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Πρόσωπα 

 

Συνέντευξη στον ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 
Ο Αριστείδης Χατζής, καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών αποφασίζει να μπει σε… 
«ξένα χωράφια» για να κάνει ένα από τα όνειρά του πραγματικότητα. Λαμβάνει εκπαιδευτική άδεια, 
παρακολουθεί ο ίδιος ένας εξειδικευμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και καταβυθίζεται στις ιστορικές 
πηγές. Μελετά αναρίθμητες σελίδες βιογραφιών, αρχείων, σπάνιων ντοκουμέντων, ερευνά χειρόγραφα 
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και εκδόσεις, ψάχνει μαζί με την ομάδα του σε αρχεία σε ολόκληρο τον κόσμο και γράφει για τον 
«Ενδοξότερο Αγώνα» των Ελλήνων. 
Το βιβλίο του με θέμα την Ελληνική Επανάσταση του 1821 εκδίδεται πριν λίγο καιρό (Εκδόσεις 
Παπαδόπουλος) και μέσα σε χρόνο ρεκόρ εξαντλείται η πρώτη του έκδοση. Ο αναγνώστης έχει την 
μοναδική ευκαιρία να διαβάσει ένα βιβλίο ιστορίας, με εντελώς διαφορετικό όμως τρόπο από αυτόν που 
συνήθως γράφουν οι ιστορικοί, τεκμηριωμένο όμως με τρόπο απολύτως ιστορικό. Ο Αριστείδης Χατζής 
αφηγείται με τρόπο συναρπαστικό τον αγώνα των Ελλήνων και με τρόπο μυθιστορηματικό σε καλεί να 
γίνεις συνοδοιπόρος της πιο συναρπαστικής ελληνικής ιστορίας. 

Σήμερα ο ίδιος μιλάει στη LarissaPress και εξηγεί γιατί θα πρέπει να είμαστε περήφανοι ως Έλληνες, 
δίνοντας μας ένα στίγμα της δουλειάς του, μιας δουλειάς που αποτελεί πλέον κομβικό σημείο στην 
κατανόηση του ελληνικού άθλου… 

 

–  Κύριε Χατζή ξεκινήσατε, αν δεν κάνω λάθος, να γράψετε ένα βιβλίο στα αγγλικά, ως μια 
εισαγωγή στην Ελληνική Επανάσταση που θα απευθυνόταν στο κοινό που διαβάζει ιστορία 
στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή κρατώ στα χέρια μου ένα συναρπαστικό ανάγνωσμα 600 
περίπου σελίδων στα ελληνικά, το οποίο καλύπτει την περίοδο της Επανάστασης μέχρι και το 
1823, όταν οι Έλληνες κατευθύνονται στο Άστρος. Ποιο ήταν αυτό το στοιχείο που σας 
«ανάγκασε» να… αλλάξετε ρότα; 
Έγραψα και ολοκλήρωσα το βιβλίο στα αγγλικά με στόχο το διεθνές κοινό που δεν γνωρίζει σχεδόν 
τίποτα για την Ελληνική Επανάσταση. Στην πορεία αποφάσισα να μην γράψω απλώς μια «εισαγωγή 
στην Επανάσταση», όπως σχεδίαζα αλλά κάτι πολύ διαφορετικό. Να μεταφέρω την αναγνώστρια και 
τον αναγνώστη στην εποχή της Επανάστασης με τη χρήση αφηγηματικών τεχνικών όπως ο 
συστηματικός σχολιασμός 4 συγχρόνων «ιστορικών» που συμμετέχουν όμως στα γεγονότα, η χρήση 



των πηγών ως ιντερλούδια που λειτουργούν ενισχυτικά ή αντιστικτικά της κύριας αφήγησης, άγνωστα, 
μέχρι σήμερα, δημοσιεύματα των εφημερίδων και αποσπάσματα από τη λογοτεχνία της εποχής. 
Προσπαθώ να δώσω την αίσθηση του real time και ταυτόχρονα να διατηρώ μια απαραίτητη 
αποστασιοποίηση με τη χρήση παραθεμάτων, ιδεών, σχολιασμού από σύγχρονους ιστορικούς. Ο στόχος, 
δηλαδή, ήταν η αναγνώστρια και ο αναγνώστης να ζήσει την Επανάσταση από τα κάτω, μαζί με τους 
πρωταγωνιστές της και ταυτόχρονα να μπορεί να αντιληφθεί καλύτερα τι είναι αυτό που συμβαίνει 
γύρω του, με τα εργαλεία και τις έννοιες της σύγχρονης ιστοριογραφίας. Το βιβλίο αυτονομήθηκε 
πλήρως κατά τη διάρκεια της συγγραφής, απαίτησε τον χώρο του και ολοκληρώθηκε μόνο του την 
παραμονή της πρωτοχρονιάς του 1823. Δεν είναι ακριβώς ένας πρώτος τόμος, είναι ένα αυτόνομο, 
αυτάρκες βιβλίο που διηγείται μια ιστορία με αρχή, μέση και προσωρινό τέλος, όπως κάθε ιστορία 
άλλωστε. 

–  Γράφετε ένα βιβλίο ιστορίας με έναν τρόπο εντελώς διαφορετικό από αυτόν που 
συνηθίζεται, όταν κάποιος ιστορικός αποφασίζει να συγγράψει. Είναι σαν να διαβάζει κάποιος 
ένα μυθιστόρημα, χωρίς όμως μυθοπλασία. Τι ακριβώς σκεφτήκατε και καταλήξατε σε αυτή τη 
μέθοδο γραφής; 
Από την αρχή είχα αποφασίσει να υιοθετήσω το στυλ της Αμερικανικής popular history. Δηλαδή, να 
γράψω με τρόπο που θα συναρπάζει τον αναγνώστη αλλά με πλήρη αρχειακή τεκμηρίωση. Τουλάχιστον 
αυτό έλπιζα να πετύχω. Στις Η.Π.Α. (και όχι μόνο εκεί) υπάρχει μεγάλη παράδοση σ’ αυτό το είδος. 
Πανεπιστημιακοί αλλά και άλλοι ιστορικοί, με σημαντικό ερευνητικό έργο, γράφουν για το ευρύ κοινό με 
καλά επεξεργασμένες και δοκιμασμένες αφηγηματικές τεχνικές. Το κοινό που ενδιαφέρεται για την 
ιστορία μαθαίνει και ταυτόχρονα ψυχαγωγείται καθώς τα θέματα ευνοούν αυτό το στυλ γραψίματος. 
Για παράδειγμα, η Ελληνική Επανάσταση, είναι μια συναρπαστική ιστορία από μόνη της – για μένα θα 
ήταν πολύ πιο δύσκολο να την παρουσιάσω με στεγνό, αποστειρωμένο τρόπο παρά το αντίθετο. 

–  Ο τίτλος του βιβλίου σας είναι «Ο Ενδοξότερος Αγώνας». Γιατί επιλέξατε τον συγκεκριμένο 
τίτλο; 
Ο αγγλικός τίτλος είναι The Noblest Cause. Δανείστηκα τη φράση από τη Μαίρη Σέλεϊ αλλά κι από 
δεκάδες άλλους συγγραφείς, δημοσιογράφους, διανοούμενους, φιλέλληνες της εποχής που 
χρησιμοποιούν αυτές τις δύο λέξεις μαζί: Ο ευγενέστερος σκοπός. Βέβαια, οι αγγλικές λέξεις σημαίνουν 
πολύ περισσότερα. Έτσι καταλήξαμε για την ελληνική μετάφραση να τους χρησιμοποιήσουμε πιο 
ελεύθερα αλλά μέσα στο πλαίσιο του νοήματος στα αγγλικά. Ο Ενδοξότερος Αγώνας, λοιπόν. 

 



–  Γνωρίζω πως της συγγραφής προηγήθηκε μια απίστευτη σε έκταση, βάθος και χρονικό 
ορίζοντα έρευνα, για να καταφέρετε να ολοκληρώσετε τον «Ενδοξότερο Αγώνα». Σίγουρα 
πολλά από αυτά που ανακαλύψετε στην έρευνά σας δεν τα γνωρίζατε προηγουμένως. Υπάρχει 
κάτι απ’ όλα αυτά που σας προξένησε ιδιαίτερη αίσθηση ή σας προκάλεσε εντύπωση; 
Για μένα ήταν, πράγματι, μια έρευνα απίστευτη σε έκταση, βάθος και χρόνο. Δεν είχα ξανακάνει κάτι 
παρόμοιο. Ενώ, βέβαια, είναι κάτι αρκετά συνηθισμένο για τους ιστορικούς – εγώ ήμουν πρωτάρης. Έτσι 
έπεσα με τα μούτρα, και παραλίγο να πνιγώ, σε έναν ωκεανό τεκμηρίων και αχαρτογράφητα νερά. Το 
πιο δύσκολο όταν γράφεις ένα βιβλίο για ένα θέμα που τόσο αγαπάς είναι να πάρεις τις δύσκολες 
αποφάσεις για το τι δεν θα καλύψεις, τι δεν θα συζητήσεις, τι θα αφήσεις απέξω εντελώς, τι θα 
περιγράψεις σύντομα. Για παράδειγμα αφαίρεσα ένα ολόκληρο δισέλιδο που περιέγραφε με 
λεπτομέρειες την τελική έφοδο των Τούρκων στο Μεσολόγγι τα χαράματα των Χριστουγέννων του 
1822. Μπορείτε να διαβάσετε μέρος του εδώ. Το ίδιο έκανα με πολλά άλλα αποσπάσματα. Όταν τα 
έβγαζα, τα αναρτούσα στο Facebook για να μην χαθούν. Ναι, υπάρχει κάτι που πραγματικά με 
εντυπωσίασε όταν το πρωτοείδα. Οι βρετανικές φιλελεύθερες εφημερίδες ζητούν ανοιχτά στρατιωτική 
επέμβαση των Ρώσων μετά τη σφαγή της Χίου, αδιαφορώντας για τα βρετανικά συμφέροντα. Ο 
Guardian μάλιστα προτείνει μια «φωτισμένη σταυροφορία». Υπάρχει κάτι που ανακάλυψα και 
ενσωμάτωσα μια ώρα πριν το «τυπωθήτω». Είναι το δημοσίευμα στη σελίδα 527. Δεν μπορώ να το 
περιγράψω εδώ αλλά όταν το διαβάζει κάποιος που γνωρίζει κάπως την ιστορία του ευρωπαϊκού 
μεσοπολέμου και του ισπανικού εμφυλίου, ανατριχιάζει. 
–  Στο βιβλίο σας αναδεικνύετε, πέραν όλων των άλλων, και τις προσωπικότητες ηρώων της 
Επανάστασης που δεν είναι τόσο προβεβλημένες, αν μου επιτρέπεται η έκφραση. Για 
παράδειγμα αυτή του «δικού μας» ήρωα, υπό την έννοια της εντοπιότητας, Γεωργάκη 
Ολύμπιου. Θα θέλατε να μου πείτε λίγα στοιχεία παραπάνω για εκείνον; 
Θα ήθελα να πω πολλά αλλά θα περιοριστώ σε μόνο δύο πράγματα. (α) Ο Ολύμπιος είναι ένα σπάνιο 
είδος ανθρώπου και ήρωα. Η ανιδιοτέλειά του, η γενναιότητα, η ακεραιότητα, το ήθος του, το κύρος που 
απολαμβάνει, δεν το συναντάμε, νομίζω, σε κανέναν άλλον πρωταγωνιστή της Επανάστασης. (β) Αν είχε 
επιζήσει θα έπαιζε ίσως και πολιτικό ρόλο στην επαναστατημένη Ελλάδα. Όχι γιατί ήταν φιλόδοξος, δεν 
ήταν. Αλλά γιατί ήταν αυτό το είδος ανθρώπου που όλοι σέβονται, εκτιμούν και εμπιστεύονται. Αλλά ο 
Ολύμπιος ήταν στενά συνδεδεμένος με τη Ρωσία. Ο θάνατός του αλλά και γενικά η αποτυχία του 
μετώπου της Μολδοβλαχίας, ακόμα και η σφαγή στο Δραγατσάνι, αποτέλεσαν μεγάλο πλήγμα για τη 
ρωσική επιρροή στην Επανάσταση. Ο Ολύμπιος θα έπαιζε, πιθανόν, τον ρόλο του ηγέτη της 
φιλορωσικής παράταξης. 

–  Κύριε Χατζή ποια ήταν εκείνη η προσωπικότητα, η οποία αν δεν υπήρχε, μπορεί ο αγώνας για 
την Ελευθερία να μην είχε αποτέλεσμα; 
Νομίζω οι δύο πρωταγωνιστές μου. Ο Κολοκοτρώνης και ο Μαυροκορδάτος. Χωρίς τον Κολοκοτρώνη 
δεν θα είχαμε τις δύο μεγαλύτερες επιτυχίες στις χερσαίες επιχειρήσεις της περιόδου 1821-2 (ίσως μαζί 
με τη νίκη του Γκούρα στα Βασιλικά και την υπεράσπιση του Μεσολογγίου από Μαυροκορδάτο-
Μπότσαρη) που σταθεροποίησαν την Επανάσταση. Χωρίς τον Μαυροκορδάτο, όμως, η Ελληνική 
Επανάσταση θα είχε, πιθανόν, την τύχη της πρώτης φάσης της Σερβικής. Ο Μαυροκορδάτος 
διεθνοποίησε το ελληνικό ζήτημα και έστησε ένα «πρωτογενές εθνικό κράτος», για να χρησιμοποιήσω 
μια έκφραση του Βασίλη Παναγιωτόπουλου. Ανάγκασαν και οι δύο τους Ευρωπαίους να αντιληφθούν 
ότι το ζήτημα έπρεπε να λυθεί διπλωματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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–  Ποια ήταν κατά τη γνώμη σας –και σύμφωνα με την έρευνά σας- τα πιο καθοριστικά 
γεγονότα για την τελική έκβαση του Ενδοξότερου Αγώνα; 
Όχι τόσο γεγονότα όσο η εντυπωσιακή οργάνωση της Επανάστασης από τη Φιλική Εταιρεία (ένας 
άθλος), η σταθεροποίηση της Επανάστασης στο τέλος του 1822, η ναυτική δύναμη που έλεγχε με τον 
έναν ή τον άλλον (πειρατεία) τρόπο την Ανατολική Μεσόγειο, η οργάνωση του κρατικού μορφώματος, 
ήδη από τις αρχές του 1822, το πανίσχυρο φιλελληνικό κίνημα, η αποτελεσματική και ευφυής εξωτερική 
πολιτική και κυρίως η αντοχή του ελληνικού λαού, των ανδρών και γυναικών, των αγροτών, των 
κτηνοτρόφων, των ναυτικών, των βιοτεχνών, των εμπόρων. 

–  Η Ελληνική Επανάσταση ήταν μια μεγάλη Φιλελεύθερη Επανάσταση; 
Επειδή ακριβώς η Επανάσταση είναι από την αρχή φιλελεύθερη, δεν παραμένει στο επίπεδο της 
εξέγερσης που έχει στόχο τη διατήρηση των προνομίων ή τη διεκδίκηση νέων αλλά από την αρχή έχει 
ξεκάθαρα νεωτερικά στοιχεία, ριζοσπαστικοποιείται με μεγάλη ταχύτητα, υιοθετεί αμέσως 
φιλελεύθερους και δημοκρατικούς θεσμούς και στρέφεται προς τη Δύση. Γίνεται, δηλαδή, μια κανονική 
εθνική επανάσταση, η πρώτη που θα πετύχει στην Ευρώπη. Επιπλέον, αποφασίζουν να επενδύσουν σ’ 
αυτήν οι Ευρωπαίοι φιλελεύθεροι μετά την τελική αποτυχία του ισπανικού πειράματος. Η παρέμβαση 
των βρετανών (κυρίως) φιλελευθέρων αλλά και αρκετών Ιταλών καρμπονάρων, θα αφήσει μεγάλο 
αποτύπωμα που ακόμα και σήμερα δεν έχει εκτιμηθεί πλήρως. Παρά την περίοδο αυταρχισμού που θα 
ακολουθήσει, θα δικαιωθεί τελικώς ο φιλελεύθερος χαρακτήρας της με τον καινοτόμο συνταγματισμό 
της εικοσαετίας 1844-1864. 

–  Για ποιον λόγο θα πρέπει να είναι κανείς υπερήφανος ως Έλληνας, διαβάζοντας τον 
Ενδοξότερο Αγώνα; 
Για πάρα πολλούς λόγους. Αρκετούς τους ανέφερα ήδη αλλά ας προσθέσω τους λιγότερο γνωστούς 
ήρωες που συστήνω στους αναγνώστες αλλά και τις λιγότερο γνωστές διαστάσεις, όπως η 
θεσμική/συνταγματική και εκείνη της διεθνούς πρόσληψης. Κυρίως, όμως, γιατί πέτυχε μια 
Επανάσταση που δεν είχε τις βασικές ουσιαστικές προϋποθέσεις επιτυχίας. Ήταν ένας άθλος, κανείς 
στις ευρωπαϊκές αυλές δεν το περίμενε. Θεωρούσαν ότι ήταν θέμα μηνών να τελειώσουν όλα με ένα 
λουτρό αίματος. 



–  Κλείνοντας θα ήθελα να μου πείτε αν είστε ικανοποιημένος από το επίπεδο της δημόσιας 
κουβέντας που προκλήθηκε με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Γίναμε 
σοφότερη ως κοινωνία; Ήρθαμε πιο κοντά στο θεμελιώδες ιστορικό γεγονός της πατρίδας μας; 
Αρκετά. Επειδή παρακολουθώ στενά τις νέες εκδόσεις, μάθαμε πολλά νέα πράγματα, διαβάσαμε νέες 
ενδιαφέρουσες ερμηνείες, έγιναν διαθέσιμες πηγές και αρχεία (ένα λιθαράκι πρόσθεσα κι εγώ με την 
έρευνα στον βρετανικό Τύπο). Ένα μεγάλο μέρος του κοινού αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη ωριμότητα 
και γνώση την Επανάσταση (όπως διαπιστώσαμε στις δημοσκοπήσεις του ΚΕΦίΜ) και η επιρροή των 
παρωχημένων απλοϊκών προσεγγίσεων φθίνει, αργά αλλά σταθερά. Ακόμα και η θερμή υποδοχή στο 
βιβλίο μου από τις αναγνώστριες και τους αναγνώστες δείχνει κάτι. Το κοινό θέλει να διαβάσει οπτικές 
που έρχονται σε σύγκρουση με το αφελές μανιχαϊστικό αφήγημα που κυριαρχούσε στην αριστερή και 
τη δεξιά λαϊκή ιστοριογραφία στη διάρκεια του 20ού αιώνα. 
 
 
 

  
 


