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Πώς προβλήθηκαν τα 
αιτήματα ανταμοιβής 

των αγωνιστών και ποια 
υπήρξε η ανταπόκριση 

του κράτους; Ποιοι 
εσωτερικοί και 

εξωτερικοί παράγοντες, 
πολιτικοί και ιδεολογικοί, 

την καθόρισαν; Ποιες 
ήταν οι υλικές και ηθικές 
αμοιβές που δόθηκαν; Η 
μελέτη της Σωτηρούλας 

Βασιλείου αναδεικνύει 
ένα σημείο τομής των 

μετεπαναστατικών 
οικονομικών, πολιτικών 

και προσωπικών 
ισορροπιών.

Μια μεγάλη σύνθεση των περιστάσεων του 1821 
για το ευρύ κοινό, χωρίς επιστημονικές εκπτώσεις

Πέμπτος τόμος στη 
σειρά πηγών «Κείμενα 

μνήμης» για την 
Ελληνική Επανάσταση 

που εκδίδεται με αφορμή 
τη διακοσιετηρίδα του 

1821, το καινοτόμο έργο 
του Ιωάννη Φιλήμονα 

(γραμματέα του 
Δημητρίου Υψηλάντη 

και σημαντικού 
δημοσιογράφου 

μετεπαναστατικά) που 
ανασυγκροτεί τη δράση 

της Φιλικής Εταιρείας 
συνιστά απολογισμό και 
ταυτόχρονα υπεράσπιση 

των πεπραγμένων της.

ιωαννηΣ 
ΦιληΜων 

Δοκίμιον ιστορικόν περί 
της Φιλικής Εταιρείας 

Εισαγωγή - επιμέλεια  
- επιστημονικά σχόλια  

Κώστας Λάππας.
Εκδόσεις Ιδρύματος  

της Βουλής των 
Ελλήνων, 2021,

σελ. 408, τιμή 14 ευρώ

Το διπλωματικό 
ευρωπαϊκό τοπίο και η 
ισορροπία δυνάμεων, 

η αρχική στάση της 
Ιεράς Συμμαχίας και 

η μετέπειτα διάσπασή 
της, η μεταβαλλόμενη 

πολιτική Αγγλίας και 
Ρωσίας, η ανακίνηση 

του ελληνικού 
ζητήματος και η αντοχή 

του Αγώνα ως την 
καθοριστική ναυμαχία 

του Ναβαρίνου 
αναλύονται στο 

σύντομο αλλά ιδιαίτερα 
κατατοπιστικό βιβλίο 

του Σωτήρη Ριζά.

ΣωτηρηΣ ριζαΣ
Οι Μεγάλες Δυνάμεις  

και η Επανάσταση.  
Από το Λάιμπαχ  

στο Ναβαρίνο

Εκδόσεις Μεταίχμιο, 
2021, σελ. 176,  

τιμή 12,20 ευρώ

Ο καθηγητής του 
Πανεπιστημίου 

Κολούμπια Μαρκ 
Μαζάουερ επιστρέφει 

στην ελληνική ιστορία με 
ένα πολυαναμενόμενο 
βιβλίο. Η αφηγηματική 
του προσέγγιση στην 

Ελληνική Επανάσταση 
που υπογραμμίζει τη 

διασύνδεσή της με 
τη συγκρότηση της 

νεωτερικής Ευρώπης 
προορίζεται να 

κυκλοφορήσει και 
στα ελληνικά, σχεδόν 

ταυτόχρονα με την 
αγγλόφωνη έκδοση που 

είναι πλέον διαθέσιμη.

Mark Mazower
The Greek Revolution. 

1821 and the Making of 
Modern Europe

Εκδόσεις Allen Lane, 
2021, σελ. 608,  

τιμή 30 στερλίνες

Ο Νίκος Ροτζώκος 
διερευνά την κρίσιμη 

στιγμή της ανάπτυξης της 
Φιλικής Εταιρείας μετά το 

1817 με παραδειγματική 
διαδρομή εκείνη του 

παλιού συντρόφου του 
Ρήγα, Χριστόφορου 

Περραιβού, προκειμένου 
να υποστηρίξει την 

υπόθεση ότι η δράση της 
συμπίπτει με τη διείσδυση 

και την εκμετάλλευση 
των μυστικών ρωσικών 

διπλωματικών δικτύων του 
Καποδίστρια.

νικοΣ ροτζωκοΣ
Οργανώνοντας  

την Επανάσταση του 
1821. Η Φιλική Εταιρεία, 

Χριστόφορος Περραιβός  
και τα αυτοκρατορικά 

συνωμοτικά δίκτυα στην 
Ανατολική Μεσόγειο

Εκδόσεις ΕΑΠ, 2021,
σελ. 224, τιμή 15 ευρώ

Ο εκτεταμένος γερμανικός 
φιλελληνισμός, η 

δημοσιότητα, οι επιτροπές, 
οι έρανοι, η συμμετοχή 

στον Αγώνα του 1821 με 
υπόδειγμα τη δράση του 
κινήματος στο Βερολίνο 

αποτελούν το αντικείμενο 
της μελέτης του καθηγητή 

Μπερντ Σέζεμαν. Πολύτιμο 
ευσύνοπτο κείμενο, μια 

και η γερμανική συμβολή, 
ισχυρή αριθμητικά στην 

Επανάσταση, είναι σήμερα 
λιγότερο προβεβλημένη. 

Bernd SoSeMann
Η Ελληνική Επανάσταση 

και οι ευρωπαίοι 
φιλέλληνες. Οι φιλέλληνες 
του Βερολίνου ως ιστορικό 

παράδειγμα

Μετάφραση Ιωάννης  
Σ. Τουλουμάκος.

Εκδόσεις University  
Studio Press, 2021, 

σελ. 64, τιμή 9 ευρώ

Ο 
ενδοξότερος αγώνας του κα-
θηγητή Φιλοσοφίας Δικαίου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών Αριστεί-
δη Χατζή καλύπτει ένα κενό της 
ελληνικής βιβλιογραφίας – κενό 

όχι επιστημονικό, αλλά μιας κατηγορίας ιστο-
ρικής γραφής. Ο ίδιος προσδιορίζει στο επίμε-
τρό του το βιβλίο, πρώτο μέρος ενός διπτύχου, 
ως «γραμμένο με τις τεχνικές της αμερικανικής 
popular history» με γνώμονα το ευρύ κοινό, χωρίς 
όμως επιστημονικές εκπτώσεις. Στην ευρωπαϊκή 
ιστοριογραφία παρόμοια παραδείγματα είναι 
εξίσου κοινά, στην καθ’ ημάς δεν απαντώνται 
συχνά. Υπάρχουν αναμφίβολα πολλά εξαίρετα 
έργα ελλήνων πανεπιστημιακών, τεκμηριωμένα 
και εύληπτα, τα οποία όμως βρίσκονται πιο κοντά 
στο ακαδημαϊκό πρότυπο και άρα παραμένουν 
πιο απαιτητικά, όπως και διάφορες απόπειρες 
εκπροσώπων άλλων επιστημονικών χώρων ή 
λογοτεχνών, πιο ευανάγνωστες, αλλά εν τέλει 
μάλλον προσωπικές αναγνώσεις στιγμών της 
Ιστορίας παρά έγκυρη απόδοσή της. Το σχήμα 
που ακολουθεί ο Χατζής εδώ ορίζεται από την 
ταύτιση της ιστορικής ακολουθίας με πρόσωπα, 
ώστε να διευκολύνει τον αναγνώστη, τη φροντίδα 
για την αφηγηματικότητα και την καίρια χρήση 
των πηγών ως παρόχων λεπτομέρειας που χρω-
ματίζει τα γεγονότα. Τα εισαγωγικά κεφάλαια 

του βιβλίου, για παράδειγμα, σκιαγραφούν τις 
προσωπικότητες δύο κορυφαίων πρωταγωνιστών, 
του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και του Ιωάννη 
Καποδίστρια, μέσω των οποίων εξοικειωνόμα-
στε με το προεπαναστατικό ευρωπαϊκό περιβάλ-
λον των Ελλήνων της Διασποράς. Ο ρυθμός της 
αφήγησης είναι κυμαινόμενος: στοιχεία δράσης 
(η δολοφονία του επικίνδυνου Φιλικού Νικόλα-
ου Γαλάτη, η κάθοδος του Παπαφλέσσα στην 
Πελοπόννησο στις αρχές του 1821) την επιταχύ-
νουν κινηματογραφικά για να επιβραδυνθεί όπου 
χρειάζεται να αναλυθούν πολιτικές εξελίξεις ή 
διπλωματικές πρωτοβουλίες. Για μια υποδειγμα-
τική περίπτωση παρεμβολής πηγών, ας μνημο-
νευθούν τα απομνημονεύματα του αυστριακού 
υπουργού Εξωτερικών Μέτερνιχ (ειδικά οι υπο-
τιμητικές ως προς τον Καποδίστρια αναφορές) 
που υπογραμμίζουν τόσο την κυνική προσωπι-
κότητά του όσο και το αντιδραστικό πνεύμα της 
Ιεράς Συμμαχίας. Σχεδιασμένος ως σύνοψη της 
Επανάστασης για αγγλόφωνο κοινό (το πρωτό-
τυπο αγγλικό κείμενο αναμένεται να εκδοθεί το 
2022), προϊόν ευρύτατης αναδίφησης σε αρχεία 
και δημοσιευμένα έργα, ενσωματώνοντας τα 
πιο πρόσφατα ιστορικά πορίσματα, γραμμένος 
με ευσυνειδησία, οξυδέρκεια και πλήθος πολι-
τισμικών αναφορών στο σήμερα, ο Ενδοξότε-
ρος αγώνας αποβαίνει μία εξαιρετικά ποιοτική 
μεγάλη σύνθεση, πολύτιμη για την επετειακή 
παραγωγή όσο και για τον έλληνα αναγνώστη.

ToY ΜάΡΚοY ΚάΡάΣάΡΙΝη

ΒΙΒΛΙΑ 
ΓΙΑ 
το 1821

Η Επανάσταση  
«χάριν των πολλών»

Οι συντάκτες των «Βιβλίων» επισκοπούν την πρόσφατη εκδοτική 
παραγωγή γύρω από το 1821 και παρουσιάζουν τις επιλογές τους

αριΣτειδηΣ  
ν. ΧατζηΣ
Ο ενδοξότερος 

αγώνας.  
Η Ελληνική 

Επανάσταση 
του 1821
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Παπαδόπουλος, 
2021, σελ. 648,  

τιμή 32,99 ευρώ


