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Τ α ιστορικά γεγονότα που 
τέµνουν τις πορείες της 
Ελλάδας και της Ρωσίας 

δεν αλλάζουν. Μήπως όµως αλλάζει η µα-
τιά που βλέπουµε αυτήν τη σχέση; Οταν ο 
Αριστείδης Χατζής έγραφε το αριστουρ-
γηµατικό «Ο Ενδοξότερος Αγώνας», τα 
τύµπανα της ρωσικής εισβολής στην Ου-
κρανία δεν είχαν ηχήσει ακόµα. 

Οµως, στο διάβα 200 χρόνων δεν 
έχουν λείψει οι γεωπολιτικές ανατα-
ράξεις που διαµόρφωσαν αυτό που 
βλέπουµε σήµερα. «Μετά το 1991 θα 
περίµενε κανείς η σχέση να γίνει φυ-
σιολογική, κανονική. Αλλά, από τη µια, 
έχεις το τραγελαφικό 2015 και, από την 
άλλη, την εντυπωσιακή δηµοφιλία του 
Πούτιν και αναρωτιέσαι τι συµβαίνει», 
λέει ο καθηγητής στον Ελεύθερο Τύπο 
της Κυριακής, χωρίς να κρύβει την απο-
γοήτευσή του από τη σιωπή του ακα-
δηµαϊκού κόσµου και την ιδεοληπτική 
αντιµετώπιση µερίδας εξ αυτών.

Στο βιβλίο αναδεικνύεται, µεταξύ άλ-
λων, ο ρόλος της Ρωσίας στην οργάνω-
ση της Επανάστασης. Υπήρξε κάτι από 
την έρευνα που σας εξέπληξε; 
Ο ρόλος της Ρωσίας είναι κοµβικός. Ενώ 
το γνώριζα, δεν είχα συνειδητοποιήσει, 
πριν ξεκινήσω την έρευνα στις πηγές, τις 
διαστάσεις αυτού του ρόλου, ακόµα και 
της σκιάς της Ρωσίας. Για παράδειγµα, 
δεν έχουµε ακόµα αντιληφθεί τον τρόµο 
που προκαλεί η Ρωσία στους Οθωµα-
νούς και τον σουλτάνο το 1821. Ειδικά 
αυτό µε βοήθησαν να το κατανοήσω οι 
συνάδελφοι οθωµανολόγοι µε την εξαι-
ρετική δουλειά τους, που για εµένα ήταν 
αποκαλυπτική.

Ποιες είναι διαχρονικά οι σχέσεις Ελ-
λάδας-Ρωσίας και πώς αυτές επηρεά-
ζονται σήµερα;
Η Ρωσία χάνει µια ευκαιρία την πε-
ρίοδο 1821-1823, όταν δεν ενισχύει 
τους Ελληνες. Ο Καποδίστριας το βλέ-
πει, προειδοποιεί τον Ρώσο αυτοκρά-
τορα, αλλά µάταια. Οπως ήδη τόνισα, 
η παρουσία της και µόνο ενισχύει τους 
Ελληνες τροµοκρατώντας τους Οθωµα-
νούς, που αναγκάζονται να δεσµεύσουν 
ισχυρά στρατεύµατα γύρω από την Κων-
σταντινούπολη. Αλλά στους Ελληνες δεν 
αρκεί πλέον αυτό. Η δολοφονία του Κα-
ποδίστρια, η αποτυχία της φιλορωσικής 
στροφής του Οθωνα, ο Κριµαϊκός Πόλε-
µος, ο πανσλαβισµός θα αποµακρύνουν 

τις δύο χώρες. Η ΕΣΣ∆ θα αποτελέσει 
µια νέα αφετηρία. Ξεκινά ως σχέση αντι-
παλότητας µε την εκστρατεία στην Ου-
κρανία και τη στήριξη του Κεµάλ από 
τον Λένιν. Αλλά µετά το 1944 η σχέση 
περιπλέκεται. Εχουµε Ελληνες που βλέ-
πουν τη Μόσχα ως τη νέα Ιερουσαλήµ 
και Ελληνες που την αντιµετωπίζουν 
ως τη µεγαλύτερη απειλή για τον Ελλη-
νισµό. Μετά το 1991 θα περίµενε κανείς 
η σχέση να γίνει φυσιολογική, κανονική. 
Αλλά, από τη µια, έχεις το τραγελαφικό 
2015 και, από την άλλη, την εντυπωσια-
κή δηµοφιλία του Πούτιν και αναρωτιέ-
σαι τι συµβαίνει. Ή µάλλον διαπιστώνεις 
πόσο δίκιο έχουν οι κοινωνικοί επιστή-
µονες που επιµένουν ότι οι πεποιθήσεις 
(beliefs) δεν αλλάζουν εύκολα - και οι 
ατοµικές και οι συλλογικές.

Πώς βλέπετε την αντίδραση του ελ-
ληνικού ακαδηµαϊκού κόσµου για τη 
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία;
Ποια αντίδραση; ∆εν βλέπω καµία αντί-
δραση από τον ακαδηµαϊκό χώρο. Βλέ-
πω µόνο µεµονωµένες συναδέλφισσες 
και µεµονωµένους συναδέλφους που 
αντιδρούν, αλλά και κάποιους που αντι-
µετωπίζουν το θέµα µε ιδεοληπτικό τρό-
πο, ξεπλένοντας έτσι τον δικτάτορα ει-
σβολέα.

Εχετε πει πως η Ελληνική Επανάστα-
ση είναι µια επανάσταση του γραπτού 
λόγου από τον εξαιρετικά µεγάλο όγκο 
των αρχείων. Σήµερα έχουµε πληρο-
φόρηση για τον πόλεµο στην Ουκρα-
νία σε ροή ∆ιαδικτύου. 
Ο όγκος των τεκµηρίων για την Ελλη-
νική Επανάσταση είναι τόσο µεγάλος 
που είναι αδύνατον να τον διαχειριστεί 
κανείς στο σύνολό του, να πάρει έστω 
µια γεύση από µια απλή ανάγνωση. Πρέ-
πει συνεχώς να κάνεις επιλογές για το 
πώς θα διαθέσεις τον χρόνο σου, πού 
θα δώσεις έµφαση, τι θα αφήσεις για 
αργότερα, τι θα αποφασίσεις ότι µάλλον 
δεν θα κοιτάξεις ποτέ. Αλλά και πού θα 
ψάξεις για να ανακαλύψεις κάτι άγνω-
στο ή ανεκµετάλλευτο. Ο ιστορικός του 
µέλλοντος είναι τυχερός γιατί θα έχει 
σχεδόν τα πάντα διαθέσιµα στην οθόνη 
του, αλλά και άτυχος γιατί οι επιλογές 
του θα είναι ακόµα δυσκολότερες.

Γιατί η Ιστορία προκαλεί ακόµα τόσο 
διχασµό στην Ελλάδα;
Γιατί χρησιµοποιείται πολιτικά από 
όλους τους χώρους. Γιατί οι αδυναµί-
ες του εκπαιδευτικού µας συστήµατος 
οδήγησαν σε ένα τεράστιο χάσµα µε-
ταξύ της σοβαρής ιστοριογραφίας και 
της δηµόσιας Ιστορίας, που επηρεάζε-
ται δυσανάλογα από τη λαϊκιστική δη-
µαγωγική Ιστορία της ∆εξιάς και της 
Αριστεράς. ■

       Διχάζει η λαϊκιστική Ιστορία 
ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ…

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ
dkontaraki@e-typos.com
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∆ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΠΟΙΟΣ το βιβλίο του Αριστείδη Χατζή, 
ένα έργο ζωής και σηµείο αναφοράς στην ελληνική ιστορι-
ογραφία, αναρωτιέται γιατί να µην είναι έτσι συναρπαστικά 
γραµµένα τα σχολικά βιβλία. «∆εν είµαι ειδικός, δεν γνωρίζω 
τις εµπειρικές έρευνες, τα σχετικά πορίσµατα, τις διάφορες 
προσεγγίσεις. Από την άλλη, νοµίζω ότι κάτι έχω να πω για το 
είδος του βιβλίου που απευθύνεται στο ευρύ κοινό που αγαπά 
την Ιστορία», απαντά όταν τον ρωτάµε σχετικά.
«Νοµίζω ότι µου δίνουν το δικαίωµα ο µεγάλος αριθµός ιστο-
ρικών έργων που έχω διαβάσει και η καλή γνώση του πετυχη-
µένου είδους της αγγλοσαξονικής popular history - ένα είδος 
που προσπάθησα να µεταφέρω στην Ελλάδα. Το είδος αυτό 
είναι φοβερά δύσκολο. Πρέπει η αφήγηση να είναι καθηλωτική 
και ταυτόχρονα να βασίζεσαι σε στέρεα επιστηµονικά θεµέ-
λια, να έχεις κάνει καλά την έρευνά σου, χωρίς εκπτώσεις, 
να µην επιτρέψεις να παρεισφρήσει η µυθοπλασία, να µην 
γίνεις σχηµατικός, µανιχαϊστικός ή αφελής. Πολύ δύσκολο 
στοίχηµα. Οι αναγνώστριες και οι αναγνώστες θα αποφασί-
σουν αν πέτυχα τον πρώτο σκοπό, η επιστηµονική κοινότητα 
αν πέτυχα τον δεύτερο. Αν πετύχεις µόνο τον έναν, τότε δεν 
έχεις πετύχει να υπηρετήσεις αυτό το είδος. Εχεις γράψει ένα 
ιστορικό µυθιστόρηµα ή µια µονογραφία που απευθύνεται σε 
ειδικούς. Αλλά ο δικός µου στόχος δεν ήταν αυτός. Το βιβλίο 
έχει πρωταγωνιστές που µας είναι γνωστοί (Μαυροκορδάτος, 
Κολοκοτρώνης, Καποδίστριας, Υψηλάντηδες, Παπαφλέσ-
σας), αλλά και πολλούς που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί (π.χ. 
Κυριακούλης Μαυροµιχάλης). Ηθελα να δείξω ότι αυτή η 
Επανάσταση δεν έγινε από µια µικρή οµάδα ανθρώπων, αλλά 
ο κύκλος των πρωτεργατών ήταν πολύ διευρυµένος. Και να 
µην ξεχάσουµε τη Μαίρη αλλά και τον Πέρσι Σέλεϊ. ∆ύσκο-
λα µπορεί να υποτιµήσει κανείς τη συµβολή τους, ιδίως την 
επίδραση που ασκούν στον Μαυροκορδάτο και τον Μπάιρον. 
Αλλά και στους φιλελεύθερους Βρετανούς γενικά». 
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