανικής κατοχής, που άφησε τη 
χώρα σε κατάσταση εξαθλίωσης.  
Η μεταπολεμική ανοικοδόμηση της χώρας 
στήριξε αλλά και στηρίχθηκε στην αποκατά-
σταση της δημόσιας υγείας και πάλι αρχικά με 
ισχυρή εξωτερική βοήθεια και με σημαντικό-
τερο ίσως σταθμό τη δημιουργία του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας το 1983. Τι μπορεί λοιπόν 
να μάθει κανείς από αυτή την ταραγμένη ι-
στορία της δημόσιας υγείας της Ελλάδας αλλά 
και από την πρόσφατη εμπειρία της πανδημί-
ας; Ίσως ότι ένα τόσο πολύτιμο όσο και δαπα-
νηρό σύστημα θεσμών είναι ευαίσθητο στις 
πολιτικο-οικονομικές ανατροπές και γι’ αυτό 
απαιτεί και αυτό τη συνεχή μας υποστήριξη 
και επιτήρηση.

* Η Κατερίνα Γαρδίκα είναι αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεότε-

ρης Ελληνικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολο-

γίας στο ΕΚΠΑ

«…δεν είναι παρά η επανάστασίς μας 
οπού εσχέτισεν όλους τους Έλληνας» 

07
Της Μαρίας

Ευθυμίου

ΕΠΑνΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 συ-
νέβη στην εποχή του Εθνι-
σμού, του μεγάλου αυτού 
κινήματος του 19ου αι. κατά 
το οποίο λαοί που ζούσαν 
υποτελείς σε αυτοκρατορίες 

συγκρούσθηκαν με αυτές, σε 
Ευρώπη και Αμερική, για την 

ελευθερία και ανεξαρτησία τους. 
Αυτό συνέβη και στους  Έλληνες στο πρώτο 
τέταρτο του 19ου αιώνα: όντας επί εκατοντα-
ετίες υποτελείς στους Οθωμανούς, μπήκαν 
στον χορό του πολέμου για τη δημιουργία 
κράτους ελληνικού, κράτους εθνικού. 
Σε αυτούς τους μαχόμενους για την ανεξαρ-
τησία και τη διαμόρφωση εθνικού κράτους  
λαούς το  κοινό εθνικό αίσθημα ήταν, εν μέ-
ρει, ιστορικά αυτονόητο, αλλά και όχι. Τούτο 
σχετίζεται με το γεγονός ότι οι αυτοκρατορί-
ες είναι πολυπολιτισμικά, πολυθρησκευτικά 
και πολυγλωσσικά  σχήματα μέσα στα οποία 
η εθνική καταγωγή των ατόμων αμβλύνεται, 
εκ των πραγμάτων. Όταν, λοιπόν, ο Εθνισμός  
–ως παιδί των επαναστάσεων του 18ου αιώ-
να, της Αμερικανικής δηλαδή και της Γαλ-
λικής, αλλά και του Φιλελευθερισμού που 
προέκυψε από αυτές– αναδύθηκε ισχυρός, 
δάσκαλοι και λόγιοι κινητοποιήθηκαν για 
την επανόξυνση  του εθνικού αισθήματος του 
Γένους τους και την επαναδόμηση των νημά-
των τού συνανήκειν. Με τον τρόπον αυτόν, η 
ίδια η διαδικασία σύγκρουσης με την αυτο-
κρατορία στην οποία ζούσαν μετατράπηκε  σε 
εργαστήρι χαλύβδωσης εθνικής συνείδησης. 
Τούτο αποτυπώνεται, με απλότητα αλλά και 
οξυδέρκεια, από τον Θ. Κολοκοτρώνη όταν 
γράφει στα απομνημονεύματά του για τα όσα 
συνέβησαν στην περίπτωση των Ελλήνων:  
«Η γαλλική επανάστασις και ο ναπολέων έ-
καμε, κατά την γνώμη μου, να ανοίξουν τα 
μάτια του κόσμου. Πρωτύτερα τα έθνη δεν 
εγνωρίζοντο… η κοινωνία των ανθρώπων ή-
τον μικρή, δεν είναι παρά η επανάστασίς μας 
οπού εσχέτισεν όλους τους ́ Έλληνας».
Οι δάσκαλοι και λόγιοι που, μέσα στα πλαί-
σια του Εθνισμού του 19ον αιώνα, κινητο-
ποιήθηκαν για την ενίσχυση του εθνικού 

αισθήματος των συμπατριωτών τους χρειά-
σθηκε να ανατρέξουν στο παρελθόν και να 
υπενθυμίσουν την ένδοξη ιστορία του έ-
θνους τους, τα κλέη και τους ηρωισμούς των 
προγόνων τους. Και τούτο γιατί τα κλέη αυτά   
–αληθινά ή και, σε έναν βαθμό πεποιημένα, 
για κάποιους λαούς και σε κάποιες περιπτώ-
σεις–  θα ενίσχυαν, εκτός των άλλων την αυ-
τοπεποίθηση και το φρόνημα στη δύσκολη 
συγκυρία της θανάσιμης σύγκρουσης που 
κυοφορούνταν.
Στην ελληνική περίπτωση οι διαδικασίες 
αυτές γίνονταν σε ευνοϊκό έδαφος όχι μόνον 
γιατί οι Έλληνες είχαν την τύχη να μπορούν 
να ανατρέξουν σε εξαιρετικές ιστορίες των 
αρχαίων τους προγόνων –τους οποίους, μά-
λιστα, θαύμαζαν «τα πολιτισμένα έθνη της 
γης»– αλλά διέθεταν πολλές άλλες παραμέ-
τρους από τις οποίες, ήδη από το β΄ μισό του 
17ου αιώνα, θα μπορούσαν να αντλήσουν 
δύναμη, πείσμα και αυτοπεποίθηση: το πιο 
ευρύ και επιτυχημένο δίκτυο σχολείων στη 
Βαλκανική και την Ανατολική Μεσόγειο, 
τους περισσότερους και πιο επιτυχημένους 
εμπόρους στη στεριά και στη θάλασσα, πο-
λυάριθμες κοινότητες στην Κεντρική, Δυτι-
κή Ευρώπη και στη Ρωσία, καθώς και έναν 
αξιοπρόσεκτο αριθμό υψηλού επιπέδου δα-
σκάλων και  λογίων, σε ανοικτή επαφή με 
«την πολιτισμένη Δύση».
Όλοι αυτοί, δάσκαλοι και λόγιοι, έμποροι 
και ναυτικοί έκαναν, στον 18ο και 19ον αι-
ώνα, καλή δουλειά:  το 1821, οι Έλληνες ρί-
χτηκαν με αυτοπεποίθηση στην περιπέτεια 
του Πολέμου της Ανεξαρτησίας τους. Και, 
παρόλες τις εσωτερικές αντιπαλότητες και 
εντάσεις, μέσα από την ίδια την πορεία της 
Επανάστασής τους, μέσα από τις Εθνοσυνε-
λεύσεις τους  –ακόμα και μέσα από το καμίνι 
του εμφυλίου πολέμου τους– χαλύβδωσαν 
βήμα το βήμα το αίσθημα τού συνανήκειν ξε-
περνώντας, σταδιακά και επώδυνα, κοντό-
θωρους τοπικισμούς και ατομικές αναγωγές. 
Μέσα από μια μακρόσυρτη διαδικασία που 
«εσχέτισεν όλους τους Έλληνας». 

*Η Μαρία Ευθυμίου είναι Καθηγήτρια Ιστορίας στο ΕΚΠΑ
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πειδή ή σοβαρο-
φανεια βλάπτει την 

υγεία της κοινωνίας 
ιδού η εναλλακτική 
συμμετοχή μας 
στον εορτασμό των 

200 γενεθλίων του 
κράτους μας. 

Μέλη Φιλικής Εταιρείας: Oι πρώ-
τοι διδάξαντες τη χρησιμότητα 
των fake news στην πολιτική: Δι-
έδωσαν ότι από πίσω τους είναι ο 
τσάρος, έπεισαν τους πάντες και 
πέτυχαν: Ιδρύθηκε το ελληνικό 
κράτος!

Μπουμπουλίνα: Η μοναδική γυ-
ναίκα που βρήκε τρόπο να συμ-
μετάσχει και να κερδίσει από τη 
συμμετοχή της στην επανάσταση: 
Έγινε οιονεί άντρας!

Μαντώ Μαυρογένους: Η μοναδική 
που προσέφερε τα πάντα, πολέμη-
σε και ερωτεύτηκε σαν κανονική 
γυναίκα, με αποτέλεσμα να τη φά-
νε ζωντανή οι άντρες. Μοναδικό 
της λάθος ότι μπέρδεψε τους αιώ-
νες. Αυτά τα κάνουν στον 21ο αιώ-
να, όχι στον 19ο.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Ο πο-
λέμαρχος που κατάλαβε πρώτος 
ότι ο φόβος φυλάει τα έρημα κα-
λύτερα από οποιαδήποτε άλλη μέ-
θοδο. Η κραυγή «Φωτιά και τσε-
κούρι στους προσκυνημένους», 
έφερε στα συγκαλά τους τούς έ-
ντρομους Έλληνες και τους έσωσε 
από την ξεφτίλα της παράδοσης 
στον Ιμπραήμ.

Καποδίστριας: Ο μοναδικός πολι-
τικός που τίμησε 100% τις αρχές 
του, στάση που στη συνέχεια φυ-
σικά τον κατέστρεψε.

Δημήτριος υψηλάντης: Ο πιο ρο-
μαντικός πρίγκηψ του αγώνα. 
Δυστυχώς όμως, όπως και η πί-
στη στις αρχές, ο ρομαντισμός 
δεν βοηθάει στην πολιτική, όπου 
βασιλεύει ο ρεαλισμός. Εφαγώθη 
ολόκληρος και με τα κόκαλα όπως 
ακριβώς και ο Καποδίστριας, του 
οποίου ήταν εκ των ελαχίστων 
θαυμαστών. Τυχαίο; Δεν νομίζω…

Βασιλιάς Όθωνας: Κερδίζει άνευ 
ψηφοφορίας και ασυζητητί το 
πρώτο βραβείο ηγέτη με τα λιγό-
τερα ηγετικά προσόντα!

Χαρίλαος Τρικούπης: Ο μόνος 
πρωθυπουργός του 19ου αιώνα 
που είχε σαφέστατο σχέδιο (να 
εκβιομηχανίσει τη χώρα) και δυ-
στυχώς δεν πέτυχε.

Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο μόνος 
πρωθυπουργός του 20ού αιώνα 
που είχε σαφέστατο σχέδιο (να δι-
πλασιάσει τη χώρα) και ευτυχώς 
πέτυχε!

Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α :́ Ο πιο 
επιπόλαιος βασιλιάς του 20ού αι-
ώνα. Άριστος όμως διά παρελά-
σεις! (Και ο Β΄ τα ίδια. Το όνομα 
θα φταίει…)

Βασιλιάς Παύλος: Ο καλύτερος άν-
θρωπος στα χειρότερα χέρια (της 
Φρειδερίκης)…

Γεώργιος Παπανδρέου (ο Γέρος): 
Βραβείο ρητορικής και γοητείας 
(αλλά ως γνωστόν οι ευφραδείς και 
οι γόητες δεν κάνουν για γάμο).

Μεταξάς: Αυτός φοβόταν συνεχώς 
ότι ήταν πολύ κοντός. Ήταν και, 
δυστυχώς γι’ αυτόν, το μέγεθος 
μετράει και στην πολιτική.

Ζαχαριάδης: Ο ηγέτης που μολο-
νότι ήταν άθεος απέδειξε ότι υ-
πάρχει θεός! Έπαθε τα ίδια ακρι-
βώς που έπαθαν οι κομματικοί του 
αντίπαλοι απ’ αυτόν (οι βουδιστές 
θα το έλεγαν χάρμα κάρμα). 

Κωνσ ταν τίνος Καραμανλής (ο 
γνήσιος): Μετά τη χούντα πέτυχε 
την πιο θριαμβευτική επιστροφή 
πρωθυπουργού στον μεταπολε-
μικό κόσμο. Σήμερα θα το λέγαμε 
έξοχο rebranding.

Ανδρέας Παπανδρέου: Ο μοναδι-
κός γιος πολιτικού που απεδείχθη 
πιο καπάτσος από τον καπάτσο 
πατέρα του.

Κωνσταντίνος Σημίτης: Η μετεμψύ-
χωση του Τρικούπη στον 20ό αιώ-
να (με τα σημειωματάρια και με τα 
όλα του αλλά χωρίς το φράκο).  

επιμύθιον: αυτά κάναν’ οι παλιότεροι. 
αυτοί φύγαν’, εσείς οι καινούριοι να 
δούμε τώρα! (όπως θα έλεγε ο ελύτης)

*Η Λ. Δ. είναι συγγραφέας, Καθηγήτρια Ιστο-

ρίας Εξωτερικής Πολιτικής στη Νομική Σχολή 

Αθηνών

Της Λένας 

Διβάνη
 200 χρόνια ελληνικό κράτος/ανθρώπινοι πόροι 
 Μια σύντομη αξιολόγηση υψηλόβαθμων στελεχών 
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Η
Ελληνικη Επανασταση ήταν η πρώτη επανά-

σταση που πέτυχε μετά την ήττα του ναπολέο-
ντα. παρότι οι ευρωπαϊκές Μεγάλες Δυνάμεις 
ήταν τότε αντίθετες σε φιλελεύθερες επανα-
στάσεις, οι Έλληνες υιοθέτησαν τις δίδυμες 
δυνάμεις του εθνικισμού και του φιλελευ-

θερισμού που είχαν αφετηρία τη Γαλλική και 
την αμερικανική Επανάσταση. η προβολή της 

Επανάστασης ως «εθνικής» δημιούργησε ένα υβρί-
διο «χριστιανικού εθνικισμού» ικανού να κερδίσει σταδιακά την 
υποστήριξη των Δυνάμεων εκείνων που την είδαν σαν ευκαιρία 
για προσεκτικές αλλαγές στην ισορροπία ισχύος με την Οθωμανι-
κή αυτοκρατορία χωρίς τον κίνδυνο ενός νέου κύματος πολιτικού 
ριζοσπαστισμού. η αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία έγιναν αργότερα 
οι εγγυήτριες της ελληνικής ανεξαρτησίας. 
Οι Έλληνες εκμεταλλεύθηκαν τους ανταγωνισμούς των Μεγά-

λων Δυνάμεων στο ανατολικό Ζήτημα, ιδίως μεταξύ 
της Βρετανίας και της Ρωσίας, για να πλειοδοτήσουν 
τα εθνικά τους συμφέροντα. από την άλλη πλευρά, 
συγκρούστηκαν μεταξύ τους γύρω από τις ξενικές ε-
πιδιώξεις κάθε ελληνικής φατρίας. Οι «εμφύλιοι» της 
Επανάστασης ακολούθησαν την πορεία των διεθνών 
ανταγωνισμών.
η Ρωσία ήταν η μοναδική ορθόδοξη Μεγάλη Δύναμη. 
Είχε κατοχυρώσει το προνόμιο να προστατεύει τους 
ορθοδόξους των Βαλκανίων με τη συνθήκη του κιου-
τσούκ καϊναρτζή (1774). Ο στρατηγικός της στόχος 
ήταν να πιέσει την Οθωμανική αυτοκρατορία, η οποία 
παρήκμαζε εμφανώς από τον 18ο αιώνα, για να εξέλ-
θει από τα στενά στη Μεσόγειο. Ο στόχος υπηρετού-
νταν αποτελεσματικότερα με τη διαμόφωση μικρών 
ελεγχόμενων χριστιανικών κρατών στα Βαλκάνια.
Για να αποφύγει την εμπλοκή των άλλων μεγάλων 
Δυνάμεων σε μια περιοχή που θεωρούσε δική της 
δικαιοδοσία, η Ρωσία δεν ξεκίνησε ρωσο-τουρκικό 
πόλεμο παρά μόνο το 1828, όταν η δημιουργία της 
Ελλάδας φαινόταν στον ορίζοντα μετά τη ναυμαχία 
του ναβαρίνου (1827). Μέχρι τότε, παρενέβαινε για 
να υπερασπιστεί τους ορθοδόξους Έλληνες έναντι των 
οθωμανικών αγριοτήτων και πρότεινε σχέδια αυτο-
νομίας –τύπου παραδουνάβιων ηγεμονιών– με περιο-
ρισμένα σύνορα, όπως π.χ. το σχέδιο των τριών τμη-
μάτων του 1824 που απορρίφθηκε από τους Έλληνες. 
Οι Έλληνες επεδίωξαν, ωστόσο, σταθερά να εμπλέ-
ξουν την αγία πετρούπολη στην υπόθεση της ανε-
ξαρτησίας: η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε στην Οδησσό, 
ο ιωάννης καποδίστριας ήταν υπουργός Εξωτερικών 
του τσάρου και ο αλέξανδρος Υψηλάντης υπασπιστής 
του, η Επανάσταση εξερράγη στη Μολδοβλαχία, όπου 

δεν είχαν δικαίωμα να επέμβουν στρατιωτικά οι Οθωμανοί χωρίς 
ρωσική άδεια και,μέχρι να δοθεί  αυτή, η Ελληνική Επανάσταση 
στερεώθηκε στον «ακριτικό» Μοριά.
η αγγλία είχε κύρια μέριμνα να διασφαλίσει την ελεύθερη ναυσι-
πλοΐα για τον στόλο της στην ανατολική Μεσόγειο. προϋπόθεση 
ήταν να μην εξέλθει η Ρωσία από τα στενά στο αιγαίο. Επειδή η 
Ρωσία ήταν διατεθειμένη να φτάσει μέχρι την αυτονομία, η αγγλία 
επένδυσε στην ανεξαρτησία. Μετά από κάθε συνθήκη που πρότει-
νε η Ρωσία ακολουθούσε μια άλλη, βελτιωμένη για τους Έλληνες, 
από την αγγλία (π.χ.  πρωτόκολλο της πετρούπολης του 1826 και 
συνθήκη του λονδίνου του 1827). καίριος ήταν από το καλοκαίρι 
του 1822 ο ρόλος του τζορτζ κάνινγκ ως υπουργού Εξωτερικών. 

Έπεισε τη συντηρητική αγγλική πολιτική ότι τη συνέφερε η 
δημιουργία ενός ελληνικού κράτους στο αιγαίο που θα συνυ-
πήρχε στο χάρτη με την Οθωμανική αυτοκρατορία. Εν μέσω 
των «εμφυλίων», η αγγλία προσέδεσε στο άρμα της την Επα-
νάσταση παραχωρώντας δύο δάνεια (1824, 1825), κίνηση που 
πρακτικά αναγνώριζε τους Έλληνες ως εμπολέμους. 
Ο αγγλο-ρωσικός ανταγωνισμός συνέβαλε στην τελική κατά-
κτηση της ανεξαρτησίας το 1830 και στη διεύρυνση των αρχικά 
ασφυκτικών συνόρων στη γραμμή αμβρακικού-παγασητικού 
το 1832. η αγγλόφιλη μερίδα επικράτησε μετεπαναστατικά 
και στο εσωτερικό με σταθμούς τον κριμαϊκό πόλεμο (1853-
1856) και τη δυναστική αλλαγή του 1863 από τον Όθωνα στον 
βασιλιά Γεώργιο α’. τότε η αγγλική επιρροή καθιερώθηκε ως 
κύρια ξένη επιρροή στην Ελλάδα, ενώ η Ρωσία στράφηκε στην 
υποστήριξη των σλαβικών εθνικισμών ερχόμενη αντιμέτωπη 
με την ελληνική Μεγάλη ιδέα. Οι αγγλικές παρεμβάσεις ώθη-
σαν το κράτος να αποκτήσει θαλάσσιο κέντρο βάρους και να 
εξελιχθεί σε ναυτική δύναμη στο αιγαίο και στη Μεσόγειο.
η Γαλλία βρήκε στην Επανάσταση ένα δίαυλο για να αναδυθεί 
πάλι ως Μεγάλη Δύναμη. το 1821 ζούσε σε καθεστώς πα-
λινόρθωσης με δευτερεύοντα ρόλο στα διεθνή δρώμενα. Ο 
βασιλιάς κάρολος ι ,́ αδελφός του καρατομημένου βασιλιά 
λουδοβίκου ιστ ,́ βοήθησε τους Έλληνες επαναστάτες διπλω-
ματικά και στρατιωτικά. Μετά τη ναυμαχία του ναβαρίνου 
η Γαλλία απέστειλε μεγάλη στρατιωτική αποστολή υπό τον 
στρατηγό Μαιζών να εκκαθαρίσει την πελοπόννησο από τις 
δυνάμεις του ιμπραήμ. η ιουλιανή Επανάσταση του 1830 έ-
φερε στο θρόνο τον πιο «λαϊκό» βασιλιά λουδοβίκο-Φίλιππο 
και πέρασε τη Γαλλία από τη σκιά της Ρωσίας στο πλευρό της 
αγγλίας, όπου συνέχισε και μετά την ελληνική ανεξαρτησία 
να διαβρώνει την Οθωμανική κυριαρχία, ιδίως στον θαλάσσιο 
χώρο της Εγγύς ανατολής.

Οι τρεις προστάτιδες Δυνάμεις εγγυήθηκαν ατύπως την ελλη-
νική ανεξαρτησία, όχι όμως και την επέκταση των συνόρων. 
Χρειάστηκε ένας αιώνας μέχρι να φτάσει η χώρα στο σύμφυτο 
με την ανεξαρτησία όραμα της εθνικής ολοκλήρωσης: να επε-
κταθεί μέχρι να ενσωματώσει ολόκληρο το έθνος. το 19ο αιώ-
να ενσωματώθηκαν τα Επτάνησα (1864) και η Θεσσαλία (1881) 
με διπλωματικές προπάντων ενέργειες, παρόλο που ο ελληνι-
σμός ξεσηκωνόταν διαρκώς από την κρήτη ως τη Μακεδονία 
και από την πελοπόννησο ως την κύπρο. η Μεγάλη ιδέα εκ-
πληρώθηκε κυρίως στον 20ό αιώνα με τους Βαλκανικούς και 
τους δύο παγκοσμίους πολέμους. η Ελλάδα διευρυνόταν εδα-
φικά μέχρι το 1947. Ήταν από τις λίγες χώρες στο στρατόπεδο 
των νικητών του Δευτέρου παγκοσμίου πολέμου που κέρδισε 
έδαφος ως ανταμοιβή για την πολεμική της συμβολή (Δωδεκά-
νησα). η εθνική ολοκλήρωση σκιάστηκε από βαριές ήττες και 
απώλειες με κυριότερες τη Β. Ήπειρο, τη Μικρά ασία και την 
κύπρο. το παλιό όνειρο της εξάπλωσης του κράτους και στις 
δύο ακτές του αιγαίου δεν ευοδώθηκε. αλλά η στρατηγική 
θέση της Ελλάδας έγινε αρκετά ισχυρή ώστε να συνεχίσει να 
διεκδικεί (π.χ. την κύπρο) και να ενταχθεί στο νατΟ κατά τον 
Ψυχρό πόλεμο, οπότε αναδείχθηκε σε κρίσιμο πάροχο ασφά-
λειας στην ανατολική Μεσόγειο. 
κατακτώντας την ανεξαρτησία, οι Έλληνες άγγιξαν το βαθύ-
τερο όνειρο να φτάσουν τα προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη που 
είχαν πρότυπο και τη δική τους κλασική αρχαιότητα. η μα-
κρά διάρκεια της Μεγάλης ιδέας ανέβαλε τον οικονομικό και 
πολιτικό εκσυγχρονισμό. αλλά, έστω από απόσταση, κράτος, 
κοινωνία και οικονομία ακολουθούσαν τα πρωτοπορούντα 
ευρωπαϊκά έθνη. η ιστορία γένεσης της νεωτερικής Ελλάδας 
τη διατηρούσε άλλωστε πάντοτε σαν πέρασμα, εκτειθειμένη 
στα διεθνή ρεύματα και επιρροές. Ο συστηματικός εκσυγχρο-
νισμός και ο εξευρωπαϊσμός προσφέρθηκε για πρώτη φορά με 
την Pax Americana μετά το 1945. η μακροχρόνια απουσία γε-
νικευμένου πολέμου επέτρεψε στην Ελλάδα να μεταμορφωθεί 
ριζικά σε εναρμόνιση με το δυτικό «παράδειγμα».

Το 1821 η εθνική ανεξαρτησία και η λαϊκή κυριαρχία αποτε-
λούσαν την πρωτοπορία του «εξευρωπαϊσμού». σε εκείνη 
στόχευσαν οι Έλληνες. η επέτειος των 200 ετών από την έ-
ναρξη της Επανάστασης δίνει αφορμή να αναστοχαστούμε τι 
σημαίνει σήμερα δυτική πρωτοπορία και πώς συνταιριάζεται 
με τις πάγιες επιδιώξεις που έχει χαράξει το ελληνικό έθνος 
από τότε μέχρι σήμερα και από σήμερα για το αύριο.

*Η Κωνσταντίνα Μπότσιου είναι Αν. Καθηγήτρια & Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνι-
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ιακόσια χρόνια μετα την επαναστα-
ση, η ελληνική πολιτεία οφείλει να θωρα-
κίσει τη χώρα με προωθημένες πολιτικές. 
χρειαζόμαστε αλλαγή υποδείγματος και 
εθνικό αναστοχασμό που θα μας οδηγήσει 
στην αυτογνωσία. Θα πρέπει να πάψουμε 

να καταλαβαίνουμε αυτό που μας αρέσει, να 
σταματήσουμε να διαμορφώνουμε την άποψή 

μας βάσει των επιθυμιών μας. Έχει έρθει η ώρα να σπάσουμε 
στερεότυπα και ιδεοληψίες και να πορευθούμε βάσει ενός 
προοδευτικού πατριωτισμού. 

Πώς, λοιπόν, τοποθετούμαστε έναντι ενός μεταβαλλόμενου 
παγκόσμιου περιβάλλοντος, σε έναν κόσμο πιο άναρχο, με υ-
βριδικές προκλήσεις που «ακουμπούν» την εθνική ασφάλεια; 
πώς προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα, όπως η 4η βιομη-
χανική επανάσταση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η τεχνητή 
νοημοσύνη, η κλιματική αλλαγή και οι μετακινήσεις πληθυ-
σμών; πώς αξιοποιούμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα 
για την αλλαγή παραγωγικού μοντέλου και την προσέλκυση 
επενδύσεων; όι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα θα κα-
θορίσουν εν πολλοίς την πορεία μας τις επόμενες δεκαετίες.

Από εκεί και πέρα, στο πιο άμεσα, ο επαναπατρισμός επιστη-
μόνων που μεγαλουργούν στο εξωτερικό (με την παροχή ου-
σιαστικών κινήτρων) θα μας φέρει τεχνογνωσία και καλές 
πρακτικές από πιο λειτουργικά κράτη. αναγκαία συνθήκη 
ο μετριασμός της γραφειοκρατίας και η επαναφορά της ε-
μπιστοσύνης και της αξιοκρατίας στους θεσμούς. εντούτοις, 
επειδή έχει ανοίξει η κουβέντα για τους «ψηφιακούς νομά-
δες», οι οποίοι θα εργάζονται από την ελλάδα σε εταιρείες του 
εξωτερικού, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές αυτή η διαδικα-
σία θα πάρει χρόνο, γιατί δεν μπορεί ακόμη να υποστηριχθεί 
τεχνικά.  

Εξίσου, όμως, απαιτείται και το «άνοιγμα» της ελληνικής οικο-
νομίας σε καινοτόμες τεχνολογίες, με έμφαση στην έρευνα 
και την εκπαίδευση ενός ιδιαιτέρως καταρτισμένου εγχώριου 
προσωπικού. η διασύνδεση της εκπαίδευσης με τις πραγμα-
τικές ανάγκες της αγοράς εργασίας είναι επίσης μία αυτονόη-
τη ενέργεια ώστε να πάψουμε να παράγουμε περισσότερους 
επιστήμονες σε τομείς που δεν μπορούμε να «καταναλώσου-
με». εξίσου εύλογο είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευσή μας να 
διευρύνει τους ορίζοντές της, προσφέροντας την ευκαιρία σε 
όλο και περισσότερους φοιτητές από το εξωτερικό να σπουδά-
ζουν στην ελλάδα, ειδικότερα σε θεματικές όπου είμαστε πα-
γκοσμίως φημισμένοι (ιστορία, φιλοσοφία, ολυμπισμός κ.ά.).

Ένας καθοριστικός τομέας στον οποίο η ελλάδα οφείλει να 
επενδύσει είναι της ενέργειας. η αγορά ενέργειας αλλάζει 
ραγδαία, με την πανδημία να επιταχύνει τις εξελίξεις (μείωση 
ζήτησης και τιμών, εξορθολογισμός επενδύσεων). Υπό τις 
παρούσες συνθήκες, κοιτάσματα που βρίσκονται σε μεγά-
λα βάθη, ορισμένα εκ των οποίων σε αιγαίο και ανατολική 
μεσόγειο, δεν έχουν τύχη. το μέλλον (και) της ανατολικής 
μεσογείου βρίσκεται στην αξιοποίηση των απε, στον απόη-
χο του ευρωπαϊκού Green Deal. η ελλάδα κινείται στη σωστή 
κατεύθυνση και πιστώνεται ότι έχει επιταχύνει τις διαδι-
κασίες προσαρμογής στην πράσινη ενέργεια σε συντονισμό 
με την εε, επωφελούμενη κεφαλαίων και τεχνογνωσίας. τα 
επόμενα χρόνια, άλλωστε, η παροχή δανείων και επιδοτήσε-

ων για προγράμματα «πράσινης» ενέργειας θα δημιουργή-
σουν ευκαιρίες στο επιχειρείν, στην αγορά εργασίας και θα 
ανοίξει νέες αγορές στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. μπορούμε, 
πάντως, να καταστούμε σημείο αναφοράς στην ευρύτερη πε-
ριοχή τόσο ως διαμετακομιστές όσο και ως παραγωγοί. αν, 
μάλιστα, καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε μεγάλες ποσότη-
τες ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής), θα α-
ποκτήσουμε τη δυνατότητα να εξελιχθούμε ακόμη και σε πύ-
λη διάθεσης ενέργειας σε μια περιοχή, της νοτιοανατολικής 
μεσογείου, που παραμένει αποκομμένη από τα δίκτυα και τις 
ώριμες αγορές της κεντρικής ευρώπης. τότε, τα οφέλη θα εί-
ναι πολλαπλά: οικονομικά, γεωπολιτικά, ενώ θα ενισχύσουν 
το αποτύπωμά μας σε γειτονικά κράτη και θα μας θωρακίσουν 
σε σχετικό βαθμό έναντι εθνικών απειλών.  

Τέλος, το Εθνικό Κέντρο πρέπει να συνδεθεί άρρηκτα με την 
ομογένεια και τη διασπορά που διαβιοί σε όλα τα μέρη του 
πλανήτη. αν οι συμπατριώτες μας έχουν την κατάλληλη κα-
θοδήγηση, 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 πολι-
τικών μας.

* Ο Κωνσταντίνος Φίλης είναι Εκτελεστικός Διευθυντής ΙΔΙΣ, Παντείου Πανεπιστημίου 

& Αναλυτής Διεθνών Θεμάτων του Ant1

Tου Κωνσταντίνου

Φίλη
  Αλλαγή υποδείγματος

Δ
10

25 - 31 ΜΑΡΤιου 2021 A.V. 41 



τενίζοντας τα επομενα 100 χρονία από 
τη σημερινή βάση του εορτασμού των 200 ετών 
της εθνικής παλιγγενεσίας δεν θα έπρεπε να 
ξεχνάμε, όπως δυστυχώς συνηθίζουμε, και 
τους Έλληνες λόγιους της Διασποράς που υ-
πήρξαν οι θεμελιωτές του εθνικού Διαφωτι-

σμού. ίδιαίτερα τις τρεις κύριες ομάδες λογί-
ων στα τέλη του 18ου αιώνα: στη Βιέννη (ρήγας 

Βελεστινλής), στο παρίσι (αδαμάντιος Κοραής) και 
στα ίωάννινα (αθανάσιος Ψαλλίδας). Γιατί οι Διαφωτιστικές αυτές 
ιδέες ήταν που οδήγησαν τον γηγενή πληθυσμό στην αφύπνιση 
της εθνικής του συνείδησης και στη σύνδεσή του με την πνευμα-
τική κληρονομιά της αρχαίας ελλάδας. μια αφύπνιση που ήταν 
απαραίτητη για τη μετέπειτα γένεση της επαναστατικής συνείδη-
σης των ελλήνων και τη διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους. 
ςήμερα, όμως, η επιβίωση της χώρας μας σ’ ένα γοργά αναπτυσσό-
μενο σύγχρονο επιστημονικό και τεχνολογικό περιβάλλον παγκο-
σμιοποίησης απαιτεί ένα νέο είδος εθνικού Διαφωτισμού. Έναν 
Διαφωτισμό που εμπιστεύεται τη δύναμη του ορθού λόγου, που 
αντιμάχεται την οποιαδήποτε αυθεντία, ενώ συγχρόνως πιστεύει 
στη δυνατότητα βελτίωσης του ανθρώπου μέσα από τη σωστή κα-
τανόηση και χρήση της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας.

Όπως έγραφε και ο Αριστοτέλης πριν από 2.300 χρόνια: «Πάντες άν-
θρωποι του ειδέναι ορέγονται φύσει». είναι στη φύση του ανθρώπου 
να θέλει να μάθει. είναι αυτό που μας κάνει κυνηγούς της γνώσης, 
πειραματιστές και εξερευνητές. απ’ όλα τα όντα πάνω στη Γη, μόνο 
εμείς διερωτόμαστε τι κάνει τον Ήλιο να λάμπει, γιατί το ουράνιο 
τόξο ακολουθεί την καταιγίδα, με ποιον τρόπο τα πουλιά πετάνε. 
μόνο εμείς διερωτόμαστε τι κρύβεται πίσω από τον επόμενο λόφο, 
ή πέρα από την απέραντη θάλασσα. Κι έχουμε πάντα αναρριχηθεί 
στον λόφο, κι έχουμε πάντα διασχίσει τον ωκεανό. Ίσως κάτι βαθιά 
χαραγμένο στη γενετική μας δομή να είναι αυτό που μας ωθεί να 
μάθουμε το τι είμαστε και από πού προήλθαμε. που μας ωθεί στην 
περιπέτεια της εξερεύνησης. Γιατί είμαστε προικισμένοι με την ι-
κανότητα να σκεφτόμαστε, να αισθανόμαστε και να διερωτόμαστε. 
είναι η μοίρα μας, και ίσως ο σκοπός μας, να αναπτυσσόμαστε και 
να προοδεύουμε καθώς επιδιώκουμε να μάθουμε και να δώσουμε 
έννοια και σημασία στο ςύμπαν στο οποίο ανήκουμε, σε μία ατέρ-
μονη ίσως προσπάθεια ερευνών.
αυτή την ανθρώπινη τάση θα πρέπει να αναπτύξει και η χώρα 
μας στα επόμενα 100 χρόνια ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάπτυξη 
των νέων μας παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εχέγγυα μέσα από 
μια σωστή εκπαίδευση και παιδεία. Γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι 

όποιος έχει πράγματι όνειρα θα βρει στη συνέχεια μόνος του τον 
τρόπο να τα υλοποιήσει. Γιατί η υλοποίηση των ονείρων του καθε-
νός μας δεν γίνεται με νομοθετήματα ή κρατικές παρεμβάσεις, αλ-
λά με τη δημιουργία και καλλιέργεια ενός προσωπικού οράματος 
για το αύριο και την πίστη ότι τα πάντα μπορούν να πραγματοποι-
ηθούν με τη δική μας προσωπική προσπάθεια και αγάπη γι’ αυτό 
που κάνουμε. αυτή η αγάπη ήταν άλλωστε που έκανε κι εμένα να 
ασχοληθώ εδώ και μισό αιώνα με την εκλαΐκευση και διάχυση της 
επιστήμης με έναν τρόπο απλό και κατανοητό απ’ όλους.

Γιατί, κατά τη γνώμη μου, η μετάδοση των γνώσεων θα πρέπει να 
γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι πιο βασικές έννοιες τουλάχιστον 
να είναι κατανοητές από κάθε άτομο, ακόμη κι από εκείνους που 
δεν διαθέτουν κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση. είναι άλλωστε καθή-
κον των «ειδικών» να μεταδίδουν αυτά που ξέρουν στους μη ειδι-
κούς με έναν απλό και κατανοητό τρόπο και σε καθημερινή βάση. 
ςήμερα πια έχουμε την τύχη ακόμη και οι πιο πετυχημένοι επι-
στήμονες να θεωρούν τιμή και υποχρέωσή τους να ασχολούνται με 
τη διάχυση και την εκλαΐκευση της επιστήμης. Κι όχι μόνο αυτοί, 
αλλά και οι νεότεροι συνάδελφοι που έχουν αδράξει τον δαυλό της 
σύγχρονης εκλαΐκευσης με τεράστια απήχηση στο youtube, γιατί 
η ουσία βρίσκεται στο αποτέλεσμα κι όχι στις προσφωνήσεις ή 
στους επιθετικούς προσδιορισμούς.

Λένε ότι η επιστήμη και η επιστημονική έρευνα μας απελευθερώνει 
από τον εγωκεντρισμό μας. Και είναι αλήθεια γιατί οι αστρονόμοι 
γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο μικροσκοπικός είναι ο πλανήτης μας 
και πόσο απέραντο είναι το ςύμπαν, και δεν νομίζω να υπάρχει κα-
λύτερος τρόπος για να κατανοήσουμε τη μικρότητα και το εφήμερο 
της παρουσίας μας στο ςύμπαν. Για σκεφτείτε: αν σμικρύναμε το 
Ηλιακό μας ςύστημα ένα τρισεκατομμύριο φορές τότε αυτό θα είχε 
το μέγεθος ενός μεγάλου δωματίου και ο Ήλιος θα είχε το μέγεθος 
του κεφαλιού μιας καρφίτσας, ενώ το πλησιέστερο σ’ εμάς αστρι-
κό σύστημα (ο άλφα Κενταύρου) θα βρίσκονταν σε απόσταση 42 
περίπου χιλιομέτρων. ςτην ίδια σμίκρυνση ο Γαλαξίας μας θα είχε 
διάμετρο 1.000.000 χιλιομέτρων, ενώ το πάχος του στο κέντρο θα 
έφτανε τα 100.000 χιλιόμετρα. ςε όλη του μάλιστα την έκταση ο Γα-
λαξίας μας θα στολίζονταν από 200 δισεκατομμύρια άστρα καθένα με 
μέσο μέγεθος το κεφάλι μιας καρφίτσας σε αποστάσεις 40 περίπου 
χιλιομέτρων το ένα από τ’ άλλο. ςτο ςύμπαν υπάρχουν περίπου ένα 
τρισεκατομμύριο τρισεκατομμύρια άστρα. τόσα άστρα, όσοι είναι και 
οι κόκκοι της άμμου όλων των ωκεανών της Γης. Και παρ’ όλα αυτά 
βρίσκουμε ένα δισεκατομμύριο τρισεκατομμύρια άτομα, στην ύλη 
που περιέχεται μέσα σε μία μόνο δαχτυλήθρα.

Απασχολημένοι από τις δραστηριότητες της καθημερινής μας ζωής, 
δεν είμαστε σε θέση να προβλέψουμε το μέλλον των σύγχρονων 
ανακαλύψεων. αυτό, άλλωστε, συνέβαινε ανέκαθεν. Όταν η βα-
σίλισσα Βικτωρία της αγγλίας επισκέφτηκε τον Michael Faraday 
στο εργαστήριό του και τον ρώτησε σε τι θα χρησίμευαν οι ανακα-
λύψεις του, ο Faraday της απάντησε: «ςε τι χρησιμεύει, μεγαλειο-
τάτη, ένα μωρό;» περίπου 50 χρόνια αργότερα ο J.J. Thomson α-
νακάλυψε το ηλεκτρόνιο όταν κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί 
(στα πρόθυρα του 20ού αιώνα) με ποιον τρόπο το ηλεκτρόνιο θα 
μπορούσε να αλλάξει την ανθρωπότητα. Κι όμως, οι ανακαλύψεις 
των Faraday και Thomson ήταν αυτές που οδήγησαν σε όλες τις 
μετέπειτα εφαρμογές που βασίζονται στον ηλεκτρισμό!

Γι’ αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ όσα μας δίδαξε η ιστορία της ε-
πιστήμης, γιατί δεν είμαστε σε θέση να προβλέψουμε τις συνέπειες 
μιας επιστημονικής ανακάλυψης, αφού κάθε πρόσθετο κομμάτι 
γνώσης, οσοδήποτε περίεργο, άσχετο ή αφηρημένο κι αν φαίνεται 
στην αρχή, καταλήγει άμεσα ή έμμεσα, αργά ή γρήγορα, σε κάποια 
πρακτική εφαρμογή. αν δεν συνεχίσουμε την ανάπτυξη της επι-
στήμης και τον εμπλουτισμό των γνώσεών μας, άσχετα με την άμεση 
χρησιμότητά τους, γρήγορα θα ταφούμε κάτω από το βάρος των προ-
βλημάτων μας, γιατί η επιστήμη του σήμερα είναι η λύση του αύριο.

*Ο Δ.Σ. είναι αστροφυσικός, επίτιμος διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου

Tου Διονύση

Σιμόπουλου
  Ατενίζοντας τα επόμενα 100 χρόνια
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αι την έχει από το απόγευµα 

της 24ης Μαρτίου 2021, που το 

θεαµατικό ανακαινισµένο κτίριο 

της Εθνικής Πινακοθήκης της Ελ-

λάδας ανοίγει τις πόρτες του για 

να υποδεχθεί τους επίσηµους 

προσκεκληµένους της ελληνι-

κής κυβέρνησης που ήρθαν για 

τη µεγάλη εθνική γιορτή. Όλοι 

οι πίνακες της έκθεσης «Το 1821 
στη ζωγραφική. Η Ελλάς απαιτεί 
την ιστορικήν Πινακοθήκην της» 
είναι εµβληµατικά έργα τα οποία 

οι δηµιουργοί τους τα εµπνεύ-

στηκαν από τον Αγώνα της Ανε-

ξαρτησίας των Ελλήνων. 

Η Νέα Εθνική Πινακοθήκη στο 

εντελώς ανακαινισµένο κτίριο, 

µε τους διπλάσιους χώρους από 

παλιά, παίρνει τη θέση της στον 

κατάλογο των ανάλογων ευρω-

παϊκών µουσείων.

Το νέο µουσείο, µεγαλύτερο, 

µε έναν επιπλέον όροφο, νέα αι-

σθητική, πιο αέρινο, γεµάτο φυ-

σικό φως, µε τις γυάλινες επιφά-

νειες που καθρεφτίζουν τον Λυ-

καβηττό και τον αττικό ουρανό, 

µε το νερό που κυλάει κάτω από 

τη γέφυρα αναπαριστώντας την 

κοίτη του Ιλισού ποταµού, είναι 

το επιβλητικό και συγχρόνως α-

νάλαφρο καινούργιο τοπόσηµο 

της πόλης.

Οι πολίτες της Αθήνας αναµέ-

νουν το τέλος της πανδηµίας για 

να επισκεφτούν τη νέα Εθνική 

Πινακοθήκη, το καινούργιο κα-

µάρι της πόλης. Το εµβληµατικό 

µουσείο του Αλέξανδρου Σού-

τσου θα ανοίξει πάλι τις πόρτες 

του στο φιλότεχνο κοινό. Ήδη 

έχει µεταµορφώσει, έχει οµορ-

φύνει την εικόνα στην περιοχή 

του Χίλτον.

Η ΕΛΛΑΣ 
ΑΠΑΙΤΕΙ 

ΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ
 ΤΗΣ

διαβιοί

Κ
Η Νέα Εθνική Πινακοθήκη 

παίρνει τη θέση της στον κατάλογο 
των μεγάλων ευρωπαϊκών μουσείων
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Οι καλλιτέχνες µπορούν να στείλουν ψηφιακά το έργο τους µέχρι τις 

31/8/2021 στο mail 

art1821@athensvoice.gr 

H ATHENS VOICE ΚΑΙ Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΕΛΛΑ∆Α 2021», ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

Καλλιτέχνες από όλο το δηµιουργικό φάσµα
 (εικαστικοί, γλύπτες, video artists, φωτογράφοι, street 

artists) καλούνται να φιλοτεχνήσουν ένα έργο 
που θα αφορά το πώς βλέπουν την Ελλάδα σήµερα, 

200 χρόνια µετά από την Ελληνική Επανάσταση.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ
Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει τα 21 επικρατέ-
στερα έργα που θα πληρούν αισθητικά και 
εννοιολογικά την ιδέα της ∆ράσης. Τα έργα 
θα εκτεθούν, εφόσον το επιτρέψουν οι συν-
θήκες, το φθινόπωρο σε µια µεγάλη έκθεση 
σε χώρο Τέχνης του ∆ήµου Αθηναίων.

ON LINE ΓΚΑΛΕΡΙ
Όλα τα έργα θα αναρτώνται σε ειδικά  
διαµορφωµένη Digital Gallery στον 
ιστότοπο της ATHENS VOICE.

ΒΡΑΒΕΙΑ
Τα 3 καλύτερα, σύµφωνα µε την Κριτική Επι-
τροπή, έργα θα βραβευτούν µε το χρηµατικό 
ποσό των  €10.000 που θα καλύψει η εται-
ρεία Groupama (1ο βραβείο €5.000, 
2ο βραβείο €3.000, 3ο βραβείο €2.000).

●  Τα πρώτα 200 έργα που θα σταλούν 
ψηφιακά στην Athens Voice θα τυπωθούν 
παρουσία του καλλιτέχνη σε 4 αντίτυπα 
µε ψηφιακή µεταξοτυπία 35Χ50 από την 
Technoprana και θα χαριστούν στους καλ-
λιτέχνες.
● Τα 21 έργα της έκθεσης θα κυκλοφορή-
σουν σε κατάλογο, αλλά και σε µορφή συλ-
λεκτικού ηµερολογίου και σε αφίσα.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ 
Όλα τα έργα θα δηµοσιευτούν σε ειδικό 
Τεύχος-Αφιέρωµα µε εξώφυλλο το έργο που 
θα κερδίσει το πρώτο βραβείο.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Λεπτοµέρειες για τη σύνθεση της Κριτικής 
Επιτροπής, την επιλογή των έργων, τις εκτυ-
πώσεις, την έκθεση θα ανακοινωθούν στο 
athensvoice.gr

«200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821.  ΚΑΙ ΜΕΤΑ;»

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

D i g i t a l  p r i n t i n g
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ΜΕΓΑΛΟΣ 
ΑΝΟΙΧΤΟΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

200 χρόνια από 
την Επανάσταση του 1821.

Και μετά;

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
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11 ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ 

ΕΜΠΝΕΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΙ ΜΑΣ 
ΣΤΕΛΝΟΥΝ 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥΣ

Το

αλλιώς
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Αντώνης Κυριακούλης 
 

Λασκαρίνα και Μαντώ, δύο φίλες από δω 

Βγες Μαντώ στο καλντερίμι
να σου πω το μυστικό

ο Παλ Πατ θα μας τινάξει
όλο μας τον τουρισμό

Να φοβάσαι Μαυρογένους
σε τουριστική season

δεν σηκώνουνε λαβάρων
παρά μόνο αφισών

 
«Λασκαρίνα και Μαντώ», 27x35 εκ., 2021, 

σπέσιαλ για την ATHENS VOICE 1821, ακουαρέλα

Αντώνης

Κυριακούλης
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Ξεχνιέµαι, πολλές φορές, ανάµεσα σε παιδικά παιχνίδια. Ψάχνω σε σκονισµένα 
συρτάρια. Ανακαλύπτω τα παλιά µου στρατιωτάκια. Ταξιθετώ σκηνές µε όπλα. 
Οργανώνω φανταστικές µάχες. Παρελάσεις µε µπάντες και ελληνικές σηµαίες. 
Ακούω παράξενες µουσικές. Παρατηρώ από ψηλά. Υποκρίνοµαι. Ξαπλώνω στο 
πάτωµα. Ξεφυλλίζω παραµύθια. Καταγράφω µαγικές ιστορίες. Περιφέροµαι σε 
ψηλά, γκρίζα δωµάτια. Υποκύπτω σε ελκυστικές ζαβολιές, σε υπαινιγµούς, σε 
βλέµµατα. Θυµάµαι σχολικές γιορτές, ποιήµατα που ξέχασα. Ζωγραφίζω µε 
αόριστες πινελιές. Αφήνοµαι στην αθανασία της στιγµής. ∆εν θέλω να 
µεγαλώσω. Σκηνοθετώ, εντέλει, τη δική µου πραγµατικότητα. ∆ιαβάλλω την 
αλήθεια των µεγάλων. Ελπίζω.

 
«∆ύο στρατιωτάκια», 2017, 30x40 εκ., ακρυλικά σε µουσαµά

Γιάννης

Αδαμάκης Αδαμάκης Αδαμάκης Αδαμάκης Αδαμάκης Αδαμάκης Αδαμάκης Αδαμάκης Αδαμάκης Αδαμάκης Αδαμάκης Αδαμάκης Αδαμάκης Αδαμάκης Αδαμάκης Αδαμάκης Αδαμάκης Αδαμάκης Αδαμάκης Αδαμάκης Αδαμάκης Αδαμάκης Αδαμάκης Αδαμάκης 



25 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 A.V. 49 

Ο Τσολιάς μας, λοιπόν... 200 χρόνια

Σχεδίασα αυτη την καρικατουρίστικη εκδοχή για ένα κοµικ στα πρώ-

τα τεύχη της Α.V. Και κάποτε, µάλιστα, τη µορφή αυτή τη συνάντησα 

µε σάρκα και οστά (χωρίς τη φουστανέλα) σε κάποιο bar του κέ-

ντρου γεµάτη µε τις αντιφάσεις που πάντα σε κάνουν να απορείς 

και να κοιτάς ξανά για να βγάλεις άκρη καχύποπτα. Όταν σκέφτοµαι 

τον Τσολιά, σκέφτοµαι συνειρµικά τον µεγάλο Γιάννη Τσαρούχη και 

τον στοχασµό του πάνω σε αυτή την αντίφαση της Ελληνικότητας, 

που ζητάει τη θέση της, και την ανάγκη µας για Μοντερνισµό. Και τι 

άσκοπη σύγκρουση, όµως, καθώς η αντίφαση είναι βασικό στοιχείο 

του Μοντερνισµού. Συνεπώς, το σύµβολο του Τσολιά για µένα συ-

µπυκνώνει διαχρονικά την άσκοπη σύγκρουση του Έλληνα µε τον 

εαυτό του. Τσολιάς µπροστά στο µνηµείο του άγνωστου στρατιώτη 

ή τσολιαδάκι φολκλόρ σουβενίρ από απέναντι; 

Νεκτάριος

ΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλοςΣταματόπουλος
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Το κόµικ προέρχεται από το 
βιβλίο «21+1 συγγραφείς 

γράφουν - καλλιτέχνες 
εικονογραφούν για το 1821», 

εκδόσεις Παπαδόπουλος
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Χρήστος Μποκόρος 
Λεπτοµέρεια από παλαιότερο έργο του 2008 µε τίτλο «Εθνική µνήµη Ι», ζωγραφισµένο µε χρώµατα λαδιού σε πανί και ξύλο. 

Αυτό τον καιρό ο Χρήστος Μποκόρος ετοιµάζει την έκθεση µε τίτλο «Η γιορτή /δόξα µονάχη», επετειακή τιµή στους ανθρώπους του 1821. 

Προγραµµατίζεται για τα µέσα Μαΐου, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισµού (Κουµπάρη 1), απέναντι από τον Εθνικό µας κήπο.

Μποκόρος Μποκόρος Μποκόρος Μποκόρος Μποκόρος Μποκόρος Μποκόρος Μποκόρος Μποκόρος Μποκόρος Μποκόρος Μποκόρος Μποκόρος Μποκόρος Μποκόρος Μποκόρος Μποκόρος Μποκόρος Μποκόρος Μποκόρος 
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Το 1923 ο Αδαµάντιος 
Κοραής αλληλογραφεί 
µε τον Τόµας 
Τζέφερσον, πρόεδρο 
των ΗΠΑ και κύριο 
συντάκτη της 
∆ιακήρυξης της 
Ανεξαρτησίας. Ο 
Τζέφερσον σε επιστολή 
του, αφού προσφέρει 
πλήθος συµβουλών για 
τη συγκρότηση του 
νέου ελληνικού 
κράτους, υµνεί τον 
Όµηρο, τον ∆ηµοσθένη, 
τις αρετές των αρχαίων 
Ελλήνων σοφών και 
ηρώων.
 
«Ευχαριστώ, κ. 
Τζέφερσον», 2021, 
43x58x3 cm, µικτή 
τεχνική: χαρτί και 
χαρτόνι, κοπή λέιζερ, 
ζωγραφική µε µελάνι 
και ακουαρέλα, 
συναρµολόγηση, 
φωτογράφιση (φωτό 
Γ. Βδοκάκης). 
Για το βιβλίο «21+1 
συγγραφείς γράφουν 
- καλλιτέχνες 
εικονογραφούν για το 
1821», εκδόσεις 
Παπαδόπουλος
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Ψάχνοντας θεµατική για µια σειρά µεγάλων σε διαστάσεις έργων µε κυ-

ρίαρχο το ελληνικό στοιχείο, αλλά ταυτόχρονα µε χαρακτήρα ανθρω-

ποκεντρικό, το πρώτο πράγµα που µου ήρθε στο µυαλό ήταν ο Εύζωνας.

Το ανέκφραστο, αυστηρό βλέµµα και το ευθυτενές σώµα των Ευζώνων 

ήταν η δυναµική και η πηγή έµπνευσης για τη δηµιουργία έξι χειροποίη-

των έργων κολάζ από χαρτί πάνω σε καµβά µε τίτλο «The Guard».

Δήμος
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O Ρήγας, ο Spiderman και μερικά ζώα 
που συνάντησα στη Βιέννη
Τον ∆εκέµβριο του 2019 βρέθηκα στη Βιέννη. Με είχε καλέσει η AG18 
Gallery για να λάβω µέρος σε µια έκθεση αφιερωµένη σε νέους Έλλη-
νες καλλιτέχνες. Αποφάσισα να κάνω πρώτα ένα ταξίδι για να πάρω 
ιδέες και να αφιερώσω και εγώ µε τη σειρά µου κάποια έργα σε αυτήν 
τη Βιέννη. Το βράδυ πριν την πτήση µου ένιωθα µια ανησυχία, όπως 
πριν από κάθε µου ταξίδι, και πήγα σε ένα µπαρ των Εξαρχείων για 
ένα «τελευταίο» χαλαρωτικό ποτό. Εκεί είχα την τύχη να συνοµιλήσω 
µε τον συγγραφέα Ευγένιο Α. που βρισκόταν σε µια κοινή παρέα. Του 
είπα πως το πρωί πετάω για τη Βιέννη και κάπως δειλά τον ρώτησα να 
µε συµβουλέψει για τα µέρη που πρέπει να επισκεφτώ. Μου πρότεινε 
ανεπιφύλακτα να πάω στους στάβλους του παλατιού για να δω τα πιο 
όµορφα άλογα, που λέγονται Λιπιτζάνερ. Μου µίλησε για την ταινία 
του Walt Disney «Miracle of the white Stalion» του 1963, που είχε δει 
όταν ήταν παιδί στον κινηµατογράφο στην Κέρκυρα. Επισήµανε τη 
βαθιά αγάπη του για τα ζώα και µε διαβεβαίωσε πως τα άλογα αυτά 
θα µου δώσουν έµπνευση για να κάνω ωραία έργα. Την πρώτη µέρα 
µου στη Βιέννη παρακολούθησα την πρωινή γυµναστική των Λιπι-
τζάνερ, των λευκών αλόγων του παλατιού. Ήταν πράγµατι φαντα-
στικά. Είχα ήδη βρει το θέµα για το πρώτο µου έργο. Θα ζωγράφιζα 
ένα άλογο σε εσωτερικό χώρο. Βγαίνοντας αναζήτησα να αγοράσω 
από αυτούς που φροντίζουν τα άλογα ένα πέταλο για να το φέρω 
σαν δώρο επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ευχαριστώντας τον κύριο 
Ευγένιο Α. (Ακόµα δεν έχω καταφέρει να του το δώσω). Πηγαίνοντας 
προς την γκαλερί, έκανα µια βόλτα στον κεντρικό εµπορικό δρόµο 
της πόλης, που θύµιζε την Ερµού λόγω των καταστηµάτων και της 
πολυκοσµίας.  Αποφάσισα να σταµατήσω για να πάρω το µπρέκφαστ 
µου σε ένα Starbucks. Ο υπάλληλος, που µου έφτιαξε τον καφέ, ήταν 
Έλληνας. Κάθισα σε ένα τραπέζι που είχε πρίζα ηλεκτρικού κοντά 
για τον υπολογιστή µου. Από το διπλανό τραπέζι άκουσα διαλόγους 
στα ελληνικά, ήταν µια παρέα νέων που µάλλον σπούδαζαν εκεί. 
Βγαίνοντας κοντοστάθηκα στη βιτρίνα από ένα µαγαζί µε φθηνά 
σουβενίρ. Από δίπλα µου σταµάτησαν για τσιγάρο δύο κυρίες που 
φορούσαν ακριβά πανωφόρια και ήταν φορτωµένες µε σακούλες 
διάσηµων οίκων µόδας, µιλούσαν και αυτές ελληνικά. Σήκωσα το 
βλέµµα µου και είδα ένα άγαλµα του Spiderman σε φυσικό µέγεθος 
να σκαρφαλώνει τον τοίχο. Ήταν σαν ατραξιόν για τους τουρίστες. 
Στο αριστερό µέρος του Spiderman µε µια έκπληξη «ανακάλυψα» µια 
ανάγλυφη αφιερωµατική πλάκα για τον Ρήγα Φεραίο, που έγραφε 
«Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά». Τι δουλειά έχει ο 
Ρήγας δίπλα στον Spiderman; Γιατί επέτρεψαν στον Spiderman να 
του κλέβει τη δόξα; Όλοι αυτοί οι Έλληνες που περνάνε από αυτό το 
σηµείο κάθε µέρα, τον έχουν άραγε προσέξει; Ο κύριος που δούλευε 
στην καφετέρια; Τα παιδιά που σπουδάζουν; Οι κυρίες µε τα ψώνια; 
Είχαν ποτέ άραγε αναρωτηθεί τι δουλειά είχε ο Ρήγας στη Βιέννη; 
Είχαν ποτέ άραγε έστω κοντοσταθεί για να τον κοιτάξουν; Περισ-
σότεροι Έλληνες γνωρίζουν τον Ρήγα Φεραίο ή τον Spiderman; Έχει 
άραγε σηµασία; Τι είναι «ήρωας» στις µέρες µας; Ο άνθρωπος αρά-
χνη ή ένας ποιητής που ενέπνευσε έναν λαό να επαναστατήσει; Ίσως 
και να έχω άδικο και όντως όποιος «ελεύθερα συλλογάται», πλέον, να 
έχει το δικαίωµα να θαυµάζει περισσότερο έναν άνθρωπο-αράχνη 
παρά έναν ποιητή που µε τις ιδέες του έκανε πολύ αίµα να χυθεί. Ίσως 
καλύτερα να ήµασταν µια µεγάλη Οθωµανική αυτοκρατορία και να 
ετοιµαζόµασταν να γίνουµε «transhumans». Σιγά-σιγά να έχουµε 
εκτός από την επιθυµία αλλά και τη δυνατότητα να µεταµορφωνόµα-
στε σε ζώα και όχι µόνο στην ψηφιακή σφαίρα. Ίσως αυτό να είναι η 
ποίηση στην πράξη και η πραγµατική αγάπη για τα ζώα, το να γίνουµε 
δηλαδή όλοι Spiderman ή άλλου είδους ζω-άνθρωποι, κλέβοντας τις 
ιδιότητές τους. Αυτό που όµως είχε περισσότερη σηµασία για εµένα 
τη δεδοµένη στιγµή είναι πως είχα βρει το θέµα για το δεύτερο έργο 
µου. Θα έκανα ένα πορτρέτο του Ρήγα. Για όσους έχουν απορία, το 
τρίτο έργο µου για αυτή την έκθεση, µετά το άλογο και τον Ρήγα, ήταν 
ένα πορτρέτο του Φρόιντ επηρεασµένο από το βιβλίο του συγγρα-
φέα Ηλία Παπαγιανόπουλου, που µόλις είχε εκδοθεί και διάβασα σε 
αυτό το ταξίδι, και το τέταρτο έργο µου ήταν µια σύνθεση βασισµένη 
στο λογότυπο της τοπικής σοκοφρέτας «Manner». 

Το Πορτρέτο του Ρήγα Φεραίου, που φιλοτέχνησα για την έκθεση 
της Βιέννης, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην 
Πινακοθήκη της Σύρου αυτό το καλοκαίρι. Μια κρυφή µου επιθυµία 
θα ήταν να ξαναταξιδέψω στη Βιέννη και να ξεσκονίσω το ξεχασµένο 
ανάγλυφο του Ρήγα, που δεν έχει καθαριστεί µάλλον ποτέ από τη 
δηµιουργία του, αλλά και να αποκαθηλώσω τον Spiderman που βρί-
σκεται δίπλα του και του παίρνει τη δόξα. 

Καλή εθνική επέτειο να έχουµε, µε αγάπη, ειρήνη και υγεία. 

«Ρήγας Φεραίος», 2020, 90x116,5 εκ., ακρυλικά σε καµβά

Το έργο «Σκύλος Εύζωνας» ανήκει στη σειρά µου µε θέµα την Αλφάβητο 

όπου για κάθε γράµµα της Ελληνικής αλφαβήτου εικονογραφώ ένα 

ζώο πάντα µε ανθρώπινα χαρακτηριστικά, µια δουλειά µε αναφορές 

από τη µυθολογία µέχρι τον Σουρεαλισµό  και µε βάση τους ελευθέ-

ρους συνειρµούς που µου προκαλεί η κάθε λέξη. Ο σκύλος αποτελεί 

ένα από τα πιο οικία κατοικίδια ζώα, η σχέση του µε τον άνθρωπο χρο-

νολογείται από τα πολύ παλιά χρόνια. Συµβολίζει την αγάπη, την αφοσί-

ωση και είναι πιστός φύλακας του σπιτιού, έχουν υπάρξει περιπτώσεις 

σκύλων  που θυσιάστηκαν για το «αφεντικό» τους στην προσπάθειά 

τους να το σώσουν ή να το προστατεύσουν.  

Ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, συνεπώς 

έχει κάθε δικαίωµα επετειακά  να ενδυθεί τη στολή του Εύζωνα! 
 

«Σκύλος ως Εύζωνας στη Ρωµαϊκή Αγορά» (από τη σειρά «Η Αλφάβητος στην 
πόλη»), 2021,  35χ30 εκ, ψηφιακό κολάζ και ακρυλικοί µαρκαδόροι σε χαρτί

Cacao
Rocks
CCacaoacaoacaoacaoacaoacaoacaoacaoacaoacaoacaoacaoacaoacaoacaoacao

(Ιάσων
Μέγκουλας)
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Μαρία 

Μπαχά
 

H ζωή του εθνικού μας ποιητή 
Διονυσίου Σολωμού σε εικόνες

Τυχαία µπήκα στο έργο του. Άκουσα τον Εθνικό Ύµνο πριν 
µερικά χρόνια από τον γιο µου, όταν ήταν πέντε χρονών και 
τον είχε µάθει στο νηπιαγωγείο. Πρώτη φορά τον άκουσα σαν 
να είναι ένα ποίηµα και διαισθάνθηκα ότι κάτι υπάρχει εκεί που 
µ ε  α φ ο ρ ά .  Κ ά ν ο ν τ α ς  έ ρ ε υ ν α  κ α ι  δ ι α β ά ζ ο ν τ α ς  τ η ν 
αλληλογραφία του, ανακάλυψα την προσωπικότητα, την 
ακτινοβολία του, τον άνθρωπο πίσω από τη σχολική κορνίζα. 
Παρόλο που όλοι γνωρίζουµε στίχους του, µοιάζει σαν 
αόρατος. Πρόκειται για µια προσέγγιση στη ζωή και το έργο 
του, όπως το βλέπω εγώ. Με ενδιέφερε πολύ η σκέψη ότι ο 
Σολωµός δεν έγινε απευθείας ο εθνικός ποιητής, υπήρξε και ο 
ίδιος παιδί κι έκανε σκανταλιές, νέος µε παρέες και ανησυχίες 
της ηλικίας κ.λπ. Υπάρχουν καταγεγραµµένες ιστορίες: από το 
πρώτο του σχολείο τον έδιωξαν επειδή ήταν άτακτος. Είναι οι 
ανθρώπινες ιστορίες που µας συνδέουν µε ένα πρόσωπο τόσο 
σπουδαίο και µας φέρνουν σε επαφή µε το έργο του.

Η µυθιστορηµατική εικονογραφηµένη βιογραφία 
της πολυβραβευµένης εικονογράφου Μαρίας Μπαχά, 

µε τίτλο «Μια Ιστορία για τον ∆ιονύσιο Σολωµό», 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο

ΜπαχάΜπαχάΜπαχάΜπαχάΜπαχάΜπαχάΜπαχάΜπαχάΜπαχάΜπαχάΜπαχάΜπαχάΜπαχά
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«Η ενδυµασία στη φωτογραφία είναι του Βάσσου 
Μαυροβουνιώτη, ήρωα της επανάστασης του ’21 
και αργότερα υπασπιστή του βασιλιά Όθωνα. Την 
ενδυµασία αυτή χρησιµοποιούσε την εποχή που 
ήταν υπασπιστής στη βασιλική αυλή. Είναι από τις 
πρώτες ενδυµασίες που φωτογραφίσαµε και την 
φοράει ο συνεργάτης µου Anatoli Georgiev, που 
κεντάει τα έργα επάνω στον καµβά» -Β.Κ. 

Info Από την έκθεση «Ένδυµα 
ψυχής». Τιµώντας τα 200 χρόνια 
από την Ελληνική Επανάσταση, 
οι φορεσιές του Εθνικού 
Ιστορικού Μουσείου 
ζωντανεύουν στον φακό του 
Βαγγέλη Κύρη και  αποκτούν 
ξανά τρισδιάστατη υπόσταση 
µε τη βελόνα του Anatoli 
Georgiev. Προγραµµατίζεται  να 
εκτεθούν στη Συλλογή 
Ελληνικών Ενδυµασιών 
"Βικτώρια Καρέλια", στο 
Αρχοντικό Παύλου 
Κουντουριώτη στην Ύδρα, στο 
Λεβέντειο ∆ηµοτικό Μουσείο 
Λευκωσίας και στο Μέγαρο της 
Παλαιάς Βουλής - ΕΙΜ.

Βαγγέλης

Κύρης
 - Anatoli 

Georgiev
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Αθήνα, ο κήπος του Παραδείσου

Τ ο πρώτο τέταρτο του 19ου αιώνα η Αθήνα 
εξακολουθεί να είναι ο «Κήπος του Παραδεί-
σου». Μια πόλη κοσµοπολίτικη δώδεκα χιλιά-
δων ψυχών, µε εκατόν είκοσι εννέα εκκλησί-

ες, οκτώ τεµένη, πέντε λουτρά και δεκαέξι βρύσες. Και 
ανάµεσά τους σπίτια καλοχτισµένα µε ανοιχτόκαρδους 
ανθρώπους, δροσερούς ανθισµένους κήπους και πάνω 
το Κάστρο της Ακροπόλεως το ξακουστό, µε τα καλλι-
µάρµαρα µνηµεία. Ολόγυρα, στην όµορφη πόλη, ο θα-
λερός ελαιώνας, η ευλογία της Αθήνας. Λίγο παρακάτω 
ο Φαληρικός όρµος και το παµπάλαιο λιµάνι, ο Πειραιάς, 
η θάλασσα που φέρνει τη χαρά της επικοινωνίας και την 
ευµάρεια. ∆ιάσηµοι περιηγητές πηγαινοέρχονται και 
υµνούν πόλη και πολίτες. 

Όµως, η µακραίωνη δουλεία σκιάζει την ωραία εικόνα, 
καθώς τρεις χιλιάδες Οθωµανοί κατακτητές συµβιώνουν 
µε τον ντόπιο πληθυσµό. Είναι αξιοπερίεργο πώς αυτοί, 
οι Οθωµανοί, είναι πλήρως «αθηναιοποιηµένοι», θεω-
ρούν την εθνικότητά τους αθηναϊκή και µιλούν επίσης 
την αθηναϊκή διάλεκτο. Ελάχιστοι από αυτούς γνωρί-
ζουν την τουρκική γλώσσα! Επίσης, πάνω στο περικαλ-
λές Κάστρο, η οθωµανική κατάκτηση επιβεβαιώνεται 
µε την παρουσία χιλίων πεντακοσίων περίπου Τούρκων 
στρατιωτών και των οικογενειών τους. Μέσα σε αυτή την 
ιδιαίτερη ατµόσφαιρα µια ευφορία –ψυχική και πνευ-
µατική– κατακλύζει το ελληνικό στοιχείο της Αθήνας. Οι 
Αθηναίοι νιώθουν πως έφτασε το πλήρωµα του χρόνου 
ώστε να προετοιµαστούν για τη µεγάλη εθνεγερσία. Αι-
σιοδοξούν και κινούν τον τροχό της Ιστορίας. 

Η Αθήνα φαίνεται να πρωτοπορεί. Στα 1813 ιδρύεται η 

Η αθηναιογράφος, ξεναγός και συγγραφέας 10 βιβλίων  ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ γράφει στην ATHENSVOICE 
ενδιαφέροντα και για πολλούς άγνωστα στιγµιότυπα της ζωής και του αγώνα των Αθηναίων, από την ηµέρα που πήραν 

τα όπλα το 1821, µέχρι την οριστική απελευθέρωσή τους το 1833 

«Φιλαθηναϊκή Βιβλιοθήκη» που άµεσα µετονοµάζεται σε 
«Φιλόµουσο Εταιρεία» και ασχολείται µε θέµατα εθνικής 
σηµασίας. Κυρίως, ενισχύει οικονοµικά την εθνοπαιδευ-
τική κίνηση, αφυπνίζει τον αθηναϊκό λαό και ενισχύει 
την προετοιµασία της Επανάστασης. Παράλληλα, δια-
κεκριµένοι Αθηναίοι και όχι µόνον µυούνται στα µυστικά 
της Φιλικής Εταιρείας. Με απόλυτη µυστικότητα, κάτω 
από τα άγρυπνα βλέµµατα των κατακτητών, ενεργοποι-
ούνται για την εξέγερση. Παρασκευάζουν πυρετωδώς 
και αγοράζουν όπλα, οργανώνουν µε λεπτοµέρεια τoν 
ξεσηκωµό. Τον Μάρτιο του 1821 όλα είναι έτοιµα και πε-
ριµένουν εντολή για την ηµέρα που θα εξεγερθούν. Το 
σούρουπο της 25ης Μαρτίου έρχεται το µήνυµα για την 
25η Απριλίου. Ένας µήνας αναµονής µε δυσάρεστες και 
ευχάριστες εκπλήξεις. 

Στις 10 Απριλίου 1821 οι οθωµανικές Αρχές συνεδριά-
ζουν στον Μεντρεσέ της Αθήνας και απαιτούν από τον 
Κατή την εντολή να δώσει «ιλάµι» για να σφαγιασθούν 
όλοι οι άρρενες ορθόδοξοι της Αθήνας άνω των 17 ετών. 
∆ηλαδή περίπου 3.000 µάχιµοι Αθηναίοι θα πρέπει να 
θυσιαστούν, ώστε να νιώσουν οι λιγοστοί Τούρκοι της 
πόλης ασφαλέστεροι σε περίπτωση κάποιας πιθανής 
εξέγερσης. «…Τότε υψώθη µια υπέροχος φυσιογνωµία 
Τούρκου: ο Καδής Χαλήλ Εφένδης, ο οποίος έπεισε τα εξα-
γριωµένα πλήθη αντί της παρανόµου σφαγής, διότι αυτός 
δεν θα έδινε το απαιτούµενον ιλάµι, να ζητήσουν την προ-
σωπικήν εγγύησιν των τριών ∆ηµογερόντων. Και η εγγύη-
σις εδόθη» (Καµπούρογλου). 
Οι τρεις ∆ηµογέροντες της Αθήνας, ο Άγγελος Γέροντας 
(πάππος του ∆ηµητρίου Καµπούρογλου) και οι αδελφοί 
Προκόπιος και Παλαιολόγος Μπενιζέλος (πρωτεργάτες 
της εξέγερσης και µυηµένοι στη Φιλική Εταιρεία) παραδί-
δονται µε αυτοθυσία ως όµηροι. ∆υο µέρες αργότερα οι η-

ρωικοί ∆ηµογέροντες και άλλοι εννέα Αθηναίοι πρόκριτοι 
οδηγούνται από τους Τούρκους στη φυλακή του Κάστρου. 
Η οµηρία τους καταλαγιάζει το µένος των Οθωµανών. 

Η εξέγερση
Το ξηµέρωµα της 25ης Απριλίου 1821 οι Αθηναίοι, µε τη 
σηµαία της Επανάστασης να κυµατίζει στην ανοιξιάτικη 
αύρα, κατευθύνονται προς την πόλη τους. Εισβάλλουν 
από δύο κεντρικές πύλες, της Μπουµπουνίστρας (Ό-
θωνος και Αµαλίας) και των Αγίων Αποστόλων (Ψυρρή). 
Και καταδιώκουν τους πανικοβληµένους Τούρκους στο 
Κάστρο, όπου εκεί θα παραµείνουν καρτερικά επί δεκα-
τρείς µήνες, όσο διαρκεί η ελληνική πολιορκία. 

Με αυταπάρνηση και ενθουσιασµό χίλιοι διακόσιοι Αθη-
ναίοι υπό την αρχηγία του Μελέτη Βασιλείου ξεκινούν 
την πρώτη πολιορκία της Ακροπόλεως. «Ανέβηκαν στα 
βιαστικά και φλάµπουρα εκρατούσαν κι ωσάν λιοντάρια 
τρέχανε και τ’ άρµατα βροντούσαν» (Λαϊκή Μούσα). Οι 
πολιορκηµένοι Τούρκοι καλούν σε βοήθεια τον Οµέρ 
Βρυώνη, ο οποίος εκστρατεύει µε 3.000 άνδρες κατά 
των Αθηναίων. «1821 Ιουλίου 20. Εσκλαβώθη η Αθήνα από 
τον Πασά Οµέρ Βρυώνη και Οµέρ Μπέη. Έκαψαν όλες τις 
εκκλησίες και έκλεψαν όλα τα σπίτια τα αθηναϊκά και οι Χρι-
στιανοί είχαν φύγει εις την Αίγιναν, Κούλουρην και Πόρον» 
(ανωνύµου σηµείωµα). 
Και ενώ τα γυναικόπαιδα παίρνουν τον δρόµο της προ-
σφυγιάς, ο Βρυώνης αποχωρεί και οι Αθηναίοι αγωνι-
στές συνεχίζουν να πολιορκούν τους Τούρκους του Κά-
στρου µε αρχηγό τους τον Παναγή Κτενά. «Ο πόλεµος 
εγένετο καθώς εις τον καιρόν του Οµήρου. Μάλιστα εν ταις 
πολιορκίαις επροχωρούσε αργά. Οι άνθρωποι εσκοτώνο-
ντο µε την ησυχία των…» (∆ιονύσιος Σουρµελής).       

ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ’21 

▶ Πολύ περισσότερες 
πληροφορίες για την 

εξέγερση των Αθηναίων 
το ’21 µπορείτε να βρείτε 

στο 11ο, υπό έκδοση 
βιβλίο της Αρτέµιδος 

Σκουµπουρδή, που θα 
κυκλοφορήσει από τις 

εκδόσεις Πατάκη, µε τίτλο 
«Ψυρρή - Η γειτονιά των 

ηρώων».  
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Πολιτιστική άνθηση μέσα
στη χαρμολύπη

10η Ιουνίου 1822, ξημερώνει η ημέρα της αθηναϊκής 
ανάστασης. Οι αιματηρές θυσίες δεκατριών μηνών δι-
καιώνονται! Η πόλη κυριολεκτικά σείεται από τους πα-
νηγυρισμούς των Ελλήνων αγωνιστών. Όμως η μέγιστη 
αυτή χαρά αμαυρώνεται από ένα φοβερό ατύχημα, που 
προκάλεσε ο ενθουσιασμός της νίκης. «Ο Παναγής Κτε-
νάς ο σώφρων όσω και γενναιότατος Αθηναίος, όστις κα-
τόρθωσε να επιβληθή εις τας τόσας αντιζηλίας, εφονεύθη 
ενώ ακριβώς επανηγύριζε την νίκην, την κατά μέγα μέρος 
οφειλομένην εις αυτόν» (Εγκυκλ. Πυρσός, τόμος 2ος, 
σελ. 131). 

Η άωρη απώλεια του Παναγή Κτενά υπήρξε ολέθρια για 
τα αθηναϊκά πράγματα. Οι διάδοχοί του αποδεικνύονται 
μικρότεροι των περιστάσεων και οι Αθηναίοι απευθύ-
νονται στον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Δυστυχώς, αυτός, 
ο «Ρουμελιώτης Σταυραητός» παραχωρεί την αρχηγία 
στον αδίστακτο Γιάννη Γκούρα, που θα κάνει ακόμα δυ-
σκολότερη τη ζωή των Αθηναίων. Παρά τα σοβαρά προ-
βλήματά τους οι άνθρωποι της Αθήνας, στα τέσσερα 
χρόνια της προσωρινής απελευθέρωσής τους (1822-
1826), βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στην πόλη τους. 
Είναι η ίδια εποχή που ο Μωριάς στενάζει από τον Εμφύ-
λιο σπαραγμό των αγωνιστών, καθώς κατασπαταλώνται 
τα «Αγγλικά Δάνεια» και η στρατιά του Ιμπραήμ σκορπά 
τον θάνατο κατακαίοντας τα πάντα! 
Ωστόσο, Αθηναίοι και «Φιλόμουσος Εταιρεία» ιδρύουν 
πέντε σχολεία (ένα από αυτά είναι θηλέων, για τα κορά-
σια!), νοσοκομείο, ορφανοτροφεία για πληγέντες και 
πληττόμενους. Επίσης, μεριμνούν πέραν των ανθρώ-

πων, για τις αρχαιότητες και τα καλλιμάρμαρα μνημεία. 
Παράλληλα, προσπαθούν να οργανώσουν με τον Γάλλο 
φιλέλληνα Φαβιέρο τακτικό στρατό. Δικαίως ο Σουρμε-
λής γράφει: «Μαζί με τον Άρην, οι Αθηναίοι επεμελούντο 
–όχι με λιγότερον ζήλον– και τας Μούσας και την παιδείαν. 
Η νεολαία επροχώρει εις τα μαθήματα και ο αριθμός των 
μαθητών ηυξάνετο ημέρα με την ημέρα».  Εκδίδεται και η 
πρώτη εφημερίδα τους, η «Εφημερίς Αθηνών». Σε ένα από 
τα τελευταία φύλλα της εν όψει της τουρκικής εισβολής 
του Κιουταχή προτρέπει τους Αθηναίους: «Τρέξατε όπου 
σας κράζει ο Άρης!». 

Τρέξατε όπου σας κράζει ο Άρης
Και οι Αθηναίοι τρέχουν να προλάβουν τον όλεθρο… 
Στις 3 Αυγούστου 1826 ο Κιουταχής κυριεύει την Αθή-
να, τα γυναικόπαιδα παίρνουν πάλι τον γνωστό δρόμο 
της προσφυγιάς και οι Έλληνες αγωνιστές οχυρώνο-
νται στην Ακρόπολη. «Ο Ήλιος εβασίλεψε, Έλληνά μου 
εβασίλεψε και το φεγγάρι εχάθη» παίζει και τραγουδά με 
τον ταμπουρά του ο Μακρυγιάννης που παραμένει στο 
Κάστρο ως τις 17 Νοέμβρη 1826. Τότε, επιχειρεί ηρωική 
έξοδο για να ζητήσει βοήθεια. 

Ο Καραϊσκάκης στρατοπεδεύει στον Πειραιά και προσπα-
θεί να ανεφοδιάσει τους πολιορκημένους στο Κάστρο 
της Αθήνας. Οι αγώνες του για την υπεράσπιση της Ατ-
τικής θυμίζουν το παλαιό σφρίγος των πρώτων χρόνων 
της εξέγερσης. Καταχείμωνα επιχειρεί την επική εκστρα-
τεία στη Ρούμελη και απελευθερώνει το μεγαλύτερο μέ-
ρος της! Παρά ταύτα, η ελληνική διοίκηση στη Γ’ Εθνοσυ-
νέλευση (άνοιξη 1827) ορίζει αρχιστράτηγο και ναύαρχο 
για τη διάσωση της Αθήνας δύο Άγγλους (Τσωρτς και 
Κόχραν), άσχετους με την ελληνική πραγματικότητα. 

Η απώλεια του Καραϊσκάκη (23 Απριλίου 1827) και την 
επομένη ημέρα οι λανθασμένες επιλογές των Άγγλων 
βετεράνων οδηγούν τους Έλληνες αγωνιστές στην ολέ-
θρια μάχη του Αναλάτου (24 Απριλίου 1827). Μολονότι 
«οι Αθηναίοι ατρόμητοι στα τούρκικα πιστόλια, μηδέ χάρο 
σκιάζονται, μηδέ λυπούνται νειότη», ηττώνται και απο-
χωρούν από την Αττική. Οι πολιορκημένοι του Κάστρου, 
χωρίς ελπίδα για ενισχύσεις, αναγκάζονται να παραδώ-
σουν την Ακρόπολη. 25 Μαΐου 1827, η Αθήνα και το Κά-
στρο της το ξακουστό παραδίδονται στους Τούρκους… 

Η λύτρωση
Μετά από τόσους αγώνες και θυσίες οι Αθηναίοι, που 
βρέθηκαν τόσο κοντά στη σωτηρία τους, γεύονται τώρα 
τη νέα δουλεία. Αλλά, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Γέρος 
του Μωριά, «Ο χαμός, αδέλφια, είναι μεγάλος. Ο Θεός όμως 
είναι μεγαλύτερος». Μια ανάσα πριν το χείλος της αβύσ-
σου, όπως στο αρχαίο δράμα, έρχεται ο «από μηχανής 
Θεός» να σώσει Αθηναίους και Έλληνες. Η ευεργετική 
Ναυμαχία του Ναυαρίνου (20 Οκτωβρίου 1827) και στη 
συνέχεια το πρωτόκολλο του Λονδίνου (3 Φεβρουαρίου 
1830) οδηγούν στην πολυπόθητη λύτρωση. 

«Το μέρος που ’σκισ’ ο σεισμός, ευθύς εγέμισε άνθη…» (Δ. 
Σολωμός) και η Αθήνα από τον μεγάλο κύκλο των χαμέ-
νων ανοίξεων και τις στάχτες των πολέμων βιώνει την 
πραγματική εαρινή επέλαση, όταν την 31η Μαρτίου 1833 
φεύγουν οι τελευταίοι Τούρκοι από την Ακρόπολη. Η ευ-
δαιμονία της αναγέννησης πλανάται παντού. Αθηναίοι 
και λοιποί  Έλληνες δικαιώνονται. A

▲ Η πολιορκία των 
Αθηνών.  Σκέψεις 
Μακρυγιάννη διά χειρός 
Παναγιώτη Ζωγράφου. 

την 31η 
Μαρτίου 1833 

φευγουν 
οί τελευταίοί 

τουρκοί 
απο την 

ακροπολη. 
η ευδαίΜονία 
της αναγεν-

νηςης 
πλαναταί 
παντου.
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ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ
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ΚΑΙ ΤΑ ΣΙΓΚΟΥΝΙΑ 
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Θ. ΠΑΥΡΙΑΝΟΥ
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Mπορεί στα σχολίκα βίβλία να διδασκόμαστε για 
τις μάχες και τον αγώνα των ηρώων του 1821 
που πολεμούσαν με λερωμένες φουστανέλες 
για την ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία. 
Υποκλινόμαστε μπροστά στο μεγαλείο τους, 
όμως υπάρχει και μια άλλη ίστορία, που δεν δι-
δάσκεται και έχει να κάνει με την προσωπική 
ζωή των αγωνιστών. Ψάξαμε στα παλιά αρχεία 

και βρήκαμε κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. 
 
Δεν ήταν μόνο οι αγάδες κι οι πασάδες που ζούσαν με τα χανουμάκια και 
τα γιουσουφάκια τους. οι κλέφτες και οι αρματωλοί ήταν κι αυτοί μερακλή-
δες, το έλεγε η περδικούλα τους, όχι μόνο στα πεδία των μαχών αλλά και 
στο κρεβάτι. πίσω από τα βλοσυρά βλέμματα κρύβονταν άντρες φλογεροί 
που το αίμα τους έβραζε. βέβαια την εποχή της επανάστασης θεωρούσαν 
ότι οι ερωτικές σχέσεις θα έφερναν γρουσουζιά. Έλεγαν πως «πολεμιστής 
που θα μαγαριστεί θα τον φάει μαύρο φίδι». Υπήρχαν όμως πολλοί που δεν 
έπαιρναν στα σοβαρά αυτή την απειλή. 
 
ο Γεώργιος Καραϊσκάκης ήταν ένας από αυτούς. Μάγκας, λάτρης της 
ηδονής, αθυρόστομος και αισχρολόγος, ακόμα και την ώρα της μάχης 
έκανε διάφορα για να ανυψώσει το ηθικό των ανδρών του. σύμφωνα με 
τον βιογράφο του Γεώργιο Γαζή, σε μια μάχη με τους τούρκους, «Διά να τους 
ατιμάσει και να τους εξουδετερώσει περισσότερο, έδειξεν αυτοίς τον πισινόν 
του γυμνόν. Ένας Τούρκος κρυμμένος εις κάποια κλαδιά, τον τουφέκισεν και τον 
λάβωσε εις τους δυο μηρούς και εις την μέσην του μορίου». 
ο καραϊσκάκης ήταν παντρεμένος, δεν μπορούσε όμως χωρίς ερωμένη. 
είχε συνεχώς μαζί του τη Μαριώ, μια τουρκοπούλα που την είχε κάνει χρι-
στιανή, την έντυνε σαν άντρα και τη φώναζε Ζαφείρη! κάποτε χρειάστηκε 
να πάει στη γυναίκα του και επειδή δεν μπορούσε να αποχωριστεί τη Μα-
ριώ, την πήρε μαζί του. Όταν έφτασαν, η Μαριώ, για να δικαιολογήσει τον 
ρόλο της, άρχισε να την πέφτει στα κορίτσια του σπιτιού. Η γυναίκα του, 
η Γκόλφω, διαμαρτυρήθηκε και τότε αυτός γύρισε και της είπε: «Mη μου 
χολιάζεις μωρή, έχω π@@τσο και για σένα». Η μαγκιά του καραϊσκάκη ήταν 
διαδεδομένη παντού. κάποτε έστειλε ένα γράμμα σε ένα ξαδελφό του, 
όπου μιλώντας για ένα μισητό εχθρό του, τον Γιάννη Μπουκουβάλα, μετα-
ξύ άλλων έγραφε: «...ας έλθει κι αυτός και οι Σουλιώτες και ο Πορδαντρέας, 
γ@@ώ την αδελφή του, και όλο το Ξηρόμερο και ο μισός Βάλτος, γ@@ώ τα 
κέρατα ολονών... «ακόμα και την ώρα του θανάτου του, όταν λαβώθηκε και 
όλοι μαζεύτηκαν γύρω του, λέγεται ότι ψιθύρισε, πριν ξεψυχήσει: "Ξέρω 
ποιός με λάβωσε. Αν ζήσω, θα τον γ@@@σω!» 
 
ο Κολοκοτρώνης ήταν επίσης ένας μεγάλος Δον Ζουάν της εποχής. 
είχε αφήσει  τη γυναίκα του και τα παιδιά του στο σπίτι και αυτός τριγύριζε 
στα όρη και στα άγρια βουνά με τη μόνιμη ερωμένη του, τη Μαργαρίτα. την 
είχε συναντήσει σε ένα μοναστήρι της Ύδρας και από τότε την είχε μαζί του 
συνέχεια. στα χέρια της ξεψύχησε. ο κολοκοτρώνης, παρ' όλα αυτά, ήταν 
αυστηρός με τους κατωτέρους του, όταν κεράτωναν τις γυναίκες τους και 
συχνά έβγαζε πύρινους λόγους εναντίον όσων είχαν εξωσυζυγικές σχέ-
σεις. κάποτε, στο Μυστρά, οι στρατιώτες του πήγαν με κάποιες πόρνες για 
να εκτονωθούν. οι φρουροί έπιασαν δύο πόρνες και τις πήγαν μπροστά του 
για να τις τιμωρήσει. εκείνος τότε διέταξε να γδυθούν και να κυλιστούν σε 
ένα χωράφι με τσουκνίδες. αυτή ήταν  η πρωτότυπη τιμωρία τους. 
κάποτε, ένας πασάς προσπαθούσε να τον πείσει να γίνει Μωαμεθανός. ο Γέ-
ρος του Μοριά τον ρώτησε αν πρέπει να κάνει περιτομή.  Όταν ο τούρκος του 
απάντησε καταφατικά, γυρίζει και του λέει: «Άσε πασά μου, γιατί αν αλλαξοπι-
στήσω, στον άλλο κόσμο θα με τραβάει ο Χριστός από τα μαλλιά και ο Μωάμεθ 
από τον π@@τσο! Δεν θέλω να βάλω σε καβγά δυο τέτοιους δεσποτάδες...» 
 
Δάσκαλος του Κολοκοτρώνη ήταν ο καπετάν Ζαχαριάς, που ήταν γνω-
στός κλέφτης και έδρασε στα βουνά του Μοριά πριν την επαναστατική 
περίοδο. τον έτρεμαν όλοι, Tούρκοι και Έλληνες. οι γυναίκες όμως τον λά-
τρευαν. Γιατί μπορεί να ήταν βίαιος και άγριος εραστής, η κορμοστασιά του 
όμως και τα «προσόντα» του ήταν εντυπωσιακά. Η φήμη του είχε απλωθεί 
από στόμα σε στόμα, μέχρι τραγούδια είχαν βγει για τις ερωτικές του κα-
τακτήσεις: «To ’χει ο Ζαχαριάς ζακόνι (=συνήθειο), άσπρα πόδια να σηκώνει!» 
Ήρθε όμως η ώρα που και ο καπετάν Ζαχαριάς τη δάγκωσε τη λαμαρίνα 
και ερωτεύτηκε την πανέμορφη ειρήνη Μουρτζίνου, την έκλεψε και την 
πήρε μαζί του στα βουνά. τότε ο πατέρας της συνεννοήθηκε με τον κουκέα, 
του οποίου την αδερφή είχε ξεπαρθενέψει ο ερωτύλος καπετάνιος, του 
έστησαν παγίδα και όταν εμφανίστηκε, ο κουκέας τον πυροβόλησε και τον 
σκότωσε. Έτσι επαληθεύτηκε η ρήση, «πόλεμιστής που θα μαγαριστεί, θα τον 
φάει το μαύρο φίδι». 
 
ο στρατηγός Μακρυγιάννης, στα απομνημονεύματά του, μιλώντας για 
τον Γρηγόριο Δικαίο ή παπαφλέσσα, αναφέρει ότι συχνά γλεντούσε με 
γυναίκες. Μάλιστα τον χαρακτηρίζει γλεντζέ και μέθυσο. σε νεαρή ηλικία 
ο παπαφλέσσας έκανε σχέση με τη γυναίκα ενός τούρκου αγά. ο αγάς το 
έμαθε και έψαχνε να τον βρει, να τον σκοτώσει. Για να γλιτώσει, έγινε μονα-
χός και έφυγε για την κωνσταντινούπολη με την υπόσχεση ότι θα γυρίσει 
«ή δεσπότης ή πασάς». στην πόλη, ήταν συνεχώς μπλεγμένος με γυναικο-
δουλειές, έπινε, μεθούσε και γλεντούσε αδιάκοπα. κέντρο των ακόλαστων 
διασκεδάσεων του ήταν το πολυτελές σπίτι που νοίκιαζε, με χρήματα της 
Φιλικής εταιρείας. Η τουρκική αστυνομία τον είχε συλλάβει πολλές φορές 
«διά την άτοπον και ανοίκειον διαγωγήν του, δίνοντας το παράδειγμα της 
διαφθοράς εν τη συνοικία αυτού». λίγα χρόνια αργότερα, ο παπαφλέσσας 
θα έπεφτε νεκρός, στη μάχη στο Μανιάκι. τουλάχιστον πήγε ευχαριστημέ-

νος και χορτασμένος από τις ηδονές του μάταιου ετούτου κόσμου... 
Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, αυτή η αδάμαστη γυναίκα, εκτός από τα η-
ρωϊκά της κατορθώματα είχε πάμπολλες ερωτικές περιπέτειες με νεαρούς 
Γάλλους πλοιάρχους. Φημολογείται ότι υπήρχε ειδύλλιο με τον Θεόδωρο 
κολοκοτρώνη και στο τέλος, για να κλείσουν τα στόματα, πάντρεψαν την 
κόρη της ελένη με τον πάνο, τον πρωτότοκο γιο του Γέρου του Μοριά. Η 
ελένη όμως, θερμή και ερωτιάρα σαν την μάνα της, δεν δίστασε να κάνει 
σχέση με τον Θόδωρο Γρίβα. Η φήμη της Μπουμπουλίνας είχε εξαπλωθεί 
παντού στην ευρώπη, ενώ το ντύσιμό της είχε δημιουργήσει μόδα και η φο-
ρεσιά «La Bobeline», επηρεασμένη από το ντύσιμό της, είχε γίνει ανάρπα-
στη στα γαλλικά σαλόνια. τελικά τη σκότωσαν για ερωτικές διαφορές, όχι 
δικές της, αλλά του γιου της Γιώργη. ο Γιώργης αγαπούσε τρελά τη βγενή, η 
οποία αρραβωνιάστηκε με έναν άλλον. πριν να γίνει ο γάμος της, ο Γιώργης 
την έκλεψε και την έκρυψε στο σπίτι της μάνας του. τα αδέλφια της βγενής 
πήγαν να την πάρουν πίσω. Όπως ήταν φυσικό η Μπουμπουλίνα αρνήθηκε 
και πάνω στον καβγά την σκότωσαν. 
 
ο Αθανάσιος Διάκος ήταν ένα πολύ όμορφο αλλά κλειστό, αθώο και 
θεοφοβούμενο παιδί, που η μάνα του, βλέποντας την έφεσή του για τη θρη-
σκεία, τον έστειλε 12 χρονών στο μοναστήρι του αγίου ίωάννου του προ-
δρόμου. Έγινε καλογεροπαίδι, 17 χρονών εκάρη μοναχός και στη συνέχεια 
χειροτονήθηκε διάκος. Μια μέρα, ένας τούρκος πασάς που είχε πάει στο 
μοναστήρι, τον είδε και εντυπωσιασμένος από την ομορφιά του άρχισε να 
τον θωπεύει. ο Διάκος προσβλήθηκε και πάνω στον καβγά τον σκότωσε. Έ-
τσι αναγκάστηκε να φύγει στα κοντινά βουνά και να γίνει κλέφτης. Φαίνεται 
όμως πως η ομορφιά του ήταν και η αιτία του ατιμωτικού θανάτου με σού-
βλισμα. Όταν τον συνέλαβαν, μετά τη μάχη της αλαμάνας και τον οδήγησαν 
μπροστά στον ομέρ βρυώνη, αυτός θαύμασε την ομορφιά του παλικαριού 
και του πρότεινε να τον πάρει κοντά του και να του δώσει αξιώματα, αρκεί 
να άλλαζε την πίστη του και να ασπαζόταν το ίσλάμ. ο ήρωας που κατάλαβε 
τις ερωτικές προθέσεις του, απάντησε θαρραλέα: «Εγώ Γραικός γεννήθηκα, 
Γραικός και θα πεθάνω!». Έξαλλος τότε ο ομέρ, διέταξε να τον σουβλίσουν 
ζωντανό, ένα βασανιστικό τρόπο θανάτου που θύμιζε την ερωτική πράξη. 
Έτσι μαρτύρησε ο ήρωας που αρνήθηκε να υποκύψει στις ιδιαίτερες ορέ-
ξεις του βάρβαρου τυράννου. αιωνία η μνήμη του! 
 
Πολλοί αναρωτιούνται αν υπήρχαν ιδιαιτερότητες και στους Έλληνες 
εκείνης της εποχής. Υπήρχαν, αλλά σε μια πρωτόγονη μορφή. λόγω του 
πολέμου, πολλές οικογένειες έμεναν χωρίς αντρική προστασία. επειδή οι 
γυναίκες δεν μπορούσαν να έχουν και να διαχειρίζονται περιουσίες, ούτε 
να κάνουν αγοραπωλησίες, όταν έμεναν χωρίς άντρα, μια από τη φαμί-
λια, αναλάμβανε τον ρόλο του άντρα. Έπαιρνε αντρικό όνομα, ντυνόταν 
αντρικά, μπορούσε να πίνει και να καπνίζει δημοσίως και διαχειριζόταν σαν 
άντρας όλα τα θέματα της οικογενείας. το έθιμο με αυτές τις αντρογυναίκες 
το συναντάμε ακόμα και σήμερα στη βόρεια αλβανία, στη βοσνία, στη ρου-
μανία και σε μερικές φυλές του αμαζονίου. 
Όσο για τους άντρες, υπήρχαν πάντα στα στρατόπεδα μερικοί, που έκαναν 
τις γυναικείες δουλειές, έπλεναν, έγδερναν τα αρνιά, έψηναν τα σπληνάντε-
ρα και τα κοκορέτσια. τους έλεγαν «χατζαρούλες» και ήταν οι γκέι της επο-
χής. Μια τέτοια χατζαρούλα ζούσε μαζί με τους πολεμιστές του καραϊσκάκη. 
επειδή ήταν πολύ φοβητσιάρης τον λέγανε κλανομάρω. Όταν πλησίαζε η 
μεγάλη μάχη της αράχωβας, η κλανομάρω έβαλε φυσεκλίκια και κουμπού-
ρια και εμφανίστηκε μπροστά στους στρατιώτες. Μόλις τον είδαν, όλοι 
κυλίστηκαν κάτω από τα γέλια. Άρχισε ο πόλεμος και αυτός, φοβισμένος, 
πήγε και κρύφτηκε μέσα σε κάτι θάμνους. εκεί τον βρήκε ο καραϊσκάκης, 
νόμισε πως είναι τούρκος και έβγαλε την πιστόλα του. «Μη καπετάνιε, μην 
πυροβολείς, εγώ είμαι, η Κλανομάρω!» «Εσύ είσαι, μωρή Μάρω; Τι κάνεις εδώ;» 
«Μπούκωσε το όπλο μου, καπετάνιε, και προσπαθώ να το φτιάξω». «Να, πάρε 
την πιστόλα μου και να μη γυρίσεις πίσω αν δεν μου φέρεις Αρβανίτικα κεφάλια».  
Έφυγε η κλανομάρω και μετά από λίγο γύρισε κρατώντας στα χέρια του δυο 
αρβανίτικα κεφάλια! Όπως ήταν φυσικό, όλο το στρατόπεδο την αποθέωσε. 
 
Εκτός όμως από τους ήρωες και τις ηρωίδες, που μπορούσαν να κάνουν 
του κεφαλιού τους, άλλαξαν και οι ερωτικές συνήθειες του λαού. ταμπού 
και απαγορεύσεις αιώνων αναθεωρήθηκαν. ο ιστορικός Χρήστος Λούκος, 
στην μελέτη του «Ερωτικές σχέσεις και σεξουαλικές πρακτικές κατά την ε-
πανάσταση του 1821» αναφέρει πως το παιχνίδι του έρωτα αυξήθηκε κατά 
την περίοδο της επανάστασης λόγω του μεγαλύτερου συγχρωτισμού των 
νεαρών ανδρών και γυναικών στις πόλεις και στην ύπαιθρο. εκεί, από τη 
μια η συνεχής απειλή του θανάτου και από την άλλη η αβεβαιότητα για το 
μέλλον, έκαναν πολλούς νέους να επιταχύνουν τις ερωτικές τους εμπει-
ρίες. Μια ορφανή πλύστρα, την περίοδο που ο ίμπραήμ πολιορκούσε το 
Ναύπλιο, ήθελε να παντρευτεί στα γρήγορα γιατί όπως έλεγε «Αφού όλος 
ο κόσμος είναι να χαθεί, ας μην πάω παραπονεμένη!»  τέλος ένα δημοτικό 
τραγούδι που διασώθηκε, περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο τα νέα ήθη 
της επανάστασης: «Tι να κάνω η καημένη, που έχω μάνα κι είναι κακιά, δεν μ’ 
αφήνει να γλεντήσω με τα λεύτερα παιδιά, που φορούν τις φουστανέλες, τα 
τσαρούχια τα χοντρά»...

Από τότε πέρασαν 200 χρόνια. οι ελληνες απελευθερώθηκαν από τον 
τουρκικό ζυγό, αλλά λίγα πράγματα άλλαξαν στην ερωτική και κοινωνική 
ζωή. περισσότερο άλλαξαν τα ονόματα. ετσι, τους πολεμιστές τους λέμε 
σήμερα βιοπαλαιστές, οι αντρογυναίκες έχουν γίνει πια γυναίκες καριέρας, 
οι χατζαρούλες κατά κάποιον τρόπο υπάρχουν και σήμερα. ακόμα και ο στί-
χος του ρήγα Φεραίου, «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα 
χρόνια σκλαβιά και φυλακή» όχι μόνο δεν άλλαξε, αλλά πήρε καινούργιο νό-
ημα αυτή τη δύσκολη εποχή του εγκλεισμού... A

Η εικονογράφηση 
του ΔΗΜΗτρΗ 
αΝαστασίοΥ 
έγινε με έμπνευση 
το κείμενο της Άννας 
κοντολέων «Και Μα-
ριώ... και Ζαφείρης» 
για το βιβλίο «21+1 
συγγραφείς γρά-
φουν-καλλιτέχνες 
εικονογραφούν για 
το 1821», εκδόσεις 
παπαδόπουλος

Το
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κό
 18

21

οι φρουροι 
έπιασαν δυο 
πορνέσ και 
Τισ πήγαν 
μπροσΤα Του 
για να Τισ 
Τιμωρήσέι. 
έκέινοσ ΤοΤέ 
διέΤαξέ να 
γδυθουν και 
να κυλισΤουν 
σέ ένα 
χωραφι μέ 
Τσουκνιδέσ. 
αυΤή ήΤαν  
ή πρωΤοΤυπή 
Τιμωρια Τουσ. 
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▶ Η µάχη 
της Λαγγάδας 
και Κοµπότι

▶ Η Πολιορκία 
των Αθηνών



«ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟ-
ΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΟΥ 1821, όπως η γενναιότη-
τα, ο ηρωισµός, η αυτοθυσία 

δεν µας βασανίζουν σήµερα που ζούµε σε µια 
δηµοκρατική κοινωνία. Ωστόσο, οι αξίες και 
οι ιδέες για την ελευθερία, την ισότητα, τη 
δικαιοσύνη, αν και εν πολλοίς είναι δεδοµέ-
νες, χρειάζεται συνεχώς να τις έχουµε κατά 
νου και να τις προστατεύουµε» µας απαντάει 
η Μαρίζα Ντεκάστρο για το πόσο επίκαιρο 
είναι σήµερα το µήνυµα της Επανάστασης του 
1821. Οι φετινοί εορτασµοί για τα 200 χρόνια 
από την ελληνική Επανάσταση θα είναι πολύ 
διαφορετικοί. Ο κορωνοϊός συνεχίζει να τα-
λαιπωρεί τον πλανήτη αλλά να µην ξεχνάµε 
και αυτούς που θυσιάστηκαν για την ελευθε-
ρία και ανεξαρτησία της Ελλάδας. Μπορούµε 
να τους τιµήσουµε και χωρίς φανταχτερές 
εορτές και εκδηλώσεις.

Η γνωστή συγγραφέας παιδικών βιβλίων και παιδαγω-
γός, Μαρίζα Ντεκάστρο, θέλησε να φέρει τα παιδιά πιο 
κοντά στην ιστορία της ελληνικής επανάστασης του 
1821. Σαν άλλα υπερηρωϊκά κόµικς της εποχής µας, η ει-
κόνα είναι αυτή που µπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον 
των παιδιών και να γίνει η καλύτερη αφορµή για δηµι-
ουργικό και γόνιµο διάλογο. Ίσως και ένας νέος δηµιουρ-
γικός τρόπος για να διδαχτούµε την Ιστορία αλλιώς.
Στο βιβλίο της «24 Eικόνες για την Επανάσταση του 1821. 
Μακρυγιάννης & Ζωγράφος, ένας αγωνιστής και ένας καλ-
λιτέχνης» (εκδ. Καπόν) παρουσιάζονται οι είκοσι τέσσε-
ρις πίνακες που δηµιουργήθηκαν µε την καθοδήγηση 
του στρατηγού Μακρυγιάννη από τον λαϊκό ζωγράφο 
∆ηµήτριο Ζωγράφο και αφηγούνται γεγονότα της Ε-
πανάστασης, από την έναρξή της µέχρι την ανεξαρτη-
σία της Ελλάδας το 1830. Παρακολουθώντας τον κάθε 
διάλογο, ο αναγνώστης περιηγείται µε µοναδικό τρόπο 
στον Αγώνα του 1821, ανακαλύπτοντας αθέατες πτυχές 
της Επανάστασης και της εποχής της.

H Μαρίζα Ντεκάστρο µίλησε στην ATHENS VOICE για το βι-
βλίο «21 Εικόνες για την Επανάσταση του 1821» και για τα 
παιδικά και εφηβικά βιβλία. 

— Με ποια αφορµή γεννήθηκε το βιβλίο «21 Εικόνες 
για την Επανάσταση του 1821»; 
Όπως τα περισσότερα ωραία πράγµατα ξεκίνησε από 
µια κουβέντα στην οδό Μακρυγιάννη. Μια ανοιξιάτικη 
µέρα, συζητούσαµε µε Ραχήλ Καπόν στο γραφείο της 

Στο βιβλίο «21 
Εικόνες για την 

Επανάσταση 
του 1821», η 

συγγραφέας 
ΜΑΡΙΖΑ 

ΝΤΕΚΑΣΤΡΟ 
«συνοµιλεί» 

µε παιδιά για τον 
αγώνα για την 

ανεξαρτησία 

Του ΜΑΝΟΥ 
ΝΟΜΙΚΟΥ

µπροστά στη βιβλιοθήκη µε τις εκδόσεις του οίκου, και 
φτάσαµε να ξεφυλλίζουµε το βιβλίο «Ιωάννης Μακρυ-
γιάννης - Ζωντανή έκφραση» (2018), µια συνεργασία των 
εκδόσεών τους µε τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Στο µυα-
λό της Ραχήλ Καπόν υπήρχε από τότε η σκέψη να γίνει 
κάτι για παιδιά και νεότερους αναγνώστες. Κουβέντα 
στην κουβέντα, σελίδα τη σελίδα παρατηρούσαµε και 
σχολιάζαµε τις εξαιρετικά πλούσιες σε πληροφορίες 
εικόνες του Ζωγράφου, και ήδη από εκείνη την πρώτη 
κουβέντα βγήκαν τα θέµατα που θα ήταν ενδιαφέρον 
να ειπωθούν στα παιδιά, χωρίς ακαδηµαϊσµό και διδα-
κτισµό. Το αποφασίσαµε, λοιπόν. Αυτή ήταν η αφορµή, 

όµως η συνέχεια ήταν πιο περίπλοκη. Χρειάστηκαν 
ώρες διαβάσµατος, συνεργασίας µε τη Φωτεινή Α-
σηµακοπούλου, καθηγήτριας Νεότερης Ιστορίας στο 

Καποδιστριακό, συνεργασία και δοκιµές του ατελιέ για 
την αισθητική του βιβλίου που έπρεπε να υποστηρίζει 
την παιδαγωγική των περιεχοµένων. 

— Πώς θα θέλετε να λειτουργήσει αυτό το βιβλίο 
στον αναγνώστη, µεγαλύτερο και µικρότερο σε η-
λικία; 
Θα ήθελα να δείξω πώς να διαβάζουµε εικόνες και ειδι-
κά αυτές που από πρώτη µατιά µοιάζουν πολύ µεταξύ 
τους. Οι εικόνες του Ζωγράφου παρουσιάζουν µάχες 
και πάλι µάχες. Θα µπορούσαµε να τις δούµε σαν ένα κό-
µικ πολεµικών γεγονότων στην ακολουθία των χρόνων 
της Επανάστασης. Κρύβουν όµως πολλά και διάφορα οι 
εικόνες, εκείνα τα «γύρω» από τις πολεµικές σκηνές, δη-
λαδή θέµατα και λεπτοµέρειες που έχουν σχέση µε την 
εποχή, τις συνήθειες, τις αξίες, την πολιτική, την τεχνο-
λογία, ακόµα και µε το φυσικό περιβάλλον. ∆εν στάθηκα 
λοιπόν στις περιγραφές των µαχών, που ούτως ή άλλως 
τις µαθαίνουµε στο σχολείο, αλλά βρήκα την ευκαιρία να 
τις χρησιµοποιήσω ως ιστορική πηγή  και να τις συνδέ-
σω µε άλλες ιστορικές πηγές στις οποίες τα παιδιά δεν 
έχουν πρόσβαση. Για παράδειγµα τις οθωµανικές πηγές 
που δείχνουν πώς αντιλαµβάνονταν οι «εχθροί» την 
κατάσταση, ή τη γλώσσα που µιλούσε ο Μακρυγιάννης 
και πολλές ακόµα. Επιλέξαµε τον διάλογο που, αν και 
φανταστικός, είναι πιο ζωντανός. Στο βιβλίο συνοµιλώ 
µε φανταστικά παιδιά. Ήταν η εµπειρία τόσων χρόνων 
στην εκπαίδευση και η συνδιαλλαγή µε παιδιά διαφο-
ρετικών ηλικιών η οποία µου έδωσε τα κλειδιά για να 
ξεκλειδώσω τα ενδιαφέροντά τους. Πρώτα έγραψα ως 
παιδαγωγός και έπειτα ως συγγραφέας στήνοντας το 
σκηνικό µέσα στο οποίο κινήθηκαν οι γνώσεις.

— Ένα βιβλίο σαν το δικό σας, ανάµεσα σε άλλα, θα 
µπορούσε να ενταχθεί στη σχολική ύλη; 
Το µεγάλο ζήτηµα είναι ότι στο ελληνικό σχολείο χρησι-
µοποιείται για κάθε µάθηµα ένα και µοναδικό εγχειρίδιο. 
Ενώ λοιπόν υπάρχουν παιδικά βιβλία λογοτεχνίας και 
γνώσεων που µπορούν να υποστηρίξουν τη σχολική 
ύλη της Ιστορίας, και που είναι γνωστό από χρόνια ότι 

χρησιµοποιούνται από ανήσυχους εκπαιδευτικούς µε 
δική τους πρωτοβουλία, το κράτος έχει εµπιστοσύνη 
µόνο στον εαυτό του και ορίζει αυστηρά περιεχόµενα 
και προσεγγίσεις. Έτσι, κάθε δέκα, δεκαπέντε χρόνια 
επικαιροποιείται το ένα εγκεκριµένο εγχειρίδιο για το 
µάθηµα της Ιστορίας, κάθε τάξης και των δύο βαθµί-
δων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ώστε να γίνει πιο 
πρόσφορο παιδαγωγικά, καλαίσθητο, σύγχρονο και πιο 
προσιτό στους µαθητές, κλπ. ∆εν έχουµε φτάσει ακόµα 
στο σηµείο όπου ο εκπαιδευτικός θα αποφασίζει και θα 
επιλέγει από ποια βιβλία θα διδάξει, όπως συµβαίνει 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα µη κρατικά βιβλία δεν 
έχουν µέλλον στη δηµόσια εκπαίδευση. 

— Τι συναισθήµατα σας βγάζουν οι πίνακες του ∆η-
µητρίου Ζωγράφου υπό την καθοδήγηση του στρα-
τηγού Ιωάννη Μακρυγιάννη; 
Σε πρώτη µατιά οι εικόνες ζαλίζουν λόγω των πολλών 
στοιχείων που περιλαµβάνουν – στρατιώτες, σπιτάκια, 
κάστρα, καράβια, ολόκληρους στρατούς. Μοιραία, στην 
αρχή, το µάτι σταµατάει και αποµονώνει κάτι οικείο. Έ-
πειτα, κοιτάζοντας πιο προσεκτικά καθεµιά τους, µπο-
ρείς να ανακαλύψεις πολλές εύγλωττες λεπτοµέρειες. 
Και αυτές οι λεπτοµέρειες είναι που µού δηµιούργησαν 
τεράστια περιέργεια για να τις ψάξω περισσότερο. Όσο 
για το συναίσθηµα… σαν να ένιωσα την αγωνία του ηλι-
κιωµένου Μακρυγιάννη να τα µιλήσει όλα, να µην ξεχά-
σει κανέναν από τους συναγωνιστές του ώστε να διαφυ-
λαχτεί η µνήµη του αγώνα.

— Σας γνωρίζουµε σαν συγγραφέα παιδικών βιβλί-
ων και κριτικό παιδικής λογοτεχνίας. Πώς βλέπετε 
την εκδοτική κίνηση των τελευταίων ετών στα παιδι-
κά και εφηβικά βιβλία; 
Το παιδικό/νεανικό βιβλίο καλά κρατεί. Εκδίδονται κυ-
ριολεκτικά εκατοντάδες βιβλία, Ελλήνων συγγραφέ-
ων και µεταφρασµένα. Γενικά, η ελληνική παραγωγή 
συµβαδίζει µε τις διεθνείς τάσεις τόσο στη θεµατολογία 
όσο και στην τυποτεχνία και την αισθητική. Εκδίδονται 
λοιπόν όλων των ειδών τα βιβλία και για κάθε ηλικία, ε-
ξαιρετικά εικονογραφηµένα για µικρά παιδιά, cross over 
λογοτεχνικά για νέους, βιβλία γνώσεων και µε µεγάλο 
εύρος θεµατολογίας. Ανάµεσά τους εµφανίζονται πολλά 
µέτρια και καθόλου πρωτότυπα και γεµάτα διδακτισµό 
τόσο που αναρωτιέται κανείς γιατί βγαίνουν.  

— Μπορεί να απορροφήσει η ελληνική αγορά τό-
σους νέους τίτλους; 
∆ύσκολα. Ιδιαίτερα σήµερα σε συνθήκες lockdown που 
οι αναγνώστες δεν έχουν τη δυνατότητα να πιάσουν τα 
βιβλία στα χέρια τους και να τα  ξεφυλλίσουν, τα βιβλία 
δεν προλαβαίνουν να γίνουν γνωστά και εξαφανίζονται 
παρόλες τις διαδικτυακές παρουσιάσεις, τις αναφορές 
στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις καταχωρήσεις, 
κλπ. Αρκετοί εκδότες δηλώνουν ότι φρέναραν την πα-
ραγωγή. Από την άλλη όµως, ξεπηδούν νέοι εκδοτικοί 
οίκοι µε θαυµάσιες εκδόσεις, γεγονός που δείχνει ότι 
υπάρχει όραµα ακόµα κι όταν το οικονοµικό περιβάλλον 
είναι αρνητικό. 

— Τι άλλο να περιµένουµε από εσάς για το υπόλοιπο 
του 2021; 
Ένα βιβλίο για µικρά παιδιά µε θέµα το χρήµα και την οι-
κονοµία από τις εκδόσεις Μεταίχµιο, στην ίδια σειρά µε 
το «Πού κρύβονται τα δικαιώµατα;» και «Τι είναι ∆ηµο-
κρατία». Από τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο ένα για µεγα-
λύτερα παιδιά µε θέµα τη διάσωση µιας εβραϊκής οικο-
γένειας από το ΕΑΜ και από ένα ολόκληρο χωριό της ο-
ρεινής Κορινθίας στη γερµανική κατοχή. Πολλές φορές 
µας ρωτούν τους συγγραφείς: Μα πόσα βιβλία γράφεις 
τον χρόνο; Εκείνο που δεν ξέρουν είναι ότι περνούν µή-
νες ίσως και χρόνια για να εκδοθούν τα βιβλία και απλά 
τυχαίνει να κυκλοφορούν την ίδια χρονιά. Τα βιβλία δεν 
γράφονται ούτε εύκολα ούτε γρήγορα. A

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

µπροστά στη βιβλιοθήκη µε τις εκδόσεις του οίκου, και 
φτάσαµε να ξεφυλλίζουµε το βιβλίο 
γιάννης - Ζωντανή έκφραση» 
εκδόσεών τους µε τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Στο µυα-
λό της Ραχήλ Καπόν υπήρχε από τότε η σκέψη να γίνει 
κάτι για παιδιά και νεότερους αναγνώστες. Κουβέντα 
στην κουβέντα, σελίδα τη σελίδα παρατηρούσαµε και 
σχολιάζαµε τις εξαιρετικά πλούσιες σε πληροφορίες 
εικόνες του Ζωγράφου, και ήδη από εκείνη την πρώτη 
κουβέντα βγήκαν τα θέµατα που θα ήταν ενδιαφέρον 
να ειπωθούν στα παιδιά, χωρίς ακαδηµαϊσµό και διδα-

την αισθητική του βιβλίου που έπρεπε να υποστηρίζει 
την παιδαγωγική των περιεχοµένων. 
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Είναι φρέσκο, είναι επίκαιρο, είναι 

αριστοτεχνικά γραµµένο και διαβά-

ζεται µονορούφι. Στο «Η σκιά του 

κυβερνήτη» (εκδ. Κέδρος, σελ. 509) 

ο Άρης Σφακιανάκης χρησιµοποιεί τη φόρµα 

του ιστορικού µυθιστορήµατος για να αφη-

γηθεί το χρονικό µιας από τις σηµαντικότερες 

φυσιογνωµίες του µετεπαναστατικού µας 

κράτους, του Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτου 

κυβερνήτη της ελεύθερης Ελλάδας, που δο-

λοφονήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1831. Καθώς 

συµπληρώνονται ακριβώς 200 χρόνια από τη 

στιγµή που άρχισε να πάλλεται ο σφυγµός 

της Επανάστασης, και ενώ κορυφώνονται οι 

εκδηλώσεις µνήµης και τιµής για όσους πάλε-

ψαν για την ανεξαρτησία, ο συγγραφέας µάς 

µίλησε για ένα βιβλίο στου οποίου τις σελίδες 

συγκρούονται δύο όψεις της Ελλάδας διακρι-

τές έως σήµερα: Φιλοπατρία, ανιδιοτέλεια, 

αίσθηση καθήκοντος, µεταρρυθµιστικό πνεύ-

µα, δυτική πολιτική σκέψη, απέναντι στην 

πόλωση, τον διχασµό και την Ελλαδίτσα των 

εθνοκτόνων µικροσυµφερόντων. 

Μετράτε µια υπετριαντακονταετή πορεία στην 
πεζογραφία. Ήταν το να γίνετε λογοτέχνης η µε-
γαλύτερη �και εκπληρωµένη� φιλοδοξία σας; Εί-
ναι αλήθεια ότι θα µπορούσαν να µε βαλσαµώσουν 
µε τον όγκο των χαρτιών που έχω χρησιµοποιήσει 
στο διάστηµα όλων αυτών των χρόνων κι ότι πολλά 
δέντρα –αν είχαν φωνή� θα είχαν κάθε δίκιο να δια-
µαρτύρονται που ξυλεύτηκαν για να κορέσουν τη 
µαταιοδοξία ενός συγγραφέα. ∆εν ήταν τέτοιες οι 
αρχικές µου προθέσεις. Εγώ ήθελα να γίνω αστρο-
ναύτης. Ήθελα να διασχίσω τις εσχατιές του σύµπα-
ντος, επιθυµούσα να εξέλθω µιας και διά παντός του 
κατά τα άλλα εξαίσιου αυτού πλανήτη µας. Κοντολο-
γίς, µε ενδιέφερε η εξερεύνηση. Μα πριν καλά-καλά 
εννοήσω ότι δεν θα είχα καµιά τύχη µε το διάστηµα 
(δεν παίρνουν µύωπες στα διαστηµικά προγράµµα-
τα), συνειδητοποίησα ότι κι η Γη είχε εξερευνηθεί. 
Καταραµένε, Σκοτ! Κανάγια Αµούδσεν! ∆εν µου έ-
µενε παρά να εξερευνήσω την ανθρώπινη ψυχή. Κι 
αφού δεν είχα τα κότσια να δώσω στην Ιατρική και 
να γίνω ψυχαναλυτής, έλαβα στα χέρια το στυλό, 
άπλωσα µπροστά µου το χαρτί κι ακολούθησα τα 
χνάρια των µεγάλων εκείνων αναλυτών � αναφέρο-
µαι στον Ντοστογιέφσκι, τον Κάφκα, τον Φλοµπέρ 
και τους υπόλοιπους του εσναφίου. Ιδού η πικρή 
αλήθεια.

Το 2016 ήταν µια χρονιά κατά την οποία δοκιµα-
στήκατε για πρώτη φορά στο ιστορικό µυθιστό-
ρηµα µε την «Έξοδο». Τι σας ώθησε σε αυτή τη 
µεταστροφή; Είχα πια βαρεθεί να γράφω για τον 
εαυτό µου. Μέχρι τότε τα βιβλία µου ακολουθού-
σαν τον ήρωα (εµένα ήγουν) στις περιπέτειές του µε 
την ανθρώπινη κατάσταση. Έγραψα για τον πρώτο 
µου έρωτα (Ο τρόµος του κενού), έγραψα για τον 
γάµο µου (∆εν ήξερες… δεν ρώταγες!), έγραψα για 
τον χωρισµό, έγραψα για την κόρη µου (Μπέιµπι 
σίτινγκ), έγραψα για τις παντρεµένες εκείνες που 
άρτυναν τον βίο µου (Παντρεµένες), έγραψα ακόµη 
και για το facebook (Ου µπλέξεις). Εκείνη ακριβώς 
την εποχή, πριν δέκα χρόνια περίπου, αγόρασα σπίτι 
στην οδό Κασοµούλη. Ποιος ήταν ο Κασοµούλης; 
Άγνωστος σε µένα. Τον έψαξα. ∆ιαπίστωσα ότι είχε 
γράψει ολόκληρους πέντε τόµους µε τίτλο «Στρατι-
ωτικά Ενθυµήµατα» όπου έγραφε για την Ελληνική 
Επανάσταση στην οποία είχε λάβει µέρος ο ίδιος. 

O ΑΡΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 
ΚΑΙ «Η ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ»

Ο συγγραφέας του πολυδιαβασµένου ιστορικού µυθιστορήµατος µιλά για το ωριµότερο έργο του.
Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ 
ΜΕ ΣΤΕΓΝΟ 
ΚΑΙ ΑΧΑΡΟ 
ΤΡΟΠΟ ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ. 
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Αγόρασα αµέσως τα βιβλία κι άρχισα να δια-
βάζω για να καταλάβω γρήγορα ότι εκεί µέσα 
κρυβόταν ένας θησαυρός � η καταγραφή µιας 
ηρωικής εποχής από έναν άνθρωπο που έζησε 
in situ τα γεγονότα. Μάλιστα, ήταν µέσα στο 
Μεσολόγγι πριν γίνει η ηρωική έξοδος. Απο-
φάσισα να εγκύψω σε εκείνα τα χρόνια στα 
οποία χρωστάµε την ίδρυση του νέου Ελληνι-
κού Κράτους. Μελέτησα ένα σωρό βιβλία εκεί-
νων των χρόνων κι έτσι αποφάσισα να γράψω 
µια τριλογία που θα αφορά εκείνη την εποχή. 
Ξεκίνησα µε την «Έξοδο» γιατί πιστεύω ότι 
πρόκειται για µια ιστορική στιγµή στην πορεία 
του αγώνα που έπνεε τα λοίσθια. 

Γιατί ο Καποδίστριας; ∆εν ήταν µεγάλο το 
ρίσκο τού να εµπλακείτε µε µια τέτοια φυ-
σιογνωµία; Ασφαλώς ούτε οι αναγνώστες 
ούτε οι κριτικοί θα συγχωρούσαν στραβο-
πατήµατα σε ένα τόσο φιλόδοξο εγχείρη-
µα. ∆εν ξεκινάς να γράφεις ένα µυθιστόρηµα 
µε τέτοιους φόβους. Ετοιµάζεσαι να κάνεις ένα 
άλµα στο κενό και το κάνεις. ∆εν έχεις ιδέα αν 
το βιβλίο σου θα αποδειχτεί καλό, στέρεα δο-
µηµένο ή αξιαγάπητο στο κοινό. Ο Καποδίστρι-
ας ήταν για µένα το δεύτερο σκαλοπάτι στην 
τριλογία που σκόπευα να γράψω. Ήταν µια άλ-
λη κρίσιµη στιγµή στην πορεία του Έθνους. Ο 
άνθρωπος αυτός εκλήθη να βάλει τάξη στο 
χάος την ώρα που όλοι πλέον σφύριζαν κλέ-
φτικα. Έκανε το δικό του άλµα 
στο κενό.

Πόσο κοπιώδης είναι η ιστο-
ρική έρευνα; Είναι επαρκές το 
αρχειακό υλικό για κάποιον 
που θέλει να µελετήσει τον βίο 
του Καποδίστρια; Για να γράψω 
την «Έξοδο» βυθίστηκα σε κεί-
µενα εξαιρετικά ενδιαφέροντα. 
Η µελέτη εκείνη κράτησε τρία 
χρόνια, όµως ήταν χρόνια γόνι-
µα που µου γνώρισαν γεγονότα 
και εικόνες της φυλής που µέχρι 
τότε τις είχα αντιµετωπίσει επι-
φανειακά καθώς η σπουδή της 
Ιστορίας στα µαθητικά µας χρό-
νια δεν ενείχε κάποιο στοιχείο 
έξαψης της περιέργειας ή κάποιο ενδιαφέρον 
στοιχείο που θα έκανε τον µαθητή να το ψάξει 
λίγο παραπάνω. Άλλα τρία χρόνια µελέτησα 
για να γράψω τον Καποδίστρια. ∆εν χρειάζεται 
να πω ότι η µελέτη είναι πολύ πιο ξεκούραστη 
από την ίδια τη συγγραφή. Η συγγραφή απαι-
τεί δεξιότητες και φυσική κατάσταση ενός πι-
λότου της Φόρµουλα 1.

Πέρα από το αυστηρά πραγµατολογικό υλι-
κό, στάθηκε δύσκολο να αναπαραστήσετε 
πειστικά την εποχή του; Έχοντας βρει τον κε-
ντρικό µου ήρωα, τον σωµατοφύλακα του Κα-
ποδίστρια, κι έχοντας πλήρη εικόνα της εποχής 
µέσα από τα διαβάσµατα που είχα κάνει, δεν 
είχα παρά να προσκολληθώ στον Κυβερνήτη, 
να γίνω η σκιά του και να τον ακολουθήσω ως 
εκείνο το θλιβερό πρωινό µπροστά στην εκ-
κλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο ό-
που τον περίµεναν οι δολοφόνοι του. 

Σκιά του κυβερνήτη είναι ο Πέτρος Σκοτει-
νός, µε τον εξίσου σκοτεινό ρόλο που δια-
δραµατίζει. Πώς θα τον περιγράφατε; Χωρίς 
τον Σκοτεινό το βιβλίο θα ήταν κάτι άλλο, ίσως 
και να µην υπήρχε βιβλίο. Ο άνδρας αυτός, 
στον οποίον απέδωσα αναπόδραστα κάποια 
χαρακτηριστικά της άθλιας ιδιοσυγκρασίας 
µου –και αναφέροµαι στην σχεδόν εµµονική 
αγάπη προς το γυναικείο φύλο� ήταν ένα είδος 
αντίβαρου στη µονήρη και σχεδόν καλογερική 
ζωή του Καποδίστρια. ∆εν θα υπήρχε ισορρο-
πία χωρίς εκείνον, οι σελίδες θα µετεωρίζο-
νταν στο κενό.

Θα θέλατε να µας µιλήσετε και για τον δεύ-
τερο σηµαντικό χαρακτήρα του µυθιστο-
ρήµατος και τον πλατωνικό, ανεκπλήρωτο 
έρωτα του Καποδίστρια για την Ρωξάνδρα 
Στούρτζα; ∆εν είχα ιδέα ότι υπήρχε κάποια γυ-
ναίκα στη ζωή του Καποδίστρια. Κι όµως η Ρω-
ξάνδρα υπήρξε ο µεγάλος πλατωνικός (;) έρω-
τας της ζωής του. Πώς ένας άνδρας αποφασί-
ζει να µην πορευτεί µε εκείνην που αγαπά (και 
την αγαπούσε σίγουρα, είναι ξεκάθαρο από 
την αλληλογραφία τους) µόνο και µόνο επειδή 
έχει βάλει πρώτη και έσχατη προτεραιότητά 
του την πατρίδα; Μου φαίνεται εξωπραγµα-
τικό. Και στον Σκοτεινό το ίδιο φαινόταν. Χρει-
άστηκε να υλοποιήσω την ύπαρξή της για να 
δείξω πόσο βαθιά προσηλωµένος στον στόχο 
του ήταν ο Κυβερνήτης.

Συχνά διαβάζουµε την ιστορία µέσα από την 
οπτική που προτιµούµε. Ή µέσα από την ε-
ξωραϊσµένη εκδοχή που µας διδάσκουν στα 
σχολεία. Γιατί; Η Ιστορία διδάσκεται µε στεγνό 
και άχαρο τρόπο στα σχολεία. Το ίδιο συµβαίνει 
και µε την αρχαία ελληνική γραµµατεία µας. Με 
αποτέλεσµα αφενός να µην έχουµε επίγνωση 
της Ιστορίας του τόπου (κι εποµένως να µην 
µπορούµε να εξάγουµε κάποια συµπεράσµατα 
από τα λάθη µας) και αφετέρου να µην έχουµε 
διαβάσει τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς 
µας – το οποίο θεωρώ αίσχος και όνειδος και το 

καταλογίζω σαφώς στην µέση 
εκπαίδευση).

Αντιγράφω από το βιβλίο: «Το 
κακό µε τους Έλληνες… ήταν 
πως ο καθένας πίστευε ότι είχε 
τη λύση για όλα τα δεινά. Φτά-
νει να κατείχε την εξουσία και 
τότε θα τα έφτιαχνε όλα στην 
εντέλεια». Τι συµβαίνει εδώ; 
∆εν έχουµε αλλάξει τίποτε; Εµ, 
είµαστε σταθερός λαός εµείς.

Είναι η διαδροµή του Καποδί-
στρια ένας καθρέφτης µέσα 
στον οποίο µπορούµε να ατε-
νίσουµε το πρόσωπό µας ως 
έθνος; Προφανώς προτιµάµε να 

ρίξουµε κρέπια σ’ αυτόν τον καθρέφτη. Όλοι 
επιλέγουµε την ψευδαισθησιακή Ωραία από το 
ελλοχεύον Τέρας.

Το αιώνιο ερώτηµα: Αν δεν είχε δολοφονη-
θεί ο Καποδίστριας, ποια Ελλάδα θα είχαµε 
σήµερα; Από την στιγµή που καιροφυλακτού-
σαν οι πολιτικοί της εποχής να αναλάβουν την 
εξουσία, ο Μαυροκορδάτος (που κρύβεται πί-
σω από την πυρπόληση του ελληνικού στόλου 
στον Πόρο) και ο Κωλέττης (που εµπνεύστηκε 
τη Μεγάλη Ιδέα), η Ελλάδα δεν είχε καµία τύ-
χη. Η έξοδος του Καποδίστρια ήταν ήδη απο-
φασισµένη. 

Εορτασµοί για τα 200 χρόνια της Επανά-
στασης, υπό τη σκιά µιας πανδηµίας. Ποιες 
είναι οι προσδοκίες σας από αυτή την επέ-
τειο; Τουλάχιστον θα πουληθούν κάποια βι-
βλία σχετικά µε την Επανάσταση και θα ισοφα-
ρίσουν κάπως τη χασούρα από την καραντί-
να οι εκδότες. Είναι πάντως κρίµα γιατί στον 
επόµενο εορτασµό των 300 χρόνων δεν θα 
είµαστε εδώ.

Ποιο είναι το ωραιότερο πράγµα που σας έ-
χουν πει για τη «Σκιά του κυβερνήτη»; Και τι 
εύχεστε για το µέλλον, το δικό σας και όλων 
των φιλαναγνωστών; «Το διάβασα σε δύο 
µέρες!» (Βέβαια αυτό είναι κάπως οδυνηρό για 
κάποιον που του πήρε δύο χρόνια να το γρά-
ψει). Όσο για το µέλλον, εύχοµαι να ανοίξουν 
γρήγορα τα βιβλιοπωλεία και, φυσικά, καλό 
εµβολιασµό!  A

Άρης Σφακιανάκης, 
«Η σκιά του κυβερ-
νήτη», Eκδ. Κέδρος

Ennio Morricone: Σπουδαία Μουσική για Ιστορικά Spaghetti Western

➽ Η πατρίδα των western είναι η Αµερική. Εκεί γεννήθηκαν, εκεί µεγά-
λωσαν, τη ζωή εκείνων των τόπων περιγράφουν. ∆ίπλα όµως στις πολύ 
µεγάλες ταινίες του John Ford, του Sam Peckinpah ή του Howard Hawks, 
κάπου θα έρθουν να τρυπώσουν και µερικά από τα ιταλικά, τα spaghetti 
–όπως τα λέµε αλλιώς– western του Sergio Leone. Κάτι τα µακρινά πλάνα 
που εναλλάσσονται µε τα πολύ κοντινά, κάτι τα τοπία της… Ισπανίας που 
φαίνονται αρκετά αφιλόξενα, κάτι οι χαρακτήρες που παρουσιάζονται 
αρκετά βρώµικοι –και κατά συνέπεια, αρκετά πιο αληθινοί–, κάτι το σπάσι-
µο των περισσότερων κλισέ, ο Leone κάνει πολύ µεγάλη καριέρα. Φέρνει 
στο προσκήνιο τον Clint Eastwood και την ίδια στιγµή παρουσιάζει στο 
ευρύτερο κοινό τη µουσική του Ennio Morricone, που µέχρι το «Για µια 
χούφτα δολλάρια» έκανε ενορχηστρώσεις στο studio της RCA. Μέχρι τα 
τέλη Απριλίου επανακυκλοφορούν βινύλια µε soundtracks για τις ταινίες 
«Για µια χούφτα δολάρια», «Ο καλός, ο κακός και ο άσχηµος» και «Μια φορά 
στη ∆ύση». Επίσης, ανακαλύπτω ότι µέσω της ιταλικής BTF, κυκλοφορεί 
µεγάλος όγκος µουσικής για ιταλικές ταινίες σε βινύλιο, µε ονόµατα όπως 
αυτά των Goblin, του Piero Umiliani και του Alessandro Alessandroni. 

➽ Με ενοχλεί να συλλαµβάνω τον εαυτό µου αδιάβαστο. Με τον όγκο 
των πληροφοριών που διακινούνται επί της τέχνης ανά τον κόσµο, όλο 
και κάτι θα χάσεις, όµως. Ανάµεσα σ’ εκείνα που είχα χάσει, ήταν και η 
ύπαρξη της Άλι Σµιθ. Πρόκειται για µια συγγραφέα από τη Σκωτία, που 
ανάµεσα στα άλλα εγκαινίασε το 2016 το «Κουαρτέτο Των Εποχών», µια 

τετραλογία που ξεκίνησε 
από το «Φθινόπωρο» κι 
έφτασε το 2020 στο «Κα-
λοκαίρι». Στα ελληνικά έ-
χουν κυκλοφορήσει από 
τον Καστανιώτη το «Φθι-
νόπωρο» και ο «Χειµώνας» 
κι είµαι βέβαιος ότι ετοι-
µάζονται και τα επόµενα 
δύο. Η τετραλογία µοιά-
ζει να έχει χαλαρή σύν-
δεση του ενός τόµου µε 
τον άλλο και οι ήρωες να 
µην είναι οι ίδιοι. Την ίδια 
στιγµή, η Σµιθ ασχολείται 
βαθιά µε την ουσία κάθε 
εποχής. Στον «Χειµώνα» 
που διαβάζω αυτόν τον 
καιρό, γράφει: «Ακριβώς 
αυτό είναι ο χειµώνας: η ά-
σκηση του να θυµάσαι πώς 
να σκληραίνεις και πώς να 
επανέρχεσαι εύπλαστος 
στη ζωή». Συνδυάζω τη 
φράση µε το «τροµερό τέ-
ρας που το λένε Φεβρουά-

ριο» στον «Κλέφτη του πάντοτε» του Clive Barker, κοιτάζω το ηµερολόγιο 
–λέει Μάρτιος– κι ελπίζω να έρθει η στιγµή που θα επιστρέψουµε όλοι 
εύπλαστοι µε το ξεκίνηµα της Άνοιξης.

➽ Οι Panchico από το Nottingham είναι το είδος του µεγάλου indie ατυχή-
µατος του κόσµου τούτου, που πάντα ονειρευόσουν να ζήσεις. Τέσσερις 
πιτσιρικάδες ηχογραφούν µερικά τραγούδια το 2000 και τα κυκλοφορούν 
σε κάτι λίγα cd-r. Τα τραγούδια αποτυγχάνουν παταγωδώς µέχρι που 
κάποιος που αγόρασε το demo, τα ανεβάζει στο youtube. Ύστερα, εµφα-
νίζονται κάτι τύποι που ψάχνουν τα µέλη της µπάντας. Το πράγµα κινείται, 
ανεβαίνει η ζήτηση και σήµερα το “Death Metal” –έτσι λεγόταν ο δίσκος 
παρά το ότι δεν έχει καµία σχέση µε το metal– κάνει την τρίτη του έκδοση 
σε βινύλιο, ενώ οι Panchico κυκλοφορούν κι ένα single µε δύο παλιά τους 
τραγούδια από το συρτάρι. 

➽ Την ίδια χρονιά που οι Panchico τα παρατούσαν απογοητευµένοι, οι 
οξφορδιανοί Radiohead κυκλοφορούσαν το “Kid A”. Οι περισσότεροι πε-
ρίµεναν ένα ακόµη “OK Computer” και οι Radiohead, χωρίς να το προσφέ-
ρουν, κατάφερναν να µην απογοητεύσουν κανέναν. Το “How To Disappear 
Completely”, τουλάχιστον, έµοιαζε βγαλµένο από το 1997.

➽ Οι Cycle ήταν µια hard rock µπάντα από τη βορειοανατολική Αγγλία, 
που το 1971 κυκλοφόρησε σε 99 κόπιες χωρίς εξώφυλλο το ντεµπού-
το της. Ο δίσκος µοιράστηκε σε φίλους, συγγενείς και εταιρείες και το 
σχήµα, που θύµιζε Deep Purple και Hawkwind, ηχογράφησε άλλο ένα 
album το 1973, που δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Η Rise Above του Lee Dorrian 
(Cathedral) βρήκε τις αυθεντικές ταινίες και, σε συνεννόηση µε την µπά-
ντα, κυκλοφόρησε σ’ ένα διπλό album το σύνολο της παραγωγής των 
Cycle. Κι έκανε πολύ καλά!

P.S.: Ο Dr. Lonnie Smith, ένας από τους µεγάλους δασκάλους του 
Hammond, συναντά τον Iggy Pop για να διασκευάσουν µαζί το “Sunshine 
Superman” του Donovan. Σε λίγες µέρες κυκλοφορεί ο δίσκος του Smith 
“Breathe” και θα µάθουµε όλες τις λεπτοµέρειες της συνεργασίας τους.
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Μ ερικά πράγματα είναι 
θέμα γούστου – π.χ., 
το φαγητό, τα γκο-
μενικά, ο οδοντογια-
τρός και τα βιβλία: ο 
ιδανικός οδοντογια-
τρός για μένα μπορεί 
να είναι χάλιος για 

κάποιον άλλον που επιπλέον δεν θέλει ούτε να 
φτύσει τις γκομενο-επιλογές μου από απαρχής 
κόσμου, δεν τρώω παστίτσιο που τα παιδιά το λα-
τρεύουν, και τα βιβλία τα οποία διαβάζω με μανία 
δεν λένε τίποτε σε κάποιον διαφορετικόν άλλον, 
που μπορεί να τρώει ή να μην τρώει το παστίτσιο 
και να ψήνεται ή να μη ψήνεται με τυχάρπαστο 
πρώην άτομό μου. Θυμάμαι συζητήσεις με φίλους 
οι οποίοι έκαναν τούμπες για συγγραφείς που δεν 
χώνευα, ενώ εγώ έκανα τούμπες για συγγραφείς 
που δεν είχαν διαβάσει οι φίλοι, και το αμήχανο 
χαμόγελο που συνοδεύει το «Σόρι, δεν έχω διαβά-
σει… (Προυστ, Κοέλιο, ή όποιον άλλον αδιάβαστο)».
Έχουνε εκλείψει βέβαια αυτές οι συζητήσεις (συ-
νήθως γινόντουσαν στο Φίλιον ή σε άλλο απλω-
μένο καφέ, μερικές φορές φωναχτά, για να ακου-
στούμε πάνω από τη βαβούρα, μέχρι και σε μπαρ). 
Σε κάποιον την είπα όμως προχθές τηλεφωνικά, 
επειδή δεν είχε διαβάσει Σκαρίμπα – κι ένιωσα έ-
νοχη, θα πρέπει να το χωνέψω ότι η γενιά μετά 
τη δική μου δεν έχει διαβάσει Γιάννη Σκαρίμπα, 
ούτε Γιάννη Κορδάτο: δεν ήτανε στα «μαστ» της 
μετέπειτα εποχής. Η Υποχρεωτική Βιβλιογραφία 
Φιλελεύθερων Πιτσιρικάδων στα 70s και αρχές 
80s περιλάμβανε τους προαναφερθέντες, μαζί 
με Μενέλαο Λουντέμη, Βασίλη Βασιλικό, Αντώνη 
Σαμαράκη, Τρότσκι, Γκράμσι, Έλντριτζ Κλήβερ, 
Βίλχελμ Ράιχ, Χέρμαν Έσσε, Βιρτζίνια Γουλφ, Πάνο 
Κουτρουμπούση, Σύλβια Πλαθ – και σταματάω 
εδώ επειδή ο κατάλογος είναι πολύ μακρύς και 
πολύ παρανοϊκός/σχιζοφρενικός...
Τέλος πάντων, πάμε στον Γιάννη Σκαρίμπα: είχε 
μια καταπληκτική συνεννόηση με τον οδυσσέα 
Χατζόπουλο/εκδότη «Κάκτο» στις αρχές της 
δεκαετίας του ’80, με συχνές συγκρούσεις – ο 
Σκαρίμπας δεν ήθελε να του «πειράζει» κανένας 
τα βιβλία, ούτε διορθωτής, επιμελητής ούτε «κα-
νένας άλλος κερχελές», στάση που οδηγούσε 
σε συχνά θυμωμένα τηλεφωνήματα στη Χαλκί-
δα, όπου έμενε ο Σκαρίμπας. Άκουγα το όνομά 
του, και φωνές («Πες του δεν του ξαναμιλάω πο-
τέ!» «Πάρ’ τον τηλέφωνο να του μιλήσω τώρα!») και 
μονόπλευρες τηλεφωνικές συνομιλίες ανάμεσα 
στον εκδότη και τον συγγραφέα… του οποίου 
είχα διαβάσει αρκετά βιβλία, και το «Το 1821 και 
η αριστοκρατία του» το θυμάμαι ακόμα – βασικό 
επιχείρημα είναι ότι η Επανάσταση ήταν άλλη για 
τους προύχοντες, κοτζαμπάσηδες και πουλημέ-
νους Τουρκόφιλους, κι άλλη για τον λαό: «…κατά 
τον τρόπο να λέμε τον ίκτερο χρυσή και το ξίδι να 
το ευφημίζουμε γλυκάδι, η λεγόμενη απελευθέ-
ρωση αποδείχθηκε χειρότερη της τούρκικης κα-
τάκτησης και της μακραίωνης ραγιαδοβίωσης του 
τόπου». Η ματιά του στην επανάσταση και στα 
μετά-την-επανάσταση γεγονότα είναι σαρκαστι-
κή, σκληρή και πολύ σύγχρονη. Λέει π.χ. για τις 
κυρίες επί των τιμών του Όθωνα, «όλες κι αυτές 
φεσοφορούσες, και τσούμπρες επίσης άκαπνων, 
οι πλείστες, οπλαρχηγών… Μάλιστα, μερικές από 
αυτές παρλεβουφράνσιζαν ή σπιγγίγγλιζαν». Παίζει 
με τις λέξεις και με τη γλώσσα («Οι Έλληνες και η Υ-
ψηλή Πύλη. Πίλοι (σ.σ. καπέλα)», «Το αλλουβρέχειο 
της αλήθειας», «Οι κκ Κασμηρόπουλοι ή η Ακαδημία 
Αθηνών ως Ίδρυμα»).  Όχι ότι τα θυμάμαι όλα αυ-
τά, χίλια χρόνια μετά – κυκλοφόρησε πρόσφατα 
μια πολύ περιποιημένη επανέκδοση της Τριλογί-
ας του Γιάννη Σκαρίμπα, κι είχα την ευκαιρία να 
τον ξεσκονίσω από την αρχή. «Το 1821 και η α-
λήθεια», «Το 1821 και η αριστοκρατία του», και 
«Η Τράπουλα», είναι ζωηρά, ολοζώντανα βιβλία, 
γραμμένα με χιούμορ και αμεσότητα – είτε συμ-
φωνείς είτε δεν συμφωνείς με τις απόψεις του 
Σκαρίμπα, τις διαβάζεις με λοξό χαμόγελο, κι όλο 
και κάτι μαθαίνεις. Οι υποσημειώσεις στο κάτω 
μέρος των σελίδων και στο τέλος των κεφαλαίων 
είναι όλα τα λεφτά, σα να βλέπεις τον Σκαρίμπα 
να χοροπηδάει τσαντισμένος ή να καγχάζει ειρω-
νικά ή να χειροκροτεί (τον Κολοκοτρώνη κυρίως, 
τον Μακρυγιάννη και τους «αληθινούς πολεμιστά-
δες αγωνιστές») μπροστά στα μάτια σου. 

Άλλο καταπληκτικό βιβλίο, που θα το χάριζα αμέ-
σως στον Σταμάτη Φασουλή, στη Μιμή Ντενίση 
άμα τους έκανα παρέα, αλλά κυρίως, με πολλή 
χαρά, σε φίλους άνεργους ηθοποιούς… είναι «Το 
1821 και το θέατρο – από τη μυθοποίηση στην 
απομυθοποίηση» του Walter Puchner, συγκλο-
νιστικού συγγραφέα ο οποίος ζει στην Ελλάδα, 
έχει γράψει ένα σωρό βιβλία (καμιά εκατοστή, 
κυρίως για την Ελλάδα) και μιλάει ελληνικά κα-
λύτερα από όλους μας. Ο εκδότης του, Γρηγόρης 
Πλαστάρας, υπήρξε ο ίδιος ηθοποιός για πολλά 
χρόνια, με παράλληλη δραστηριότητα στα εκδο-
τικά, και μεγάλη αγάπη για τον χώρο, τόσο του κα-
κόμοιρου του θεάτρου όσο και του ακόμα πιο κα-
κόμοιρου βιβλίου. Κι αν αναρωτιέστε «Μα υπήρχε 
θέατρο το 1821;» καλά κάνετε που αναρωτιέστε, 
εδώ είναι η απάντηση – υπήρχε, και θεατρίνοι με 
καριέρα, όχι μόνον θέατρο σκιών αλλά παραστά-
σεις ευρωπαϊκών προδιαγραφών και καλλιτέχνες 
που πάλευαν να πούνε τον πόνο τους σε μια σκη-
νή, μπροστά σε κόσμο που ήθελε να ξεχαστεί, 
ενώ έξω γινότανε χαμός και σκοτωνόταν άλλος 
κόσμος… Ο συγγραφέας έχει κάνει τρομερή έ-
ρευνα, κάτι που δεν ενδιαφέρει τον αναγνώστη, 
αλλά επιπλέον το βιβλίο διαβάζεται σαν νεράκι 
– μελετάται ακόμα και «η εμπλοκή του θεάτρου 
στην προ-παρασκευαστική φάση του αγώνα και η 
συμμετοχή (στην Επανάσταση) των ηθοποιών των 
Ελληνικών σκηνών στο Βουκουρέστι, Ιάσιο, στην 
Οδησσό και αλλού», και δίνεται επιτέλους σημασία 
στο μοναδικό έργο, «Νικήρατος», της Ευανθίας 
Καΐρη, γραμμένο το 1826…

Πολύ ενδιαφέρον και διαφορετικό είναι το «Ο Πό-
λεμος της Ελληνικής Ανεξαρτησίας» του C. M. 
Woodhouse, που πολέμησε στον Εμφύλιο ως διοι-
κητής της Βρετανικής συμμαχικής αποστολής (στο 
πλευρό του Άρη Βελουχιώτη και του Ναπολέοντα 
Ζέρβα) και έζησε στην Ελλάδα, για την οποία έγρα-
ψε κι αυτός πολλά βιβλία. Το «Πόλεμος Ανεξαρτη-
σίας» καλύπτει το 1821-1832, τη λεγόμενη Πρώτη 
Περίοδο Ανεξαρτησίας, με βάθος, και εννοώ ότι 
δεν είναι ένα ξερό ιστορικό βιβλίο, κάθε άλλο, έχει 
τη ροή και την ένταση μυθιστορήματος… παρόλο 
που μιλάει για την πραγματικότητα μιας Ελλάδας 
που ποτέ δεν πεθαίνει (σκέφτεσαι όταν το διαβά-
ζεις. Κι ας καγχάζει ο Σκαρίμπας μέσα σου). 

Άλλο ένα που φαίνεται ενδιαφέρον (σόρι για την 
επανάληψη της λέξης, είναι η πλέον κατάλλη-
λη…) παρόλο που δεν κατάφερα να το πιάσω στα 
χεράκια μου είναι το «Οθωμανικές αφηγήσεις για 
την Ελληνική Επανάσταση», των Σοφίας Λαΐου 
και Μαρίνου Σαρηγιάννη: περιλαμβάνει την πε-
ρίφημη αφήγηση του Μοραβή Γιουσούφ Μπέη, 
που έμεινε πολιορκημένος στο Ναύπλιο ως το 
1822, κι έγραφε εκεί ένα ημερολόγιο, ως αυτό-
πτης μάρτυρας δηλαδή της πολιορκίας… στην 
πραγματικότητα τα έγραφε όλα χαρτί και καλαμά-
ρι στον Αχμέτ Τζεβντέτ Πασά. Διάβασα ένα από-
σπασμα ιντερνετικά δηλαδή και κόπηκα, απλώς 
δεν έχω βρει ακόμα το βιβλίο. Είναι η Ελληνική 
επανάσταση από τη ματιά των Τούρκων – ελπίζω 
να μην την αντιμετωπίζουν οι συγγραφείς όπως 
ο Andrew Mango, άσχετο, συγγραφέας ο οποίος 
γράφει για τους Τούρκους λες κι ήτανε ΤΑ θύματα, 
καλά, σε άλλη χρονική περίοδο, αλλά μου την είχε 
σπάσει όταν τον διάβασα και βρήκα ευκαιρία να 
του πετάξω μπηχτή, που σκασίλα του μεγάλη. 

Ο Γιάννης Σκαρίμπας (28/9/1893 - 21/1/1984) 
ήταν απόγονος αγωνιστών του ’21, είχε ιστορί-
ες από τον μπαμπά, τον παππού και προπάππο 
του με το τσουβάλι, όπως φαίνεται από τα βιβλία 
του. Θεωρείται ο κύριος εκπρόσωπος του Υπερ-
ρεαλισμού της γενιάς του ’30 στην Ελλάδα, κι ας 
μην αναγνωρίστηκε ποτέ επίσημα – μόνο στη Χαλ-
κίδα, την πατρίδα του, τον τιμούν ως την προσω-
πικότητα που υπήρξε. Ο Christopher Montague 
Woodhouse (1917-2001) αγάπησε πολύ την Ελ-
λάδα και για αυτό ασχολήθηκε με την Επανάστα-
ση και ο Walter Puchner την αγαπάει ακόμα την 
Ελλάδα, όπως και το θέατρο, για αυτό έκανε όλην 
αυτή την έρευνα στα θεατρικά πράγματα του ’21. 
Υπήρχε μια βαθιά προσωπική σχέση δηλαδή α-
νάμεσα στον συγγραφέα και στο έργο, δεν ξέρω 
γιατί το αναφέρω αυτό, ίσως επειδή η σχέση, το 
συναίσθημα είναι που κάνει διαφορετικά τα βι-
βλία, και πολύτιμα για τον αναγνώστη… A

Οι τιτλΟι για τΟ 1821 ειναι αΜετρητΟι, Οπως 
ειναι αΜετρητες και Οι επανεκδΟςεις. 

ακΟλΟυθΟυν ΟριςΜενα Οχι ςτεγνα ιςτΟρικα 
βιβλια, παρΟλΟ πΟυ κι εκεινα Μας αρεςΟυν 

Της ΜΑΝΙΝΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

διαλεξαΜε 
6 πΟλυ-πΟλυ ωραια 
βιβλια για τΟ 1821

ΓιΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡιΜΠΑΣ, «Το 1821 και 
η Αλήθεια», «Το 1821 και η Αριστοκρατία του», 

«Η Τράπουλα», εκδόσεις Κάκτος

WAlter Puchner, «Το 1821 και  
το θέατρο, από τη μυθοποίηση στην  
απομυθοποίηση», εκδόσεις ΟΤΑΝ

christoPher 
M. Woodhouse, «Ο Πόλεμος  

της Ελληνικής Ανεξαρτησίας», 
εκδόσεις Παπαδόπουλος

ΣΟΦιΑ ΛΑΐΟΥ - 
ΜΑΡιΝΟΣ 
ΣΑΡΗΓιΑΝΝΗΣ 
«Οθωμανικές 
αφηγήσεις για 
την Ελληνική 
Επανάσταση», 
εκδόσεις ΕΤΕ 
(Εθνικό ιδρυμα 
Ερευνών) 
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Τ ο «Glamazon» γιορτά-
ζει τη Μεγάλη Επέτειο 
µ ε  µ ια  α ν ο ιξ ιά τ ι κ η 
βουτιά στην Ιστορία. 
∆ύσκολα θα µπορούσε 
να ισχυριστεί κανείς 
ότι οι γνώσεις αλλά και 
το ενδιαφέρον για την 

ιστορική γνώση είναι επαρκείς στα σχολικά 
χρόνια, εκτός κι αν αργότερα επιλέξεις για 
σπουδές το Ιστορικό-Αρχαιολογικό. Από την 
πραγµατικά πλούσια Ιστορία γύρω από την 
Επανάσταση του 1821, οι περισσότεροι µα-
θαίνουµε µάλλον κάτι σπαράγµατα, ίσα που 
να διατηρούµε µια αξιοπρεπή στάση που θα 
µας επιτρέπει να µην µπερδευόµαστε µε την 
28η Οκτωβρίου. Αν και πάλι, ούτε κι αυτό εί-
ναι σίγουρο...

Η στήλη τιµά τα 200 Χρόνια από την Επα-
νάσταση του 1821 µε το αντικείµενό της. 
Glamorous Φαναριώτικη Μόδα και Πολυτέ-
λεια στη Βλαχία. Όπου Βλαχία η σηµερινή 
Ρουµανία. Ανατρέχω, για τελευταία φορά, 
στα σχολικά χρόνια και θυµάµαι, µέσα σε 
ιστορική αχλή, τον όρο Μολδοβλαχία, τους 
Φαναριώτες ηγεµόνες και µέσα εκεί τον 
Αλέξανδρο Υψηλάντη. Αργότερα, κάποια 
σποραδικά ακούσµατα από φιλίστορες, σε 
κάτι κουραστικά τραπέζια, δεν συνέδεαν 
τους Φαναριώτες µε το εθνικά καλό, τα τρε-
χάµατα της ζωής έσβηναν κάθε διάθεση για 
την αναζήτησή της ιστορικής αλήθειας.

Εννοείται ότι δεν θα µπορούσα να φαντα-
στώ πως µια µέρα θα ξεφύλλιζα µια εξαιρε-
τική έκδοση σαν κατάλογο haute couture 
διάσηµου οίκου ανατολίτικης έµπνευσης α 
λα Οτοµάν. Μια συλλογή των ενδυµασιών 
που φορούσαν τα µέλη µεγάλων οικογενει-
ών, όπως Καρατζά, Υψηλάντη, Μουρού-
ζη, Σούτσου, που ηγεµόνευαν στη Βλαχία 
για λογαριασµό της Οθωµανικής Αυτοκρα-
τορίας τουλάχιστον δύο αιώνες, επηρεά-
ζοντας και ίσως επιβάλλοντας τον τρόπο 
ντυσίµατος και συµπεριφοράς στους Βο-
γιάρους, την τοπική ελίτ, αλλά και σε όλη 
την κοινωνική διαστρωµάτωση.
Στις αρχές του 19ου αιώνα, καθώς «ζυµώ-
νεται» η Ελληνική Επανάσταση, στους κόλ-

πους των µεγάλων οικογενειών,  που εν-
σωµατώνουν, πια, τον αέρα της Ευρώπης, 
η ενδυµασία εγκαταλείπει την ανατολίτικη 
επιρροή της Υψηλής Πύλης στην Κωνστα-
ντινούπολη και αρχίζει να  επηρεάζεται από 
την Εσπερία, τη ∆ύση. Είναι η εποχή που η 
γαλλοφωνία σαρώνει τη Ρωσική αριστο-
κρατία, που περιβάλλει τον Τσάρο, για να 
επηρεάσει µε τη σειρά της περιοχές όπως η 
Μολδαβία κι η Βλαχία, όπου καταφθάνουν 
Ρώσοι αξιωµατικοί.

«Τότε, στο Βουκουρέστι, στη Βραΐλα, στο Ιά-
σιο και σε άλλες κοσµοπολίτικες πόλεις της 
Βλαχίας, οι κυρίες της καλής κοινωνίας, σύζυ-
γοι, κόρες των αρχόντων, φορούσαν συνήθως 
λευκό φόρεµα, στολισµένο στον ποδόγυρο 
µε φαρδύ κέντηµα, κάτω από το οποίο είχαν 
δαντελωτή φανέλα που τους έκρυβε τον λαι-
µό και που τονιζόταν από το όµορφο σάλι ή 
από µία κοµψή, κοντή γούνα. Εξακολουθού-
σαν όµως να σκεπάζουν το κεφάλι µε κάτι που 
θύµιζε λαϊκό, παραδοσιακό τσεµπέρι, ένα 
µικρό φακιόλι από µουσελίνα µε τυπωµένα 
σχέδια, στολισµένο τις περισσότερες φορές 
µε κεντήµατα του οποίου ο κοµψός κόµπος 
αναδείκνυε την οµορφιά του δέρµατος, ενώ 
στα πόδια είχαν λεπτεπίλεπτα ανατολίτικα 
παπούτσια πάνω από µία λεπτή βαµβακερή 
κάλτσα».

Την π ολύ αξ ιό πισ τ η π εριγρ α φ ή του 
François Recordon, Γάλλο-Ελβετού γραµ-
µατέα του ηγεµόνα Ιωάννη Καρατζά, δι-
ασώζει στο έξοχο βιβλίο του ο Ρουµάνος 
καθηγητής Tudor Dinu, «Μόδα και Πολυ-
τέλεια στη Βλαχία της Ελληνικής Επανά-
στασης», που κυκλοφορεί στα ελληνικά 
από τον εκδοτικό Οίκο Ακρίτας-Πορφύρα.
Το βιβλίο είναι µια πολυτελής έκδοση, ένα 
λεύκωµα γεµάτο εικόνες και πληροφορίες. 
Ένα κόσµηµα µε αφορµή την επέτειο των 
200 χρόνων από την Επανάσταση. ∆ίνει την 
ευκαιρία, εκτός από την Ιστορία της Βλα-
χίας, να γνωρίσουµε τον ίδιο τον Ρουµάνο 
συγγραφέα κ. Dinu, για δεύτερη φορά. 
Προηγήθηκε, πριν από τέσσερα χρόνια, η 
έκδοση του πρώτου βιβλίου «Οι Φαναριώ-
τες στη Βλαχία και στη Μολδαβία» από 
τον ίδιο εκδοτικό οίκο.

Αρχόντισσα µε γαλάζιο 
φόρεµα, το οποίο έχει 
πολύ φαρδιά µανίκια, 

απεικονίζεται 
κατάφορτη από 

κοσµήµατα

Πιρπιρί από 
µαύρη τσόχα µε 
φυτικό διάκοσµο 
από φύλλο 
χρυσού και 
χρωµατισµένο 
βαµβάκι

Πιρπιρί από µαύρη 
τσόχα µε πλουσιότατη 
χρυσοκέντητη 
διακόσµηση

 Glam
ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 

ΣΤΗ ΒΛΑΧΙΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Της ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Γεννημένος το 1978, ο καθηγητής Νεοελ-
ληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Βου-
κουρεστίου, θα μπορούσε να θεωρηθεί 
πρεσβευτής της Ελλάδας, εάν φυσικά το 
ελληνικό Κράτος αποφάσιζε να ενσωμα-
τώσει και να δραστηριοποιήσει τέτοιες 
σημαντικές επιστημονικές μονάδες. 
Άψογος χειριστής της ελληνικής γλώσ-
σας, με σημαντικό ερευνητικό έργο, ο κα-
θηγητής αναδεικνύει την πλούσια πολιτι-
σμική παράδοση που καλλιέργησαν στις 
παραδουνάβιες ηγεμονίες, που αποτε-
λούν τη σημερινή Ρουμανία, οι εξέχουσες 
ελληνικές οικογένειες του Φαναριωτών.

Ο κ. Dinu αναζήτησε, εντόπισε και κατάρ-
τισε τον μοδάτο κατάλογο αστικού ντυσί-
ματος της εποχής. Εισχωρώντας βαθύτε-
ρα στα χαρακτηριστικά εκείνης της κοινω-
νίας, παρουσιάζει επίσης τη συλλογή πορ-
τρέτων που φιλοτεχνούσαν οι αρχοντικές 
οικογένειες σε διάσημους ευρωπαίους 
ζωγράφους οι οποίοι ζούσαν για μια πε-
ρίοδο στο Βουκουρέστι και αναλάμβαναν 
τις προσωπογραφίες των μελών της οικο-
γένειας του ευγενούς. 
Ήταν η συνέχεια μιας παράδοσης που 
χρονολογείται νωρίτερα, από το 1709. 
Έως το 1821, στα διακόσια χρόνια  που 
κυβέρνησαν τις Ρουμανικές Ηγεμονίες, 
οι Φαναριώτες στόλιζαν τους Ναούς με 
αναθηματικούς πίνακες. Η οικογένεια, με 
το αφιέρωμα στον τοίχο του Ναού, άφη-
νε στην Ιστορία και στους απογόνους, τα 
πρόσωπά της. Στις φωτογραφίες που έχει 
συλλέξει ο συγγραφέας και στα δύο βιβλία 
του, βλέπουμε οικογένειες ηγεμόνων, το-
πικών αρχόντων (ονομάζονταν βογιάροι),  
αρχιερέων, στρατιωτικών, αλλά και μικρό-
τερων αρχόντων, εμπό-
ρων, τεχνητών, μικροα-
κ τημόνων, βοσκών και 
κληρικών που ποζάρουν 
καμαρωτοί μπροστά στον 
ζωγράφο με τις όμορφες 
φορεσιές, τα κοσμήματά 
τους και επιδεικνύοντας 
την κόμμωση αλλά και τα 
όπλα τους.

Η μαρτυρία του Άγγλου 
γ ι α τ ρ ο ύ  W ill i am M ac 
Michael,  ο οποίος πα-
ρευρίσκεται τον Ιανου-
άριο 1818 σε θεατρική 
π α ρ ά σ τ α σ η  κα ι  μ έ ν ε ι 
εν τυπωσιασμένος από 
την «εξόφθαλμη ανάμειξη 
γαλλικών και ανατολικών 
ενδυμάτων των γυναικών 
π ου κάθ ον ταν κουλ ου -
ριασμένες σε ντιβάνια», 
είναι γεμάτη εικόνες: «Τα 
μαλλιά τους ήταν πλούσια στολισμένα με 
κοσμήματα και φορούσαν μεταξωτά ρούχα 
που είχαν πιθανόν κατασκευαστεί στη Βιέν-
νη, προσαρμοσμένα με μία ελληνική ζώνη 
και τούρκικα παπούτσια».
Μαθαίνουμε για τις πουκαμίσες, τα μεσο-
φόρια, τα πανωφόρια, τις γυναικείες φο-
ρεσιές, χρυσοκέντητες με φυτική πολύ-
χρωμη διακόσμηση, τα μεταξένια αντερί, 
είδος φαρδιάς πουκαμίσας, τα φορέματα 
πιρπιρί από μαύρη τσόχα και διάκοσμο 
από φύλλο χρυσού και τσεπκένι, δηλα-
δή γιλέκο με μανίκια, το οποίο έφτανε και 
μέχρι τα γόνατα. Για τον φερμενέ, τύπο 
σχεδόν ολόσωμου γιλέκου. 
Στα ελάχιστα ενδύματα που εκτίθενται 
σήμερα στη Ρουμανία, όπως λέει ο κ. 
Dinu, περιλαμβάνεται και ο περίφημος 
τζουμπές, ένα μακρύ παλτό, θα λέγαμε, 

με μανίκια ή μπέρτας, χωρίς μανίκια, που 
έφτανε μέχρι τον αστράγαλο. Φορέθηκε 
ευρέως στη διάρκεια της Οθωμανικής κυ-
ριαρχίας έως και το τέλος του 19ου αιώνα.

Η πλούσια ανατολίτικη γκαρνταρόμπα 
των πλουσίων ανδρών της Βλαχίας δεν ε-
γκαταλείπεται στη λήθη. Ο Γάλλο-Ελβετός 
Recordon περιγράφει: «Πάνω από το με-
ταξωτό πουκάμισο και τα κόκκινα φαρδιά 
τούρκικα σαλβάρια, που κατέληγαν σε κί-
τρινα τσουράπια από δέρμα, φορούσαν ένα 
μακρύ τούρκικο γιλέκο που έφτανε μέχρι τα 
πόδια (το αντερί), το οποίο έδεναν στη μέση 
με ένα ινδικό σάλι (τακλίτ στα τουρκικά). Τον 
χειμώνα πάνω από το γιλέκο φορούσαν δύο 
ή ακόμη και τρία γούνινα παλτά από ζιμπελί-
να ή άλλες πολύ ακριβές γούνες. Στο κεφάλι 
φορούσαν κατ’ αρχάς ένα κόκκινο φέσι, το 
οποίο δεν έβγαζαν ποτέ, και πάνω από αυτό 
έναν κοντό γούνινο σκούφο σχεδόν σφαιρι-
κό, με περίμετρο τουλάχιστον πέντε πόδες, 
το μπασλίκι. Τα πλέον συνήθη υποδήματά 
τους ήταν μποτάκια ή κίτρινες ελαφριές πα-
ντόφλες που συνήθιζαν να αφήνουν στην εί-
σοδο του διαμερίσματος, ιδιαίτερα εάν στο 
εσωτερικό του είχαν στρώσει χαλιά».

Και η ματιά του Sir Robert Ker Porter σε 
κείμενο του 1820, που εντόπισε με την έ-
ρευνά του ο καθηγητής Dinu, εξαιρετική:
«Οι τεράστιοι σκούφοι ή οι υπέροχες γού-
νες τους (τζουμπέδες με γούνινη επένδυση) 
δεν εμπόδιζαν τους άρχοντες να χορεύουν 
χορούς άρτι εισαγόμενους από τη δυτική 
Ευρώπη (καντρίλιες, κοτιγιόν, αντικριστούς 
αγγλικούς χορούς, βαλς). Μόλις άρχιζε η 
μουσική πετούσαν μακριά τα περιττά ρούχα 
μένοντας μόνο με το αντερί με μια υπέροχη 

ζώνη δεμένη στη μέση, πά-
νω από την οποία φορού-
σαν μόνο μια κομψή και κα-
λόγουστο ζακέτα, κόκκινη, 
γκρίζα ή άλλου χρώματος 
με εμφανέστατα κεντήμα-
τα».

Μετά την Επανάσ ταση 
του 1821 αποδυναμ ώ -
νεται η οθωμανική κυρι-
αρχία και, όπως εξηγεί ο 
συγγραφέας, καταργεί τις 
πολιτικές πιέσεις για τους 
άρχοντες που επέλεγαν 
την ανατολίτικη ενδυμα-
σία από υποχρέωση για 
να αποδείξουν την αφο-
σίωση τους στην Υψηλή 
Πύλη. Όμως το «καφτάνι» 
και το «καλπάκι», επειδή 
αντιπροσώπευαν συμβο-
λικά την κοινωνική τους 
τάξη δεν μπορούσαν να 

ξεριζωθούν τόσο εύκολα. Αντίθετα, όπως 
περιγράφεται στο «Μόδα και Πολυτέλεια» 
οι νέοι που προέρχονται από αναδυόμε-
νες κοινωνικές τάξεις, όπως των εμπό-
ρων, δεν αισθάνονται τόσο προσδεδεμέ-
νοι στην ανατολίτικη ενδυμασία και για 
αυτό δεν δυσκολεύονται να πρωτοπο-
ρήσουν. Έτσι μετά την πρώτη εικοσαετία 
του 19ου αιώνα στο Βουκουρέστι, οι μισοί 
κάτοικοι φορούσαν πλέον καπέλα και ζα-
κέτες, ακολουθώντας αυστηρά τη μόδα 
του Παρισιού κι οι άλλοι μισοί καλπάκι και 
βελούδο.

Είναι τόσο ωραία δουλειά αυτό το βιβλίο 
και τόσο καλογραμμένο, που κι αν ακόμη 
δυσκολεύεσαι με την Ιστορία σε κερδίζει 
η Ιστορία της Μόδας στη Βλαχία. Καλή α-
νάγνωση... A

TuDor Dinu
«Μόδα και Πολυτέλεια 

στη Βλαχία της Ελληνικής 
Επανάστασης», εκδόσεις

Ακρίτας-Πορφύρα

 Αρχόντισσα με 
κόκκινη βεντάλια 

και χρυσό 
πριγκιπικό διάδημα 

στα μαλλιά της 

Γαλαζωπό 
κασμίρ αντερί με 
κόκκινη φυτική 
διακόσμηση από 
μεταξένιο νήμα
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Στο ακριτικό Σουφλί λοι-
πόν, την «πόλη του μετα-
ξιού», εκεί όπου από τα 
βάθη των αιώνων παρα-
δοσιακά παράγονται από 
μεταξοσκώληκες νήμα-
τα και υφάσματα, τυπώ-

θηκαν τα μαντήλια και οι γραβάτες της Προ-
εδρίας. Τον περασμένο Μάιο συνέβη το εξής: 
κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής της στη 
Θράκη, η ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπού-
λου πήρε σαν δώρο ένα μεταξωτό μαντήλι. 
Το όμορφο αυτό αναμνηστικό την οδήγησε 
στην απόφασή της να δημιουργηθεί μια σει-
ρά από τρία σχέδια μεταξωτών μαντηλιών 
και  αντίστοιχων γραβατών σε περιορισμένο 
αριθμό των 200 και 150 κομματιών αντίστοι-
χα προκειμένου να δοθούν ως εθιμοτυπικό 
δώρο της Προεδρίας για την επέτειο των 
200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση.  
Με την κίνηση αυτή, η ΠτΔ όχι μόνο έδειξε 
το μοντέρνο της πρόσωπο επιλέγοντας τη 
Μαίρη Κατράντζου να τα σχεδιάσει, αλλά 
και την υποστήριξή της στους τοπικούς πα-
ραγωγούς της περιοχής που ανέλαβαν την 
παραγωγή τους.  

Ο Γιώργος Τσιακίρης, μεταξοϋφαντουργός 
και ιδιοκτήτης του Οίκου Μεταξιού Τσιακί-
ρης, που ανέλαβε το πρότζεκτ, θυμάται: «Τα 
πρώτα δείγματα παραδόθηκαν στην Προεδρία 
τον περασμένο Οκτώβριο. Ύστερα από τη συ-
νάντηση των δύο γυναικών, της προέδρου και 
της σχεδιάστριας, διαμορφώθηκαν τα τελικά 
σχέδια και χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν 
για τη νέα σειρά. Επιλέχθηκε το μετάξι γιατί με 
τις ιδιότητες της ίνας του, όπως η στιλπνότητα 
και η ανθεκτικότητα, αναδεικνύουν τα λαμπερά 
χρώματα των σχεδίων. Η παραγωγή τελείωσε 
τέλη Νοεμβρίου και τα αξεσουάρ κυκλοφόρη-
σαν αρχές Δεκεμβρίου». 
Πώς έγινε όμως η παραγωγή του μαντηλιού 
στο Σουφλί, ποια είναι η διαδικασία; ρωτή-
σαμε τον Γ. Τσιακίρη: «Με την ολοκλήρωση 
της ύφανσης (χρησιμοποιήθηκε ολομέταξο 
ύφασμα twill) ακολούθησαν τα πρώτα στάδια 
επεξεργασίας του υφάσματος, δηλαδή το απο-
κολάρισμα, το πλύσιμο και η επίστρωση, έτσι 
ώστε να γίνει κατάλληλο για την εκτύπωση. 
Μετά την εκτύπωση τα χρώματα σταθεροποιή-
θηκαν πάνω στο ύφασμα με την παραμονή του 
σε περιβάλλον κορεσμένου ατμού. Στη συνέ-
χεια πλύθηκαν και επεξεργάστηκαν, έτσι ώστε 
να έρθουν στην τελική τους μορφή. Τα αξεσου-
άρ με τη σύγχρονη τεχνολογία της ψηφιακής 
εκτύπωσης, αποδόθηκαν χωρίς να υπάρχει 
κάποια διαφοροποίηση από το πρωτότυπο σχέ-
διο, ενώ τα μαντήλια ράφτηκαν με ειδική ραφή 
από γυναίκες της περιοχής». 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα σχέδια επιμελή-
θηκε και προσέφερε αφιλοκερδώς η Μαίρη 
Κατράντζου. Τα θέματα της συλλογής των 
μαντηλιών περιλαμβάνουν στοιχεία του Μι-
νωϊκού πολιτισμού, γραμματοσειρές της ελ-
ληνικής αλφαβήτου, παραστάσεις αγγείων, 
περιστέρια, μαιάνδρους, τη γαλανόλευκη κ.ά. 
Τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι κα-
θαρά ελληνικά: το μπλε της θάλασσας, το γα-
λάζιο του ουρανού, το λευκό, της τερακότας, 
το κόκκινο και το κίτρινο. Οι εικόνες παραπέ-
μπουν στη σύνδεση της σύγχρονης Ελλάδας 
με το ιστορικά πλούσιο παρελθόν της. Αντί-
στοιχα οι γραβάτες απεικονίζουν ζευγάρια 
περιστεριών που κρατούν στο στόμα τους 
ένα κλωνάρι ελιάς και μικρά ιστιοφόρα. 
Μάθαμε ακόμα ότι ο βραβευμένος σ τα 
Printing Awards 2020 Οίκος μεταξιού Τσιακί-
ρης χρησιμοποιεί για τις εργασίες του εγκα-
ταστάσεις τυποβαφείου που έχουν αναβαθ-
μιστεί με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό 
ψηφιακής εκτύπωσης σε μεταξωτά υφάσμα-
τα. Προμηθεύει με τα προϊόντα του περισσό-
τερες από 100 ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ 
ένα 15% περίπου του κύκλου εργασιών του 
αφορά εξαγωγές σε ευρωπαϊκές κυρίως χώ-
ρες. Συνεργάζεται με πολλούς διάσημους 
Έλληνες σχεδιαστές μόδας όπως Παρθένης, 
Μπράτης, ThemisZ κ.ά. και διαθέτει τα απο-
κλειστικά δικαιώματα για δημιουργίες του 
Γιάννη Τσεκλένη. A

Από τό Σουφλί 
Στό πρόεδρικό ΜεγΑρό

Όλοι μάθαμε για τα μαντήλια και τις γραβάτες 
που σχεδίασε η σχεδιάστρια Mary Katrantzou 
για να χρησιμοποιηθούν ως δώρα εθιμοτυπίας 

της προεδρίας της δημοκρατίας. εμείς φτάσαμε 
στο μακρινό Σουφλί για να μάθουμε και ποιος 

υπέγραψε την παραγωγή τους.
Της ΑλεξΑνδρΑς ςκΑρΑκη
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οιτάζω την υπέροχη κάι σπάνιά συλλο-
γη από στρατιωτάκια και τσολιαδάκια μινιατού-
ρες του Μάνου πενθερουδάκη και τον ακούω 
προσεκτικά: «Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα 
υπήρχε στην Ευρώπη ένα ελληνικό στοιχείο, η φι-
γούρα του έλληνα τσολιά που ενδιέφερε και είχε τρα-

βήξει την προσοχή κατασκευαστών. Ήδη από το 1912, 
εκατό και πλέον χρόνια πριν δηλαδή, οι Εγγλέζοι (αλλά και 

Γάλλοι) κατασκεύασαν τους πρώτους μολυβένιους. Έχουν κόκκινες 
φορεσιές και το δέρμα τους είναι σκουρόχρωμο γιατί τότε ακόμα 
η έννοια του Έλληνα ταυτιζόταν με τον μελαμψό, με τον ανατολίτη. 
Γύρω στο 1918 εξευγενίζονται και γίνονται λευκοί! Αργότερα, γύρω 
στο ’60, δύο εταιρείες, η “Αθηνά” και η “Παλ”, τους κατασκευάζει 
σε πλαστικό πια. Στη δεκαετία του 2000-10 εμφανίστηκαν και ελ-
ληνικοί μολυβένιοι, οι οποίοι μάλλον κατασκευάζονταν στη Ρωσία 
αν και κανείς δεν είναι σίγουρος για την προέλευσή τους». άπό τα 
ευζωνάκια η διήγηση του Μάνου περνάει εύκολα στα στρατι-
ωτάκια, στους ποδοσφαιριστές του ολυμπιακού και της άέκ, 
στα ναυτάκια… τον αφήνω χαμένο στη διήγηση, ενώ προσπα-
θώ να καταλάβω πώς μπορεί ένας τόσο σοβαρός και μετρημέ-
νος άνθρωπος να μου μιλάει αυτή τη στιγμή με τόσο πάθος για 
παιδικά παιχνίδια. έίναι μεγάλος συλλέκτης ο Μάνος των πιο 
περίεργων και αταίριαστων φαινομενικά αντικειμένων. στο 
γραφείο του βλέπω μια συλλογή από μικρά ξύλινα περιπτερά-
κια (!) και δίπλα ακριβώς, σε άλλη προθήκη, μια συλλογή από 
αυθεντικές ταμπακιέρες Φαμπερζέ. 

σήμερα, όμως, είμαι εδώ για τις βιτρίνες του. έίναι γνωστό ότι 
εδώ και μία πενταετία οι βιτρίνες του πενθερουδάκη κάθε 25η 
Μαρτίου ντύνονται με στρατιές από τη συλλογή του. Φέτος, 
ειδικά για τους εορτασμούς των 200 χρόνων της έπανάστασης, 
σκέφτηκε να κάνει και κάτι αλλιώτικο: «Έψαχνα να βρω κάτι που 
να μην έχει την έννοια της ταύτισης με το κόσμημα αυστηρά, αλλά σε 
συνεργασία με κάποιους σπουδαίους καλλιτέχνες να δημιουργήσου-
με κάτι που και να τιμά και να γιορτάζει την επέτειο και (κυρίως) να 
διαθέτει ένα αισθητικό πολιτισμό που τόσο έχουμε ανάγκη». η ιδέα 
του Μάνου ήταν να δώσει σαν θέμα «την τετράγωνη ελληνική 
σημαία» (την ωραιότερη που είχαμε ποτέ σύμφωνα με τον ίδιο) 
σε τρεις καταξιωμένους ζωγράφους, στον Τάσο Μαντζαβί-
νο, στον Κωνσταντίνο Κερεστετζή και στην αδελφή του Λίζα 
Πενθερουράκη (την ιδρύτρια της Φέρμελης, του ομίλου άνά-
δειξης και Διάδοσης της πολιτιστικής-καλλιτεχνικής-έθνικής 
κληρονομιάς) και να τους ζητήσει να παρέμβουν εικαστικά ο 
καθένας για να φτιάξουν τη δική του βερσιόν. το αποτέλεσμα, 
τρεις υπέροχοι πίνακες μεγάλων διαστάσεων βρίσκονται τώρα 
στις αντίστοιχες προθήκες με μόνη συντροφιά τους τα μικρά τα 
τσολιαδάκια της συλλογής. ο Μαντζαβίνος έφτιαξε τη σημαία 
του κολοκοτρώνη ως ηγετικής μορφής και σπουδαίου στρατη-
λάτη, ο κερεστετζής ζωγράφισε τη σημαία της Φιλικής έταιρεί-
ας που ήταν η οργάνωση που φρόντιζε για τα οικονομικά, ενώ 
η πενθερουδάκη φιλοτέχνησε τη σημαία του άγωνιστή που 
είναι ο επιφανής-αφανής ήρωας που έδωσε τη μάχη. και τους 
τρεις πίνακες μπορείτε σήμερα να σταθείτε και να τους θαυμά-
σετε, αν ο δρόμος σας βγάλει στη Βουκουρεστίου.  

να σας θυμίσω τελειώνοντας ότι αυτή την περίοδο το κοσμη-
ματοπωλείο πενθερουδάκης θα κυκλοφορήσει εκτός από 
το διάσημο σεβαλιέ του με την ελληνική σημαία, που έτσι κι 
αλλιώς είναι το σήμα κατατεθέν του, και μια επετειακή σειρά 
με λεπτά βραχιολάκια ή μικρά κοσμήματα, με τον τσολιά ή το 
αυγό από άσπρο και μπλε σμάλτο που σχηματίζει διακριτικά 
μια σημαία. λιλιπούτεια και οικονομικά.
Πενθερουδάκης, Βουκουρεστίου 19, 2103613187

K

Η εικαστικΗ παρελασΗ 
του Πενθερουδάκη

την πιο καλαίσθητη «25η Μαρτίου» βιτρίνα της πόλης φιλοτέχνησε ένα κοσμηματοπωλείο 
στη Βουκουρεστίου. επισκεφτείτε το σαν να πηγαίνατε σε μουσείο.

Της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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Γιατι τρώμε 
μπακαλιαρο
την 25η μαρτιου;

Της Κατερίνας Βνατςίου 

Εικονογράφηση: ΒοΒ Studio* 

* από εικονογράφηση για Ημερολόγιο 
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Λίγα χρόνια 
µετά την ε-
πανάσταση 
του 1821, 
το 1938, 
αποφασί-
στηκε ο 

εορτασµός της εθνικής εορτής 
να συµπίπτει µε τη µεγάλη 
γιορτή του Ευαγγελισµού της 
Θεοτόκου. Από τότε µέχρι και 
σήµερα, σχεδόν δύο αιώνες 
αργότερα, κάθε 25η Μαρτίου 
γιορτάζουµε τον ξεσηκωµό 
της Ελληνικής Επανάστασης, 
µαζί και µια σηµαντική γιορτή 
της ορθοδοξίας. Και... εδώ 
και 200 χρόνια το πιάτο που 
παραδοσιακά τρώµε αυτή τη 
µέρα είναι ο µπακαλιάρος, τη-
γανητός, ψητός, βραστός, µε 
σκορδαλιά. Το συγκεκριµένο 
πιάτο δεν σχετίζεται φυσικά µε 
την επανάσταση του 1821 αλλά 
µε τη θρησκευτική πλευρά της 
ηµέρας.

Μια παύση στη 
σκληρή νηστεία

Η νηστεία της Σαρακοστής είναι 
µακράν η πιο αυστηρή του χρι-
στιανισµού. Για 40 ηµέρες η δι-
ατροφή των πιστών περιορίζεται 
στα απολύτως απαραίτητα αφού 
δεν επιτρέπεται να καταναλώ-
νουν κρέας, ψάρι, γαλακτοκο-
µικά προϊόντα ή ακόµα και το 
λάδι. Ωστόσο στη διάρκεια της 
σκληρής αυτής νηστείας πέφτει 
πάντα µέσα και ο Ευαγγελισµός 
της Θεοτόκου, γεγονός ιδιαίτε-
ρα χαρµόσυνο στη χριστιανική 
πίστη που δεν µπορεί παρά να 
εορταστεί καταλλήλως. Για τη 
συγκεκριµένη ηµέρα, λοιπόν, 
γίνεται µια παύση στη νηστεία 
(κατάλυση Θεοτόκου) και προ-
βλέπεται ένα µικρό παραστρά-
τηµα, όπου το ψάρι, το λάδι και 
το κρασί επιτρέπονται. 

Γιατί όμωςμπακαλιάρο;
Η εξήγηση είναι πολύ απλή. Η 
Ελλάδα, εκτός από το µεγάλο 
παραθαλάσσιο µέτωπο και τον 
νησιωτικό της χώρο, έχει και 
έναν µεγάλο ορεινό όγκο γε-
µάτο από πανέµορφα χωριά. 

Εκεί δηλαδή όπου στα τέλη του 
προ-προηγούµενου αιώνα ψά-
ρι δεν έβρισκες εύκολα, εκτός... 
αν έψαχνες για µπακαλιάρο! Το 
ωραίο αυτό ψάρι µε την ολόλευ-
κη κρουστή σάρκα, παρόλο που 
συχνά το βρίσκουµε και στη Με-
σόγειο, προτιµά να κολυµπάει 
κυρίως στα νερά του Ατλαντι-
κού Ωκεανού, οπότε οι χώρες 
που τον αλιεύουν περισσότερο 
είναι η Νορβηγία, η Ισλανδία και 
η Πορτογαλία που του έχει µά-
λιστα τεράστια αδυναµία (στην 
πορτογαλική κουζίνα υπάρχουν 
περισσότερες από 400 συνταγές 
µε µπακαλιάρο!). Οι λαοί αυτοί, 
εδώ και αιώνες συνηθίζουν να 
παστώνουν το µπακαλιάρο και 
να τον εµπορεύονται σε όλες τις 
χώρες της Μεσογείου (και όχι 
µόνο), φυσικά και στην Ελλά-
δα. Υπολογίζεται ότι ο παστός 
µπακαλιάρος πρωτοήρθε στη 
χώρα µας τον 15ο αιώνα και 
προτιµήθηκε αµέσως καθώς 
µπορεί να διατηρηθεί για πο-
λύ περισσότερες µέρες από ένα 
φρέσκο ψάρι και άρα να ταξιδέ-
ψει αναλλοίωτο ακόµα και στις 
πιο αποµακρυσµένες, ορεινές 
περιοχές. Αυτός είναι και ο λό-
γος που η κωδική του ονοµασία 
είναι «ψάρι του βουνού», αλλά 
και «Φτωχογιάννης», µια που 
η χαµηλή τιµή του τον καθιστά 
προσιτό σε όλους. 

Στις τοπικές κουζίνες της Ελλά-
δας συναντάµε άπειρες συντα-
γές για να µαγειρέψουµε τον 
µπακαλιάρο µας: πλακί, ψητό, 
βραστό, µε χόρτα, µε σταφίδες, 
µε πατάτες κ.ά. Ωστόσο, η συ-
νταγή που κερδίζει πάντα (ίσως 
γιατί είναι η πιο µερακλίδικη) 
είναι ο τηγανητός, που έχει στο 
πλάι του µια… δυναµική, πλού-
σια σκορδαλιά.

Το σωστό ξαρμύρισμα
Για το ιδανικό ξαρµύρισµά του ο 
µπακαλιάρος πρέπει να παρα-
µείνει στο ψυγείο µέσα σε λε-
κάνη µε νερό για συνολικά 24 
ώρες. Στη διάρκεια αυτού του 
24ώρου, όµως, πρέπει να φρο-
ντίσουµε να αλλάξουµε το νερό 
του τουλάχιστον 4 φορές. ∆η-

λαδή, αλλάζουµε νερό περίπου 
κάθε 6 ώρες. 

Παραδοσιακές συνταγές
 ανά την Ελλάδα

Στη Μεσσηνία (που συνηθίζουν 
να τρώνε µπακαλιάρο και του 
Σωτήρος στις 6 Αυγούστου, ε-
κτός από την 25η Μαρτίου) α-
κολουθούν µια συνταγή µε στα-
φίδες, την παραδοσιακή Τσιλα-
διά. Η βάση της είναι µια απλή 
κόκκινη σάλτσα µε ντοµάτα, 
κρεµµύδι, σκόρδο και σταφί-
δες, µε την οποία περιχύνεται 
ο µπακαλιάρος πριν ψηθεί στον 
φούρνο. Απλό και νόστιµο. 

Η Κεφαλονιά µπορεί να φηµί-
ζεται για την περίφηµη κρεα-
τόπιτά της, ωστόσο στα κιτάπια 
της έχει ακόµη µία πίτα, λιγό-
τερο γνωστή, αλλά εξίσου νό-
στιµη. Είναι η µπακαλιαρόπιτα 
(ή µπακαλαόπιτα) που έχει για 
γέµιση µπακαλιάρο, µυρωδικά 
και ρύζι.

Στις Κυκλάδες (αλλά και στα 
Επτάνησα εδώ που τα λέµε) 
φτιάχνουν Μπραντάδα, δηλα-
δή ένα πολτό από µπακαλιά-
ρο, γάλα, σκόρδο, ελαιόλαδο 
και πατάτα. Παραδοσιακά η 
Μπραντάδα γίνεται στο γουδί, 
αλλά εντάξει, αν δεν έχετε, θα 
σας επιτρέψουµε να χρησιµο-
ποιήσετε µούλτι. 

Στην Κέρκυρα πάλι τιµούν τον 
«µπιάνκο». Εδώ ο µπακαλιάρος 
βράζει στην κατσαρόλα µαζί µε 
πατάτες και µπόλικο σκόρδο, 
ενώ στο τέλος περιχύνεται µε 
χυµό λεµονιού. Αριστούργηµα!

Μερικές ακόμα 
 νόστιμες ιδέες 

Μπακαλιάρος πανέ στον φούρ-
νο/ Μπακαλιάρος λεµονάτος 
στον φούρνο µε πατάτες/ Μπα-
καλιάρος πλακί/ Ψαρόσουπα 
µε µπακαλιάρο/ Μπακαλιάρος 
φρικασέ/ Μπιφτεκάκια µπα-
καλιάρου/ Μπακαλιάρος για-
χνί/ Μπακαλιάρος σαγανάκι/ 
Μπακαλιάρος µε τραχανά/ 
Μπακαλιάρος στα κάρβουνα/ 
Γιουβέτσι µε µπακαλιάρο. ●

Σε ένα µπολ ανακατεύουµε το αλεύρι, το αλάτι και τη ζάχαρη. 

Σε άλλο µπολ αναµειγνύουµε το νερό, την µπίρα και τη µαγιά.
To αφήνουµε στην άκρη για περίπου 10 λεπτά και αυτό για να 
δουλέψει η µαγιά. Μόλις το µείγµα αρχίσει να αφρίζει,
προσθέτουµε το µείγµα µε το αλεύρι, το αλάτι και τη ζάχαρη, 
ανακατεύουµε και το αφήνουµε εκτός ψυγείου σκεπασµένο µε 
µια µεµβράνη για περίπου 1 ώρα. 

Κόβουµε τον µπακαλιάρο σε µπουκιές, τις οποίες περνάµε από 
το κουρκούτι που έχουµε ετοιµάσει, και τηγανίζουµε σε µπόλικο 
λάδι µέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώµα. 

½ κιλό 
ξαρµυρισµένο µπακαλιάρο

250ml νερό 
σε θερµοκρασία δωµατίου

160ml µπίρα 
σε θερµοκρασία δωµατίου

250γρ. αλεύρι 
για όλες τις χρήσεις

2κ. γλ. αλάτι
1 κ. γλ. ζάχαρη

8γρ. ξερή µαγιά

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΚΟΥΡΚΟΥΤΙ

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ 
DELIVERY!
5 αθηναϊκά 
εστιατόρια 
σου στέλνουν 
τον µπακαλιάρο 
στο σπίτι

Ψαρού
Ωραίο ψαροεστιατόριο 
που φηµίζεται για τους 
µερακλίδικους θαλασσι-
νούς µεζέδες του και τις 
προσιτές τιµές του. Ανάµε-
σα στις πολλές νοστιµιές, 
θα βρείτε και ωραιότατο 
τηγανητό µπακαλιάρο µε 
σκορδαλιά (€9,90). Προπα-
ραγγελίες µέσω Wolt.

Ο Φοιτητής
Με πεντανόστιµα µεζεδά-
κια σε φοιτητικές τιµές, 
αλλά και µε πολύ δυνατό 
τηγάνι, το στέκι αυτό στο 
Ψυχικό, ενδείκνυται για 
την 25η Μαρτίου. Θα βρεί-
τε τηνανητά µπακαλιαρά-
κια (€9) και ξεχωριστά τη 
σκορδαλιά (€3,50). Παραγ-
γελίες στο 210 6748505

Σαρδελάκι
Μπακαλιάρος with a twist! 
∆ηλαδή; Τον σερβίρει σε 
τραγανές και µαζί αφρά-
τες µπουκιές έχοντας 
δίπλα µπολάκι µε sauce 
aioli (€11). Για την αλητεία. 
Παραγγελίες µέσω e-food.

Ψαράκια και
Θαλασσινά
Με τέσσερα καταστήµατα 
σε όλη την Αθήνα (Βάρ-
κιζα, Κηφισιά, Χαλάνδρι, 
Γλυφάδα), σίγουρα κάποιο 
εξυπηρετεί και τη δική 
σου πόρτα. Θα βρεις µπα-
καλιάρο σε δύο εκδοχές: 
τηγανητό (€10,90) ή στη 
σχάρα (€10,90). Και οι δύο 
συνοδεύονται από σκορ-
δαλιά. Παραγγελίες µέσω 
e-food και Wolt.

Noah
Θες να δοκιµάσεις τον 
µπακαλιάρο κάπως δια-
φορετικά; Πες ναι στον 
µπακαλιάρο α λα Fish 
and Chips µε πούδρα από 
bacon και µαγιονέζα µε 
chili (€8)! Ένα πραγµατικά 
πολύ νόστιµο πιάτο. Το 
παραγγέλνεις µέσω 
e-food και Wolt.
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Zητήσαμε από τον ιστορικό 
Γιάννη Χαραλαμπίδη να μας 
εξηγήσει τι είναι η πλατφόρμα 
«Φάκελοι Ελληνικής Ιστορί-
ας», μια σειρά digital animated 
documentaries που μας συστή-
νουν την ιστορία μας με σύγχρο-
να μέσα, ξεκινώντας από την Ελ-
ληνική Επανάσταση του 1821.

«Το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη». Έτσι λακωνικά 
και µεταφορικά περιέγραψε ο λαϊκός νους την α-
νάγκη που κινητοποιεί. Η αντίληψη µιας τέτοιας 
ανάγκης, η συνείδηση ενός ελλείµµατος, ήταν 
που έβαλε και τη σπίθα για να δηµιουργηθεί κάτι 
που δεν υπήρχε ως τώρα στον χώρο της ιστορι-
κής αφήγησης. Όσο πλησίαζε η επέτειος των 200 
χρόνων από το ξέσπασµα της Ελληνικής Επανά-
στασης, το έλλειµµα εµφανιζόταν πιο καθαρά. 
Πώς µπορεί να γίνει επίκαιρη και να αποκτήσει ελ-
κυστική µορφή –µπροστά µάλιστα στο ορόσηµο 
του 2021– η νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστο-
ρία, χωρίς να πέσει θύµα του αισθητικού σολοικι-
σµού, της απλοϊκότητας ή του διανοουµενισµού; 
Η ανάγκη να απαντηθεί αυτό το ερώτηµα γέννησε 
την πλατφόρµα Greek History Files - Φάκελοι 
Ελληνικής Ιστορίας.

Ο άξονας γύρω από τον οποίο συγκροτείται η 
πρόταση των GHF είναι τα digital animated 
documentaries. Βίντεο διάρκειας λίγων λεπτών, 
θεµατικά εστιασµένα και αναπτυσσόµενα σε 
σειρές επεισοδίων µε σκοπό να καλύψουν ευρύ-
τερες θεµατικές ενότητες. Στην ουσία πρόκειται 
για συγκερασµό πυκνής, αλλά απλά δοσµένης 
ιστορικής αφήγησης µε πρωτότυπο και δυναµικό 
απεικονιστικό υλικό. Η συγκυρία της διακοσιετη-
ρίδας από τον εθνικό ξεσηκωµό του 1821 έδωσε 
το αναγκαίο βήµα, η στόχευση είναι ευρύτερη και 
αφορά στον εµπλουτισµό της δηµόσιας ιστορίας 
µε στοιχεία pop culture χωρίς εκπτώσεις στην ποι-
ότητα του ιστορικού περιεχοµένου.

Η συζήτηση γύρω µας φουντώνει σήµερα, περισ-
σότερο ίσως από ποτέ, για το αν και κατά πόσο 
γνωρίζουµε την ελληνική ιστορία και κυρίως τα 
γεγονότα του ’21. Βασικό πρόβληµα είναι ότι συ-
χνά µοιάζουµε να χάνουµε τον δρόµο και να πελα-
γοδροµούµε σκιαµαχώντας µε τους φόβους και 
τις προσδοκίες εαυτών και αλλήλων µέσα σε αυτή 
τη συζήτηση. Από τη στείρα προσκόλληση στην 

εξιδανίκευση της ηρωοποίησης έχουµε περάσει 
στον αποδοµητικό ζήλο µιας εργαλειακής απλο-
ποίησης. Το ζητούµενο όµως παραµένει απλό 
και επίκαιρο, να βελτιώνουµε το επίπεδο και να 
διευρύνουµε το περιεχόµενο της ιστορικής µας 
γνώσης –και συνεπώς της εθνικής µας αυτοσυ-
νείδησης– µε τρόπο που θα συµπεριλαµβάνει το 
αναπόφευκτο εθνικό συναίσθηµα µε την πραγµα-
τολογική αναζήτηση της αλήθειας στο πεδίο της 
επιστήµης. Οι ιστορικές σπουδές εξελίσσονται 
διαρκώς, νέα πεδία έρευνας προστίθενται, νέα 
ερωτήµατα προκύπτουν, νέα δεδοµένα συντί-
θενται. Όλα αυτά είναι ανάγκη να αξιοποιούνται 
σε πραγµατικό χρόνο για τον εµπλουτισµό της 
δηµόσιας ιστορίας, ώστε να µην αφήνουµε να µε-
γαλώνει το κενό ανάµεσα στη µεθοδική γνώση 
και στην κοινωνική πρόσληψη του συλλογικού 
παρελθόντος.

∆εν πρόκειται για εύκολη εξίσωση, αυτό το µά-
θαµε καλά µέσα σε αυτή την παραγωγική διαδι-
κασία των GHF. Απαιτείται διαρκής στάθµιση, α-
νάµεσα στο εντυπωσιακό µικροεπίπεδο και τη 
µεγάλη εικόνα, στο εθνικά συναισθηµατικό και 
το αποστασιοποιηµένο επιστηµονικό, ανάµεσα 
στη νοηµατική πληρότητα και τη συγχρονιστική 
εκλαΐκευση. Είναι ένα ζητούµενο που χρειάζεται 
διαρκώς διαχείριση, είναι παρόν σε κάθε σενάριο, 
σε κάθε βίντεο. Από το πόσο καλά αντιµετωπί-
ζεται στην πηγή της παραγωγής αυτή η ανάγκη 
για ισορροπία, κρίνεται ουσιαστικά το αποτέλε-
σµα. Πυρήνας της προσπάθειας είναι η διαχείριση 
των νοηµάτων. Το αποτέλεσµα είναι άµεσα και 
διαρκώς στην κρίση όλων στο κανάλι των GHF 
στο Youtube. Η ανάγκη να υποστηριχθεί και να 
εκταθεί αναλυτικά η συµπυκνωµένη αφήγηση 
των βίντεο υπαγορεύει και τον εµπλουτισµό του 
περιεχοµένου µε άλλες µορφές υλικού, όπως άρ-
θρα και infographics στην ιστοσελίδα.
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ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ 
ΓΙΑ ΣΥΓΚΕ-
ΡΑΣΜΟ 
ΠΥΚΝΗΣ, 
ΑΛΛΑ ΑΠΛΑ
ΔΟΣΜΕΝΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ 
ΑΦΗΓΗΣΗΣ, 
ΜΕ ΠΡΩΤΟ-
ΤΥΠΟ ΑΠΕΙ-
ΚΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ

Η πρώτη σειρά επεισοδίων αφορά, φυσικά, την 
ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. 
Έχει ήδη ολοκληρωθεί ένας κύκλος που αφορά 
την προεπαναστατική περίοδο. Εκεί αναλύονται 
όλα τα µεγάλα θέµατα, οι τοπικές ή υπερτοπικές 
εξεγέρσεις των οθωµανοκρατούµενων Ελλήνων, 
η ανάπτυξη νεωτερικής οικονοµικής, κοινωνικής 
και παιδευτικής συγκρότησης, η εµφάνιση και ε-
ξέλιξη της Φιλικής Εταιρείας και η προετοιµασία 
του ξεσηκωµού, το ιδιότυπο στρατιωτικό πλέγµα 
των Κλεφταρµατολών. Τη σκυτάλη έχει πάρει η 
αφήγηση της καθεαυτό Επανάστασης, που ξε-
κινώντας από τα γεγονότα που αναπτύχθηκαν 
γύρω από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στη Μολδο-
βλαχία θα εκταθεί σε όλες τις στρατιωτικές και 
πολιτικές εξελίξεις στον κυρίως ελλαδικό χώρο, 
θα παρουσιάσει τους µεγάλους πρωταγωνιστές, 
θα αναφερθεί στον ρόλο των Μεγάλων ∆υνάµεων 
και στις επιπτώσεις της Επανάστασης στο εσωτε-
ρικό της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.

Η προσπάθεια των GHF συντέθηκε µε τη στρατη-
γική και επικοινωνιακή ενορχήστρωση του Σω-
τήρη Κατσέλου, την ψηφιακή καλλιτεχνική και 
τεχνική έµπνευση του Σπύρου Κάππου και την 
ιστορική επιστηµονική επιµέλεια του γράφοντα. 
Η αφήγηση στα επεισόδια γίνεται από τη Γεωρ-
γία Κουρουπάκη. Στον εµπλουτισµό του project 
συµβάλλουν τόσο νέοι δηµιουργοί, όπως ο Θα-
νάσης Καραµπάλιος µε τις εξαιρετικές εικονο-
γραφήσεις του graphic novel «1800» (κυκλοφορεί 
από την Jemma Press), όσο και νέοι επιστήµονες 
των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών µε 
κείµενά τους. Ένας από τους άξονες είναι η διαρ-
κής ανάπτυξη νέων µορφών περιεχοµένου, όπου 
έρχονται να προστεθούν podcast και live συζη-
τήσεις.

Είναι αλήθεια ότι ξεκινώντας αυτή την προσπά-
θεια δεν ήταν στο επίκεντρο της προσοχής η αξιο-
ποίησή της για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ωστόσο, 
η υποδοχή των βίντεο από διαρκώς διευρυνόµε-
νο κοµµάτι της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι ε-
ντυπωσιακή – φανερώνει δε και µια γενικότερη 
θεσµική ένδεια. Συνεχίζουµε να χτίζουµε το υλικό 
µε εντεινόµενο ρυθµό και ζήλο, και µε τους περιο-
ρισµούς µιας απλής οµαδικής προσπάθειας φυσι-
κά. Στόχος είναι το περιεχόµενο σύντοµα να επε-
κταθεί και σε άλλες θεµατικές ενότητες, από τις 
τόσες που µας παρέχει αφειδώς η ελληνική ιστο-
ρία. Έτσι έγινε άλλωστε και στον ιστορικό χρόνο. 
Το 1821 ήταν µόνο µια πολύ σηµαντική στιγµή, 
πριν και µετά από την οποία ξετυλίχθηκε το νήµα 
του λαού µας. A
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Δευτερα - Παρασκευή

Βαγγέλης Περρής – Τζένη Μελιτά

07:00-10:00

14:00-16:00

20:00-22:00

16:00-18:0012:00-14:00

10:00-12:00

18:00-20:00

Στέφανος Τσιτσόπουλος Ελένη ΚολοκοτρώνηΜάκης Προβατάς

Δημήτρης Αθανασιάδης

Γιάννης Νένες

Δημήτρης Κοττάκης

Φ
ω

τ
ό

: Θ
α

ν
α

ση
σ 

Κ
α

ρα
τ

ζ
α

σ

Ακουτε τη Φωνη
της Αθηνας
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Μπορεί να υπάρξει σχέση από από-

σταση; Μετά από 9 χρόνια σχέσης 
(πλέον 29 ετών), φεύγει για το νησί 
του προκειμένου να δουλέψει, επει-
δή δεν βρίσκει τίποτα στην Αθήνα. 
Δεν μπορώ να τον ακολουθήσω, δεν 
μπορώ να αφήσω όλους μου τους 
ανθρώπους, την πολύ καλή δουλειά 
μου για ένα αβέβαιο μέλ-
λον εκεί. Ειδικά με όλα 
τα γεγονότα που ζού-
με. Αυτό είναι το θέ-
μα μου. Έχω δει ότι 
γράφεις καταπλη-
κτικά και οι σχέ-
σεις από απόσταση 
είναι ένα θέμα. Αν 
θες να σχολιάσεις ή 
να γράψεις κάτι για 
αυτό θα ήταν τέλειο. 
Ευχαριστώ! 

Το κοπλιμάν το κρατώ και κοκκινίζω. Τα 
πάντα μπορούν να υπάρξουν. Σχέση από 
απόσταση, σχέση μεταξύ 3, 4 και παρα-
πάνω ανθρώπων (ιδιοκτήτης γκαράζ των 
Αθηνών μού εξιστορεί καθημερινά τις 
ταραχώδεις εξελίξεις μιας τέτοιας σχέ-
σης, αλλά αυτή είναι μια ιστορία για άλλη 
φορά), εδώ η άλλη παντρεύτηκε γέφυρα 
(true story, ψάξ’ το). Το θέμα είναι αν πι-
στεύεις εσύ ότι μπορείς να το κάνεις. Μπο-
ρείς να το ζήσεις, περνώντας την εβδομά-
δα σου εδώ και κάθε ΣΚ (ή κάθε δεύτερο) 
στο νησί; Εντωμεταξύ, άλλο ο Άης Στρά-
της, άλλο η Αίγινα. Μόνο ένα μπορεί είναι 
αυτό για το οποίο πρέπει να αποφασίσεις. 
Αν μπορείς να φανταστείς, να μη μοιρά-
ζεσαι την καθημερινότητά σου με τον 
άνθρωπο, που θα πάει στο νησί. Και δεν 
υπάρχει καμία ντροπή σε όποια απόφαση 
κι αν πάρεις, γιατί μετά από 9 χρόνια σχέ-
σης και οι δύο ξέρετε, αν θέλετε πραγμα-
τικά να ζήσετε έτσι ή όχι.

Αγαπημένο μανεκέν της καρδιάς 

μας, είμαι 29 σε σχέση με συνομή-
λικό μου 2 χρόνια. Μένει ο καθένας 
με τους γονείς του. Οικονομικά δεν 
τον παίρνει να πηγαίνουμε εκδρο-
μές και τέτοια. Προτείνω με δικά 
μου έξοδα και δεν δέχεται. Έχουμε 
κοιμηθεί μαζί δύο φορές συνολικά. 
Τον αγαπώ, αλλά θέλω να ξαπλώσω 

σε ένα στρώμα, βρε αδερφέ. Φτάνει 
μόνο ο έρωτας τελικά; Γιατί δεν δέ-
χομαι να χωρίσω για τα λεφτά. Έλε-
γα να τον περιμένω να ψάξουμε μαζί 
σπίτι, αλλά ψάχνω ήδη μόνη μου, 
γιατί δεν βλέπω πρόθεση.

Αυτό το μήνυμα κάπως είχε θαφτεί εδώ 
και καιρό μέσα στα emails μου και δεν το 
απάντησα ποτέ. Εξού και οι εκδρομές και 
τα συναφή. Αχ! Οι εκδρομές και τα συ-
ναφή! Τι μου θύμισες! Λοιπόν, έστω και 
κάπως μπαγιάτικα, ήρθε η ώρα να σου α-
παντήσω. (Αν είστε ακόμη μαζί, δηλαδή.) 
Κάποιες φορές, δεν αρκεί μοναχά η πρό-
θεση. Πρέπει να υπάρχει και η δυνατότη-
τα. Και απ’ ό,τι καταλαβαίνω, ο φίλος μας 
δυσκολεύεται αυτή την περίοδο. Επιπλέ-
ον, δεν νομίζω ότι είναι για κανέναν θε-
μιτό σε μία σχέση (είτε είναι άντρας, είτε 
είναι γυναίκα) να δέχεται οικονομική βοή-
θεια επ’ αόριστον. Δεν λέω, να βοηθήσεις 

να πάτε μια εκδρομή, αλλά δεν εί-
ναι και για συνέχεια. Δεν αισθά-

νεται άνετα και –προσωπικά 
μιλώντας– πολύ καλά κάνει 
και δεν δέχεται. Βρες εσύ 
το σπιτάκι σου και κινηθεί-
τε με δραστηριότητες που 

εξυπηρετούν και τους δυο 
σας. Μετακίνηση 6 μέχρι το 

πάρκο και πίσω. 

Τζένη μου, γεια! Έχω μια σχέση εδώ 

και δυόμισι χρόνια. Η πρώτη μου 
σχέση, στα 22, φοιτητές στην ίδια 
πόλη, οπότε το ζήσαμε all the way 
και ο πρώτος χρόνος ήταν απλά μο-
ναδικός! Στη συνέχεια, επιστρέψα-
με στις πόλεις μας και από τότε τα 
πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Τον 
τελευταίο ενάμιση χρόνο, λοιπόν, 
έχουμε σχέση από απόσταση και με 
τις δύο καραντίνες τα πράγματα δυ-
σκολεύουν περισσότερο. Υπάρχουν 
συναισθήματα και από τους δύο. Το 
πρόβλημα, όμως, είναι ότι εγώ δεν 
την αισθάνομαι πλέον σαν σχέση. 
Είναι σαν να μιλάω με κάποιον πολύ 
δικό μου άνθρωπο καθημερινά. Και 
το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι 
δεν προβλέπεται να αλλάξει η κατά-
σταση και να γεφυρωθεί το χάσμα, 
γιατί κανείς μας δεν θέλει να ακο-
λουθήσει τον άλλο. Σκέφτομαι πολ-
λές φορές να χωρίσω, αλλά εκείνος 
δεν το συζητάει καν. Είναι σίγουρος 
πώς θα βρούμε λύση. 

Κοιτά, ας είμαστε ρεαλιστές. Η καραντί-
να θα τελειώσει όπου 
να ’ναι. Θα έχετε 
τη δυνατότητα 
να βρίσκεστε 
πιο συχνά. Να 
πηγαίνεις εσύ 
σ τ η ν  π ό λ η 
του, να έρχε-
ται εκείνος στη 
δική σου… Κάποιες 
λύσεις μπορούν να 
βρεθούν. Όμως, ποια λύση θα ικανοποιή-
σει εσένα στ’ αλήθεια; 

Ερωτικά αδιέξοδα, sexy απορίες, 
κρυμμένα μυστικά... και στα fm! Το 
«Μίλα μου βρώμικα» κάνει τα ερω-
τικά σας θέματα να ακούγονται σαν 
παθιάρικο τραγούδι στο Athens 
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▶ «ο ύποπτος κόσμος του Τουίν Πικς» στην Cosmote 
TV. Η εμβληματική καλτ σειρά των 90s, που φέρει την 
υπογραφή του βιρτουόζου σκηνοθέτη Ντέιβιντ Λιντς, 
έρχεται στο Cosmote Series Marathon HD για binge 
watching των 2 πρώτων πολυβραβευμένων κύκλων. Η 
σειρά ακολουθεί την ιστορία του ειδικού πράκτορα του 
FBI, Ντέιλ Κούπερ, ο οποίος αναλαμβάνει την εξιχνίαση 
της ύποπτης δολοφονίας μιας γυναίκας στην επαρχιακή 
πόλη Τουίν Πικς. Στο ρόλο του διάσημου πράκτορα Κού-
περ βρίσκουμε τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Κάιλ 
ΜακΛάχλαν, ενώ με την παρουσία τους έχουν «σφραγί-
σει» τη σειρά και οι Κίφερ Σάδερλαντ και Ντέιβιντ Μπά-
ουι. Ο πρώτος κύκλος ξεκινάει αύριο Παρασκευή 26/3, 
στις 18.00 και ο 2ος κύκλος το Σάββατο και την Κυριακή 
την ίδια ώρα.

▶ Το αστυνομικό θρίλερ «Possessions» συνεχίζεται αυτό 
το Σάββατο στο Novacinema4HD στις 22.00. Μια νεαρή 
Γαλλίδα που ζει στο Ισραήλ κατηγορείται για τον θάνατο 
του συντρόφου της την ημέρα του γάμου τους. Μία υπό-
θεση που ξεκινά ως ξεκάθαρη δολοφονία μετατρέπεται 
σε μυστήριο, σε μια κοινότητα που όλοι κρύβουν κι από 
ένα μυστικό. Πρωταγωνιστούν οι Nadia Tereszkiewicz, 
Reda Kateb, Dominique Valadié και Ariane Ascaride.

▶ Σε πρώτη προβολή μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της 
στη Σκανδιναβία η αστυνομική σειρα «Blinded: Those 
who kill», την Τρίτη 30 Μαρτίου στο Cosmote Series HD 
στις 23:00 με διπλό επεισόδιο. H συνέχεια του σκανδινα-
βικού νουάρ «Darkness: Those Who Kill» βρίσκει την αστυ-
νόμο Λουίζ (Ναταλί Μαντουένιο) να αναλαμβάνει μία μυ-
στηριώδη υπόθεση δολοφονιών από το παρελθόν. Όταν 
ο ίδιος δολοφόνος χτυπά ξανά, η αστυνόμος αρχίζει να 
συνθέτει ένα πολύ διαφορετικό προφίλ για τον ύποπτο, 
και οδηγείται σε έναν μπερδεμένο ιστό που την απειλεί 
τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά.

▶ Διαθέσιμοι στην υπηρεσία On Demand στο Vodafone 
TV είναι όλοι οι κύκλοι της ιστορικής σειράς «The 
Tudors», η οποία παρουσιάζει τη θυελλώδη ζωή και 
τους έρωτες του πατέρα της Ελισάβετ Ά , Βασιλιά της 
Αγγλίας Ερρίκου του Η ,́ με πρωταγωνιστή τον σπουδαίο 
Jonathan Rhys Meyers, σε μια συναρπαστική σειρά γεμά-
τη ίντριγκες και πάθη, η οποία έχει κερδίσει φανατικούς 
φίλους σε όλον τον κόσμο. Οι 4 κύκλοι της σειράς «The 
Tudors» μας ταξιδεύουν πίσω στον 18o αιώνα, εστιάζο-
ντας στη σχέση του Βασιλιά με τον όχι και τόσο δημοφι-
λή, πρωθυπουργό Cardinal Wolsey, τον έρωτά του με την 
Anne Boleyn και την επιθυμία του να ακυρώσει τον γάμο 
του με την Αικατερίνη της Αραγώνας προκειμένου να 
εξασφαλίσει τη δυναστεία του. 

▶ Ιστορικού περιεχομένου σειρές και στην πλατφόρμα 
ERTFLIX. Το «Jane Eyre» είναι η μεταφορά του κλασικού 
αριστουργήματος της Σαρλότ Μπροντέ, σε σκηνοθεσία: 
Σουζάνα Γουάιτ με τους Τόμπι Στίβενς, Ρουθ Ουίλσον. Οι 
«Μεγάλες προσδοκίες» του Καρόλου Ντίκενς συνιστά 
την πιο σκοτεινή ερωτική ιστορίας όλων των εποχών. 
Με τους Ντάγκλας Μπουθ και Τζακ Ροθ σε σκηνοθεσία: 
Μπράιαν Κερκ. Βασισμένη στο κλασικό μυθιστόρημα της 
Τζέιν Όστεν, η σειρά «Λογική και ευαισθησία» μεταφέ-
ρει τους στη συντηρητική Αγγλία του 19ου αιώνα με τους 
Τσάριτι Γουέικφιλντ και Χάτι Μοράχαν στους πρωταγωνι-
στικούς ρόλους 
 
▶ «ο θησαυρός της Βαγίας» από το Αρχείο της ΕΡΤ στο 
ERTFLIX μας θυμίζει τα παιδικά μας χρόνια, καθώς προ-
βλήθηκε για πρώτη φορά το 1984. Πρόκειται για τηλε-
οπτική μεταφορά του ομότιτλου μυθιστορήματος της 
Ζωρζ Σαρή, από τον Δημήτρη Δημογεροντάκη. Πρω-
ταγωνιστούν: Ρίκος Ζερβόπουλος, Ευγενία Μάνδραλη, 
Άννα Γεραλή, Γιώργος Γεωγλερής, Τέλης Ζώτος κ.ά. «Το 
καπλάνι της βιτρίνας» είναι η διασκευή του κλασικού 
μυθιστορήματος της Άλκης Ζέη, με πρωταγωνίστριες 
δύο αδελφές, τη Μέλια και τη Μυρτώ, και ένα βαλσαμω-
μένο καπλάνι, την εποχή της δικτατορίας του Μεταξά. 
Σκηνοθεσία - σενάριο - μοντάζ: Πέτρος Λύκας. Πρωτα-
γωνιστούν: Νίκος Παπαχρήστος, Θάλεια Αργυρίου, Νιό-
βη Αγγελίδου, Κορίνα Καραγιαννάκου κ.ά.

«ο ύποπτος κόσμος του Τουίν Πικς»

«Blinded: Those who kill»

«Μεγάλες προσδοκίες»

«ο θησαυρός της Βαγίας»

«Possessions»

«The Tudors»



Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)
 
Χρόνια πολλά, αγαπητέ Κριέ! Αυτή η εβδομάδα ε-
γκαινιάζει επίσημα τον μήνα των γενεθλίων σου, κα-
θώς το Σάββατο 20/3 ο Ήλιος περνά στο ζώδιο σου 
και μια μέρα μετά τον ακολουθεί και η Αφροδίτη. 
Ένας καινούργιος ετήσιος κύκλος ξεκινά για σένα 
γεμάτος όνειρα, προσδοκίες, ελπίδα για το μέλλον 
και όρεξη για νέα ξεκινήματα τόσο στα προσωπικά 
όσο και στα επαγγελματικά σου. Η αυτοπεποίθησή 
σου αυξάνεται, το ίδιο και η γοητεία σου. Το επόμε-
νο διάστημα ίσως θελήσεις να κάνεις κάποιες αλ-
λαγές στην εμφάνισή σου, να πειραματιστείς με το 
στιλ ντυσίματος ή ακόμη και να προχωρήσεις σε μια 
πιο δραστική αισθητική παρέμβαση με τη βοήθεια 
της ιατρικής. Γιατί όχι; Η ανάγκη σου για ανανέωση 
θα είναι μεγάλη και άλλωστε είναι καλό να θυμάσαι 
πως η αγάπη και η φροντίδα προς τον εαυτό σου 
είναι κομβικής σημασίας για το πώς νιώθεις και πώς 
λειτουργείς στη ζωή σου. Από την άλλη, ίσως δεν έ-
χεις τη συνηθισμένη σου «φόρα» μιας και η είσοδος 
του Ερμή στους Ιχθείς (16/3) δείχνει πως υπάρχουν 
θέματα που σε προβληματίζουν, πιθανότατα στη 
δουλειά όπου παίζει αρκετό παρασκήνιο. Δεν α-
ποκλείεται όμως και εσύ να επεξεργάζεσαι κάποια 
σχέδια που ακόμη δεν θέλεις να μοιραστείς, κρατώ-
ντας μια πιο «κλειστή» στάση.

Ταύ ρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)
 
Από αυτή την εβδομάδα θα παρατηρήσεις πως κά-
τι αλλάζει σε επίπεδο συναναστροφών, καθώς θα 
έχεις περισσότερη ζήτηση από 
φίλους και συνεργάτες με την 
είσοδο του Ερμή στους Ιχθείς 
(16/3). Δεδομένης πάντα και της 
κατάστασης, ίσως καταφέρεις να 
επικοινωνήσεις και πάλι με άτομα 
που είχατε ξεκόψει τελευταία. Η 
επικοινωνία θα παίξει καθοριστι-
κό ρόλο και στις επαγγελματικές 
σου αλληλεπιδράσεις και θα χρει-
αστεί να αφήσεις τυχόν συναι-
σθηματισμούς και ευαισθησίες 
έξω από το παιχνίδι, εστιάζοντας 
μόνο στα γεγονότα για να μην υπάρξουν μπλεξίματα. 
Με την είσοδο του Ήλιου (20/3) και της Αφροδίτης 
(21/3) στον Κριό, δεν θα έχεις ιδιαίτερη διάθεση για 
αλληλεπίδραση καθώς μπαίνεις σε μια φάση εσω-
στρέφειας. Νιώθεις ότι χρειάζεσαι λίγο την ηρεμία 
σου και θέλεις να ξεκουραστείς ψυχολογικά όσο και 
σωματικά. Ίσως αυτό οφείλεται σε προσωπικά ζητή-
ματα από το παρελθόν που θα σε απασχολήσουν εκ 
νέου. Καλείσαι αυτή τη φορά να βάλεις ένα τέλος σε 
τοξικές καταστάσεις που se απομυζούν και δεν σου 
παρέχουν καμία ωφέλεια. 

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)
 
Τα δίνεις όλα για την καριέρα σου από αυτή την 
εβδομάδα, καθώς η είσοδος του κυβερνήτη σου 
Ερμή στο ζώδιο των Ιχθύων και το Μεσουράνημά 
σου την Τρίτη δείχνει πως το ενδιαφέρον σου θα 
εστιάζεται σε επαγγελματικά θέματα ως επί το πλεί-
στον για το επόμενο διάστημα. Θα έχεις τη διάθεση 
να αναλάβεις πρωτοβουλίες και να κάνεις κινήσεις 
που θα σε φέρουν σε καλύτερη θέση ιεραρχικά. Συ-
ζητάς ασταμάτητα, διερευνάς προθέσεις, «κόβεις» 
αντιδράσεις και σχεδιάζεις τα επόμενα βήματα. 

Φυσικά η αποφασιστικότητά σου μπορεί να δημι-
ουργήσει και ανταγωνιστικές συμπεριφορές, μην 
ξεχνάς ότι και ο Άρης βρίσκεται στο ζώδιό σου δίνο-
ντας «αέρα στα πανιά σου» big time. Η φόρα σου ό-
μως δεν θα ανακοπεί, αφού ο Ήλιος (20/3) αλλά και 
η Αφροδίτη (21/3) περνάνε στο φιλικό για σένα ζώ-
διο του Κριού, λειτουργώντας βοηθητικά στις επι-
διώξεις σου, ιδιαίτερα αν σχετίζονται με συλλογικά 
επαγγελματικά σχέδια. Μάλιστα δεν αποκλείεται 
η συμβολή ενός φιλικού προσώπου να παίξει ση-
μαντικό ρόλο, μέσω π.χ. μιας συνεργασίας. Ακόμη, 
θα έχεις μεγαλύτερη εξωστρέφεια στη κοινωνική 
σου ζωή, ενώ δεν θα λείψουν και τα «τυχερά» στον 
ερωτικό τομέα, προερχόμενα ίσως πάλι από κάποιο 
φίλο, σερόλο της προξενήτρας!

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)
 
Βρίσκεσαι σε μια περίοδο αναβρασμού αναφορικά 
με το μέλλον σου, με τη νέα θέση του Ερμή στους 
Ιχθείς από την Τρίτη 16/3. Ζητήματα που έχουν να 
κάνουν με τις σπουδές σου, με σεμινάρια, με μετεκ-
παίδευση πάνω στο αντικείμενό σου, αλλά και με 
την επαγγελματική σου δικτύωση με το εξωτερικό 
σε απασχολούν έντονα και αναμένονται μάλιστα 
και ευχάριστες εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστη-
μα. Ίσως πάρεις την απάντηση που περίμενες από 
το Πανεπιστήμιο που είχες δηλώσει ή σε δεχτούν 
στο μεταπτυχιακό που σε ενδιαφέρει ή από την άλ-
λη μπορεί να είσαι στη φάση που τώρα στέλνεις τα 
χαρτιά σου και τρέχεις να προλάβεις προθεσμίες, 
ενώ μπορεί να καταστρώνεις και τα επόμενά σου 
βήματα για ένα νέο επιχειρηματικό εγχείρημα ή μια 

συνεργασία. Ο τομέας της καριέ-
ρας σου έρχεται στο προσκήνιο 
από το τέλος της εβδομάδας με 
την είσοδο του Ήλιου (20/3) όσο 
και της Αφροδίτης (21/3) στον 
Κριό. The struggle is real για τις 
επόμενες εβδομάδες, καθώς οι 
απαιτήσεις θα είναι αυξημένες, 
όμως το γενικότερο κλίμα θα 
είναι θετικό με καινούργιες προ-
τάσεις, ενώ μπορεί να παίξει και 
κάποιο je t’aime μέσα από τον 
επαγγελματικό σου χώρο.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
 
Το μυαλό σου μπορεί να σου παίζει περίεργα παι-
χνίδια από αυτή την εβδομάδα με την είσοδο του 
Ερμή στους Ιχθείς (16/3), δημιουργώντας σου δεύ-
τερες σκέψεις ή και αμφιβολίες για πρόσωπα που 
υπάρχουν στο περιβάλλον σου. Θα σου βγει ένα 
ένστικτο ντετέκτιβ και θα προσπαθείς να δεις τι 
κρύβεται πίσω από τις λέξεις, περιπλέκοντας λίγο 
τα πράγματα χωρίς λόγο κάποιες φορές. Ίσως πά-
λι εσύ να είσαι ο κρυψίνους της υπόθεσης και να 
κρατάς το στόμα σου κλειστό κυρίως σε ό,τι αφορά 
οικονομικά σχέδια. Εμπιστεύσου τη διαίσθησή σου 
που θα είναι πανίσχυρη, για να διαπραγματευτείς 
επιχειρηματικές κινήσεις και οικονομικά που έχουν 
να κάνουν με τρίτους, βρίσκοντας λύσεις σε εκκρε-
μότητες που σε πιέζουν. Η είσοδος του Ήλιου (20/3) 
και της Αφροδίτης (21/3) στο φιλικό για σένα ζώδιο 
του Κριού θα φέρει περισσότερη διάθεση για κοι-
νωνική αλληλεπίδραση και έναν αέρα ανανέωσης 
μέσα στη σχέση σου. Θα έχεις περισσότερο χρόνο 
για να ασχοληθείς με το σύντροφό σου, ενώ στην 
περίπτωση που είσαι μόνη/ος οι πιθανότητες να 
βρεις ταίρι είναι με το μέρος σου.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)
 
Περισσότερη δράση και επαφές σε επαγγελματικό 
και προσωπικό επίπεδο από αυτή την εβδομάδα 
με την είσοδο του κυβερνήτη σου Ερμή απέναντί 
σου, στο ζώδιο των Ιχθύων (16/3). Μπορείς να δι-
αχειριστείς με μεγαλύτερη ευκολία ζητήματα στα 
επαγγελματικά, να διαπραγματευτείς καλύτερους 
όρους ή και νέες συμφωνίες με πελάτες και συνερ-
γάτες, μιας και οι ιδέες σου μπορεί τώρα να βρουν 
περισσότερους συμμάχους. Για να το καταφέρεις, 
θα χρειαστεί να αποφύγεις την υπερβολική κριτική 
που σε χαρακτηρίζει και να γίνεις πιο διαλλακτικός, 
υιοθετώντας ένα άνετο στιλ στην επικοινωνία σου. 
Η είσοδος του Ήλιου (20/3) όσο και της Αφροδίτης 
(21/3) στον Κριό πιθανότατα να σου δημιουργή-
σουν μια πίεση σε ψυχολογικό επίπεδο. Αρκετές α-

νασφάλειες και παράλογοι φόβοι κυρίως σε σχέση 
με τα προσωπικά και τα οικονομικά σου μπορούν να 
έρθουν στην επιφάνεια, βάζοντάς σε στη διαδικα-
σία να «αυτομαστιγωθείς» χωρίς έλεος, κάνοντας 
τελικά ζημιά στον εαυτό σου. Δεν θα ήταν κακή ιδέα 
να επισκεφτείς κάποιον ειδικό που θα μπορούσε 
να σε βοηθήσει να δεις τα πράγματα πιο αντικει-
μενικά και να εστιάσεις στις λύσεις και όχι στην αυ-
τοτιμωρία. Το sex είναι επίσης κάτι που μπορεί να 
λειτουργήσει πολύ ανακουφιστικά, δεδομένου ότι 
η λίμπιντό σου θα είναι αυξημένη.

Ζύγός  (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)
 
Με περισσότερο άγχος στην καθημερινότητά σου 
ξεκινά αυτή η εβδομάδα, με τον Ερμή να περνά 
στους Ιχθείς (16/3), αυξάνοντας την πίεση στον 
τομέα της δουλειάς. Δεν είναι τόσο το αντικειμενι-
κό βάρος που μπορεί να υπάρξει σε αυτό το κομ-
μάτι του ωροσκοπίου σου, όσο το γεγονός ότι το 
μυαλό σου θα απασχολείται συνεχώς με ζητήματα 
της δουλειάς, ψάχνοντας να βρει λύσεις και νέες 
προοπτικές, πράγμα που ασφαλώς δεν είναι κακό, 
μπορεί όμως να σε εξαντλήσει ενεργειακά. Παρ’ όλ’ 
αυτά αν οργανώσεις σωστά το πρόγραμμά σου θα 
μπορέσεις να αυξήσεις την παραγωγικότητα σου 
και να καταφέρεις να τακτοποιήσεις τις υποχρεώ-
σεις σου, βρίσκοντας χρόνο και για την προσωπι-
κή σου ζωή. Άλλωστε ο τομέας των σχέσεών σου 
έρχεται στο προσκήνιο με το πέρασμα του Ήλιου 
(20/3) και της Αφροδίτης (21/3) στον άξονα σου, 
στο ζώδιο του Κριού. Η αρμονία παίζει πολύ σημα-
ντικό ρόλο στη ζωή σου και θα θελήσεις να αντα-
ποκριθείς με επιτυχία στις απαιτήσεις των γύρω 
σου στα επαγγελματικά αλλά και του συντρόφου 
σου στα προσωπικά. Ίσως μάλιστα αποφασίσετε 
να συγκατοικήσετε, ενώ αν είσαι ελεύθερη/ος θα 
έχεις σίγουρα τις κατακτήσεις σου.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
 
Αυξημένη διάθεση να εκφράσεις τα συναισθήμα-
τά σου και να επικοινωνήσεις με τον ερωτικό σου 
σύντροφο θα έχεις με την είσοδο του Ερμή στους 
Ιχθείς (16/3), καθώς και όρεξη για περισσότερη δι-
ασκέδαση και ενασχόληση με τα παιδιά σου και ό,τι 
σου δίνει χαρά, όπως τα αγαπημένα σου χόμπι. Η 
σκέψη σου γενικότερα θα είναι πιο ανάλαφρη και 
αισιόδοξη, το αν θα τα καταφέρεις βέβαια να ασχο-
ληθείς με όλα τα παραπάνω είναι ένα άλλο ζήτημα, 
καθώς από τα τέλη της εβδομάδας ο Ήλιος (20/3) 
και η Αφροδίτη (21/3) περνούν στο ζώδιο του Κρι-
ού, ενεργοποιώντας τον τομέα του ωροσκοπίου 
σου που σχετίζεται με την εργασία και την καθημε-
ρινότητά σου. Πολλή δουλειά και αρκετή κόπωση 
προβλέπεται λοιπόν για το επόμενο διάστημα με τις 
απαιτήσεις στα επαγγελματικά να αυξάνονται, οπό-
τε θα χρειαστεί να ανταποκριθείς αναλόγως. Ναι, η 
αλήθεια είναι ότι τα έχεις ήδη φτύσει, τι να κάνουμε 
όμως, έτσι έχουν τα πράγματα. Υπομονή λοιπόν 
και ψηλά το κεφάλι, καθώς θα υπάρξουν και θετικά 
αποτελέσματα, με αρκετό όμως κόπο. Παράλληλα, 
μπορεί να αποφασίσεις να μπεις σε ένα πρόγραμμα 
διατροφής ή να κόψεις κάποιες βλαβερές συνήθει-
ες που επηρεάζουν τη φυσική σου κατάσταση, ενώ, 
αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα υγείας, μπορεί τώρα 
να βρεις την κατάλληλη θεραπεία.

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου)
 
Κάποια τρεξίματα που αφορούν το σπίτι ή μέλη της 
οικογένειάς σου, ιδιαίτερα τους γονείς, μπορεί να 
φέρει το πέρασμα του Ερμή στους Ιχθείς από την 
Τρίτη 16/3. Ίσως πάλι χρειαστεί να ασχοληθείς με 
ένα καινούριο ακίνητο ή να ψάξεις για ένα νέο χώρο 
δουλειάς. Παράλληλα, θα έχεις την τάση να είσαι 
πιο ευαίσθητος συναισθηματικά και καλά θα κάνεις 
να αποφύγεις λογομαχίες στον επαγγελματικό σου 
χώρο εξαιτίας της συναισθηματικής πίεσης. Πά-
ντως, στα τέλη της εβδομάδας η ενέργειά σου θα 
επηρεαστεί θετικά από την είσοδο του Ήλιου (20/3) 
και της Αφροδίτης (21/3) στο φιλικό για σένα ζώδιο 
του Κριού. Θα ασχοληθείς με περισσότερη αποφα-
σιστικότητα και δυναμισμό πάνω σε επιχειρηματικά 
και δημιουργικά σχέδια το επόμενο διάστημα, κά-
νοντας έξυπνες κινήσεις και γυρίζοντας το όλο κλί-
μα προς όφελός σου. Ευνοϊκά θα είναι τα πράγματα 
και στην προσωπική σου ζωή, καθώς θα παθιαστείς 
και θα απολαύσεις όμορφες στιγμές, ερχόμενος πιο 

κοντά με το ταίρι σου. Η παιχνιδιάρική σου διάθεση 
μπορεί να φέρει αποτελέσματα και σε περίπτωση 
που είσαι αδέσμευτος, μιας και θα έχεις ιδιαίτερη 
γοητεία και σπιρτάδα στις προσεγγίσεις σου.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Μεγαλύτερη «ρέντα» στην επικοινωνία φέρνει η 
είσοδος του Ερμή στους Ιχθείς (16/3) . Μπορείς να 
περάσεις το μήνυμά σου και να φέρεις με το μέρος 
σου πρόσωπα που ενδέχεται να αποδειχτούν πολύ 
βοηθητικά σε επαγγελματικό επίπεδο, ενώ το κλίμα 
είναι ευνοϊκό και για «διερευνητικές επαφές» για 
νέες συνεργασίες, κυρίως εμπορικού χαρακτήρα, ή 
ακόμα και για τελικές υπογραφές. Ζητήματα σπου-
δών μπορούν επίσης να έχουν θετική έκβαση το 
επόμενο διάστημα. Από την άλλη, το πέρασμα του 
Ήλιου (20/3) και της Αφροδίτης (21/3) στον Κριό στο 
τέλος της εβδομάδας δείχνει ότι μέσα σου τα πράγ-
ματα είναι λίγο διαφορετικά, καθώς έχεις ανάγκη 
από me-time, ενώ ίσως αισθάνεσαι και ένα ψυχο-
λογικό ανακάτεμα. Αυτή η κατάσταση μπορεί να σε 
φέρει σε απόσταση με τα μέλη της οικογένειάς σου, 
δημιουργώντας εκνευρισμό και από τις δυο πλευ-
ρές. Ίσως, πάλι, η οικογένεια να είναι «η αιτία που 
υποφέρεις» καθώς ζητήματα που προκύπτουν με 
κάποια πρόσωπα του σπιτιού ή και μεγαλύτερους 
σε ηλικία συγγενείς, σε αναγκάζουν να αφιερώσεις 
όλο τον χρόνο και την ενέργεια σου εκεί, με αποτέ-
λεσμα να νιώθεις στο τέλος άδειος. Δείξε κατανόη-
ση και πρόσφερε τη βοήθειά σου, κρατώντας όμως 
και κάτι για τον εαυτό σου.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Το μυαλό σου επικεντρώνεται σε οικονομικά ζητή-
ματα από αυτή την εβδομάδα, με το πέρασμα του 
Ερμή στους Ιχθείς στις 16/3. Αυτός ο τομέας χρειά-
ζεται οργάνωση και σωστή διαχείριση, με βάση τα 
δεδομένα που υπάρχουν και όχι πλάνα που δεν α-
νταποκρίνονται στην πραγματικότητα της εποχής. 
Ενδεχομένως να μπορέσει να κλείσεις τρύπες και 
να διακανονίσεις λογαριασμούς, όμως θα πρέπει να 
αποφύγεις και την παρόρμηση για περιττά έξοδα. 
Ναι, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, πάντα όμως 
υπάρχουν ευκαιρίες και αυτές καλείσαι να ψάξεις 
για να αυξήσεις το εισόδημά σου, βρίσκοντας χρη-
ματοδότηση από τρίτες πηγές ή σχεδιάζοντας ένα 
σχέδιο που μπορεί να αποφέρει καρπούς. Βοηθητι-
κή προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι η παρουσία 
τόσο του Ήλιου (20/3) όσο και της Αφροδίτης (21/3) 
στο ζώδιο του Κριού από το τέλος της εβδομάδας 
για τον επόμενο μήνα. Δικτυώνεσαι μέσα από επα-
φές και συναντήσεις που μπορούν να υπάρξουν 
με ανθρώπους που εκπέμπετε στο ίδιο μήκος κύ-
ματος και μπορεί να καταφέρεις σημαντικά απο-
τελέσματα, ιδιαίτερα αν ασχολείσαι με τους τομείς 
της τεχνολογίας, της διαφήμισης, του εμπορίου 
και των Μ.Μ.Ε. Παράλληλα θα μπορέσεις να επο-
κοινωνήσεις καλύτερα με το ταίρι σου, αλλά και να 
φλερτάρεις με μεγαλύτερο «θράσος».

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Η παρουσία του Ερμή (16/3) στο ζώδιό σου από αυτή 
την εβδομάδα, σου δίνει τη δυνατότητα να επικοι-
νωνήσεις πιο άμεσα τις ανάγκες και τις σκέψεις σου 
προς το περιβάλλον σου. Σαν άτομο είσαι ιδιαίτερα 
δεκτικό προς τα προβλήματα και τις απαιτήσεις των 
γύρω σου, λειτουργώντας διαισθητικά πολλές φο-
ρές, «μαντεύοντας» ακόμα και πριν απ’ αυτούς το τι 
έχουν ανάγκη. Αυτή η υπερβολική ενσυναίσθηση 
όμως σε οδηγεί πολλές φορές σε βραχυκύκλωμα 
αναφορικά με τα δικά σου θέλω. Πού είσαι εσύ στο 
όλο πλάνο; Σε αυτό καλείσαι να απαντήσεις από 
δω και κάτω, επικεντρώνοντας την ενέργεια και τη 
δράση σου στις προσωπικές και επαγγελματικές 
σου επιδιώξεις. Παράλληλα, ο Ήλιος και η Αφροδίτη 
εγκαταλείπουν το ζώδιό σου και εισέρχονται σε αυ-
τό του Κριού στις 20 και 21/3 αντίστοιχα, δίνοντας 
έμφαση στο κομμάτι των οικονομικών σου. Οικονο-
μικές υποθέσεις που βρίσκονταν στα σκαριά και α-
φορούν επαγγελματικά ξεκινήματα θα μπορέσουν 
τώρα να προχωρήσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα, 
ενώ μπορεί να έχεις εύνοια και σε ζητήματα που 
αφορούν ακίνητα, όπως κάποια αγοραπωλησία. 
Προσοχή χρειάζεται σε παρορμητικές αγορές κα-
θώς και σε διαφωνίες με το ταίρι σου όσον αφορά 
την οικονομική διαχείριση. A

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου
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