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ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 
200 ΧΡΟΝΙΑ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ο 
εορτασµός της συ-
µπλήρωσης 200 χρό-
νων από την Επα-
νάσταση του 1821 
οργανώθηκε σε µια πε-
ρίοδο κατά την οποία 
προεξοφλούσαµε τη 

δυναµική επιστροφή της οικονοµίας στην 
ανάπτυξη. Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης 
επέλεξε την κ. Αγγελοπούλου για να οργα-

νώσει τις επετειακές εκδηλώσεις, αναγνω-
ρίζοντας τη συµβολή της στην επιτυχία των 
Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 και θέλο-
ντας να περάσει το µήνυµα της οικονοµικής 
ανάπτυξης και της ενίσχυσης της διεθνούς 
εικόνας της χώρας.
Αυτός ο σχεδιασµός ξεπεράστηκε από την 
πανδηµία, που λειτούργησε ως οικονοµι-
κός και κοινωνικός οδοστρωτήρας. Οι εκ-
δηλώσεις θα είναι υποχρεωτικά σεµνές και 
ταπεινές και µε βάση τα µέτρα προστασίας 
από τον Covid-19.
Αντί για τη δυναµική ανάπτυξη ήρθε νέα 
µεγάλη πτώση του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος (ΑΕΠ), η οποία βρίσκεται σε 
εξέλιξη και ελπίζεται να σταµατήσει το β΄ 
εξάµηνο του 2021, όταν θα έχει ολοκληρω-
θεί το πρόγραµµα του εµβολιασµού.
Στη διάρκεια της µνηµονιακής δεκαετίας 
το ελληνικό ΑΕΠ µειώθηκε κατά 20%. Το 
2020 είχαµε επιπλέον πτώση 8,2% εξαιτίας 

της πανδηµίας. Πτώση θα έχουµε και το α΄ 
τρίµηνο του 2021. Αθροιστικά χάσαµε γύρω 
στο 30% του ΑΕΠ, µια οικονοµική ζηµιά 
που αποτελεί, χωρίς αµφιβολία, πανευρω-
παϊκό µεταπολεµικό ρεκόρ.
Η πανδηµία έχει αλλάξει το περιβάλλον για 
τον εορτασµό της συµπλήρωσης 200 χρό-
νων από την Επανάσταση του 1821. Τη θέση 
του πανηγυρικού κλίµατος, που θα θέλαµε, 
έχει πάρει ένα κλίµα περισυλλογής για την 
κατάσταση και την προοπτική της χώρας.
Μετράµε εθνικούς κινδύνους 200 χρόνια 
µετά την Επανάσταση του 1821.

Το δηµογραφικό
Το δηµογραφικό έχει µετατραπεί, µε δική 
µας ευθύνη, σε εθνική απειλή. Ο πληθυ-
σµός της Ελλάδας µειώθηκε, σε απόλυτους 
αριθµούς, κατά 400.000 στη διάρκεια της 
τελευταίας δεκαετίας και η διαφορά µεταξύ 
ετήσιων θανάτων και ετήσιων γεννήσεων 
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Ο πληθυσµός της χώρας µειώνεται σε απόλυτους 
αριθµούς.
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αυξάνεται συνεχώς. Έτσι, επιταχύνεται η μείωση του 
πληθυσμού και η γήρανσή του.
Το 1960 είχαμε 157.000 γεννήσεις στην Ελλάδα. Το 
1980 μειώθηκαν σε 148.000, ενώ το 2000 έπεσαν 
πολύ πιο χαμηλά, στις 103.000.
Με τη… βοήθεια της οικονομικής κρίσης που προ-
ηγήθηκε και των συνεπειών της πανδημίας οι γεν-
νήσεις στην πατρίδα μας περιορίστηκαν το 2019 σε 
84.000.
Η ταχύτητα της γήρανσης του πληθυσμού προκαλεί 
δικαιολογημένη ανησυχία. Την περίοδο 1980-2020 
ο αριθμός των νέων κάτω των 25 ετών μειώθηκε κατά 
35%, οι γεννήσεις κατά 44% και οι ηλικιωμένοι άνω 
των 65 ετών σχεδόν διπλασιάστηκαν.
Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να βγούμε από το δη-
μογραφικό αδιέξοδο, για να βελτιωθεί η προοπτική 
της πατρίδας μας. Προς το παρόν πηγαίνουμε από 
το κακό στο χειρότερο εξαιτίας ενός συνδυασμού 
αλλαγής τρόπου ζωής, οικονομικών και κοινωνικών 
δυσκολιών και έλλειψης σοβαρής πολιτικής για την 
υποστήριξη της οικογένειας και την ενθάρρυνση των 
γεννήσεων.

Η υπερχρέωση
Ο άλλος εθνικός κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε εί-
ναι η υπερχρέωση του ελληνικού Δημοσίου, η οποία 
περιορίζει τις οικονομικές δυνατότητές μας και δη-
μιουργεί σοβαρές δεσμεύσεις.
Η Ελλάδα ήταν υπερχρεωμένη από τον αγώνα της 
Ανεξαρτησίας εξαιτίας των δανείων που χρηματο-
δότησαν την πολεμική της προσπάθεια. Από τότε 
μας χαρακτήριζε ένα χαμηλό επίπεδο διαχείρισης 
του δημόσιου χρήματος, το οποίο συμπλήρωναν τα 
σκάνδαλα νομής της εξουσίας.
Μπήκαμε στην κρίση της μνημονιακής περιόδου 
με ένα δημόσιο χρέος της τάξης του 120% του ΑΕΠ 
και ύστερα από 11 δύσκολα χρόνια το δημόσιο χρέ-
ος έχει εκτοξευτεί γύρω στο 210% του ΑΕΠ με τάση 
παραπέρα αύξησης.
Από τα τέλη του 2019 μέχρι τα τέλη του 2020 το χρέ-
ος αυξήθηκε από 356 δισ. ευρώ σε 374 δισ. ευρώ. Η 
αύξηση αυτή οφείλεται στη δημοσιονομική ανατρο-
πή που προκάλεσε η πανδημία. Το 2019 το έλλειμ-
μα στον κρατικό προϋπολογισμό ήταν της τάξης των 
168 εκατ. ευρώ, ενώ το 2020 εκτοξεύτηκε σε 22,8 
δισ. ευρώ. Αναπόφευκτα, η κάλυψη του ελλείμματος 
οδήγησε σε αύξηση του δανεισμού.
Η διαχείριση του δημόσιου χρέους εμφανίζεται στα-
θεροποιημένη, εφόσον τα 248 δισ. αναλογούν στον 
ESM, στον EFSF και σε πολύ μικρότερο βαθμό στο 
ΔΝΤ. Το χρέος έχει ρυθμιστεί για τα αμέσως επόμε-
να χρόνια και τα επιτόκια δανεισμού παραμένουν σε 
εξαιρετικά ικανοποιητικά επίπεδα, αν λάβουμε υπό-
ψη μας τις πιέσεις που δημιουργεί στην Ελλάδα και 
διεθνώς η πανδημία.
Παρατηρείται όμως ανοδική τάση στα διεθνή επιτό-
κια και η πρόεδρος της ΕΚΤ, Λαγκάρντ, ενισχύει την 
πολιτική της ποσοτικής χαλάρωσης, σε μια προσπά-
θεια να κρατήσει χαμηλά τα επιτόκια μέχρις ότου 
αφήσουμε πίσω μας την πανδημία και αρχίσει να 
αναπτύσσεται δυναμικά η οικονομία της Ευρωζώνης.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αργά ή γρήγορα θα βρε-
θούμε αντιμέτωποι με μια ανοδική καμπύλη διεθνών 
επιτοκίων, η οποία σε βάθος χρόνου θα επηρεάσει 
το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Προς 
το παρόν, αυτό παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επί-
πεδα, όμως η προοπτική αύξησής του σκιάζει το οι-
κονομικό μας μέλλον.
Δεν υπάρχει περίπτωση να χαριστεί μέρος του χρέ-
ους του ελληνικού Δημοσίου. Η Λαγκάρντ, με συ-

ξανά το ασφαλιστικό σε απειλή για τη δημοσιονομι-
κή σταθερότητα και την οικονομική μας προοπτική.
Τα στοιχεία που αναφέρει ο Τάσος Γιαννίτσης, ο 
οποίος προσπάθησε ανεπιτυχώς ως υπουργός Ερ-
γασίας της κυβέρνησης Σημίτη να προωθήσει την 
αναγκαία ασφαλιστική μεταρρύθμιση το 2001, είναι 
εφιαλτικά. Την περίοδο 2000-2018 οι συνολικές δα-
πάνες για τις συντάξεις αυξήθηκαν κατά τους υπολο-
γισμούς του από 17,5 δισ. ευρώ σε 35 δισ. ευρώ ή από 
12,7% σε 18,7% του ΑΕΠ. Οι φόροι με τους οποίους 
το Δημόσιο χρηματοδοτεί σε ετήσια βάση τις συντά-
ξεις αυξήθηκαν από 6,4 δισ. ευρώ σε 17 δισ. ευρώ, 
ενώ η σχέση συνολικών συντάξεων προς συνολικούς 
μισθούς αυξήθηκε από 41% σε 71%.
Ο καθηγητής Γιαννίτσης υπογραμμίζει ότι η κρατική 
δαπάνη για τη στήριξη του ασφαλιστικού-συνταξιο-
δοτικού συστήματος αυξήθηκε από περίπου 10,5% 
του ΑΕΠ το 2019 στο 13,5% το 2020, το υψηλότερο 
ποσοστό που έχει ποτέ σημειωθεί. Όπως τονίζει στη 
συνέντευξή του στην «Καθημερινή» (21 Φεβρουαρί-
ου 2021): «Προβληματικά θα είναι τα μεγέθη και για 
το 2021. Αυτά σημαίνουν υπερχρέωση, φόρους, υψη-
λή εθνική κατανάλωση και άρα χαμηλή αποταμίευση 
και επενδύσεις και χαμηλότερες δαπάνες για υγεία, 
εκπαίδευση ή αμυντικά. Η ανάπτυξη της χώρας επη-
ρεάζεται ευθέως και αρνητικά».
Το ασφαλιστικό αδιέξοδο έχει επανέλθει, αλλά προς 
το παρόν είναι εκτός της πολιτικής ατζέντας. Η κυ-
βέρνηση προωθεί μακροπρόθεσμη μεταρρύθμιση 
του ασφαλιστικού –κυρίως σε ό,τι αφορά τις επικου-
ρικές συντάξεις– και δεν θέλει να προχωρήσει σε 
άμεσα μέτρα με μεγάλο πολιτικό κόστος. Από την 
πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει σε μια ξεπερασμέ-
νη από τις εξελίξεις παροχολογία. Διαμαρτυρήθηκε 
εντονότατα γιατί η κυβέρνηση κατέβαλε, βάσει δικα-
στικών αποφάσεων, «μόνο» 1,5 δισ. ευρώ, ενώ κατά 
τους υπολογισμούς του κόμματος της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης έπρεπε να καταβάλει 4,5 δισ. ευρώ. 
Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση καταβάλλει 
αναδρομικά και σε κάποιες περιπτώσεις προβαίνει 
σε αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες συντάξεων χω-
ρίς να υπάρχουν οι οικονομικές προϋποθέσεις.
Την τελευταία εικοσαετία η επιδότηση του ασφαλι-
στικού-συνταξιοδοτικού συστήματος από τον κρατι-
κό προϋπολογισμό υπερκαλύπτει, αθροιστικά, την 
αύξηση του δημόσιου χρέους σε απόλυτους αριθ-
μούς.

Έλλειψη δυναμικής
Στις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, περιορίζο-
νται οι πιθανότητες να μπούμε σε περίοδο δυναμι-
κής ανάπτυξης με ετήσιο ρυθμό της τάξης του 3%, η 
οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον μία δεκαετία.
Το πιθανότερο είναι να χρειαστούμε μέχρι το 2023 
για να επιστρέψει η οικονομία στα επίπεδα του 2019 
και στη συνέχεια να έχουμε, σε βάθος χρόνου, αναι-
μική ανάπτυξη, της τάξης του 1%, σε ετήσια βάση.
Αυτό είναι το σενάριο στο οποίο καταλήγουν οι πε-
ρισσότερες αναλύσεις του ΔΝΤ και του ΟΟΣΑ, με το 
σκεπτικό ότι η δημογραφική γήρανση, το υπέρογκο 
δημόσιο χρέος και η ασφαλιστική «μαύρη τρύπα» 
δεν αφήνουν, μακροπρόθεσμα, μεγάλα περιθώρια 
ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία.
Η κυβέρνηση πρέπει να βρει τρόπους να δημιουρ-
γήσει αναπτυξιακή δυναμική αξιοποιώντας τα πρό-
σθετα ευρωπαϊκά κονδύλια που εξασφάλισε μέσω 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και προω-
θώντας άμεσα συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις στην 
κατεύθυνση της μείωσης της φορολογίας και του μη 
μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων.

Η πανδημία προκάλεσε νέα  
αύξηση του δημόσιου χρέους.

χνές δημόσιες παρεμβάσεις της, αποκλείει αυτό 
το ενδεχόμενο και προειδοποιεί ότι τέτοιου εί-
δους συζητήσεις είναι αντιπαραγωγικές, εφόσον 
μπορούν να προκαλέσουν κρίση αξιοπιστίας στην 
Ευρωζώνη. Όπως χαρακτηριστικά λέει στις συζητή-
σεις που έχουμε στην Επιτροπή Οικονομικών και 
Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, η διαγραφή του χρέους είναι παράνομη 
και δεν πρέπει να συζητείται.
Η ιστορία του ελληνικού κράτους είναι ιστορία 
υπερχρέωσης και αλλεπάλληλων χρεοκοπιών. Για 
να βγούμε από την παγίδα του χρέους, χρειαζόμα-
στε μια μεγάλη περίοδο σταθερής και δυναμικής 
ανάπτυξης, η οποία θα το μειώσει δραστικά ως πο-
σοστό επί του ΑΕΠ.

Το ασφαλιστικό
Το ασφαλιστικό είναι ένας άλλος εθνικός κίνδυνος 
στον οποίο συναντιούνται το δημογραφικό με την 
υπερχρέωση. Η απώλεια ελέγχου των οικονομικών 
της κοινωνικής ασφάλισης, όπως και της φαρμα-
κευτικής δαπάνης του Δημοσίου, συνέβαλε στην 
υπερχρέωση και στη συνέχεια στη χρεοκοπία του 
ελληνικού Δημοσίου το 2010.
Ακολούθησε μια περίοδος σκληρής προσαρμογής 
με στόχο να τεθούν υπό έλεγχο τα οικονομικά της 
κοινωνικής ασφάλισης και να μειωθεί το δημοσι-
ονομικό έλλειμμα. Το ερώτημα στο οποίο πρέπει 
να απαντήσουμε τώρα είναι αν θα αφήσουμε την 
ιστορία να επαναληφθεί.
Το ασφαλιστικό έλλειμμα έχει ξεφύγει. Η αυστη-
ροποίηση των όρων του συστήματος εγκαταλεί-
φθηκε το 2018 εξαιτίας της διαμάχης των κομμάτων 
για την ψήφο των ασφαλισμένων και των συνταξι-
ούχων. Ακολούθησε μια περίοδος σχετικής χαλά-
ρωσης. Στη συνέχεια ήρθε η πανδημία να ανατρέ-
ψει πλήρως τους υπολογισμούς και να μετατρέψει 
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Το πλαίσιο που έχει θέσει ο πρωθυπουρ-
γός κ. Μητσοτάκης είναι σωστό, αλλά χρει-
άζονται πολύ περισσότερα από αυτά που 
περιγράφει και προωθεί για να αναπτύξει η 
οικονοµία τη δυναµική που θα µας βγάλει 
από το αδιέξοδο.
Παρατηρούνται ήδη µεγάλες δυσκολίες 
στην προσαρµογή στο νέο ευρωπαϊκό πε-
ριβάλλον και στους νέους κανόνες. Χαρα-
κτηριστικό το παράδειγµα της χρηµατοδό-
τησης νέων οδικών αξόνων µε ευρωπαϊκά 
κονδύλια. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
απορρίφθηκαν από την Ευρ ωπαϊκή Επι-
τροπή, µε το σκεπτικό ότι οι προδιαγραφές 
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης και 
του Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισί-
ου έχουν αλλάξει. Το 37% των κονδυλίων 
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης είναι 
δεσµευµένο στην πράσινη µετάβαση και το 
20% στην ψηφιακή οικονοµία. Παραδοσια-
κού τύπου επενδύσεις υποδοµής θα πρέπει 
να χρηµατοδοτηθούν κυρίως από εθνικούς 
πόρους, παρά το γεγονός ότι το Πρόγραµ-
µα ∆ηµοσίων Επενδύσεων έχει περιοριστεί 
δραστικά στη διάρκεια της τελευταίας δε-
καετίας.

Νέος διεθνής καταµερισµός
Οι συνέπειες της πανδηµίας ανέδειξαν τα 
διαρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής 
οικονοµίας. Ο τουρισµός και οι υπηρεσίες, 
στις οποίες στηρίζεται υπερβολικά η ελλη-
νική οικονοµία, θεωρούνται από τους χαµέ-
νους του νέου διεθνούς καταµερισµού της 
εργασίας που προκαλεί η πανδηµία.
Εποµένως, δεν υπάρχει επιστροφή στην 
προ πανδηµίας κατάσταση. Είµαστε υπο-
χρεωµένοι να χαράξουµε νέα πορεία, σε 
αναζήτηση δυναµικής ανάπτυξης σε διαφο-
ρετική βάση.
Επιβάλλεται η ενίσχυση της βιοµηχανίας και 
της εξωστρέφειάς της. Με τη συµβολή της 
βιοµηχανίας να είναι µονοψήφια στο ΑΕΠ, 
είναι πρακτικά αδύνατο να µπούµε σε περί-
οδο δυναµικής ανάπτυξης. Πρέπει επίσης να 
καλύψουµε την υστέρηση σε ό,τι αφορά την 
ψηφιοποίηση της οικονοµίας. Η Ε.Ε. χάνει 
τη µάχη έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας και η 
Ελλάδα είναι πολύ χαµηλά στην ψηφιακή κα-
τάταξη στο εσωτερικό της Ε.Ε. Σε ό,τι αφορά 
την πράσινη µετάβαση, έχουµε κάνει βήµατα 
προόδου, αλλά κι εκεί έχουµε τεράστια από-
σταση να καλύψουµε υπέρ των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας και σε βάρος των ορυκτών 
καυσίµων. Στην ηλεκτροκίνηση παραµένου-
µε ουσιαστικά ανύπαρκτοι, τόσο στην υπο-
δοµή όσο και στη βιοµηχανική, παραγωγική 
βάση στην οποία στηρίζεται.
Με προοπτική καχεκτικής ανάπτυξης και 
παραπέρα υποβάθµισης στον υπό διαµόρ-
φωση νέο διεθνή καταµερισµό της εργασί-
ας, η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί σε εξαι-
ρετικά δύσκολη θέση.

Η σύγκριση µε την Τουρκία
Τα 200 χρόνια µετά την Επανάσταση του 
1821 είναι µια καλή ευκαιρία για τη σύγκρι-
ση Ελλάδας-Τουρκίας σε επίπεδο στρατη-

σε τη µεγάλη επένδυση της Volkswagen στην 
περιοχή της Σµύρνης εξαιτίας της εισβολής 
των τουρκικών στρατευµάτων στις περιοχές 
της Συρίας που ελέγχονται από τους Κούρ-
δους, αλλά, απ’ ό,τι φαίνεται, το κενό θα κα-
λύψει η Ford µε µια επένδυση της τάξης των 
2 δισ. δολαρίων που αφορά κυρίως την παρα-
γωγή ηλεκτροκίνητων οχηµάτων.
Και τα δηµογραφικά στοιχεία δείχνουν 
µια ανατροπή της στρατηγικής ισορροπίας 
σε όφελος της Τουρκίας και σε βάρος της 
Ελλάδας. Η Τουρκία έχει έναν νεανικό 
πληθυσµό 85 εκατοµµυρίων µε τάση δυ-
ναµικής αύξησης κι εµείς έναν γερασµένο 
πληθυσµό 10,5 εκατοµµυρίων µε τάση συρ-
ρίκνωσης.
Οι δικές µας αδυναµίες είναι που µεγα-
λώνουν, στην αντίληψή µας, την τουρκι-
κή απειλή. Αυτή µπορεί να εκδηλώνεται, 
σε αυτή τη φάση, µε τον νεο-οθωµανικό 
επεκτατισµό του Ερντογάν και ένα είδος 
υβριδικού πολέµου που στηρίζεται στην 
κατάλληλη διαχείριση των προσφυγικών-
µεταναστευτικών ροών από το τουρκικό 
κράτος και παρακράτος, όµως η µεγάλη και 
µόνιµη απειλή είναι η διαρκής υποβάθµι-
ση της συγκριτικής θέσης της Ελλάδας για 
τους λόγους που ανέφερα.

Το νέο ξεκίνηµα
Η καταγραφή των προκλήσεων που αντιµε-
τωπίζουµε –που έχουν και διάσταση απει-
λής– δεν γίνεται για να παραλύσουµε µπρο-
στά στις δυσκολίες και να υποκλιθούµε 
στην αρνητική δυναµική που αναπτύχθηκε 
µε δική µας ευθύνη.
Η περιγραφή των προβληµάτων και η δια-
πίστωση των δυσκολιών και κινδύνων που 
αντιµετωπίζουµε πρέπει να οδηγήσουν στο 
αναγκαίο νέο ξεκίνηµα. Αυτός, κατά την 
άποψή µου, είναι ο καλύτερος τρόπος να τι-
µήσουµε τη συµπλήρωση 200 ετών από την 
Επανάσταση του 1821.

Το ασφαλιστικό ξανάγινε 
«µαύρη τρύπα».

γικής και προοπτικής.
Σε αυτή τη φάση δεχόµαστε µεγάλη πίεση 
εξαιτίας του νεο-οθωµανικού επεκτατι-
σµού του Ερντογάν. Μεγαλύτερη σηµασία 
από τη διεθνοπολιτική συγκυρία έχει η 
σύγκριση του δυναµικού των δύο χωρών. 
Η Τουρκία δεν είναι εξ ορισµού αντίπα-
λος της Ελλάδας, αλλά πρέπει να υπάρχει, 
σε γενικές γραµµές, µια ισορροπία δυνά-
µεων, στην οποία θα στηρίζονται ο αµοι-
βαίος σεβασµός και η συνεργασία.
Τα τελευταία 15 χρόνια αυτή η ισορροπία 
ανατράπηκε υπέρ της Τουρκίας και σε 
βάρος της Ελλάδας. Παρά τα σοβαρά προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζει η τουρκική 
οικονοµία, αναπτύσσεται δυναµικά εδώ 
και 15 χρόνια. Ακόµη και το 2020, χρονιά 
της πανδηµίας, η τουρκική οικονοµία κα-
ταγράφει ανάπτυξη λίγο κάτω από το 2%. 
Πριν από µία εικοσαετία η Ελλάδα είχε το 
απόλυτο οικονοµικό πλεονέκτηµα έναντι 
της Τουρκίας. Σήµερα το τουρκικό ΑΕΠ 
είναι υπερ-τετραπλάσιο του ελληνικού 
και όλοι οι διεθνείς οργανισµοί προεξο-
φλούν ότι µε το πέρασµα του χρόνου η 
Τουρκία θα ανεβαίνει στη διεθνή κατάτα-
ξη των οικονοµιών.
Η γειτονική χώρα έχει δηµιουργήσει αξι-
όλογη βιοµηχανική βάση και εξαγωγικές 
βιοµηχανίες και συνεχίζει να προσελκύει 
σηµαντικές παραγωγικές επενδύσεις. Έχα-
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Τ
ην εκτίμηση ότι οι Έλληνες έχουν αρ-
χίσει να αναγνωρίζουν κι άλλες δι-
αστάσεις της Επανάστασης, κυρίως 
τη φιλελεύθερη, να βλέπουν πιο κα-
θαρά τη διεθνή της διάσταση και να 
αντιλαμβάνονται ότι όλες οι κοινω-

νικές ομάδες μιας κατακερματισμένης, πολύπλο-
κης κοινωνίας συνέβαλαν σημαντικά κάνει ο κα-
θηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών 
στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών Αριστείδης Χατζής, ο οποίος είναι μέλος της 
Επιτροπής «Ελλάδα 2021».
Ο καθηγητής Χατζής, ο οποίος είναι διευθυντής Ερευ-
νών στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦίΜ), 
που διεξήγαγε σειρά δημοσκοπήσεων σχετικά με 
τις απόψεις των Ελλήνων 200 χρόνια μετά, επιση-
μαίνει ότι πολλές από τις απαντήσεις που δόθηκαν 
συνδέονται με τη σημερινή συγκυρία και την πρό-
σφατη Ιστορία μας, με χαρακτηριστικότερο παρά-
δειγμα το υψηλό ποσοστό της Ρωσίας και το χαμηλό 
της Μεγάλης Βρετανίας στο σχετικό ερώτημα για 
τη συμβολή τους στην επιτυχία της Επανάστασης.
Παράλληλα υπενθυμίζει ότι χάθηκαν οι ευκαιρίες 
για τους εορτασμούς των 100 χρόνων λόγω της Μι-
κρασιατικής Εκστρατείας, των 150 χρόνων λόγω 
της δικτατορίας και των 200 χρόνων λόγω της παν-
δημίας και προτείνει τη μεταφορά τους στο συμβο-
λικό, όπως λέει, 2030.

Με βάση τις απαντήσεις στις δημοσκοπήσεις, τι 
συμπεράσματα βγάζουμε για τη διδασκαλία της 
Επανάστασης στα σχολεία;
Δεν είμαι ειδικός στη διδακτική της Ιστορίας, αλλά 
κάποια χρήσιμα συμπεράσματα μπορούμε οπωσ-
δήποτε να εξάγουμε. Κατ’ αρχάς, ότι τα πιο πρόσφατα 
βιβλία Ιστορίας έχουν λάβει υπόψη τους τις νέες ι-
στοριογραφικές προσεγγίσεις. Έτσι, βλέπουμε να 
απαντούν οι νέοι «πιο σωστά» σε κάποιες ερωτή-
σεις από τους μεγαλύτερους. Ένα άλλο, όμως, εύ-

ρημα, δυσάρεστο, έχει να κάνει με τα υψηλά πο-
σοστά Ελληνίδων και Ελλήνων που φαίνεται να 
μη γνωρίζουν ούτε τα βασικά για την Επανάσταση. 
Όπως θα δείτε στην έρευνα, η άγνοια συνδέεται με 
είδη ανισότητας. Οι γυναίκες και οι οικονομικά α-
δύναμοι γνωρίζουν λιγότερα από τους άνδρες και 
όσους έχουν υψηλό εισόδημα. Και όλα συνδέονται 
με τη σημαντικότερη, πλέον, μορφή ανισότητας, την 
ανισότητα στην εκπαίδευση, στη μόρφωση. Νομίζω 
ότι οι δημοσκοπήσεις του ΚΕΦίΜ θα βοηθήσουν ό-
σες/-ους σχεδιάζουν τις εκπαιδευτικές πολιτικές και 
μπορούν να τις ερμηνεύσουν καλύτερα από μένα.

Θέλουν οι Έλληνες να μάθουν περισσότερα για 
την Επανάσταση ή αρκούνται σε όσα ξέρουν;
Δηλώνουν ότι θέλουν να μάθουν. Αλλά άλλο οι 
δηλώσεις και άλλο οι επιλογές (δηλαδή οι αποκα-
λυπτόμενες προτιμήσεις). Φέτος θα έχουν πολλές 
ευκαιρίες να μάθουν. Θα δούμε αν τις εκμεταλ-
λευτούν, αν αγοράσουν βιβλία, αν δουν καλά ντο-
κιμαντέρ, αν επενδύσουν λίγο χρόνο στο σημαντι-
κότερο γεγονός της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας. 
Βέβαια, ελπίζω να επιλέξουν με κριτήρια επιστη-
μονικής εγκυρότητας και να μην καταφύγουν σε 
απλοϊκά σχήματα που τους παρέχει η λαϊκότροπη 
Ιστορία, που συχνά συνδέεται με πολύ κακής ποι-
ότητας έντυπα και ιστοτόπους και ακραίες πολιτικά 
ομάδες. Υπάρχει πλούσια εκδοτική παραγωγή υ-
ψηλής ποιότητας, αποτέλεσμα έρευνας δεκαετιών. 
Αν πραγματικά θέλουν να μάθουν, ας την αναζη-
τήσουν. Μπορούν να ξεκινήσουν από το https://
tinyurl.com/1821books.

Μπορούμε να εκτιμήσουμε αν έχει αλλάξει η 
προσέγγιση των Ελλήνων στην Επανάσταση σε 
σχέση με παλιότερα;
Εν μέρει, ναι. Αναγνωρίζουν τις άλλες διαστάσεις 
της Επανάστασης, κυρίως τη φιλελεύθερη, αντι-
λαμβάνονται ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες μιας 
κατακερματισμένης, πολύπλοκης κοινωνίας συ-
νέβαλαν σημαντικά. Όχι μόνο οι οπλαρχηγοί αλλά 
και οι προεστοί, οι ιερείς, οι διανοούμενοι, οι έ-
μποροι (που σχεδίασαν και οργάνωσαν την Επα-
νάσταση) και οι φιλέλληνες. Βλέπουν πιο καθαρά 
τη διεθνή της διάσταση. Από την άλλη, οι διάφο-
ροι μύθοι παραμένουν ζωντανοί. Αλλά κι αυτό 
είναι αναμενόμενο. Καθώς περνούν τα χρόνια, 
θα ξεφτίσουν.

Θα μπορούσαν να υπάρξουν συμπεράσματα για 
τις σημερινές πολιτικές συμπεριφορές των Ελ-
λήνων με βάση τις απαντήσεις τους στις ερω-
τήσεις για το 1821;

Βέβαια, πολλές απαντήσεις συνδέονται με τη ση-
μερινή συγκυρία και την πρόσφατη Ιστορία μας. 
Έτσι εξηγείται, για παράδειγμα, το υψηλό ποσο-
στό της Ρωσίας και το χαμηλό της Μεγάλης Βρε-
τανίας στο σχετικό ερώτημα για τη συμβολή τους 
στην επιτυχία της Επανάστασης. Αλλά γενικώς οι 
Έλληνες απαντούν υπό την επιρροή των παρα-
στάσεων που έχουν από τα σχολικά τους χρόνια 
και τη δημόσια Ιστορία. Γι’ αυτό οι ιδεολογικές δι-
αφοροποιήσεις είναι μικρές. Πάντως φαίνεται να 
συμφωνούν ότι τα μεγαλύτερα επιτεύγματα αυτών 
των 200 ετών είναι ο ευρωπαϊκός προσανατολι-
σμός και η εμπέδωση της φιλελεύθερης συνταγ-
ματικής δημοκρατίας.

Είχαν επιρροή στην αναγνωρισιμότητα των προ-
σωπικοτήτων της Επανάστασης εξωεκπαιδευ-
τικοί παράγοντες, όπως ταινίες ή τραγούδια;
Νομίζω, περισσότερο οι ταινίες, ο «Παπαφλέσσας», 
η «Μαντώ Μαυρογένους», η «Μπουμπουλίνα» και 
οι «Σουλιώτες». Πολύ λιγότερο η «Δίκη των Δικα-
στών». Η λαϊκή κουλτούρα παίζει τον δικό της ρόλο, 
καθώς αυξάνει τη συναισθηματική εγγύτητα που 
έχουμε προς πρόσωπα και γεγονότα.

Πόσο επηρεάζει τις εκδηλώσεις για τα 200 χρό-
νια η πανδημία;
Πολύ αρνητικά. Χάθηκε η ευκαιρία των 100 
χρόνων λόγω της Μικρασιατικής Εκστρατείας. 
Σπαταλήθηκε και αμαυρώθηκε εκείνη των 150 
λόγω της δικτατορίας. Η φετινή χάνεται σε με-
γάλο βαθμό λόγω της πανδημίας. Δεν θα έ-
χουμε την ευκαιρία να γιορτάσουμε. Αλλά αυτό 
δεν σημαίνει ότι χάνουμε την ευκαιρία να μά-
θουμε, να διαβάσουμε, να αναστοχαστούμε, να 
τιμήσουμε. Και βέβαια μπορούμε να μεταφέ-
ρουμε τους εορτασμούς – έγινε το 1921, μπορεί 
να ξαναγίνει. Μπορούμε κι εμείς να τους μετα-
φέρουμε στο συμβολικό 2030. Ας ελπίσουμε ότι 
θα μας δοθεί η ευκαιρία και ότι δεν θα ξαναζή-
σουμε κάτι παρόμοιο.

 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

Οι γυναίκες και οι οικονομικά αδύναμοι γνωρίζουν 
για την Επανάσταση λιγότερα από τους άνδρες και 
όσους έχουν υψηλό εισόδημα.
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Άριστείδης Χατζής,  
καθηγητής Φιλοσοφίας  

Δικαίου & Θεωρίας  
Θεσμών στο ΕΚΠΆ, μέλος  

της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»
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Η 
Πρωτοβουλία 1821-2021 συγκροτήθηκε το 2018, ενόψει της ε-
πετείου των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, και είναι 
το αποτέλεσμα της συστηματικής συνεργασίας 15 ιδρυμάτων 
και της Εθνικής Τράπεζας.
Σκοπός της Πρωτοβουλίας είναι να αναδείξει τον τρόπο με τον 

οποίο η επέτειος της Επανάστασης είναι αναγκαίο να αποτελέσει μια αφορμή ε-
θνικού αναστοχασμού, με βάση το αξίωμα ότι η Ιστορία αποτελεί πηγή έμπνευ-
σης για το μέλλον. Τα 15 συνεργαζόμενα κοινωφελή, πολιτιστικά, επιστημονικά 
ιδρύματα και η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με παραπάνω από 75 φορείς 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνδιαμόρφωσαν επί δυόμισι και πλέον χρό-
νια ένα συνεκτικό πρόγραμμα με περισσότερες από 130 δράσεις, με έμφαση 
στην επιστήμη, στην πολιτιστική κληρονομιά, στη μουσική και ευρύτερα στις τέ-
χνες, καθώς και στις μελλοντικές προοπτικές της χώρας.
Από τον Οκτώβριο του 2020 έως και τον Μάρτιο του 2022, με τη συνεργασία ε-
πιστημονικών, ερευνητικών, πανεπιστημιακών και πολιτιστικών φορέων, δι-
οργανώνονται συνέδρια, εκδοτικά προγράμματα, ιστορικές και εικαστικές εκ-
θέσεις, μουσικές παραστάσεις, ενώ θα υποστηριχθούν εκπαιδευτικά-ερευνη-
τικά προγράμματα και υποτροφίες. Στο εξωτερικό, σε χώρες που συνέδραμαν 
την Ελληνική Επανάσταση (Γαλλία, Ελβετία, Μ. Βρετανία, Ιταλία, Γερμανία κ.ά.), 
αντίστοιχοι φορείς προγραμματίζουν παρόμοιες δράσεις σε συνεργασία με την 
Πρωτοβουλία.
Περισσότερα στο www.protovoulia21.gr.

Για την εβδομάδα 21-26 Μαρτίου ξεχωρίσαμε για εσάς:
• Τα νέα από το 1821 #live: Ενημερωτική και εκπαιδευτική καμπάνια στο 
Τwitter
Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, 200 χρόνια μετά την Επανάσταση, φέρνει 
το «χθες» στο «σήμερα»! Πώς θα ενημερωνόμασταν αν ζούσαμε το 1821; Το 
Twitter, ένα σχεδόν ειδησεογραφικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης με μεγάλη 
αμεσότητα, γίνεται το όχημα για να «ζήσουμε» το 1821 σαν να συμβαίνει σή-
μερα. Ιστορικά γεγονότα της Επανάστασης, βιογραφικά στοιχεία, προσωπικές 
μαρτυρίες και εικόνες παρουσιάζονται σε διαρκή ροή μέσα από τον ειδικό λο-
γαριασμό στο Τwitter @Eidiseis1821. Για το αγγλόφωνο κοινό έχει δημιουργη-
θεί ο αντίστοιχος λογαριασμός Τwitter @News1821.

• Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης.* 1821. O Αγώνας στη 
θάλασσα. Ίδρυμα Ευγενίδου
Η έκθεση που συνδιοργανώνεται από το Ίδρυμα Ευγενίδου και τα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους αποσκοπεί, μέσα από την προβολή αρχειακών τεκμη-
ρίων, μουσειακών κειμηλίων και ψηφιακών εφαρμογών, στην ανάδειξη 
της συμβολής και του ρόλου του εμπορικού και πολεμικού στόλου αλλά 
και των εμβληματικών ναυτικών προσωπικοτήτων του Αγώνα στην επι-
τυχή έκβαση της Ελληνικής Επανάστασης, ακολουθώντας τα ιστορικά γε-
γονότα από τα προεπαναστατικά χρόνια μέχρι και τη Ναυμαχία του Ναυαρί-
νου. Η έκθεση στηρίζεται σε πρωτότυπο αρχειακό υλικό και μουσειακά α-

ντικείμενα που προέρχονται από τα αρχεία και τις συλλογές των Γενικών 
Αρχείων του Κράτους, τα οποία διαφυλάσσουν τον μεγαλύτερο όγκο των 
αρχείων της περιόδου της Ελληνικής Επανάστασης, από φορείς του εξω-
τερικού, όπως το Archivio di Stato της Νάπολης (Ιταλία), αλλά και από την 
προσωπική συλλογή των Δημήτρη και Ανδρονίκης Κωστοπούλου.
*Ανδρέας Κάλβος, Εις Αγαρηνούς (ωδή ογδόη)

• Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός ψηφιακών έργων, Ίδρυμα Ωνάση & 
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη
Το Ίδρυμα Ωνάση και η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη με αφορμή τα 200 χρόνια από 
την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 1821-
2021, διοργανώνουν τον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας ψη-
φιακών έργων «Hack the Map: Η Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή», σε συνερ-
γασία με το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους / Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας και το Τμήμα Γεωγραφίας του Χα-
ροκοπείου Πανεπιστημίου. Νέες τεχνολογίες, γρίφοι και σύμβολα σε έναν 
multimedia διαγωνισμό που εμπνέεται από έναν διάσημο, σπάνιο χάρτη και 
προσκαλεί ομάδες μαθητών να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό έργο.

• «Με αφορμή το ’21», μια διαδικτυακή δράση από το Ίδρυμα Μποδοσάκη
Τι ενώνει μια ιστορικό με έναν σεφ; Έναν καλλιτέχνη με μια αθλήτρια; Έναν 
πολιτικό με μια ακτιβίστρια; Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αναρτά κάθε εβδο-
μάδα του 2021 στο BLOD.gr (Bodossaki Lectures on Demand) μια ολιγό-
λεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτι-
κής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της 
σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θε-
ωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, 
με αφορμή το ’21. Μια σκέψη προσωπική, έναν στοχασμό, ένα συμβάν, 
που συνδέει την ιστορία του καθενός με τη μεγάλη Ιστορία. Στο BLOD.gr, 
την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη διαλέξεων του ιδρύματος, μπορείτε να κά-
νετε μια διαφορετική «επίσκεψη» στο ’21, μέσα από ένα παιχνίδι με τον 
χρόνο και τη μνήμη.

• «Στέλιος Ράμφος: Προϊστορία και ιστορία της Παλιγγενεσίας» από το Ί-
δρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη
Επετειακή σειρά διαλέξεων του Στέλιου Ράμφου με θέμα τον αγώνα των Ελ-
λήνων για την εθνική ανεξαρτησία και την εμφύλιο –με διαχρονικές επιπτώ-
σεις– αναμέτρηση του μεταβυζαντινού μας πολιτισμού με τις αντιλήψεις των 
εξεγερμένων για την ελευθερία.
24, 31 Μαρτίου 2021
7, 14, 21 Απριλίου 2021
5, 12, 19 Μαΐου 2021
Τηλεδιάλεξη σε live streaming
Κύκλος 18 διαλέξεων: €180
Μεμονωμένη διάλεξη: €12

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ 1821-2021: 
Η ΊΣΤΟΡΊΑ ΈΜΠΝΈΥΣΗ ΓΊΑ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ



«ΑΝ ΕΊΧΑΜΕ ΑΠΟΦΎΓΕΊ  
ΤΑ ΕΜΦΎΛΊΑ ΠΑΘΗ ΤΟΎ ’40,  
Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΊ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 
ΘΑ ΕΊΧΑΝ ΕΔΡΑΊΩΘΕΊ ΝΩΡΊΤΕΡΑ»

Ο 
καθηγητής Σύγχρονης Πολιτικής Ιστο-
ρίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και 
γραμματέας σύνταξης της «Νέας Εστίας», 
Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος, κάνει μια α-
ναδρομή στην πολιτική βία στο σύγχρονο 

ελληνικό κράτος από το 1821 έως σήμερα.

Όσοι βίωσαν τη Μεταπολίτευση θεωρούν ότι το άκρο 
της πολιτικής βίας είναι οι δολοφονίες της 17Ν και 
οι βιαιότητες στις διαδηλώσεις. Ήταν πάντα αυτού 
του χαρακτήρα η πολιτική βία στη σύγχρονη ελλη-
νική ιστορία;
Όχι, δεν ήταν, διότι καμία περίοδος πριν από το 1974 δεν 
συγκρίνεται από την άποψη του εκδημοκρατισμού με 
εκείνη της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας. Με άλλα λόγια, 
η ένοπλη βία της μεταπολιτευτικής τρομοκρατίας λαμ-
βάνει χώρα στις συνθήκες της πιο προχωρημένης δη-
μοκρατίας που έχουμε βιώσει στους δύο αιώνες της 
ανεξαρτησίας μας – εξού και είναι από κάθε άποψη 
αδικαιολόγητη και απορριπτέα. Γι’ αυτό άλλωστε και 
δεν κατάφερε να κερδίσει καμία κοινωνική υποστή-
ριξη πέρα από περιθωριακούς χώρους. Πριν από το 
1974 η πολιτική βία ήταν ένα εργαλείο της άγριας πα-
ραταξιακής αντιπαράθεσης που χαρακτήριζε όλο τον 
20ό αιώνα κατά βάση, στο πλαίσιο μιας κακοποίησης 
των θεσμών που διήρκεσε έως το 1974. Κατά την ε-
πταετή δικτατορία του 1967, βέβαια, η πολιτική βία είχε 
αντιχουντικό χαρακτήρα, και άρα ηθική νομιμοποίηση, 
αλλά δεν έλαβε μαζικό χαρακτήρα, παρά εν μέρει, με 
το φοιτητικό κίνημα, το 1971-1973. Δεν ήταν πάντως έ-
νοπλη, ούτε έβαλε σε κίνδυνο συνειδητά ανθρώπινες 
ζωές, με την εξαίρεση της απόπειρας δολοφονίας του 
δικτάτορα Παπαδόπουλου νωρίτερα, το 1968, από τον 
Αλέκο Παναγούλη, που άλλωστε δεν ήταν φοιτητής. Α-
ντίθετα, κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου το καθε-
στώς αφαίρεσε τη ζωή 24 πολιτών, τουλάχιστον.

Πόσες δολοφονίες ή απόπειρες έχουν καταγραφεί 
κατά αρχηγού κράτους ή πρωθυπουργού;
Μόνο ο Ελ. Βενιζέλος βίωσε δύο (αποτυχημένες) από-
πειρες δολοφονίας εναντίον του (1920 και 1933), διότι 
το μίσος των αντιβενιζελικών δεν έχει όμοιό του στην 
ελληνική ιστορία. Από την άλλη, η δολοφονία-εκτέλεση 

του Ίωνα Δραγούμη το 1920 από βενιζελικούς μπορεί 
να μην αφορούσε αρχηγό κράτους, αλλά ήταν κομβι-
κής σημασίας για τον Εθνικό Διχασμό. Η δε πρώτη με-
ταπολεμική περίοδος συγκλονίστηκε από τη δολοφονία 
του βουλευτή της Αριστεράς Γρ. Λαμπράκη το 1963 από 
το τότε παρακράτος. Τη θλιβερή αντιμνημονιακή περί-
οδο μία ακόμη ακατανόητη απόπειρα έγινε –ας μην ξε-
χνάμε– και το 2017 κατά του πρώην πρωθυπουργού Λ. 
Παπαδήμου, ενώ το 2010 μια επιστολή-βόμβα που είχε 
σταλεί στο γραφείο του υπουργού Προστασίας του Πο-
λίτη, Μ. Χρυσοχοΐδη, στοίχισε τη ζωή στον υπασπιστή 
του Μ. Βασιλάκη, που έτυχε να την ανοίξει.

Είναι οι εμφύλιοι πόλεμοι η κορύφωση περιόδων 
πολιτικής βίας;
Οι εμφύλιοι πόλεμοι είναι βεβαίως η βίαιη κορύφωση 
μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά κυρίως προκύ-
πτουν αφότου έχει προηγηθεί μια αδιέξοδη αντιπαρά-
θεση δύο ασύμπτωτων παρατάξεων που αντιλαμβά-
νονται το κράτος με εντελώς διαφορετικούς όρους. Κι 
εκεί εμπλέκεται συνήθως και ο διεθνής παράγοντας. 
Άρα, είναι κάτι περισσότερο από μια έξαρση βίας, διότι 
αφορά εντέλει το πού θα ανήκει ένα κράτος γεωπολι-
τικά, οικονομικά κ.λπ.

Είναι πάντοτε πολιτικά τα κίνητρά τους;
Γεγονός είναι ότι σε περιόδους έξαρσης της πολιτικής 
βίας ή, ακόμη χειρότερα, εμφύλιων πολέμων, όπου ο 
κύκλος του αίματος είναι φαύλος, κάτω από τη βία που 
έχει ιδεολογικά κίνητρα μπορεί κάλλιστα να συνυπάρχει 
και η μη πολιτική βία, με οικονομικά ή προσωπικά-εκ-
δικητικά κίνητρα. Για παράδειγμα, ο ελληνικός εμφύ-
λιος της δεκαετίας του ’40 είναι γεμάτος από μικροϊστο-
ρίες όπου με πρόφαση τις πολιτικές διαφορές γίνονταν 
δολοφονίες για κτηματικές ή οικογενειακές, ακόμη και 
για ερωτικές διαφορές.

Έφερε κάποιο από αυτά τα πολιτικά αποτελέσματα 
που προσδοκούσαν οι αυτουργοί του;
Πάντοτε τα αντίθετα, θα έλεγα. Αναλογιστείτε, ας πούμε, 
την ισλαμιστική τρομοκρατία του 21ου αιώνα ή την Αλ-
Κάιντα και τον ISIS. Ποια ήταν τα κέρδη τους; Ούτε τη 
Μέση Ανατολή εκσυγχρόνισαν ή ειρήνευσαν (μάλλον 
το αντίθετο, διότι ευνόησαν την αμερικανική εισβολή 
στο Ιράκ), ούτε όμως και τη Δύση κατάφεραν εντέλει να 
τρομοκρατήσουν. Παρά τα κατά καιρούς χτυπήματα, οι 
ζωές μας ελάχιστα επηρεάστηκαν, αν εξαιρέσουμε τα 
αεροπορικά ταξίδια, που έθεσαν περισσότερους ελέγ-
χους στους επιβάτες και μας καθυστερούν λίγο κατά 
την είσοδο στο αεροπλάνο… Ίσα-ίσα που συχνά έχει 
«βοηθήσει» να μετατραπούν οι φιλήσυχοι μουσουλ-
μάνοι της Ευρώπης στα εξιλαστήρια θύματα της ισλα-
μοφοβικής ακροδεξιάς.

Είναι η κρατική καταστολή πολιτική βία;
Η κρατική καταστολή περιλαμβάνει ασφαλώς και βίαιες 

μεθόδους, αλλά, σε συνθήκες δημοκρατίας τουλάχιστον, 
δεν στρέφεται ενάντια στους πολιτικούς αντιπάλους του 
καθεστώτος. Είναι ουδέτερη όσον αφορά την επιβολή και 
διασφάλιση της έννομης τάξης. Αντιθέτως, η βία ενός δι-
κτατορικού καθεστώτος ασφαλώς και είναι πολιτική, ε-
φόσον ασκείται ενάντια κυρίως στους αμφισβητίες του. 
Στον δυτικό κόσμο, όμως, έχουμε καταφέρει να αφή-
σουμε πίσω μας εν πολλοίς τέτοια αυταρχικά καθεστώτα, 
αν και η πρόσφατη εισβολή των οπαδών του Τραμπ στο 
Καπιτώλιο –όπου θρηνήσαμε και νεκρούς– δείχνει ότι 
αν αυτό μπορεί να συμβεί σε μια Δημοκρατία του επιπέ-
δου των ΗΠΑ, καλό είναι να μη θεωρούμε δεδομένη τη 
μη επανάκαμψη τέτοιων φαινομένων.

Η εμπλοκή ξένων και η ανάμειξη μυστικών υπηρεσιών 
στην πρόκληση βίας είναι μύθος ή πραγματικότητα;
Η Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ αποικία ή ξένο προτεκτοράτο, 
ωστόσο η συχνή και κάποτε πολύ ενεργητική εμπλοκή 
των ξένων μεγάλων δυνάμεων στις εσωτερικές υπο-
θέσεις του κράτους συνοδευόταν και από την εδώ πα-
ρουσία μυστικών πρακτόρων τους. Ιδίως σε περιόδους 
κατά τις οποίες το ελληνικό κράτος είχε αυξημένη γεω-
πολιτική σημασία λόγω διεθνών συνθηκών, όπως στη 
δεκαετία του ’10 ή του ’40 και ακολούθως του Ψυχρού 
Πολέμου, ήταν αναμενόμενο η χώρα να γίνεται πεδίο 
δράσης τέτοιων υπηρεσιών. Η ανεξιχνίαστη δολοφονία 
του Αμερικανού δημοσιογράφου Τζορτζ Πολκ στη Θεσ-
σαλονίκη είναι η πιο γνωστή, αν και όχι η μόνη, περί-
πτωση που εγείρει τέτοιες υποψίες για ξένη εμπλοκή. 
Από την άλλη, είναι υπερβολή και αναλυτικό λάθος να 
διαβάζεται η ελληνική ιστορία μέσα από τέτοια επεισό-
δια, διότι δεν ήταν εκείνα που καθόριζαν τις πολιτικές, 
οικονομικές ή κοινωνικές επιλογές. Ούτε και τη δικτα-
τορία του 1967 επέβαλε καμία Μεγάλη Δύναμη, παρ’ ότι 
ξέρουμε από τα τεκμήρια ότι οι αμερικανικές μυστικές 
υπηρεσίες είχαν σχέση και παρακολουθούσαν κάποιες 
από τις κινήσεις των επίδοξων συνωμοτών. Αλλά δεν 
είχαμε σχέση με τις μπανανίες της Κεντρικής Αμερικής, 
είναι μια συνωμοσιολογική προσέγγιση αυτή.

Τελικά έχει δίκιο ο Μαρξ, ότι η βία είναι η μαμή της 
Ιστορίας, ή θα μπορούσε να φτάσει η Ελλάδα εδώ 
που είναι σήμερα, 200 χρόνια μετά την Επανάσταση, 
χωρίς πολιτική βία;
Πιθανόν η μαρξιστική βουλγκάτα να μη θέλει να δει άλλον 
τρόπο εξέλιξης του πολιτισμού πέρα από τις επαναστά-
σεις. Να θυμίσω, ωστόσο, ότι ενώ τα κομμουνιστικά κα-
θεστώτα εδραιώθηκαν συχνά μέσα από τέτοιες αιματη-
ρές ανατροπές, ο τρόπος με τον οποίο κατέρρευσαν το 
1989 ήταν βελούδινος. Θέλω να πω ότι υπάρχουν σαφώς 
και ειρηνικές επαναστάσεις που αλλάζουν τον κόσμο, 
όπως οι τεχνολογικές, οι επιστημονικές ή οι βαθύτερες 
αλλαγές στην κουλτούρα. Αντιλαμβάνομαι ότι μια ένοπλη 
επανάσταση έχει πάντα έναν ηρωικό χαρακτήρα που 
ίσως συναρπάζει τους νεότερους ανθρώπους, αλλά η 
Ιστορία δείχνει ότι οι μεγάλες ανακαλύψεις, η οικονο-
μική πρόοδος και τα μοντέλα χρηστής διακυβέρνησης 
ήταν που άλλαξαν τον κόσμο προς το καλύτερο, όχι π.χ. 
οι θρησκευτικοί και οι εθνικιστικοί πόλεμοι που κόντε-
ψαν να αφανίσουν την Ευρώπη ιδίως. Αν στην Ελλάδα 
είχαμε αποφύγει τα εμφύλια πάθη του ’40, το πιθανό-
τερο είναι ότι και η οικονομική πρόοδος αλλά και η δη-
μοκρατία θα είχαν εδραιωθεί αρκετά νωρίτερα. Ζωές 
πετάχτηκαν αδίκως, με ποιο κέρδος άραγε;

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΆΤΗ
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Φίλιππος Μανδηλαράς, Μαντώ Μαυρογένους 
- Λασκαρίνα Μπουµπουλίνα: ∆υο γυναίκες 
στην Επανάσταση, εικονογράφηση: Ναταλία 
Καπατσούλια, εκδ. Παπαδόπουλος

Με τον γνωστό τρόπο των απλών, οµοι-
οκατάληκτων στίχων, οι δύο «Αµαζόνες» 
του Αγώνα ξεδιπλώνονται από τη γέν-
νηση ως το τέλος τους. Η αφήγηση των 
δύο ηρωίδων γίνεται ταυτόχρονα, ακο-
λουθώντας τη χρονική ακολουθία των 
γεγονότων, από το 1771 που γεννήθηκε 
η Λασκαρίνα, τα παιδικά της χρόνια, τον 
γάµο της στα δεκαεπτά της µε τον καπε-
τάνιο Γιαννούζα, τη γέννηση της Μαντώς 
το 1796 από επιφανείς της Τεργέστης και 
τη συµµετοχή και των δύο στον Αγώνα. Ο συγγραφέας µένει στις βασικές 
γραµµές της ζωής των δύο ηρωίδων, ενώ τις ενώνει στους στίχους του 
εκεί όπου η ζωή τους τέµνεται.
Η εικονογράφηση της Ναταλίας Καπατσούλια πολύχρωµη, έντονη, εκ-
φραστική, µε ζωηρή την ατµόσφαιρα της εποχής σε αρκετές λεπτοµέρειες 
των σκίτσων της.

Αγγελική Νικολοπούλου, Ελευθερία ή Θάνατος 
– Ο σπόρος φυτρώνει, εικονογράφηση: Εύα Καραντινού, 
εκδ. Άγκυρα

Οι Έλληνες δεν έπαψαν στιγµή να αγωνίζονται 
και να λαχταρούν τη λευτεριά τους κρατώντας, 
µέσα στα 400 χρόνια σκλαβιάς, ζωντανές τις πα-
ραδόσεις, τη γλώσσα και την πίστη τους. Η συγ-
γραφέας µεταφέρει ολοζώντανα στο έργο της την 
ατµόσφαιρα αυταπάρνησης και του αγωνιστικού 
πνεύµατος των Ελλήνων της εποχής που προ-
ετοιµαζόταν η ελληνική Επανάσταση του 1821.
Ιερωµένοι, δάσκαλοι, ηγέτες, ξωµάχοι, παιδιά, πο-
λεµιστές µας προχωρούν ενωµένοι µ’ ένα κοινό 
όραµα: ν’ αποτινάξουν τον ξένο ζυγό, αποκτώ-
ντας ένα από τα πολυτιµότερα αγαθά στη ζωή, 
που είναι η ελευθερία.
Ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου, ο νεαρός Φώτης Παναγόπουλος, θα µπο-
ρούσε να είναι ένας από τους αφανείς ήρωες αγωνιστές από τις µυριάδες 
που αγωνίστηκαν για τον ξεσκλαβωµό της πατρίδας µας.
Με αυτό το έργο (Α΄ βραβείο ιστορικού µυθιστορήµατος) της συγγραφέως 
Αγγελικής Νικολοπούλου δίνεται η ευκαιρία στους νεαρούς αναγνώστες 
να αποκτήσουν ιστορική γνώση για µία από τις σηµαντικότερες ιστορικές 
περιόδους του τόπου µας µε όχηµα τη λογοτεχνία.

Μαρίζα Ντεκάστρο, 24 εικόνες για την Επανάσταση του 
1821 – Μακρυγιάννης & Ζωγράφος: Ένας αγωνιστής 
και ένας καλλιτέχνης, εκδ. Καπόν

Στις σελίδες του βιβλίου παρουσιάζονται 24 
εικόνες που αφηγούνται γεγονότα της Ε-
πανάστασης, από την έναρξή της, το 1821, 
µέχρι την ανεξαρτησία της Ελλάδας, το 1830. 
Είναι οι εικόνες που φιλοτέχνησε ο λαϊκός 
ζωγράφος και αγωνιστής της Επανάστασης 
∆ηµήτριος Ζωγράφος µε την καθοδήγηση 
του στρατηγού Ιωάννη Μακρυγιάννη, για 
να µην ξεχαστούν όσα συνέβησαν εκείνα 
τα ταραγµένα χρόνια του αγώνα για την ανεξαρτησία.
Η Μαρίζα Ντεκάστρο, βασιζόµενη στη φυσική περιέργεια και την παρατηρη-
τικότητα των παιδιών, αξιοποίησε τον πλούτο των λεπτοµερειών κάθε εικό-
νας –τα πρόσωπα, την τοπογραφία και τη στρατηγική των µαχών, τις πολιορ-
κίες και τις ναυµαχίες, τον οπλισµό, την ενδυµασία, αλλά και τα χρώµατα και 
την τεχνική του ζωγράφου– και σκηνοθέτησε µε παιδαγωγική σπουδή 24 
υποθετικούς διαλόγους µε παιδιά και νέους. Παρακολουθώντας τον κάθε 
διάλογο, οι µικροί αλλά και οι µεγάλοι αναγνώστες καθοδηγούνται σε µια 
γοητευτική αποκρυπτογράφηση και ερµηνεία του κόσµου των εικόνων του 
Μακρυγιάννη, ανακαλύπτοντας µικρές και µεγάλες στιγµές της Επανάστα-
σης του 1821 και της εποχής της που δεν βρίσκουµε στα σχολικά βιβλία.

Χρήστος ∆ηµόπουλος, Πώς να τη βγάλεις καθαρή 
στην Ελλάδα της Επανάστασης, εικονογράφηση: 
Ανδριάνα Ρούσσου, εκδ. Ψυχογιός

Ας κάνουµε µαζί ένα ταξίδι στον χρόνο. Ας πάµε 
200 χρόνια πίσω, στην Ελλάδα του 1821, όταν 
ξεκινούσε η Επανάσταση, που έβαλε τέλος 
σε τέσσερις αιώνες σκλαβιάς κάτω από τους 
Τούρκους.
Μπορείς, άραγε, να φανταστείς πώς ήταν η 
ζωή ενός παιδιού, όπως εσύ, εκείνα τα χρό-
νια; Πώς ήταν ντυµένο, τι παιχνίδια έπαιζε, τι 
έτρωγε, πώς µάθαινε γράµµατα, πώς γινόταν 
καλά αν αρρώσταινε;
Για προσπάθησε. Κοµµατάκι δύσκολο, ε; Λοι-
πόν, κάτσε όσο πιο αναπαυτικά µπορείς και α-
κολούθησέ µας σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι. Να δούµε, θα µπορούσες κι 
εσύ να τη βγάλεις καθαρή αν ζούσες στην Ελλάδα των αρχών του 19ου αιώνα;

Από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστα-
σης ενάντια στον πολύχρονο τουρκικό ζυγό 
µέχρι και την απελευθέρωση έγιναν µια 
σειρά από µάχες, άλλες σε στεριά και άλλες 
σε θάλασσα. Οι µάχες που δόθηκαν όλα ε-
κείνα τα χρόνια ήταν αµέτρητες. Άλλες ο-
δήγησαν σε µεγάλες νίκες και θριάµβους 
και άλλες σε βαριές ήττες και πένθος.
Αλλά ποια ήταν τα γεγονότα εκείνα που ο-

δηγούσαν σε µια µάχη; Πώς αποφάσιζαν 
οι οπλαρχηγοί πού θα την έδιναν; Συµφω-
νούσαν πάντοτε µεταξύ τους για το µέρος 
και τη στρατηγική; Όχι! Πάντα υπήρχαν δι-
αφωνίες µέχρι να καταλήξουν στο τελικό 
σχέδιο. Και ύστερα, τι έφταιγε για µια ήττα; 
Οι κακοί υπολογισµοί; Οι λάθος χειρισµοί; 
Και τι έκανε µια νίκη να καταλήγει σε θρί-
αµβο παρά τους λιγοστούς Έλληνες στρα-

τιώτες απέναντι στους πολυάριθµους α-
ντιπάλους τους;
∆έκα από τις κρισιµότερες µάχες της τα-
ραγµένης εκείνης περιόδου καταγράφο-
νται σε αυτό το βιβλίο µε την ευχή να απο-
τελέσει ένα µικρό λιθαράκι που θα φέρει 
τα σηµερινά παιδιά λίγο πιο κοντά στα µα-
κρινά εκείνα χρόνια της Ελληνικής Επα-
νάστασης.

Μαρία ∆ασκαλάκη, Οι µεγάλες µάχες του 1821, εικονογράφηση: Μιχαήλ Κυλάκος, εκδ. Μίνωας
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