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σήμερα, τοποθετημένη εξελικτικά μέ
σα στην κοινωνική, εθνική, πολιτιστι
κή, πνευματική κλπ. ιστορία του τόπου 
pas μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα».

Ο Καρογάτσης με τον ασυνήθιστα 
περιγραφική του δύναμη μας δίνει 
έναν ανεπαναληπτο χαρακτήρα: τον 
Μίχαλο Ρούση που δεν τον ενδιαφέ
ρει τίποτε πέραν του ευδαιμονισμού 
του. Στον πρώτο τόμο της τριλογίας 
προκειμένου να αποφύγει τα όποια 
ενδεχομένως προβλήματα με τους 
Τούρκους, γίνεται εξωμότης. Ομως 
στο Αίμα χαμένο και κερδισμένο, το 
δεύτερο βιβλίο της τριλογίας, που 
είναι και το καλύτερο, η εθνεγερ

σία μεταμορφώνει τον Μίχαλο σε 
«ήρωα» του Αγώνα, έστω και κατά 
σύμτπωση, έστω και κατά λάθος. 
Ωστόσο, ο Καρογάτσης δεν περιο
ρίζεται σε αστό, αλλά στήνει κι ένα 
τερόστιο κάτοπτρο όπου καθρεφτί
ζεται ο απελευθερωτικός αγώνας 
με τις εξάρσεις και τις καταπτώσεις 
του, με τις αδυναμίες και τις μεγαλες 
στιγμές του.

Στα Στερνά του Μίχαλου αναδύε
ται η Ελλάδα τις δύο πρώτες δεκαε
τίες μετά την απελευθέρωση. Αυτά 
η Ελλάδα έχει πολλές ομοιότατες με 
τη σημερινή που για να καταλάβει 
το παρόν της και να οραματιστεί το

μέλλον της θα πρέπει να κατανοή
σει το παρελθόν της και να διδαχθεί 
από αστό.

Η νεότερη Ελλάδα μπορεί μεν να 
βρίσκεται στο μεταίχμιο Ανατολής 
- Δύσης, είναι όμως γέννημα (και 
έκφραση επομένως) του Ευρωπα
ϊκού Διαφωτισμού και το 1821 το 
επιστέγασμά του. Η Γενιά του 1930 
το κατανόησε σε βάθος και με το 
αξεπέραστο έργο της προσπάθησε 
να την απαλλάξει από τη «βαλκανι
κή σκόνη» και να την εντάξει στη 
μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Επί 
της ουσίας, τέτοιο παραμένει και 
σήμερα το μέγα ζητούμενο.

με έμφαση στην ευρωπαϊκή και πα
γκόσμια σημασία της Ελληνικής 
Επανάστασης.

Μια ενδιαφέρουσα ψηφιακή βάση 
δεδομένων των δημόσιων νεοτέρων 
μνημείων (ανδριάντες, προτομές, στή
λες κ.ά.) στην Αθήνα και σε εμβλη- 
ματικοός δήμους για την ιστορία του 
Αγώνα (Τρίπολη, Πάτρα, Ναύπλιο, 
Μεσολόγγι, Ερμούπολη) θα δημι- 
ουργηθεί σε ερευνητικό πρόγρομμα 
του ΙΒΕ σε συνεργασία με το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο υπό την εποπτεία της 
ιστορικού Χριστίνας Κουλούρα, ενώ 
μια ψηφιακή πλατφόρμα με τεκμηρι
ωμένα βιογροφικά σημειώματα των 
αντιπροσώπων των Εθνοσυνελεύ
σεων και του Βουλευτικού θα είναι 
το αποτέλεσμα ερευνητικής δρόσης 
του ΕΕ με τα Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Αυστριακές και 
οθωμανικές πηγές
Οι αυστριακές αρχειακές πηγές που 
σχετίζονται με τη ναυτική πολιτική 
της Αυστρίας στην Ανατολική Με
σόγειο στα χρόνια της Επανάστα
σης θα μελετηθούν σε πρόγραμμα

(ΙΒΕ-ΕΚΠΑ) υπό την ομότιμη καθη- 
γιίτρια Ολγα Κατσιαρδή, με στόχο 
την έκδοση αντιπροσωπευτικών εγ
γράφων και τη συγγραφή μελέτης. 
Αντίστοιχοι είναι, μαθαίνουμε, και 
οι στόχοι ερευνητικού προγράμ
ματος του Ιδρύματος Λασκαρίδη 
κατά το οποίο θα μεταγραφούν και 
θα μεταφραστούν στα ελληνικά και 
στα αγγλικά περίπου χίλια έγγρα
φα από το Οθωμανικό Αρχείο της 
Κωνσταντινούπολης, με σχολιασμό 
από επιστημονικό επιτελείο υπό τον 
ιούρκο μελετητή Σουκρού Ιλιτσάκ. 
Δύο οθωμανικά κατάστιχα που βρί
σκονται στη Βιβλιοθήκη της Σόφιας 
θα δημοσιεύσει ομάδα του ΕΚΠΑ 
(Παρασκευάς Κονόρτας, Γιώργος 
Λιακόπουλος) σε συνεργασία με 
το ΙΒΕ.

Εκδόσεις και συνέδρια
Το ΙΒΕ ανακοίνωσε επίσης σειρά 
εκδόσεων με τίτλο «Κείμενα μνή
μης», υπό τα διεύθυνση του συγγρα
φέα και δημοσιογράφου Παντελή 
Μπουκαλα, στην οποία θα εκδοθούν 
απομνημονεύματα, ημερολόγια και

άλλα κείμενα (Ιωάννη Φιλήμονα, 
Χριστόφορου Περροιβού, Κανέλλου 
Δεληγιάννη κ.ά.) του 19ου αιώνα και 
των αρχών του 20ού που δεν έχουν 
επανεκδοθεί από τότε, καθώς και 
ανθολόγιο κλέφτικων τραγουδιών 
μεταφρασμένων σε πολλές ευρω
παϊκές γλώσσες από κορυφαίους 
ελληνιστές. Το Ελληνικό Ιδρυμα 
Πολιτισμού έχει αναλάβει σε συ
νεργασία με το Harvard Umversity 
Press την έκδοση ενός αγγλικού 
λεξικού για την Ελληνική Επανά
σταση (The Greek Revolution: A 
Critical Dictionary), σε επιμέλεια 
των καθηγητών Πασχαλη Κιτρομη- 
λίδη και Κωνσταντίνου Τσουκαλά, 
ενώ σειρό συνεδρίων έχει προγραμ
ματίσει το ΙΒΕ και μεγάλο διεθνές 
συνέδριο το ΕΚΠΑ με θέμα «The 
Greek Revolution in the Age of 
Revolutions». Φαίνεται ότι το 1821 
λούζεται με το μοντέρνο φως της 
εξωστρέφειας και ίσως πάψει να 
αποτελεί, όπως έλεγε παλαιότερα 
ο Σπύρος Ασδραχάς, το «παράδο
ξο μιας απουσίας» στον σύγχρονο 
ελληνικό ιστορικό λόγο.

Ο λόγος 
ίων Αγωνιστών
Πρόσωπα, στιγμιότυπα, περιστάσεις 
της άλωσης της Τριπολιτσάς και της
πολιορκίας του Μεσολογγίου μέσα από την 
οπτική των Αγωνιστών που τις έςησαν

ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΡΑΣΑΡΙΝΗ

Κ
ανονοστάσιο Γουλιέλ- 
μου Θέλλου», «Φρα- 
γκλίνου», «Μονταλε- 
μπέρτ», «Κοτςίσκου». 
Μία από τις πολλές μικρές λεπτο
μέρειες που συναντά κανείς στην 

αφήγηση του αγωνιστή Δημήτριου 
Ατνιάν για την πολιορκία του Μεσο
λογγίου είναι και οι ονομασίες των 
προμαχώνων, πυργωμάτων, προ- 
τειχισμάτων που αποτελούσαν τα 
οχυρωματικά του έργα Τα ονόματα 
των Γουλιέλμου Τέλλου, Βενιαμίν 
Φραγκλίνου, Μαρκ Ρενέ ντε Μσντα- 
λεμπέρ, Ταντέουε Κοσιούσκο, μιας 
μορφής του ελβετικού 
πστριοπισμού, ενός ιδρυ
τικού πατέρο της αμερι
κανικής ανεξαρτησίας, 
ενός γάλλου στρατιωτι
κού μηχανικού και ενός 
πρωτεργάτη των απελευ
θερωτικών αγώνων της 
Πολωνίας υποδεικνύουν 
διανοητικά πρότυπα και 
επιδρόσεις του δυτικού 
πολιτισμού που διεισ
δύουν απροσδόκητα ως 
και στην καθημερινότη
τα μιας πολιορκημένης 
πόλης της Δυτικής Ελ
λάδας. Αυτά ακριβώς η 
απεικόνισπ στιγμιστύπων 
της σκληρής καθημερι
νότητας σε δύο μείςο- 
νες στιγμές της Ελληνι
κής Επανάστασης με τη 
ματιά των ίδιων των αγωνιστών είναι 
το πολυτιμότερο στοιχείο του βιβλίου 
«1821. Τριπολιτσά, Μεσολόγγι, πολι
ορκία και άλώση» που επιμελήθηκε 
ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ 
Θάνος Βερέμης.

Οι περισσότερες εικόνες είναι γνω
στές. Οι διαπρογματεύσεις, για πα- 
ρόδειγμα, μεταξύ Ελλήνων, Τούρκων 
και Αλβανών στην Τριπολιτσά τον 
Σεπτέμβριο του 1821, οι ανακωχές 
και οι συναλλαγές μεταξύ των δύο 
μερών, η περιγροφή της σφαγής από 
τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στον Γε
ώργιο Τερτσέτη που κατέγροψε τα 
απομνημονεύματά του: «Το αλογό 
μου από τα τείχη οτα σαρόγια δεν 
επάτησε γιο [...] Το ασκέρι οπού ήταν 
μέσα το ελληνικό έκοβε και εσκότω- 
νε από Παροσκευή έως Κυριακή, γυ
ναίκες, παιδιά και άνδρες». Ωστόσο, 
τις συνθήκες ανομίας που επικρότη
σαν κατά τα λεπλασία υπογρομμίζει

ένα χωρίο του Νικόλαου Σπηλιάδη 
για το τέλος ενός αγωνιστή: «ο αγα
θός Ιωάννης Μπούτης, από την Αν- 
δρίτοαιναν, είχε πάρει πολλά λάφυ
ρα την ημέραν της εφόδου· είχε δε 
φανεί περιφερόμενος αφ’ εσπέρος 
εις την πόλιν με τινας Μανιάτας και 
την νύκταν έγινεν άφαντος· το πρωί 
εςητήθη πανταχου και δεν ευρέθη, 
ουδ’ εφάνη πού ποτέ σημείον από 
τον νεκρόν του ή τα πρόγματά του».

Αντίβαρο στην απληστία που 
εκτρέφει μεταξύ των Ελλήνων η άλω
ση μιας πλούσιας και ισχυρής πόλης 
αποτελούν οι σκηνές αφοσίωσης 
και αυταπάρνησης που περιγρόφει 
ο Νικόλαοε Κασομούληε από το πο- 

λιορκημένο Μεσολόγγι του 
1826. Οι υπερασπιστές του 
ψήνουν ψωμί ή μαγειρεύ
ουν ψάρια με πλήρη στρα
τιωτική εξάρτυση (σπαθί, 
γιαταγάνι, πιστόλες) έτοι
μοι να επιστρέφουν άμεσα 
στη μάχη εφόσον χρεια
στεί, ζουν σκηνές φρίκης 
που θυμίζουν Α’ Παγκό
σμιο Πόλεμο κατά τις ανα
τινάξεις υπονόμων, όταν 
εχθροί και συναγωνιστές 
διαμελίζονται από τις εκρή
ξεις, οργανώνουν με τις τε
λευταίες τους δυνάμεις το 
δυσχερέστατο εγχείρημα 
της εξόδου, Η σύγχυση και 
το χάος που ακολουθεί κα
τά τα νυκτερινή σύγκρου
ση αποδίδονται με τη λιτά 
παροστατικότητα του αυ- 

τόπτη, ιδίως η συγκλονιστική σκηνή 
της ανάπαυλας της μάχης όπου ο Κα- 
σομούλής και οι σύντροφοί του βλέ
πουν από το ύψωμα όπου έχουν φτά
σει το Μεσολόγγι στο οποίο έχουν 
εισέλθει πια οι Τούρκοι: «Ο [δε] πα
ντού [ανά την πόλιν;] δουφεκισμός 
εφαΐνετο ωσάν πλήθος κωλοφωτιών. 
Από Μισολόγγι ακούγετο ο βρασμός 
των φωνών γυναικών, δουφεκιών, 
[εκρηγνυόμενων] πυριτοθηκών [και] 
υπονόμων, ένας συγκεχυμένος και 
απερίγραπτος τρομερός ήχος. Φούρ
νος [αναμμένης] εφαίνετο [η πόλις], 
από το ακατάπαυστον πυρ». Εύστο
χη εκλογή κειμένων που αξίζει να 
διαβαστεί καθώς προσφέρει στον 
αναγνώστη όχι μόνο αδιαμεσολάβη- 
τες φωνές από την ίδια τον εμπειρία 
της Επανάστασης, αλλά και συχνά 
τις οριακές της συνθήκες, τις απα- 
λειφθείσες λεπτομέρειες και το ωμό 
περίγρομμα των περιστάσεών της.
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ΘΑΝΟΣ Μ. ΒΕ
ΡΕΜΗΣ (ΕΠΙΜ.) 
1821. Τριπολιτσά, 
Μεσολόγγι. 
Πολιορκία και 
άλωση. Μέσα 
από τις μαρτυρίες 
των αγωνιστών
Εκδόσεις Μεταίχμιο, 
2019, σελ. 248, 
τιμή 15,50 ευρώ

Σκηνή από 
την έξοδο του 
Μεσολογγίου. 

Η αυτοθυσία 
της μάνας 

(πίνακας του 
Φρανσουά 
- Εμίλ ντε 

Λανσάκ, 1828)


	ΒΙΒΛΙΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
	 Το 1821 και η Γενιά του 1930




