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Elpida K. Vogli 179

as constituições da revolução grega

Alkiviadis Dervitsiotis & Konstantinos G. Mourtopallas 197

o estado monárquico e o renascimento da grécia (1821-1915)

Kostas M. Stamatopoulos 203

ioannis kapodistrias: o primeiro governador da grécia

Elpida K. Vogli 235

grécia no curso dos 200 anos 

nikolaos gyzis – κonstantinos volanakis:  
dois grandes pintores da escola de munique 

Tákis Mavrotás 261

o renascimento dos modernos jogos olímpicos 1896
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SAUDAÇÃO DO MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
DA GRÉCIA S. EX.a NIKOS S. DENDIAS

Atenas, 3 de dezembro de 2021  
E/592

A Revolução Grega, que teve início há exatos 200 anos, em 1821, constitui um marco na 

História Moderna Grega. Significou para os gregos o resgate da liberdade e a oportunidade 

de criarem e conquistarem coisas notáveis após quatro séculos de escravidão. Realmente, 

os sacrifícios dos combatentes da Revolução não foram em vão. A Grécia, nesses 200 anos, 

obteve progresso e recuperou sua posição dentro do cenário internacional. 

A luta pela Liberdade foi, também, um exemplo para o restante do mundo, 

principalmente para as nações subjugadas da Europa daquela época. O êxito da Revolução, 

os ideais que a inspiraram, o espírito combatente dos gregos, mas também dos filelenos, 

contribuíram para criar as condições que possibilitassem outras nações reivindicarem a 

sua liberdade. Não por acaso, a Revolução grega inspirou a Arte e tornou-se ponto de 

referência para os acontecimentos na Europa no século xix. 

Muito rapidamente, logo após a Independência, a Grécia tentou criar uma rede 

diplomática e de representação consular em vários locais do planeta, principalmente onde 

havia comunidades gregas. Como era esperado, a maioria das autoridades diplomáticas e 

consulares daquela época foram criadas na Europa e nos países orientais mais próximos.

Dentre os poucos países fora da Europa com os quais a Grécia construiu relações após 

a Independência, um deles foi o Brasil. Desde 1833, o Representante da Bavária na Bahia 

assumiu também o atendimento dos cidadãos gregos, criando um dos Consulados greco-

bavarianos constituído com base no Tratado de 1832 entre os dois países. 

Alguns anos mais tarde, em 1842, foi nomeado o primeiro Cônsul da Grécia no Rio 

de Janeiro, e em 1847 houve a nomeação do primeiro Cônsul Geral do Brasil na Grécia. 

Em ofício encaminhado ao Ministro das Relações Exteriores da Grécia, foi mencionado 

que o Imperador do Brasil “decidiu fazer essa nomeação com a intenção de expressar 

os sentimentos que nutre pela Sua Majestade o Rei da Grécia, e também de estabelecer 

relações de amizade e de comércio entre os dois países...”.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. ΝΙΚΟΥ Σ. ΔΕΝΔΙΑ 

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2021 
Ε/592

Η Ελληνική Επανάσταση που ξεκίνησε πριν ακριβώς 200 χρόνια, το 1821, αποτελεί ορόσημο 
στη νεώτερη ιστορία του Ελληνισμού. Σηματοδότησε για τους Έλληνες την ανάκτηση 
της ελευθερίας τους και την ευκαιρία να δημιουργήσουν και να μεγαλουργήσουν, ύστερα 
από τέσσερεις αιώνεις σκλαβιάς. Πράγματι, οι θυσίες των αγωνιστών της Επανάστασης 
δεν αποδείχθηκαν μάταιες. Η Ελλάδα στα 200 χρόνια που μεσολάβησαν, προόδευσε και 
αποκατέστησε τη θέση της στη διεθνή σκηνή.

Ο Αγώνας της Ανεξαρτησίας αποτέλεσε, επίσης, παράδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο, 
κυρίως για τα υπόδουλα έθνη της Ευρώπης εκείνης της εποχής. Η επιτυχία της Επανάστασης, 
τα ιδανικά που την ενέπνευσαν, η μαχητικότητα των Ελλήνων, αλλά και όσων φιλελλήνων 
έσπευσαν να συνδράμουν, δημιούργησαν τις συνθήκες για να διεκδικήσουν επιτυχώς και άλλα 
έθνη την ανεξαρτησία τους. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η Ελληνική Επανάσταση ενέπνευσε 
την Τέχνη και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τις εξελίξεις στην Ευρώπη του 19ου αιώνα.

Πολύ γρήγορα, αμέσως μετά την Ανεξαρτησία της, η Ελλάδα προσπάθησε να δημιουργήσει 
δίκτυο διπλωματικής και προξενικής εκπροσώπησης σε πολλά μέρη της γης, κυρίως όπου 
υπήρχαν ελληνικές κοινότητες. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι περισσότερες ελληνικής 
διπλωματικές και προξενικές Αρχές εκείνη την εποχή δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη και την 
Εγγύς Ανατολή.

Μεταξύ των λίγων κρατών εκτός Ευρώπης με τα οποία συνήφθησαν σχέσεις τα πρώτα 
χρόνια μετά την Ανεξαρτησία ήταν η Βραζιλία. Ήδη το 1833, ο εκπρόσωπος της Βαυαρίας 
στην Bahia ανέλαβε και την προστασία των Ελλήνων υπηκόων, δημιουργώντας έτσι μια από 
τις ελληνο-βαυαρικές Αρχές που συνεστήθησαν σε εφαρμογή της Συμφωνίας του 1832 μεταξύ 
των δύο κρατών.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1842, διορίστηκε ο πρώτος Πρόξενος της Ελλάδας στο Ρίο ντε 
Τζανέιρο, ενώ το 1847 διορίστηκε ο πρώτος Γενικός Πρόξενος της Βραζιλίας στην Ελλάδα.  
Στη σχετική επιστολή προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών αναφερόταν ότι ο Αυτοκράτορας 
της Βραζιλίας προέβη στον διορισμό αυτό «επιθυμώντας να εκφράσει τα αισθήματα που 
τρέφει για την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλέα της Ελλάδας, καθώς και τη μεγάλη επιθυμία 
του για την  εγκαθίδρυση σχέσεων φιλίας και εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών...».



A amizade, portanto, entre a Grécia e o Brasil tem raízes profundas. Nossos valores 
comuns formam uma base sólida, sobre a qual os dois países têm desenvolvido uma 
parceria construtiva em assuntos de interesse comum como economia, comércio, cultura, 
turismo e cooperações em órgãos internacionais.

O Governo grego, por meio de declaração feita pelo próprio Primeiro-ministro, 
anunciou que pretende fortalecer ainda mais as relações com os países da América Latina 
e do Caribe, com os quais temos laços de amizade, sob uma nova perspectiva. Em julho 
passado, foi realizada uma conferência em nosso Ministério em homenagem à América 
Latina e ao Caribe, com a presença de todos os Embaixadores grulac (Países do Grupo da 
América Latina e do Caribe).

A Grécia e o Brasil estão entre os países que apoiam o diálogo e o direito internacional 
como único meio de solucionar as diferenças internacionais. Não devemos ainda esquecer 
de destacar a importante comunidade grega no Brasil bem como a comunidade brasileira 
da Grécia, que constituem pontes de cooperação e de entendimento entre os nossos países.

E mais, vale destacar as nossas relações culturais e educacionais. Sabemos que 
a Antiguidade Clássica exerce uma influência na cultura erudita e popular do Brasil 
em vários níveis. Sob essa perspectiva, gostaríamos de fortalecer, por meio de ações 
comuns, o especial interesse das universidades brasileiras pelos estudos gregos.  
Por fim, nossa intenção em relação ao Brasil é de nos alinharmos em iniciativas 
comuns sobre assuntos de interesse mútuo, tanto no que diz respeito à proteção  
de monumentos, quanto em relação ao legado cultural mundial imaterial, especialmente 
dentro do âmbito da unesco.

O livro comemorativo do Bicentenário organizado pelo Consulado Geral da Grécia 
em São Paulo presta uma homenagem não somente à data de independência grega,  
mas também às relações multidimensionais do nosso país com o Brasil. 

Agradecemos, calorosamente, a todos que contribuíram para a realização desse 
projeto, gregos e brasileiros, e especialmente nossos agradecimentos à Colônia grega do 
Brasil, que mantém ο seu amor à Grécia irredutível e contribuiu para a comemoração 
desta data emblemática com a edição desse livro. 

Atenciosamente,

NIKOS S. DENDIAS

Ministro das Relações Exteriores da Grécia

Η φιλία, επομένως, μεταξύ Ελλάδας και Βραζιλίας έχει βαθιές ρίζες. Οι κοινές μας 
αξίες διαμορφώνουν μια ισχυρή βάση, πάνω στην οποία οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει 
εποικοδομητική συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η οικονομία, το εμπόριο, 
ο πολιτισμός, ο τουρισμός και η συνεργασία σε διεθνείς οργανισμούς.

Η Ελληνική Κυβέρνηση, δια στόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού, έχει ανακοινώσει 
ότι στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων με το σύνολο των ιδιαίτερα φιλικών 
σε εμάς χωρών της Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής υπό ένα ανανεωμένο πρίσμα. Τον 
παρελθόντα Ιούλιο διοργανώσαμε ημερίδα αφιερωμένη στη Λατινική Αμερική και Καραϊβική 
στο Υπουργείο μας, με την παρουσία όλων των Πρέσβεων grulac.

Η Ελλάδα και η Βραζιλία συγκαταλέγονται μεταξύ των κρατών που υποστηρίζουν 
τον διάλογο και το διεθνές δίκαιο, ως μοναδικά μέσα επίλυσης διεθνών διαφορών. Δεν 
πρέπει, επίσης, να παραβλέψουμε τη σημαντική ελληνική Κοινότητα της Βραζιλίας καθώς 
και τη βραζιλιανική Κοινότητα της Ελλάδας, οι οποίες συνιστούν γέφυρες συνεργασίας και 
κατανόησης μεταξύ των χωρών μας.

Επιπλέον, ιδιαίτερη μνεία αξίζουν οι μορφωτικές και πολιτιστικές μας σχέσεις. Δεν 
αγνοούμε ότι η κλασσική αρχαιότητα έχει πολυεπίπεδη επιρροή στη λόγια κουλτούρα της 
Βραζιλίας. Υπό αυτή την οπτική, εκτιμούμε και επιθυμούμε να ενισχύσουμε, μέσω συνεργιών, 
το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των βραζιλιανικών Πανεπιστημίων για ελληνικές σπουδές. Τέλος, 
στο πολυμερές επίπεδο, προσβλέπουμε στη Βραζιλία για την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών 
σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η προστασία των μνημείων, αλλά και της άυλης 
παγκόσμιας κληρονομιάς, ιδίως στο πλαίσιο της unseco.

Ο επετειακός τόμος που επιμελήθηκε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στον Άγιο Παύλο 
φωτίζει τόσο την επέτειο της ελληνικής Ανεξαρτησίας, όσο και τις πολυδιάστατες σχέσεις της 
χώρας μας με τη Βραζιλία.

Ευχαριστούμε θερμώς όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωσή του, Έλληνες και 
Βραζιλιάνους. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την Ομογένεια της Βραζιλίας, η οποία διατηρεί αμείωτη 
την αγάπη της για την Ελλάδα και θέλησε, μέσα και από τη συγκεκριμένη  έκδοση, να συμβάλει 
στον εορτασμό της εμβληματικής αυτής επετείου.

Με εκτίμηση,

ΝΙΚΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ

Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας



SAUDAÇÃO DO MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
DO BRASIL S. EX.a CARLOS ALBERTO FRANCO FRANÇA

Foi com muita satisfação que recebi o convite para, juntamente com meu colega ministro 

Nikos Dendias, escrever uma mensagem para publicação nesse livro elaborado pela 

Embaixada Helênica em Brasília, no momento em que é celebrado o Bicentenário da 

Declaração de Independência da Grécia.

Brasil e Grécia compartilham uma rica história comum que em muito transcende 

a feliz coincidência cronológica de seus processos de independência, há duzentos anos.  

O estabelecimento das relações diplomáticas e a abertura de legação brasileira em Atenas, 

em 1912, impulsionaram os sólidos vínculos de amizade e cooperação entre brasileiros 

e gregos que encontram marcos fundamentais, ainda no século XIX, na chegada dos 

primeiros imigrantes gregos ao Brasil e na visita à Grécia do Imperador D. Pedro II, um 

grande admirador da civilização helênica e com conhecimento de grego antigo que lhe 

permitiu redigir tradução em prosa da tragédia Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, cujo 

manuscrito se encontra depositado no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB).

Ao longo dos anos, aprofundamos e expandimos nossas relações bilaterais nos campos 

político, econômico, comercial, científico e cultural. A área cultural sempre ocupou lugar 

de destaque em nosso relacionamento. A difusão crescente de versões em grego de obras 

da literatura brasileira, em especial de Clarice Lispector, Machado de Assis e Mário de 

Andrade, bem como a inauguração, em 2017, da Casa do Brasil em Atenas, certamente 

contribuem para o estreitamento dos laços de amizade e de cooperação entre o Brasil e 

Grécia. O crescente interesse pela cultura lusófona na Grécia encontra especial expressão 

na admissão do país como Estado Observador Associado da Comunidade de Países de 

Língua Portuguesa (CPLP), em 2021.

Congratulo-me com a Grécia por essa importante data e desejo felicidade, paz e 

prosperidade para o povo e o Governo da Grécia. 

CARLOS ALBERTO FRANCO FRANÇA

Ministro das Relações Exteriores  
República Federativa do Brasil

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ 
ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΡΛΟΣ ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΦΡΑΝΚΟ ΦΡΑΝΣΑ

Με πολύ μεγάλη ικανοποίηση δέχτηκα την πρόσκληση να απευθύνω, από κοινού με τον 

συνάδελφό μου Υπουργό Νίκο Δένδια, χαιρετισμό για τη δημοσίευση αυτού του βιβλίου 

που επεξεργάστηκε η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Μπραζίλια, τη στιγμή που εορτάζεται η 

διακοσιοστή επέτειος από την Ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας. 

Η Βραζιλία και η Ελλάδα μοιράζονται μία πλούσια κοινή ιστορία που υπερβαίνει κατά 

πολύ την ευτυχή χρονολογική συγκυρία των αγώνων για την ανεξαρτησία τους, πριν διακόσια 

χρόνια. Η εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων και η ίδρυση της βραζιλιανικής διπλωματικής 

εκπροσώπησης στην Αθήνα, το 1912, προώθησαν έτι περαιτέρω τους στιβαρούς δεσμούς 

φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των Βραζιλιάνων και των Ελλήνων, που είχαν ως θεμελιώδεις 

απαρχές, ήδη κατά τον 19ο αιώνα, την άφιξη των πρώτων Ελλήνων μεταναστών στη Βραζιλία 

και την επίσκεψη, στην Ελλάδα, του Αυτοκράτορα Ντον Πέντρο β΄, ενός μεγάλου θαυμαστή 

του ελληνικού πολιτισμού και γνώστη της αρχαίας ελληνικής, γεγονός που τού επέτρεψε να 

προβεί στη μετάφραση, σε πεζό λόγο, της τραγωδίας του Αισχύλου Προμηθέας Δεσμώτης, το 

χειρόγραφο της οποίας βρίσκεται στο Βραζιλιανικό Ιστορικό και Γεωγραφικό Ινστιτούτο (ΙΗGB).

Στο διάβα των ετών, εμβαθύναμε και διευρύναμε τις διμερείς μας σχέσεις στο πολιτικό, 

οικονομικό, εμπορικό, επιστημονικό και πολιτιστικό επίπεδο. Ο πολιτισμός πάντοτε αποτελούσε 

προεξάρχον πεδίο στη σχέση μας. Η αυξανόμενη διάδοση μεταφράσεων στα ελληνικά έργων 

βραζιλιανικής λογοτεχνίας, ιδίως της Κλαρίσε Λισπέκτορ, του Μασάντο ντε Ασίζ και του 

Μάριο ντε Αντράντε, όπως επίσης και τα εγκαίνια, το 2017, της Εστίας της Βραζιλίας στην 

Αθήνα, συντελούν βεβαίως στη σύσφιγξη των δεσμών φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ της 

Βραζιλίας και της Ελλάδας. Το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον λουσόφωνο πολιτισμό 

στην Ελλάδα βρήκε, άλλωστε, την σπουδαιότερη έκφρασή του στην είσοδο της χώρας, με το 

καθεστώς της Χώρας-Παρατηρητή, στην Κοινότητα των Χωρών της Πορτογαλικής Γλώσσας 

(CPLP), το 2021.

Θα ήθελα να συγχαρώ την Ελλάδα για αυτήν τη σημαντική επέτειο και να ευχηθώ ευτυχία, 

ειρήνη και ευημερία στον ελληνικό λαό και την Ελληνική Κυβέρνηση. 

ΚΑΡΛΟΣ ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΦΡΑΝΚΟ ΦΡΑΝΣΑ 
Υπουργός των Εξωτερικών  

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας



SAUDAÇÃO DE S. EMINÊNCIA REVERENDÍSSIMA DOM IOSIF, 
ARCEBISPO METROPOLITANO DE BUENOS AIRES,  
PRIMAZ E EXARCA DA AMÉRICA DO SUL

liberdade: valor essencial inegociável 

A liberdade – em todo o seu espectro e abrangência – é um assunto de suma importância 

para a tradição greco-ortodoxa, pois trata-se de um ponto essencial na interpretação bíblica e 

sacerdotal acerca da criação do homem “à imagem e à semelhança" do próprio Deus.

Deus Criou o homem por Sua Vontade, portanto, a razão de sua existência "à imagem e à 

semelhança" do Criador contém o “racional” e o “autônomo”, ou seja, o que é graciosamente livre. 

Por esse motivo, o ponto sutil e crítico em nossa Tradição – essa realidade –, que se expressa e 

se concretiza em todos as manifestações da vida dos homens, é inegociável. 

A liberdade não é apenas um dos muitos direitos de cada povo, de cada ser humano, 

homem ou mulher, numa sociedade “civilizada”, mas sim o atributo mais essencial da natureza 

humana: sem liberdade não existe ser humano. 

Há vários séculos nossos antepassados assimilaram e aprofundaram, de diversas formas, 

essa realidade, e lutaram uma guerra, não apenas pela liberdade particular ou coletiva, mas 

pela liberdade mundial, com vigor, paixão e, principalmente, com consciência e coerência dos 

valores criados e promovidos pela nossa Pátria Mãe. 

Hoje, carregamos o peso da obrigação de promover os valores herdados por aqueles que 

nos deixaram uma Grécia – Berço da nossa Civilização – livre, democrática, cristã e ortodoxa, 

a Pátria Mãe de todos os homens que se identificam com esses valores sublimes, reconhecidos 

por toda a humanidade. 

Cumprimento a iniciativa da nossa Embaixada no Brasil e do nosso Consulado 

Geral em São Paulo, que vem sendo concretizada neste livro comemorativo com título  

A Revolução da Grécia de 1821: O Hino à Liberdade. Os 200 anos de Grécia Moderna, em referência 

aos acontecimentos da libertação da Pátria Mãe em 1821 fazendo uma retrospectiva até os dias 

de hoje. 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ 
ΥΠΕΡΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΥ Ν. ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕΒ. Κ. ΙΩΣΗΦ

η ελευθερια: το ζωτικο αξιωμα που δεν διαπραγματευεται

Το θέμα της ελευθερίας – σε όλο του το φάσμα και την εμβέλεια – για την ελληνορθόδοξη 

Παράδοση είναι μείζον, διότι καθίσταται σημείο ουσιαστικό της καίριας βιβλικής και πατερικής 

ερμηνείας περί της δημιουργίας του ανθρώπου «κατ᾽εἰκονα καὶ καθ᾽ὁμοίωσιν» του ιδίου του Θεού.

Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο εκ της βουλήσεως αυτού και, επομένως, ο λόγος 

υπάρξεώς του κατά το «κατ᾽εἰκονα καὶ καθ᾽ὁμοίωσιν» του Δημιουργού εμπεριέχει το «λογικό» 

και «αυτεξούσιο», δηλαδή το κατά χάρη ελεύθερο. Και για αυτό, τούτο το λεπτό και κρίσιμο 

σημείο της Παράδοσής μας, – αυτή η πραγματικότητα – η οποία εκφράζεται και πραγματώνεται 

σε κάθε έκφανση της ζωής των ανθρώπων, είναι αδιαπραγμάτευτη.

Η ελευθερία δεν είναι μόνο ένα από τα πολλά δικαιώματα κάθε λαού, κάθε ανθρώπου, 

άνδρα ή γυναίκας, σε μια «πολιτισμένη» κοινωνία, αλλά το ουσιαστικότερο γνώρισμα της 

ανθρώπινης φύσης μας: χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει άνθρωπος.

Οι πρόγονοί μας από αιώνες έχουν αντιληφθεί και εμβαθύνει ποικιλοτρόπως σε αυτή 

την πραγματικότητα και έχουν πολεμήσει με ένα πόλεμο, όχι μόνο υπέρ της προσωπικής 

ή συλλογικής ελευθερίας, αλλά υπέρ της παγκόσμιας ελευθερίας με σθένος, πάθος και 

προπαντός συνείδηση και συνοχή στις αξίες που δημιουργήθηκαν και προβλήθηκαν από την 

Μητέρα μας Πατρίδα.

Σήμερα εμείς έχουμε το βαρύ φορτίο να σηκώσουμε και να προβάλλουμε αυτές τις αξίες 

που μας κληρονόμησαν αυτοί που μας άφησαν μια Ελλάδα – κοιτίδα του Πολιτισμού μας – 

ελεύθερη, δημοκρατική, χριστιανή και ορθόδοξη, ως Μητέρα Πατρίδα πάντων των ανθρώπων 

που ταυτίζονται πλέον με αυτές τις υψηλές αξίες σε σύμπασα την ανθρωπότητα.

Χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Ελληνικής μας Πρεσβείας στην Βραζιλία και του 

Γενικού Προξενείου μας στον Άγιο Παύλο, η οποία υλοποιείται στο επετειακό λεύκωμα  

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ο ύμνος για την Ελευθερία. Τα 200 χρόνια της Σύγχρονης 

Ελλάδας αναφερόμενο στα γεγονότα της απελευθέρωσης της Μητέρας μας Πατρίδας το 1821 

με μια διαχρονική σκοπιά μέχρι και της σήμερον. 



Com certeza, após a leitura desse livro, o leitor poderá interpretar os fatos 
ocorridos no passado por uma outra perspectiva multidimensional. Creio que esta 
perspectiva – complexa, mas ao mesmo tempo multidimensional – oferece-nos  
o melhor recurso para interpretar um acontecimento histórico, que reflete e influencia a 
nossa realidade atual, como fato substancial e fundamental. 

Tenhamos como exemplo os nossos antepassados para que possamos enfrentar as 
atuais circunstâncias, e dar o nosso testemunho de que os valores e ideais elevados pelos 
quais eles lutaram e deram o seu sangue não são uma utopia, mas sim os pilares espirituais 
que inspiram e renovam até os dias de hoje toda a civilização mundial: de humanidade  
e de liberdade. 

VIVA A ORTODOXIA

VIVA A GRÉCIA

VIVA O DIA 25 DE MARÇO DE 1821

Ο METROPOLITA DE BUENOS AIRES, IOSIF 

Primaz e Exarca da América do Sul 

Ασφαλώς μετά την ανάγνωση του μετά χείρας λευκώματος ο αναγνώστης θα δύναται 
κάλλιστα να ερμηνεύει τα τότε γεγονότα σε άλλη πολυδιάστατη προοπτική. Εκτιμώ ότι αυτή 
η προοπτική – περίπλοκη, αλλά επίσης πολυδιάστατη – μας δίνει το καταλληλότερο κλειδί 
ερμηνείας ενός ιστορικού γεγονότος, το οποίο αντανακλά και επηρεάζει τη σημερινή μας 
πραγματικότητα ως ουσιώδες και θεμελιώδες.

Ας έχουμε, λοιπόν, πρότυπα τους προγόνους μας, ώστε να σταθούμε στο ύψος των 
σημερινών περιστάσεων, για να δώσουμε μαρτυρία ότι τα υψηλά αξιώματα και ιδεώδη, για τα 
οποία πάλεψαν και έδωσαν το αίμα οι πρόγονοί μας, δεν είναι μια ουτοπία, αλλά οι πνευματικοί 
πυλώνες που εμπνέουν και αναζωογονούν μέχρι σήμερα ολόκληρο τον παγκόσμιο πολιτισμό 
της ανθρωπιάς και της ελευθερίας.

ΖΗΤΩ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ

ΖΗΤΩ Η 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ὁ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ἌΪΡΕΣ, ἸΩΣΗΦ 

Ὑπέρτιμος καὶ Ἔξαρχος Νοτίου Ἀμερικῆς



SAUDAÇÃO DA EMBAIXADORA AD PERSONAM 
E PRESIDENTE DO COMITÊ "GRÉCIA 2021"  
Sr.a GIANNA ANGELOPOULOU-DASKALAKI

Atenas, 7 de dezembro de 2021

Caros amigos, 

Em nome do Comitê “Grécia 2021” gostaria de expressar minha alegria 

pela importante publicação do livro intitulado A Revolução de 1821 – O 

Hino à Liberdade – Os 200 anos da República Helênica1, que vem sendo 

realizado por iniciativa do Cônsul Geral da Grécia em São Paulo, sob a 

égide do Comitê “Grécia 2021”. 

A Comunidade Helênica de São Paulo é o coração do Helenismo no Brasil, 

pois é onde se encontra o maior número de gregos do país. O pensamento 

grego antigo influiu na cultura brasileira, nas artes e nas letras, e é ensinado 

hoje em várias universidades do Brasil. Não por acaso muitos brasileiros 

possuem nomes da Grécia antiga como, Sócrates, Ulisses e Aquiles. 

Esse livro comemorativo honra e promove a Revolução da Grécia 

como um acontecimento que tem reflexos no mundo todo. Ao mesmo 

tempo, através do olhar de acadêmicos, de pesquisadores, de intelectuais 

e de artistas remonta às várias facetas do pensamento grego e da 

sociedade nos últimos 200 anos, projeta os gregos mundialmente e faz 

um traçado da Grécia atual, que avança de forma moderna e dinâmica 

através de sua longeva trajetória cultural.

O Comitê “Grécia 2021” comemora a Data Nacional com mais de 

800 ações em todo o mundo. Nelas estão incluídas muitas iniciativas 

relevantes na Grécia, como a publicação desse livro que projeta a Grécia 

no exterior e promove a presença mundial do país deixando seu legado 

para o futuro. 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΩΣ  
ΕΚ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΕΛΛΑΔΑ 2021»  
ΚΑΣ ΓΙΑΝΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2021

Αγαπητοί φίλοι,

Εκ μέρους της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μας να 
καλωσορίσουμε μια σημαντική έκδοση με τίτλο «Η Επανάσταση του 1821 – Ο 
Ύμνος στην Ελευθερία – Τα 200 χρόνια της Ελληνικής Δημοκρατίας», η οποία 
πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο 
Σάο Πάολο, και φέρει την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Η Ελληνική Κοινότητα του Σάο Πάολο είναι η καρδιά του Ελληνισμού της 
Βραζιλίας, καθώς εδώ βρίσκεται ο μεγαλύτερος αριθμός Ελλήνων της χώρας.  
Η αρχαιοελληνική σκέψη έχει επηρεάσει τον Βραζιλιανικό πολιτισμό, τις τέχνες 
και τα γράμματα, και διδάσκεται σήμερα σε πολλά πανεπιστήμια της Βραζιλίας. 
Καθόλου τυχαία, πολλοί Βραζιλιάνοι έχουν αρχαιοελληνικά ονόματα, όπως 
Σωκράτης, Οδυσσέας, Αχιλλέας.

Η παρούσα επετειακή έκδοση τιμά και προβάλλει την Ελληνική 
Επανάσταση ως ένα γεγονός με αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο. Ταυτόχρονα, 
μέσα από τα μάτια ακαδημαϊκών, μελετητών, διανοούμενων και καλλιτεχνών 
αναφέρεται στις πολλαπλές πτυχές της Ελληνικής σκέψης και κοινωνίας 
τα τελευταία 200 χρόνια, προβάλλει Έλληνες με παγκόσμια εμβέλεια, και 
σκιαγραφεί την Ελλάδα του σήμερα, τη σύγχρονη και δυναμική συνέχεια της 
χώρας μέσα από τη μακραίωνη πολιτιστική διαδρομή της.

Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» γιορτάζει την Εθνική Επέπτιο με πάνω από 
800 δράσεις σε όλο τον κόσμο. Σε αυτές περιλαμβάνονται πολύ σημαντικές 
πρωτοβουλίες στην Ελλάδα αλλά και δράσεις, όπως η παρούσα επετειακή 
έκδοση, που προβάλλουν την Ελλάδα στο εξωτερικό και προωθούν το διεθνές 
πρόσωπο της χώρας αφήνοντας παρακαταθήκη για το μέλλον.

Μαζί με τα συγχαρητήρια μας στον Γενικό Πρόξενο της
Ελλάδας στο Σάο Πάολο κ. Στυλιανό Χουρμουζιάδη και στην 
Επισκέπτρια Καθηγήτρια του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του 
Ρίο ντε Τζανέιρο Dr. Giselle Marques Camara, καθώς και σε 
όλους τους συνεργάτες και συντελεστές της έκδοσης, εύχομαι το 
βιβλίο αυτό να αγκαλιαστεί από τους Έλληνες και τους 
Βραζιλιάνους αναγνώστες και να αποτελέσει ένα βήμα που θα 
φέρει τις δύο χώρες μας ακόμα πιο κοντά.

Σας ευχαριστώ,

Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη,
Πρέσβυς εκ προσωπικοτήτων,
Πρόεδρος Επιτροπής «Ελλάδα 2021»
 
 
 



Além dos nossos cumprimentos ao Cônsul Geral da Grécia em São 
Paulo, Sr. Stylianos Hourmouziadis e à nossa Professora Convidada da 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Dra. Giselle Marques Camara, 
e aos colaboradores e outros agentes responsáveis por esta publicação, 
desejo que o livro possa ser acolhido pelos leitores gregos e brasileiros,  
e que seja um movimento de maior aproximação entre os dois países.

Atenciosamente,

GIANNA ANGELOPOULOU-DASKALAKI

Embaixadora ad personam, 
Presidente do Comitê “Grécia 2021” 

nota

1. Gostaríamos de ressaltar que, em nosso projeto inicial, concebemos 
o presente livro com o título referido pela Sr.ª Gianna Angelopoulou-Daskali. 
Entretanto, ao longo da elaboração do trabalho, o nome foi alterado.

Μαζί με τα συγχαρητήρια μας στον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο 
Σάο Πάολο κ. Στυλιανό Χουρμουζιάδη και στην Επισκέπτρια Καθηγήτρια του 
Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Ρίο ντε Τζανέιρο Dr. Giselle Marques Camara, 
καθώς και σε όλους τους συνεργάτες και συντελεστές της έκδοσης, εύχομαι το 
βιβλίο αυτό να αγκαλιαστεί από τους Έλληνες και τους Βραζιλιάνους αναγνώστες 
και να αποτελέσει ένα βήμα που θα φέρει τις δύο χώρες μας ακόμα πιο κοντά.

Σας ευχαριστώ,

ΓΙΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

Πρέσβυς εκ προσωπικοτήτων, 
Πρόεδρος Επιτροπής «Ελλάδα 2021»

Μαζί με τα συγχαρητήρια μας στον Γενικό Πρόξενο της
Ελλάδας στο Σάο Πάολο κ. Στυλιανό Χουρμουζιάδη και στην 
Επισκέπτρια Καθηγήτρια του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του 
Ρίο ντε Τζανέιρο Dr. Giselle Marques Camara, καθώς και σε 
όλους τους συνεργάτες και συντελεστές της έκδοσης, εύχομαι το 
βιβλίο αυτό να αγκαλιαστεί από τους Έλληνες και τους 
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Μαζί με τα συγχαρητήρια μας στον Γενικό Πρόξενο της
Ελλάδας στο Σάο Πάολο κ. Στυλιανό Χουρμουζιάδη και στην 
Επισκέπτρια Καθηγήτρια του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του 
Ρίο ντε Τζανέιρο Dr. Giselle Marques Camara, καθώς και σε 
όλους τους συνεργάτες και συντελεστές της έκδοσης, εύχομαι το 
βιβλίο αυτό να αγκαλιαστεί από τους Έλληνες και τους 
Βραζιλιάνους αναγνώστες και να αποτελέσει ένα βήμα που θα 
φέρει τις δύο χώρες μας ακόμα πιο κοντά.

Σας ευχαριστώ,

Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη,
Πρέσβυς εκ προσωπικοτήτων,
Πρόεδρος Επιτροπής «Ελλάδα 2021»
 
 
 

Μαζί με τα συγχαρητήρια μας στον Γενικό Πρόξενο της
Ελλάδας στο Σάο Πάολο κ. Στυλιανό Χουρμουζιάδη και στην 
Επισκέπτρια Καθηγήτρια του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του 
Ρίο ντε Τζανέιρο Dr. Giselle Marques Camara, καθώς και σε 
όλους τους συνεργάτες και συντελεστές της έκδοσης, εύχομαι το 
βιβλίο αυτό να αγκαλιαστεί από τους Έλληνες και τους 
Βραζιλιάνους αναγνώστες και να αποτελέσει ένα βήμα που θα 
φέρει τις δύο χώρες μας ακόμα πιο κοντά.

Σας ευχαριστώ,

Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη,
Πρέσβυς εκ προσωπικοτήτων,
Πρόεδρος Επιτροπής «Ελλάδα 2021»
 
 
 

σημειωση

1. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, στην αρχική πρόταση του παρόντος 
βιβλίου είχαμε προτείνει τον τίτλο, στον οποίο αναφέρεται η κα Γιάννα 
Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του 
βιβλίου ο τίτλος μεταβλήθηκε.
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“LIBERDADE OU MORTE” | “INDEPENDÊNCIA OU MORTE”

Stelios Hourmouziadis e Giselle Marques Camara

Foi um brado que atravessou mares e unificou vozes na Europa e nas Américas. Grécia 
e Brasil: duas nações com tradições e histórias tão distintas, partilharam um mesmo 
contexto de autodeterminação política e reconstrução de suas identidades. Uma delas 
trazia o legado do exemplar passado, que pela língua e religião resistiu às desfavoráveis 
conjunturas históricas as quais fora submetida ao longo de muitos séculos.  
A outra, o jovem Brasil, nascia de muitas identidades miscigenadas, num território 
continente, cujos padrões de sociabilidade carregavam profundas marcas das 
inúmeras formas de escravidão as quais fora submetido em seus, à época, trezentos 
anos de colonização. Apesar de os marcos de libertação serem quase coincidentes –  
a Grécia em 1821 e o Brasil em 1822 – ambas as lutas foram processos que envolveram 
longas negociações internacionais e ajustes internos, e que, principalmente no caso 
da Hélade, custaram dezenas de milhares de vidas. Entretanto, trataremos neste 
momento de celebrar seus Bicentenários. As nações, assim como os seres humanos, 
também possuem seus ciclos de vida: nascem com um caminho traçado pelos seus 
antepassados, lutam pela sua identidade, sofrem revezes e perdas, geram frutos, 
deixam um legado, morrem e renascem ressignificados. Portanto, as páginas que 
se seguem, estão carregas de deferência e gratidão pela trajetória e herança a nós 

deixadas pelos gregos modernos. 

O projeto deste livro nasceu da iniciativa do Consulado Geral da Grécia em São 
Paulo quando as missões do Ministério das Relações Exteriores da Grécia foram 
solicitadas a apresentar propostas ao Comitê “Grécia 2021”, órgão responsável por 
apoiar e coordenar os eventos sobre o Bicentenário da Επανάσταση – “Revolução” – 
ocorridos em todos os cinco continentes. Além da Grécia ser uma nação diaspórica, 
com comunidades que atuam na preservação da cultura e da identidade em todo o 
mundo, muitas ações de entidades e países filelênicos engrossaram o calendário de 
celebrações, extrapolando as fronteiras dos que tiveram a própria Grécia como palco. 
Foram executadas mais de 1.000 atividades, algumas ainda em processo, e que não 
somente honram a memória dos protagonistas que atuaram nos cenários históricos 

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ» | «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ»

Στέλιος Χουρμουζιάδης και Ζιζέλ Μάρκες Κάμαρα

Ήταν το ίδιο περίπου σύνθημα που διέσχισε θάλασσες και ένωσε φωνές σε Ευρώπη και Αμερική. 
Ελλάδα και Βραζιλία: δύο έθνη με παραδόσεις και ιστορίες πολύ διαφορετικές, μοιράσθηκαν 
το ίδιο πλαίσιο πολιτικής αυτοδιάθεσης και επαναπροσδιορισμού των ταυτοτήτων τους. Η μία 
από τις δύο χώρες πήρε στοιχεία από το μοναδικό παρελθόν της κι έτσι, χάρη στη γλώσσα και 
τη θρησκεία, μπόρεσε να επιδείξει θαυμαστή αντοχή, παρά τις αντίξοες ιστορικές συγκυρίες, 
από τις οποίες διήλθε ανά τους αιώνες. Η άλλη, η νεαρή Βραζιλία, γεννιόταν μέσα από ένα 
συμπίλημα ταυτοτήτων, σε μια γη που έμοιαζε με ολόκληρη ήπειρο, της οποίας τα δεδομένα 
κοινωνικοποίησης ήταν βαθιά σημαδεμένα από τις πάσης φύσεως μορφές σκλαβιάς, τις 
οποίες υπέφερε στα μέχρι τότε τριακόσια χρόνια αποικιοκρατίας. Μολονότι οι επέτειοι της 
απελευθέρωσης των δύο χωρών σχεδόν συμπίπτουν – το 1821 για την Ελλάδα και το 1822 για 
τη Βραζιλία – αμφότεροι οι αγώνες αυτοί ήταν διαδικασίες που συμπεριείχαν μακρές διεθνείς 
διαπραγματεύσεις και εσωτερικές αναπροσαρμογές, και που, ιδιαιτέρως στην περίπτωση της 
Ελλάδας, στοίχισαν τη ζωή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Πάντως, αυτή τη στιγμή θέλουμε 
να γιορτάσουμε τη διακοσιοστή επέτειο και των δύο χωρών μας. Γιατί όπως ακριβώς και οι 
άνθρωποι, έτσι και τα έθνη έχουν κύκλους ζωής: γεννώνται ακολουθώντας το μονοπάτι που 
χάραξαν οι πρόγονοί τους, παλεύουν για την ταυτότητά τους, υπομένουν πισωγυρίσματα 
και απώλειες, δρέπονται καρπούς, αφήνουν παρακαταθήκη, πεθαίνουν και αναγεννώνται 
επαναπροδιορισμένα. Οι σελίδες, μ΄όλα ταύτα, που ακολουθούν είναι έμπλεες θαυμασμού και 
ευγνωμοσύνης για την πορεία και την κληρονομιά που μας άφησαν οι σύγχρονοι Έλληνες.

Η σκέψη για αυτό το βιβλίο γεννήθηκε με πρωτοβουλία του Γενικού Προξενείου της 
Ελλάδας στον Άγιο Παύλο, όταν οι διπλωματικές αποστολές του Υπουργείου Εξωτερικών της 
Ελλάδας κλήθηκαν να παρουσιάσουν προτάσεις προς την Επιτροπή “Ελλάδα 2021”, το όργανο 
που ανέλαβε την ευθύνη υποστήριξης και συντονισμού των εκδηλώσεων για τη διακοσιοστή 
επέτειο της Επανάστασης του 1821 στις πέντε ηπείρους. Πέραν του γεγονότος ότι η Ελλάδα 
είναι ένα έθνος της διασποράς, με κοινότητες που εργάζονται για τη διατήρηση της ελληνικής 
κουλτούρας και ταυτότητας σε όλον τον κόσμο, ήταν πολλές οι δράσεις εκείνες οργανισμών 
και φιλελληνικών χωρών που διεύρυναν το ημεργολόγιο των εορτασμών της επετείου, πολύ 
πέρα από τα στενά όρια των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στην ίδια την Ελλάδα. 
Πρόκειται για πάνω από 1.000 δράσεις, ορισμένες εκ των οποίων είναι ακόμη σε εξέλιξη, 



dos últimos 200 anos, mas também promovem um espaço de diálogo e de projeções 
para as décadas vindouras a serem vivenciadas pelos gregos.

Sendo assim, o Consulado Geral da Grécia em São Paulo atuando de forma 
coordenada com a Embaixada da Grécia no Brasil e com a Coletividade Helênica de São 
Paulo, propuseram parcerias com autoridades brasileiras, intelectuais e instituições 
ativas na promoção da cultura grega moderna, para a realização de projetos que se 
inserissem nesse contexto comemorativo. Dentre tais ações que receberam o apoio 
institucional e/ou financeiro do Comitê “Grécia 2021”, além do presente volume, 
podemos destacar: 

•  A conferência internacional: “Liberdade e Revolução: 1821-2021.  
O nascimento da Grécia Moderna” / Επανάσταση και Ελευθερία: 1821-2021. Η αρχή 
της Σύγχρονης Ελλάδας. Evento realizado on line nos dias 22 a 25 de março de 
2021, em parceria com o Instituto de Letras uerj – Setor de Grego; Universidade 
Demócrito da Trácia; Núcleo de Estudos de Antiguidade – nea / uerj e Programa 
de Pós-graduação em História – ppgh / uerj1.

•  A realização do grafite comemorativo dos Bicentenários da Grécia 
e do Brasil no Elevado Presidente João Goulart (“Minhocão”), em São Paulo.  
O trabalho intitulado “Luta pela Liberdade – 200 anos da Grécia e do Brasil” é de 
autoria do artista Henrique Montanari. 

A organização do livro, que aqui apresentamos, foi inspirada na proposta do 
Comitê Grécia 2021, pautada em 4 eixos temáticos que deveriam orientar as atividades 
culturais praticadas sob os seus auspícios, a saber: “1821 na Grécia e no mundo”; 
“Grécia ao curso dos 200 anos”; “Gregos que deixaram sua marca no mundo”; e “2021 – 
Janela para o futuro”. Mantivemos os três primeiros e substituímos o último por uma 
seção relacionada a histórias de protagonistas gregos e brasileiros que entrelaçaram 
as trajetórias de ambos os países, intitulada “Grécia e Brasil: 200 anos de admiração 
e amizade”. Alguns dos debates que envolvem o quarto eixo “2021 – Janela para o 
futuro”, podem ser acessados no site do Comitê “Grécia 2021” por meio do link: 

οι οποίες όχι μόνο τιμούν τη μνήμη των πρωταγωνιστών της ιστορίας των τελευταίων 200 
χρόνων, αλλά παρέχουν, επίσης, έναν τόπο για διάλογο και προβληματισμό για τις επερχόμενες 
δεκαετίες που θα βιώσει η Ελλάδα.

Έτσι λοιπόν, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στον Άγιο Παύλο σε συνεργασία με την 
Πρεσβεία της Ελλάδας στην Μπραζίλια και την Ελληνική Κοινότητα Αγίου Παύλου πρότειναν 
διάφορες συμπράξεις με βραζιλιανικές Αρχές, διανοούμενους και λοιπούς θεσμούς που 
δραστηριοποιούνταν στην προώθηση του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού στη Βραζιλία,  
με τη μορφή δράσεων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο ανωτέρω επετειακό πλαίσιο. 
Ανάμεσα σε αυτές τις δράσεις που έλαβαν την αιγίδα ή/και την χρηματοδότηση από την Επιτροπή 
“Ελλάδα 2021”, πέραν του παρόντος επετειακού τόμου, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε: 

•  Το διεθνές συνέδριο με τίτλο: “Liberdade e Revolução: 1821-2021.  

O nascimento da Grécia Moderna” / Επανάσταση και Ελευθερία: 1821-2021. Η αρχή της 

Σύγχρονης Ελλάδας. Εκδήλωση που έγινε διαδικτυα από τις 22 έως τις 25 Μαρτίου 2021, 

σε συνεργασία με το Ινστιστούτο Γραμμάτων του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Ρίο ντε 

Ζανέιρο (uerj) – Τμήμα Ελληνικών, το Πανεπιστημίο Θράκης “Δημόκριτος”, το Πρόγραμμα 

Κλασικών Σπουδών nea / uerj και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ιστορίας ppgh / uerj1.

•  Τη φιλοτέχνηση γκραφίτι για τη διακοσιοστή επέτειο της ανεξαρτησίας της 

Ελλάδας και της Βραζιλίας, στην κεντρική οδική αρτηρία Elevado Presidente João 

Goulart (“Minhocão”), στον Άγιο Παύλο. Ένα έργο του καλλιτέχνη γκραφίτι Henrique 

Montanari με τίτλο “Luta pela Liberdade – 200 anos da Grécia e do Brasil” (Αγώνας για 

την Ελευθερία – 200 χρόνια Ελλάδας και Βραζιλίας). 

Η οργάνωση της ύλης του παρόντος βιβλίου στηρίχθηκε στους τέσσερις θεματικούς 
άξονες που πρόκρινε η Επιτροπή “Ελλάδα 2021”, βάσει των οποίων θα έπρεπε να σχεδιαστούν 
οι πολιτιστικές δράσεις υπό την αιγίδα της, ήτοι: “Το 1821 στην Ελλάδα και τον κόσμο”,  
“Η Ελλάδα στην πορεία των 200 χρονών”,  “Έλληνες που αφήνουν το αποτύπωμά τους στον 
κόσμο” και “Το 2021 ως παράθυρο για την Ελλάδα του μέλλοντος”. Διατηρήσαμε τους τρεις 
πρώτους άξονες, αντικαθιστώντας τον τελευταίο με ένα τμήμα αφιερωμένο σε ιστορίες με 
πρωταγωνιστές Έλληνες και Βραζιλιάνους που διασυνδέουν τις πορείες των δύο χωρών,  
με τίτλο “Ελλάδα και Βραζιλία: 200 χρόνια θαυμασμού και φιλίας”. Σημειώνεται ότι ορισμένες 
από τις θεματικές προβληματισμού σχετικά με τον τέταρτο άξονα «Το 2021 ως παράθυρο 
για την Ελλάδα του μέλλοντος» της Επιτροπής “Ελλάδα 2021” μπορούν να αναζητηθούν στο 
διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής στον ακόλουθο σύνδεσμο: 



<https://forum.greece2021.gr/el/Events/greece2021-forum/WebApp/Live/past-videos>

A primeira seção contempla o contexto político-militar e sociocultural que 

conduziu a Grécia ao seu processo de independência, considerando também o 

ambiente ideológico que levou as grandes potências europeias a se unirem à antiga 

Hélade pela sua libertação. A segunda seção aborda amplamente a trajetória histórica 

da nação grega nos últimos dois séculos após sua independência. A terceira seção 

apresenta as personalidades gregas que projetaram a imagem da Grécia moderna 

para todo o mundo, deixando sua marca indelével nos mais diversos campos da ação 

humana: música, esporte, artes plásticas, medicina, economia, cinema, teatro etc.  

A quarta seção retrata o momento em que ocorre o enlace da história moderna grega 

com a brasileira. Portanto, são tratados assuntos relativos à formação da comunidade 

helênica no Brasil, às relações diplomáticas entre ambos os países, os projetos no 

campo das artes envolvendo protagonistas de ambas as nações, bem como outros 

acontecimentos que resultaram deste tão auspicioso encontro cultural.

Para que nós, organizadores, pudéssemos desenhar, em forma de livro,  

esse mosaico de referências socioculturais, políticas e históricas gregas modernas, 

foram convidados acadêmicos, intelectuais atuantes no mundo da política, das artes, 

do jornalismo, jovens entusiastas – todos gregos, gregos-brasileiros e brasileiros 

filelênicos –, que com grande generosidade doaram seu tempo, seu expertise e suas 

expectativas na disseminação das informações por eles plantadas. 

Quanto ao conteúdo do livro, buscamos construi-lo levando em conta, da 

maneira  mais didática possível, o acesso do leitor lusófono a informações a ele 

recém apresentadas sobre o mundo grego moderno ou neo-helênico, uma vez 

que nossa obra coletiva será o primeiro livro publicado no Brasil que aborda tal 

contexto temático, apesar da produção de saberes sobre a Grécia antiga estar, há 

décadas, consagrada pelos grandes centros acadêmicos brasileiros. Muitos temas e 

personagens ilustres não puderam ser contemplados de maneira direta. Entretanto, 

o volume se propõe a ser “semente” e “sinalizador de caminhos”, não apenas para 

o incentivo de projetos futuros, mas sobretudo para orientar o leitor na busca de 

informações sobre esse universo inspirador e fértil que nasceu da revolução e se 

perpetuou ao longo dos últimos 200 anos. 

<https://forum.greece2021.gr/el/Events/greece2021-forum/WebApp/Live/past-videos>.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, το πρώτο τμήμα του βιβλίου εστιάζει στο πολιτικο-
στρατιωτικό και κοινωνικο-πολιτιστικό πλαίσιο που οδήγησε την Ελλάδα στην ατραπό της 
ανεξαρτησίας, λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη το ιδεολογικό περιβάλλον που έκανε τις μεγάλες 
δυνάμεις να υποστηρίξουν την Ελλάδα στον αγώνα για την απελευθέρωση. Το δεύτερο τμήμα 
ασχολείται ευρέως με την ιστορική πορεία του ελληνικού έθνους κατά τους δύο αιώνες της 
ανεξαρτησίας του. Το τρίτο τμήμα παρουσιάζει ελληνικές προσωπικότητες που προέβαλαν την 
εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο, αφήνοντας το ανεξίτυλο αποτύπωμά 
τους σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δράσης: μουσική, αθλητισμό, εικαστικά, ιατρική, 
οικονομία, κινηματογράφο, θέατρο κτλ. Το τέταρτο τμήμα, σκιαγραφεί το σημείο σύνδεσης 
της ιστορίας της σύγχρονης Ελλάδας με την ιστορία της Βραζιλίας. Έτσι, παρουσιάζονται 
θέματα σχετικά με την δημιουργία της ελληνικής κοινότητας στη Βραζιλία, τις διπλωματικές 
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, πολιτιστικές δράσεις με πρωταγωνιστές από αμφότερα 
τα κράτη, όπως και πλήθος άλλων γεγονότων που προέκυψαν από αυτό το τόσο ευοίωνο 
πολιτισμικό συναπάντημα.

Προκειμένου να μπορέσουμε, ως υπεύθυνοι της ύλης του βιβλίου, να σχεδιάσουμε και να 
συνταιριάξουμε, σε ευσύνοπτη μορφή, αυτό το μωσαϊκό κοινωνικο-πολιτιστικών, πολιτικών 
και ιστορικών αναφορών για τη σύγχρονη Ελλάδα, απευθύναμε πρόσκληση σε ακαδημαϊκούς 
και διανοούμενους από τον χώρο της πολιτικής, των τεχνών, της δημοσιογραφίας, καθώς και 
σε ενθουσιώδεις νέους – όλοι τους Έλληνες, Ελληνοβραζιλιάνοι και φιλέλληνες Βραζιλιάνοι –  
οι οποίοι με μεγάλη γενναιοδωρία αφιέρωσαν τον χρόνο, την εξειδικευμένη γνώση και 
μοιράσθηκαν μαζί μας τις προσδοκίες τους για την καλύτερη δυνατή διάδοση των πληροφοριών 
που εμπεριέχονται στα άρθρα του βιβλίου αυτού. 

Αναφορικά με το περιεχόμενο του προκείμενου επετειακού τόμου, προσπαθήσαμε να το 
οικοδομήσουμε, κατά τρόπο διδακτικό, με γνώμονα την εύκολη πρόσβαση του λουσόφωνου 
αναγνώστη στις πληροφορίες για τον σύγχρονο ή τον νεοελληνικό κόσμο, μια και το παρόν 
συλλογικό έργο είναι το πρώτο βιβλίο που εκδίδεται στη Βραζιλία με το συγκεκριμένο θεματικό 
πλαίσιο, παρά την από δεκαετίων μεγάλη φιλολογική και ακαδημαϊκή παραγωγή στη Βραζιλία 
σχετικά με την αρχαία Ελλάδα. Πολλές θεματικές για την Ελλάδα καθώς και διάσημοι 
Έλληνες και Ελληνίδες δεν μπόρεσαν να συμπεριληφθούν στο έργο μας. Εντούτοις, ο τόμος 
αυτός ευελπιστεί να δράσει ως “σπόρος” και “σηματοδότης” όχι μόνον για μελλοντικά συναφή 
πονήματα, αλλά κυρίως για τον αναγνώστη που θα θελήσει να αναζητήσει περισσότερες 
πληροφορίες γύρω από εκείνο το εμπνευσμένο και γόνιμο σύμπαν που ξεπρόβαλε μέσα από 
την Επανάσταση του 1821 και διατρανώθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων 200 χρόνων. 



Apesar do livro ser constituído por artigos escritos por diferentes autores, todos os 

textos dialogam internamente, de forma a manter uma coerência temática e cronológica 

entre os eventos históricos e de outras naturezas. Portanto, recomendamos que o livro 

seja lido na sequência proposta pela edição, ainda que tais artigos prescindam de tal 

orientação e possam também ser tomados de maneira independente.

Dois centenários foram atravessados e o futuro continua sendo desafiador. A Grécia 

que ainda carrega o peso de seu passado, tenta dialogar com um mundo globalizado, 

materialista e massificador, quando traz uma identidade de raízes profundas e peculiares, 

marcada pela milenar língua, pela força dos laços comunitários e pela espiritualidade 

cristã ortodoxa que permeia muitos aspectos da sua vida social, aspectos esses que lhes 

deram a força coesiva necessária para se autodeterminarem nação liberta no século xix. 

O Brasil, sua antítese, é o Novo Mundo em busca de identidade, um mosaico de povos 

que ainda não conseguiu superar o fantasma das chagas e dos grilhões legados pelo 

colonialismo escravagista. Por outro lado, traz o frescor das múltiplas possibilidades 

da construção de sua auto imagem, tendo como berço um solo de muitas riquezas 

humanas e naturais. Sendo assim, que no entrelaçar dessas histórias seus desafios sejam 

ressignificados, e que como espelhos possam projetar uma na outra a força e a inspiração 

por meio da integração entre o espaço da tradição e da novidade. 

Honremos, pois, a memória daqueles que abriram os caminhos para nós.  
Χρόνια Πολλά / Chronia Polla (vida longa), filhos da Grécia. Χρόνια Πολλά / Chronia 
Polla, filhos do Brasil. 

nota

1  Programação e informações sobre os palestrantes: <https://sites.
google.com/view/eventogrecia2021>. As palestras podem ser acessadas 
permanentemente pelo canal do YouTube: Setor de Grego Instituto de Letras – 
uerj <https://youtube.com/channel/UC3wwlla5-2JoVLO4G_jUEEQ>.

Παρά το γεγονός ότι το βιβλίο αποτελείται από άρθρα διαφορετικών συγγραφέων, όλα τα 
κείμενα συνδιαλέγονται μεταξύ τους, έτσι ώστε να διατηρείται μια θεματική και χρονολογική συνοχή  
μεταξύ των ιστορικών και άλλης φύσεως γεγονότων. Κατά συνέπεια, συνιστούμε να διαβαστεί το 
βιβλίο με την προτεινόμενη σειρά της έκδοσης, παρόλο που τα άρθρα του μπορεί να θεωρηθεί ότι 
εκφεύγουν αυτού του πλαισίου και ως εκ τούτου μπορούν να διαβαστούν και μεμονωμένα.

Πέρασαν διακόσια χρόνια και το μέλλον εξακολουθεί να φαντάζει ως πρόκληση.  
Η Ελλάδα που κουβαλάει ακόμη το βάρος του παρελθόντος της, επιδιώκει πάντοτε τον 
διάλογο μέσα στον παγκοσμιοποιημένο, υλιστικό και ισοπεδωτικό κόσμο, ενόσω φέρει μέσα 
της μια ταυτότητα με ιδιότυπες και βαθιές ρίζες, με μια υπερχιλιετή γλώσσα, με δυνατούς 
κοινωνικούς δεσμούς και με την πνευματικότητα της ορθοδοξίας που διαπερνά πολλές από 
τις όψεις της κοινωνικής της ζωής. Ήταν άλλωστε όλες αυτές οι πτυχές που χαρακτηρίζουν 
τη σημερινή Ελλάδα που έδωσαν στους Έλληνες την απαραίτητη συνεκτική δύναμη για να 
διεκδικήσουν την αυτοδιάθεσή τους ως ελεύθερο έθνος, κατά τον 19ο αιώνα. Η Βραζιλία, 
σχεδόν στον αντίθετο πόλο, είναι ο Νέος Κόσμος, σε αναζήτηση ταυτότητας, ένα μωσαϊκό 
λαών που ακόμη παλεύει να ξεπεράσει πολλά από τα φαντάσματα με τις αλυσίδες και τις 
ουλές και που της άφησε παρακαταθήκη η σκλαβοκρατούμενη αποικιοκρατία. Από την άλλη 
πλευρά, η Βραζιλία έχει τη φρεσκάδα εκείνη που προσφέρουν οι πολυάριθμες δυνατότητες 
να χτίσει την εικόνα της, ούσα το ενός τόπου με αμύθητο ανθρώπινο και φυσικό πλούτο. 
Μακάρι μέσα από τη συνύφανση των δύο ιστοριών μας οι προκλήσεις των λαών μας να 
επαναπροσδιοριστούν κατά τρόπο ευεργετικό, και σαν μέσα από αντανάκλαση σε καθρέφτη 
να μπορέσει η Ελλάδα και η Βραζιλία να αποτελέσει δύναμη και έμπνευση, η μια για την άλλη, 
μέσω της αλληλοενσωμάτωσης της παράδοσης και της ανανέωσης. 

Ας τιμήσουμε, λοιπόν, τη μνήμη εκείνων που άνοιξαν δρόμους για μάς σήμερα.  
Χρόνια Πολλά, παιδιά της Ελλάδας.  Χρόνια πολλά, παιδιά της Βραζιλίας. 

σημειωση

1  Πρόγραμμα και πληροφορίες για τους ομιλητές: <https://sites.google.com/

view/eventogrecia2021>. Οι ομιλίες μπορούν να αναζητηθούν μονίμως από το κανάλι 

YouTube: Setor de Grego Instituto de Letras – uerj <https://youtube.com/channel/

UC3wwlla5-2JoVLO4G_jUEEQ>



Το 1821 στην Ελλάδα και τον κόσμο

1821 na Grécia e no mundo



5352

A LÍNGUA GREGA: A PRIMEIRA GENUÍNA  
LINGUA FRANCA NA HISTÓRIA MUNDIAL 

Yiannis Petropoulos 

“O grego”, de acordo com a falecida professora de Linguística Histórica em Oxford Anna 
Morpurgo-Davies: “é a língua europeia (e indo-europeia) com a mais longa história 
comprovada”. De fato, a primeira evidência de uma língua grega foi encontrada inscrita 
em tabuinhas de argila, sob uma misteriosa escrita silábica que foi designada “Linear 
b”. Os primeiros fragmentos dessa escrita foram descobertos em Knossos, datando 
de cerca de 1.400 a.C., e remontam ao apogeu dos gregos em fins da Idade do Bronze, 
os quais agora chamamos de “micênicos”. A Linear b foi usada somente por escribas 
profissionais e quase que exclusivamente para registrar nomes de deuses; para realizar 
inventários de pessoas, de animais e de cotas de produção; além de ser empregada 
em oferendas votivas. O idioma das tabuinhas é reconhecidamente o grego, e pode 
ser comparado com o dialeto homérico: notamos, por exemplo, palavras como θεός 
/ “deus”; μέλι / “mel”; Διόνυσος / [o deus] “Dionísio”; e δάμος, termo que corresponde 
ao conceito de “distrito” / “área”, do qual deriva a palavra δήμος, ou seja, “pessoas”,  
que origina os termos modernos “democracia” e “pandemia”. 

Os ancestrais dos micênicos chegaram à Grécia continental por volta de 2.200 
a.C.. Sua origem, entretanto, ainda não foi estabelecida. Muitos, se não a maioria, dos 
mitos associados à Grécia Antiga originaram-se nos tempos micênicos: os mitos de 
Aquiles, Odisseu, Helena, a Guerra de Tróia, Hércules e assim por diante. Da mesma 
forma, o panteão de Homero provém de Micenas. Por volta de 1.200 a.C., a civilização 
da Idade do Bronze entrou em declínio. Seus palácios foram abandonados e sua 
escrita deixou de ser utilizada. Na era “analfabeta” da “Idade das Trevas” que se seguiu,  
a poesia oral manteve vivos os mitos e as histórias da Idade do Bronze. Essa poesia foi 
cristalizada nas epopeias homéricas.  

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: Η ΠΡΩΤΗ ΑΛΗΘΙΝΗ 
LINGUA FRANCA ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Γιάννης Πετρόπουλος 

«Η ελληνική», σύμφωνα με την αείμνηστη καθηγήτρια ιστορικής γλωσσολογίας της Οξφόρδης 

Anna Morpurgo-Davies, «είναι η ευρωπαϊκή (και ινδοευρωπαϊκή) γλώσσα με την πιο μακρά 

μαρτυρούμενη ιστορία». Πράγματι, η πρώτη ένδειξη ελληνικής γλώσσας απαντάται χαραγμένη 

σε πήλινες πινακαίδες, σε μια μυστηριώδη συλλαβική γραφή, την καλούμενη «Γραμμική β».  

Τα πρώτα θραύσματα της γραφής αυτής ανακαλύφθηκαν στην Κνωσσό και χρονολογούνται  

στο 1400 π.Χ. περίπου. Η  γραφή αυτή ανάγεται στο απόγειο των Ελλήνων της Ύστερης Εποχής 

του Χαλκού, τους οποίους σήμερα αποκαλούμε «Μυκηναίους». Η Γραμμική β χρησιμοποιούταν 

μόνον από επαγγελματίες γραφείς και  σχεδόν αποκλειστικά για την καταγραφή των ονομάτων 

θεών και ανθρώπων και για καταλόγους ζώων, αγροτικών προϊόντων και αφιερωμάτων 

(αναθημάτων). Η γλώσσα των πινακίδων είναι πασιδήλως ελληνική και μπορεί να συγκριθεί  

με την ομηρική διάλεκτο: βρίσκουμε, για παράδειγμα, λέξεις όπως θεός, μέλι, Διόνυσος και 

δάμος, όρος που αντιστοιχεί στην έννοια της «συνοικίας / περιοχής», από όπου προκύπτει και 

η μεταγενέστερη λέξη  δήμος , δηλ.  «λαός» – εξ ου και οι σύγχρονοι όροι «δημοκρατία» και 

«πανδημία».

Οι πρόγονοι των Μυκηναίων έφθασαν στην ηπειρωτική Ελλάδα γύρω στο 2200 π.Χ.  

Η καταγωγή τους, ωστόσο, δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί. Πολλοί, αν όχι οι περισσότεροι μύθοι 

που σήμερα συνδέονται με την Αρχαία Ελλάδα έλκουν την καταγωγή τους από τους μυκηναϊκούς 

χρόνους: ο μύθος του Αχιλλέα, του Οδυσσέα, της Ελένης, ο Τρωικός Πόλεμος, ο Ηρακλής και 

ούτω καθ’εξής. Με τον ίδιο τρόπο, το πάνθεο του Ομήρου είναι μυκηναϊκό. Γύρω στο 1200 π.Χ. 

ο πολιτισμός της Εποχής του Χαλκού περιήλθε σε παρακμή. Τα ανάκτορα των Μυκηναίων 

εγκαταλείφθηκαν και η γραφή τους έπαψε να χρησιμοποιείται. Στην «αναλφάβητη» εποχή των 

«Σκοτεινών Χρόνων» που επακολούθησε η προφορική ποίηση διατήρησε ζωντανούς του μύθους 

και τις διηγήσεις της Εποχής του Χαλκού. Η ποίηση αυτή αποκρυσταλλώθηκε στα ομηρικά έπη. 
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A literatura ocidental começou com Homero, ou melhor, com os dois épicos que 
os gregos da Antiguidade Clássica atribuíram a ele, a Ilíada e a Odisseia. Totalizando 
cerca de 27.000 versos, esses poemas são os primeiros textos extensos em grego a 
sobreviver até os dias de hoje. A Ilíada talvez seja datada de cerca de 730 a.C. e a Odisseia,  
sua continuação, talvez uma geração mais tarde. O primeiro exemplo do alfabeto grego, 
que ainda hoje está em uso, data de cerca de 770 a.C.. Em comparação com o Linear b, 
a nova escrita era muito mais simples. Foi emprestada da escrita semítica do noroeste 
usada pelos fenícios, um povo que ocupava as áreas que hoje correspondem à Síria,  
ao Líbano e à Palestina. As letras fenícias – Alef, Beth, Gimmel, Dalleth etc. – eram 
quase todas consonantes. Os gregos adotaram-nas e converteram certas consoantes 
em vogais, inventando assim o primeiro alfabeto exclusivamente fonético da história: 
Alfa, Beta, Gama etc. Foi um acontecimento revolucionário. A partir de então, os 
habitantes gregos das regiões que se estendem desde o Mar Negro até o Estreito de 
Gibraltar e da costa do norte da África poderiam simbolizar os sons de sua língua e sua 
ampla gama de dialetos locais, como o jônico, o eólio etc. O mundo grego era formado 
por pequenas e independentes sociedades, a maioria delas cidades-estado (polis). Cada 
polis tinha seu próprio dialeto (compreensível por outros gregos) e seu próprio alfabeto 
particular de origem fenícia.

As epopeias homéricas foram, no devido tempo, transcritas. Quando e como isso 
aconteceu, e em que grau a alfabetização influenciou a composição e o conteúdo desses 
poemas, são questões ainda não resolvidas. O dialeto homérico é uma construção 
puramente literária, o que os filólogos alemães chamam de Kunstsprache, ou seja, 
apresenta traços do grego micênico, bem como de outros dialetos adicionados ao 
substrato linguístico básico do dialeto jônico e do eólico. Essa mistura foi perfeitamente 
adequada para versificação dos épicos, mas nunca foi uma língua falada. Seu principal 
componente, o dialeto jônico, provou ser particularmente importante para a história 
do grego, como a seguir veremos. A poesia homérica alcançou sua forma definitiva no 
mundo jônico, que se estendia de Atenas e Eubeia, através das Cíclades, até a costa da 
Ásia Menor. Homero foi o poeta nacional de todos os gregos ao longo da Antiguidade. 
Dois outros gêneros de poesia, tragédia e comédia, e a prosa – uma nova forma de arte 
– atingiram a maturidade em Atenas nos séculos v e iv a.C. Na Antiguidade, quando 
as pessoas se referiam ao que os “gregos” diziam ou pensavam, elas efetivamente 
referiam-se ao teatro, à historiografia, à filosofia e à retórica atenienses do Período 
Clássico. O mesmo ocorre até a presente data.

Η δυτική λογοτεχνία αρχίζει με τον Όμηρο, ή καλύτερα, με τα δύο έπη που οι Έλληνες 

της κλασικής αρχαιότητας απέδωσαν σε αυτόν, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Αποτελούμενα 

από περίπου 27.000 στίχους, τα ποιήματα αυτά είναι τα πρώτα εκτενή κείμενα στα ελληνικά 

που σώζονται έως σήμερα. Η Ιλιάδα ίσως να χρονολογείται από το 730 π.Χ. και η Οδύσσεια, η 

συνέχειά της, ίσως μία γενιά αργότερα. Το αρχαιότερο δείγμα του ελληνικού αλφαβήτου, το οποίο 

εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σήμερα, ανέρχεται περίπου στο 770 π.Χ. Συγκρινόμενη με τη 

Γραμμική β, η νέα γραφή ήταν πολύ πιο απλή. Ήταν δάνειο από τη  βορειοανατολική σημιτική 

γραφή που χρησιμοποιούσαν οι Φοίνικες, ένας λαός που καταλάμβανε τις περιοχές που σήμερα 

αντιστοιχούν με τη Συρία, τον Λίβανο και την Παλαιστίνη. Τα φοινικικά γράμματα — Άλεφ, Μπεθ, 

Γκίμμελ, Ντάλεθ, κ.λπ.— ήσαν σχεδόν εξ ολοκλήρου όλα σύμφωνα. Οι Έλληνες τα υιοθέτησαν και 

μετέτρεψαν ορισμένα σύμφωνα σε φωνήεντα, επινοώντας έτσι το πρώτο αποκλειστικά φωνητικό 

αλφάβητο στην ιστορία: Άλφα, Βήτα, Γάμμα, κ.λπ. Επρόκειτο για επαναστατική εξέλιξη. Τώρα 

μπορούσαν οι έλληνες κάτοικοι των περιοχών που εκτείνονταν από τη Μαύρη Θάλασσα έως τα 

Στενά του Γιβραλτάρ και την ακτογραμμή της Βόρειας Αφρικής να συμβολίζουν τους ήχους της 

γλώσσας τους και το ευρύ φάσμα των τοπικών διαλέκτων της, τη δωρική, ιωνική, αιολική, κ.ο.κ. 

Ο ελληνικός κόσμος αποτελείτο από μικρές, ανεξάρτητες κοινωνίες, οι περισσότερες εξ αυτών 

πόλεις-κράτη. Η κάθε πόλις είχε τη δική της διάλεκτο (κατανοητή από άλλους Έλληνες) καθώς και 

το ιδιαίτερο, φοινικικής προέλευσης αλφάβητό της.

Εν ευθέτω χρόνω τα ομηρικά έπη καταγράφηκαν. Πότε και πώς αυτό συνέβη και σε 

ποιο βαθμό η εγγραμματοσύνη επέδρασε στη σύνθεση και το περιεχόμενο των δύο ποιημάτων 

παραμένουν άλυτα ζητήματα. Η ομηρική διάλεκτος είναι μια αμιγώς λογοτεχνική κατασκευή,  

που οι Γερμανοί φιλόλογοι αποκαλούν Kunstsprache, με στοιχεία της μυκηναϊκής ελληνικής 

καθώς και άλλων διαλέκτων που προστέθηκαν στο βασικό γλωσσικό υπόστρωμα της ιωνικής 

και αιολικής διαλέκτου. Αυτή η μείξη ήταν θαυμαστώς κατάλληλη για την έμμετρη γλωσσική 

καταγραφή των επών, αλλά ουδέποτε υπήρξε γλώσσα ομιλουμένη. Το κύριο συστατικό της, 

η ιωνική διάλεκτος, αποδείχθηκε ιδιαιτέρως σημαντικό για την ιστορία των ελληνικών, όπως 

θα δούμε. Η ομηρική ποίηση έφτασε στην τελική της μορφή στον ιωνικό κόσμο ο οποίος 

εκτεινόταν από την Αθήνα και την Εύβοια, μέσω των Κυκλάδων έως την ακτή της Μικράς Ασίας.  

Ο Όμηρος ήταν ο εθνικός ποιητής όλων των Ελλήνων καθ’όλη τη  διάρκεια της Αρχαιότητας.  

Δύο άλλα είδη ποίησης, η τραγωδία και η κωμωδία, καθώς και η πεζογραφία – μία νέα μορφή 

τέχνης – έφτασαν στην ωρίμανσή τους στην Αθήνα τον 5ο και 4ο π.Χ. αιώνα. Κατά την Αρχαιότητα, 

οσάκις μνημόνευαν τι «οι Έλληνες» έλεγαν ή σκέφτονταν, εννοούσαν στην πραγματικότητα 

την αθηναϊκή δραματουργία, την ιστοριογραφία, τη φιλοσοφία και τη ρητορική της Κλασικής 

Περιόδου. Αυτό ισχύει ακόμη και σήμερα. 
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Atenas e a região circundante da Ática, no início do século v, possuíam uma 
população de cerca de 300.000 habitantes, incluindo escravos, quando a cidade-estado 
iniciou uma mini expansão sob o regime de Temístocles. Mesmo após sua derrota,  
em 404 a.C., nas mãos da autocrática Esparta, e durante o seu gradual declínio, Atenas 
foi um agitado centro cosmopolita, que atraiu navegadores, artesãos e trabalhadores 
gregos das ex-colônias atenienses nas ilhas do Egeu e em outras regiões. Muitos 
desses migrantes falavam diferentes dialetos do grego, adicionando novos elementos 
ao dialeto jônico falado na polis. Por volta de 430 a.C., o dialeto ático, que era falado 
especialmente em Atenas, foi estabelecido como o principal veículo linguístico de 
administração e resolução de litígios no Egeu. O dialeto também gozava de prestígio 
como veículo de expressão literária. Até mesmo não atenienses, como o sofista Górgias, 
usaram-no final do século v a.C.. Entretanto, algo novo estava acontecendo com o 
grego ático. Enriquecido com o vocabulário e a fonologia de outros dialetos gregos,  
o dialeto de Atenas foi gradualmente se transformando em uma língua internacional. 
Em uma tentativa de alcançar público fora de Atenas, o historiador Tucídides e seu 
sucessor Xenofonte selecionaram por uma série de traços não áticos em sua prosa, 
como fizeram os poetas trágicos em seus diálogos. Um dialeto híbrido emergiu,  
um ático expandido, que denominamos “ático-jônico”.

No início do século iv a.C., tanto escritores não ateniense quanto atenienses, 
continuaram a usar a escrita ática, seja em sua forma mais pura, ou em sua forma 
enriquecida. Aristóteles, por exemplo, mesmo sendo nativo do norte da Grécia, escrevia 
em grego ático. Filipe ii, rei da Macedônia, falava um dialeto grego diferente (talvez 
baseado no dórico). Certamente, ao conquistar o leste e o sul da Grécia, nos anos de 
350 a.C., ele entrou em contato com o dialeto ático-jônico já em uso em seus novos 
domínios e o adotou como língua da administração e da diplomacia. Em menos de 
uma década, seu filho e sucessor, Alexandre iii, também conhecido como Alexandre o 
Grande, conquistou uma área que se estendia da Grécia continental, atual Iraque, Irã e 
norte da Índia até a Síria e o Egito. Seguindo o exemplo de seu pai, ele adotou o dialeto 
ático-jônico como a língua oficial do seu império.

O dialeto de Atenas tornou-se a primeira genuína lingua franca na história 
mundial, refletindo a política de Alexandre de impor a cultura ateniense ao mundo 
inteiro. Os sucessores de Alexandre continuaram sua política linguística e cultural 
de helenização – ou melhor, “atenização” – por quase trezentos anos. A partir de 
300 a.C., este modificado dialeto ático internacional – chamado pelos gramáticos 

Η Αθήνα και η περιβάλλουσα περιοχή της Αττικής, στις απαρχές του 5ου αιώνα,  

είχαν έναν πληθυσμό περίπου 300.000 κατοίκων, συμπεριλαμβανομένων των δούλων, όταν η  

πόλη-κράτος ξεκίνησε έναν πρώιμο μίνι-επεκτατισμό υπό τον Θεμιστοκλή. Ακόμη και μετά 

την ήττα της, το 404 π.Χ., από την απολυταρχική Σπάρτη, και κατά τη διάρκεια της σταδιακής 

παρακμής της, η Αθήνα ήταν ένα πολύβουο, κοσμοπολίτικο κέντρο που προσείλκυε έλληνες 

κωπηλάτες, χειροτέχνες και εργάτες από τις πρώην αθηναϊκές αποικίες των νησιών του 

Αιγαίου και άλλων περιοχών. Πολλοί από εκείνους τους μετανάστες μιλούσαν διαφορετικές 

ελληνικές διαλέκτους, προσθέτοντας νέα στοιχεία στην ομιλουμένη ιωνική διάλεκτο της 

Αθήνας. Γύρω στο 430 π.Χ., η αττική διάλεκτος που μιλιόταν ιδιαίτερα στην Αθήνα εδραιώθηκε 

ως το κύριο γλωσσικό μέσο διοίκησης και επίλυσης διαφορών στο Αιγαίο. Η διάλεκτος αυτή, 

επίσης, έχαιρε αίγλης ως φορέας της λογοτεχνικής έκφρασης. Ακόμα και μη Αθηναίοι, όπως 

ο σοφιστής Γοργίας, χρησιμοποιούσαν την αττική στο τέλος του 5ου αιώνα π.Χ.. Αλλά κάτι 

καινούριο συνέβαινε με την αττική ελληνική γλώσσα. Εμπλουτισμένη με τη φωνολογία και το 

λεξιλόγιο άλλων ελληνικών διαλέκτων, η διάλεκτος της Αθήνας σταδιακά μεταμορφώθηκε σε 

διεθνή γλώσσα. Στην προσπάθειά του να προσεγγίσει ένα κοινό πέραν των Αθηνών, ο ιστορικός 

Θουκυδίδης και ο διάδοχός του Ξενοφώντας επέλεξαν μια σειρά από μη αττικά χαρακτηριστικά 

στην πεζογραφία τους, όπως έκαναν και οι τραγικοί ποιητές στους διαλόγους τους. Αναδύθηκε 

μια υβριδική διάλεκτος, μια διευρυμένη αττική που ονομάζουμε «αττικο-ιωνική». 

Στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. τόσο Αθηναίοι όσο και μη Αθηναίοι συγγραφείς 

εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν τη λογοτεχνική αττική, είτε στην πιο αμιγή μορφή της είτε 

στην πιο εμπλουτισμένη. Ο Αριστοτέλης, με καταγωγή από τη βόρειο Ελλάδα, παραδείγματος 

χάριν, συνέγραφε στην αττική διάλεκτο. Ο Φίλιππος β′, Μακεδόνας βασιλιάς, μιλούσε μια 

διαφορετική ελληνική διάλεκτο (που ίσως βασιζόταν στη δωρική). Κατακτώντας βαθμιαία την 

ανατολική και νότια Ελλάδα τη δεκαετία του 350 π.Χ., ήρθε σε επαφή με την αττικο-ιωνική 

διάλεκτο που μιλιόταν ήδη στις νέες κτήσεις του και την υιοθέτησε ως γλώσσα της διοίκησης 

και της διπλωματίας. Σε λιγότερο από μία δεκαετία, ο γιος και διάδοχός του, ο Αλέξανδρος γ′, 

γνωστός και ως Μέγας Αλέξανδρος, κατέκτησε μια περιοχή που εκτεινόταν από την ηπειρωτική 

Ελλάδα, το σημερινό Ιράκ, Ιράν και τη βόρειο Ινδία, έως τη Συρία και την Αίγυπτο. Ακολουθώντας 

το παράδειγμα του πατέρα του, υιοθέτησε την αττικο-ιωνική διάλεκτο ως επίσημη γλώσσα της 

αυτοκρατορίας του. 

Η διάλεκτος της Αθήνας έγινε, λοιπόν, η πρώτη αληθινή lingua franca της παγκόσμιας 

ιστορίας, αντικατοπτρίζοντας την πολιτική του Αλεξάνδρου η οποία αποσκοπούσε στο να 

επιβάλει τον αθηναϊκό πολιτισμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι διάδοχοι του Αλεξάνδρου συνέχισαν 

την γλωσσική και πολιτισμική του πολιτική εξελληνισμού – ή καλύτερα «εξαθηναϊσμού» –  
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alexandrinos de “língua koiné, língua católica ou universal” ou κοινή διάλεκτος 
(“dialeto comum”) – foi usado na comunicação diária, especialmente nas cidades, 
e mais tarde no meio literário. Como observou o bizantinista Robert Browning,  
a koiné se espalhou mais rapidamente do que qualquer outra lingua franca da história 
– mais rápido até mesmo que o árabe após a conquista islâmica ou o inglês nos 
tempos modernos. Kaváfis, em seu poema No ano 200 a.C., reflete sobre a geografia 
linguística do mundo helenístico:

Tão longe quanto as profundezas da Báctria, 

nós ainda levamos o Koiné grego a tão distante Índia.

Na medida em que o grego koiné propagou-se a partir do ano 200 a.C.,  
os dialetos gregos locais foram substituídos. Sua gramática, particularmente seus 
tempos e modos, foram simplificados. O vocabulário foi drasticamente enriquecido 
até o período imperial romano. Numerosos substantivos foram substituídos por 
sinônimos, especialmente na linguagem vernácula: “ὕδωρ” (“água”) tornou-se “νηρόν”, 
“ναῦς” (“barco”). Palavras de populações não gregas foram incorporadas ao grego. 
Especialmente durante o início do período romano, o koiné tomou emprestado do 
latim um grande número de termos militares e administrativos. Em um processo 
denominado “mudança semântica” (semantic shift), as palavras adquiriram novos 
significados, por exemplo, o adjetivo clássico πονηρός, “doloroso, indigno”, assumiu 
o significado de “mau, malvado”; εύσπλαγχνος, pelo qual Hipócrates queria dizer  
“com entranhas saudáveis”, passou a significar “compassivo, misericordioso”. 

A pronúncia do grego – e sua fonologia – já começava a mudar em Atenas, no século 
v a.C., como podemos notar nas inscrições. Este processo também pode ser rastreado 
ao longo dos próximos dois séculos por meio de erros ortográficos em pergaminhos, 
especialmente em cartas privadas. Na época do geógrafo Estrabão (século i a.C.)  
a pronúncia da “língua” foi provavelmente padronizada em todo o Mediterrâneo em 
um grau comparável ao moderno espanhol na América Latina e ao inglês na América 
do Norte. O dialeto koiné lentamente suplantou a maioria dos dialetos gregos locais em 
todo o Oriente.

επί περίπου τριακόσια χρόνια. Από το 300 π.Χ. αυτή η τροποποιημένη αττική διεθνής διάλεκτος 

– που απεκάλεσαν οι αλεξανδρινοί φιλόλογοι «κοινή» διάλεκτο, δηλ. γλώσσα, καθολική ή 

παγκόσμια γλώσσα» – χρησιμοποιήθηκε στην καθημερινή επικοινωνία, ειδικά στις πόλεις, 

και αργότερα στη λογοτεχνική σφαίρα. Όπως παρατηρεί ο βυζαντινολόγος Robert Browning,  

η κοινή εξαπλώθηκε πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη lingua franca στην ιστορία – πιο 

γρήγορα ακόμα και από την αραβική στη συνέχεια της ισλαμικής κατάκτησης ή την αγγλική στη 

σύγχρονη εποχή. Ο Καβάφης στο ποίημά του Στο 200 π.Χ. στοχάζεται γύρω από την γλωσσική 

γεωγραφία του ελληνιστικού κόσμου: 

Και την Κοινήν Ελληνική Λαλιά 

ώς μέσα στην Βακτριανή την πήγαμεν, ώς τους Ινδούς. 

Στο μέτρο που η κοινή εξαπλώθηκε από το 200 π.Χ., αντικατέστησε τις τοπικές ελληνικές 

διαλέκτους. Η γραμματική της, ιδιαίτερα οι χρόνοι και οι εγκλίσεις της απλοποιήθηκαν.  

Το λεξιλόγιο εμπλουτίσθηκε εντυπωσιακά έως και την περίοδο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. 

Πολλά ουσιαστικά αντικαταστάθηκαν από συνώνυμά τους ιδίως στην καθομιλουμένη:  

το «ὕδωρ» τράπηκε σε «νῆρον», η «ναῦς» σε «πλοῖον». Εισέρευσαν στην ελληνική λέξεις 

από μη ελληνικούς πληθυσμούς. Ιδιαίτερα στην αρχή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η κοινή 

δανείστηκε από τα λατινικά ένα μεγάλο αριθμό στρατιωτικών και διοικητικών όρων. Στο πλαίσιο 

μιας διαδικασίας που αποκαλείται «σημασιολογική μετατόπιση» (semantic shift), οι λέξεις 

απέκτησαν νέα σημασία, παραδείγματος χάριν, το επίθετο της κλασικής αρχαίας ελληνικής 

πονηρός, «επίπονος, ανάξιος», απέκτησε τη σημασία του «κακός, κακεντρεχής», το εύσπλαχνος, 

με το οποίο ο Ιπποκράτης εννοούσε «με υγιή σπλάχνα / έντερα», καταήντησε να σημαίνει 

«συμπονετικός, ελεήμων». 

Η προφορά της ελληνικής – η φωνολογία της – είχε ήδη αρχίσει να μεταβάλλεται στην 

Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ., όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στις επιγραφές. Η διαδικασία 

αυτή μπορεί να ανιχνευτεί επίσης σε όλη τη διάρκεια των επόμενων δύο αιώνων μέσα από 

σφάλματα ορθογραφίας σε πάπυρους, ιδίως σε ιδιωτικές επιστολές. Την εποχή του γεωγράφου 

Στράβωνα (1ος αιώνας π.Χ.) η προφορά της «κοινής γλώσσας» πιθανότατα τυποποιήθηκε σε όλη 

τη Μεσόγειο σε βαθμό παρεμφερή με εκείνο της σύγχρονης ισπανικής στη Λατινική Αμερική και 

της αγγλικής στη βόρεια Αμερική. Η κοινή διάλεκτος σταδιακά υποκατέστησε την πλειονότητα 

των τοπικών ελληνικών διαλέκτων σε ολόκληρη την Ανατολή. 
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A sintaxe e a morfologia do dialeto padrão baseavam-se na linguagem clássica 

dos séculos v e iv a.C.. Um conceito bastante abstrato, como observam os especialistas, 

o koiné foi dividido em coloquial e literário. Ambas as formas admitiam registros desde 

o mais alto “código”, falado e escrito por uma elite educada para o uso formal, até o 

mais baixo código, informal. Uma das primeiras versões da koiné falada é a chamada 

Septuaginta (lxx), a língua da tradução da Bíblia Hebraica, que foi realizada do século 

iii ao i a.C. em Alexandria, no Egito. A tradução foi necessária porque os judeus da 

Diáspora no Egito, e de outras partes do Mediterrâneo, haviam se “helenizado” a ponto 

de não serem mais capazes de ler suas Sagradas Escrituras no original.

O Novo Testamento é outro texto koiné. Embora sua linguagem seja menos antiga 

do que a da Septuaginta, cerca de 90% de seu vocabulário é derivado do grego antigo 

clássico. Na época de Cristo, a koiné ainda era usada em todo o Mediterrâneo oriental, 

não apenas como língua nativa ou vernácula, mas também como língua oficial da 

educação e da administração em todo o Oriente Médio. Visando um público global, 

os Evangelistas e São Paulo (mesmo quando estavam em Roma) recorreram ao grego. 

Os Evangelhos seriam, portanto, inteligíveis para qualquer pessoa moderadamente 

educada no mundo oriental no início do século ii. Hoje, os gregos, mesmo com 

educação média, têm pouca dificuldade em compreender os Evangelhos no original, 

especialmente São Marcos. Isso mostra que, o dialeto koiné que Alexandre o Grande 

e seus sucessores disseminaram é o ancestral da língua grega medieval e moderna. 

Como observou a professora Morpurgo-Davies: “...não há uma ruptura real entre o 

grego antigo e o grego moderno.” 

Algo extraordinário estava acontecendo quando os Evangelhos tomavam forma 

já em meados do século i. A língua falada tornou-se decadente e foi sendo substituída 

por uma nova moda literária, a qual chamamos de “aticismo”. Essa moda dominou 

Roma e a Grécia desde 50 a.C. Sob sua influência, as classes educadas fetichizaram a 

linguagem e o estilo dos grandes escritores de Atenas do século iv a.C.. É importante 

notar, no entanto, como observa um estudioso, que o aticismo foi concebido para 

substituir o koiné como língua acadêmica, entretanto nunca fora proposto a abolição 

em seu uso cotidiano. Daí em diante, o ensino e as classes educadas dependiam 

de dicionários muito rígidos os quais continham o vocabulário aprovado clássico 

(δόκιμα ονόματα / “palavras aprovadas ou aceitas”) junto a trechos de textos clássicos 

Το συντακτικό και η μορφολογία της τυποποιημένης διαλέκτου βασίστηκαν στην κλασική 

γλώσσα των 5ου και 4ου αιώνα π.Χ. Μια μάλλον αφηρημένη έννοια, όπως παρατηρούν οι 

ειδικοί, η κοινή διακρίθηκε σε ομιλουμένη και λόγια. Αμφότερες οι μορφές της παρουσίαζαν 

υφολογικά επίπεδα που κυμαίνονταν από τον πιο υψηλό «κώδικα», που μιλούσαν και έγραφαν 

οι μορφωμένες ελίτ σε επίσημες περιστάσεις, έως τον πιο χαμηλό, ανεπίσημο κώδικα. Μία από 

τις πρώτες εκδοχές της ομιλουμένης κοινής μαρτυρείται στην αποκαλούμενη μετάφραση των 

Εβδομήκοντα , τη μετάφραση της Εβραϊκής Βίβλου, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον 3ο έως 

τον 1ο αι. π.Χ. στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Η μετάφραση ήταν αναγκαία καθώς οι Ιουδαίοι 

της διασποράς στην Αίγυπτο και στις άλλες περιοχές της Μεσογείου είχαν «εξελληνιστεί»  

σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορούν να διαβάσουν τις Ιερές Γραφές τους στο πρωτότυπο. 

Η Καινή Διαθήκη είναι ένα ακόμα κείμενο της κοινής. Μολονότι η γλώσσα της δεν είναι 

τόσο παλιά όσο αυτή της μετάφρασης των Εβδομήκοντα, περίπου 90% του λεξιλογίου της 

προέρχεται από την κλασική αρχαία ελληνική. Την εποχή του Χριστού, η κοινή εξακολουθούσε  

να χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο, όχι μόνον ως μητρική και 

καθομιλουμένη γλώσσα, αλλά και ως επίσημη γλώσσα της παιδείας και της διοίκησης σε ολόκληρη 

τη Μέση Ανατολή. Αποσκοπώντας σε ένα παγκόσμιο κοινό, οι Ευαγγελιστές και ο Απόστολος 

Παύλος (ακόμα και όταν βρισκόταν στη Ρώμη) προσέφευγαν στα ελληνικά. Τα Ευαγγέλια θα 

ήσαν επομένως εύληπτα για οποιονδήποτε μετρίως μορφωμένο του ανατολικού κόσμου, στις 

αρχές του 2ου αιώνα. Σήμερα οι Έλληνες, ακόμα και οι μετρίως μορφωμένοι, κατανοούν με 

μικρή μόνον δυσκολία τα Ευαγγέλια, ιδίως του Μάρκου, στο πρωτότυπο. Τούτο καταδεικνύει 

ότι η κοινή διάλεκτος την οποία διέδωσαν ο Μέγας Αλέξανδρος και οι διάδοχοί του είναι ο 

πρόγονος της μεσαιωνικής και σύγχρονης ελληνικής γλώσσας. Όπως παρατηρεί η καθηγήτρια  

Morpurgo-Davies: «...δεν υφίσταται πραγματική ρήξη μεταξύ της αρχαίας και της σύγχρονης 

ελληνικής γλώσσας». 

Κάτι καταπληκτικό συνέβαινε όταν τα Ευαγγέλια ελάμβαναν μορφή, ήδη από τα μέσα 

του 1ου αιώνα. Η ομιλουμένη γλώσσα άρχισε να υποβαθμίζεται και να εκτοπίζεται από μια 

νέα λογοτεχνική μόδα, που αποκαλούμε «αττικισμό». Αυτή η μόδα είχε ήδη κυριαρχήσει στην 

Ρώμη και την Ελλάδα από το 50 π.Χ. Υπό την επήρειά της, οι μορφωμένες τάξεις εξιδανίκευαν, 

ωσάν να ήταν φετίχ, το ύφος και τη γλώσσα των μεγάλων συγγραφέων της Αθήνας του 

4ου αι. π.Χ. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να επισημάνουμε, όπως παρατηρεί ένας μελετητής,  

ότι ο αττικισμός είχε ως στόχο να υποκαταστήσει την χρήση της κοινής ως λόγιας γλώσσας, 

ενώ δεν αποσκοπούσε να καταλύσει τη χρήση της ως ομιλουμένης. Από εκείνη τη στιγμή,  

η εκπαίδευση και οι μορφωμένες τάξεις εξαρτώνταν εξ ολοκλήρου από αυστηρά λεξικά που 
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e instruções rígidas as quais proibiam usos não aprovados (διημαρτημένα ονόματα 

/ “palavras estilisticamente erradas ou errôneas”). A koiné foi usada apenas nas 

transações cotidianas e para propósitos subliterários ou técnicos, ao passo que o meio 

de prestígio no Mediterrâneo oriental se tornou o dialeto ático, ou grego ateniense de 

uma época passada. 

O aticismo foi impulsionado pela nostalgia e por traumas étnicos. Por volta de 

150 a.C., a Grécia continental foi reduzida a uma província de Roma, e desde então 

permanecera como uma província de impérios maiores até a década de 1820 de nossa 

era. O filósofo Bertrand Russell expressou bem: “Sob o domínio romano, os gregos 

perderam a autoconfiança própria da liberdade política e, ao perdê-la, adquiriram 

um respeito paralisante por seus antepassados”. A imitação de autores atenienses 

preservou o orgulho grego e a identidade étnica, e ofereceu aos não gregos a distinção 

honorária de ελληνισμός (“helenistas”), termo de Aristóteles para “exatidão gramatical 

e exatidão e pureza de expressão” (em grego, a expressão incorreta e descuidada foi 

chamada de βαρβαρισμός / “barbárie”). No século ii d.C., qualquer pessoa que fosse 

capaz de escrever e falar essa versão construída do grego  integrava o mundo imaginário 

da alta classe helenizada e cosmopolita. O aticismo foi renovado e intensificado por 

habilidosos e exemplares imitadores da prosa grega antiga, especialmente da retórica, 

do século ii a meados do século iii d.C.. Coletivamente, esses autores pertencem,  

em retrospecto, a uma série de movimentos arcaizantes conhecidos como a “Segunda 

Sofística”. Os primeiros Apologistas e Padres da Igreja Oriental aderiram a “Segunda 

Sofística”, que teve implicações de longo alcance. 

São Basílio o Grande, no final do século iv, elaborou um manual para a educação 

cristã na forma de uma carta, possivelmente um sermão, Προς τους νέους / “Aos jovens”, 

escrito em um grego antigo diligentemente, no qual ele exortava os jovens a lerem 

os autores gregos pagãos com discriminação, é claro, mas para lê-los assim mesmo 

– e, se possível, prestando atenção ao seu estilo. A educação literária bizantina, 

baseada em modelos helenísticos, era altamente conservadora e permaneceu 

praticamente inalterada por mais de um milênio. Por meio de exercícios graduais, 

os alunos aprendiam, ou tentavam aprender, a escrever e a declamar em um dialeto 

ático plausível, copiando o estilo de autores como Demóstenes, e a dicção ática de 

Aristófanes. 

προέβαλλαν το αναγνωρισμένο κλασικό λεξιλόγιο («δόκιμα ὀνόματα») μαζί με αποσπάσματα 

κλασικών κειμένων με αυστηρές οδηγίες, οι οποίες απαγόρευαν τη χρήση μη αναγνωρισμένου 

λεξιλογίου («διημαρτημένα ὀνόματα»). Η κοινή χρησιμοποιούταν πλέον μόνον στις καθημερινές 

συναναστροφές και επί θεμάτων ήσσονος λογοτεχνικής σημασίας ή τεχνικού περιεχομένου,  

ενώ γλώσσα κύρους στην ανατολική Μεσόγειο κατέστη η αττική ή η αθηναϊκή διάλεκτος μιας 

πολύ παλιότερης εποχής. 

Ο αττικισμός προωθήθηκε εξαιτίας νοσταλγίας και εθνικών τραυμάτων. Γύρω στο 150 

π.Χ. η ηπειρωτική Ελλάδα είχε απομειωθεί σε μία επαρχία της Ρώμης, και έκτοτε παρέμεινε 

επαρχία διαφόρων αυτοκρατοριών έως τη δεκαετία του 1820. Ο φιλόσοφος Bertrand Russell 

ορθώς σημείωνε ότι: «Υπό τη ρωμαϊκή κυριαρχία, οι Έλληνες έχασαν την αυτοπεποίθηση που 

αρμόζει στην πολιτική ελευθερία και, χάνοντάς την, απέκτησαν έναν αποχαυνωτικό σεβασμό 

για τους προγόνους τους». Η μίμηση των Αθηναίων συγγραφέων διατήρησε την ελληνική 

υπερηφάνεια και την εθνική ταυτότητα, και προσέφερε στους μη Έλληνες το τιμητικό διακριτικό 

του ελληνισμού, όπως αποκάλεσε ο Αριστοτέλης τη «γραμματική ορθότητα και την ορθότητα και 

καθαρότητα της έκφρασης» (στα ελληνικά, η εσφαλμένη και απρόσεκτη έκφραση ονομαζόταν 

βαρβαρισμός). Τον 2ο αιώνα μ.Χ. οποιοσδήποτε μπορούσε να γράφει και να μιλάει αυτήν την 

κατασκευασμένη μορφή της ελληνικής, εισερχόταν στον φανταστικό κόσμο της ελληνίζουσας, 

κοσμοπολίτικης υψηλής τάξης. Ο αττικισμός ανανεώθηκε και εντάθηκε από ικανούς, επιδειξίες 

μιμητές της αρχαίας ελληνικής πεζογραφίας, ιδίως της ρητορικής, μεταξύ του 2ου αι. έως και 

τα μέσα του 3ου αι. μ.Χ. Συλλογικά, αυτοί οι συγγραφείς, εκ των υστέρων, αποτέλεσαν μέρος 

μιας σειράς αρχαϊζόντων κινημάτων που έγιναν γνωστά ως «Δεύτερη Σοφιστική». Οι πρώτοι 

Απολογητές και Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας προσυπέγραψαν  τη «Δεύτερη Σοφιστική», 

γεγονός που επέπρωτο να έχει επιπτώσεις μεγάλης εμβέλειας. 

Ο Mέγας Βασίλειος, στα τέλη του 4ου αιώνα, διατύπωσε έναν οδηγό χριστιανικής 

εκπαίδευσης υπό τη μορφή επιστολικού, ενδεχομένως, κηρύγματος, Προς τους νέους, γραμμένο 

σε μία ελληνική επιμελώς αρχαΐζουσα, στον οποίο καλούσε τους νέους να διαβάζουν επιλεκτικά 

μεν, όπως ήταν λογικό, τους εθνικούς αρχαίους συγγραφείς, αλλά παρόλα αυτά οπωσδήποτε  

να τους διαβάζουν – και ει δυνατόν, να δίνουν προσοχή το ύφος τους. Η λόγια βυζαντινή παιδεία, 

βασισμένη σε ελληνιστικά πρότυπα, ήταν εξόχως συντηρητική και παρέμεινε ουσιαστικά 

αναλλοίωτη επί περισσότερο από μία χιλιετία. Μέσα από βαθμιαίες ασκήσεις, οι σπουδαστές 

μάθαιναν, ή προσπαθούσαν να μάθουν, να γράφουν και να απαγγέλλουν σε μία ικανοποιητική 

αττική διάλεκτο, αντιγράφοντας το ύφος συγγραφέων όπως ο Δημοσθένης ή το αττικό λεξιλόγιο 

του Αριστοφάνη. 
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Na prática, o aticismo erigiu um sistema oficial de diglossia, ou “apartheid 

bilíngue” – como um especialista descreveu recentemente –, mesmo antes do período 

bizantino. Pode ser interessante considerar alguns dos efeitos da diglossia na época 

de São João Crisóstomo (que morreu em 407, e estudou retórica na escola do mestre 

pagão Libânio, na Síria). Segundo um relato, o santo estava no meio de um sermão em 

grego ático quando uma anciã o interrompeu com a queixa de que ela não o entendia.  

Então, o Padre da Igreja proferiu o resto de sua homilia em koiné. Os clérigos cometiam 

erros em seu uso do grego antigo, como às vezes fazia São Basílio, especialmente ao 

lidar com o modo optativo. Há evidências de que alguns dos primeiros padres até 

tentavam imitar a pronúncia do grego da Era de Péricles. 

Inevitavelmente, os escritores da época foram obrigados a usar, junto com 

o vocabulário clássico, um vocabulário não clássico, que era mais rico do que o da 

época de Péricles. Os bizantinos consideravam a sala de aula como o santuário da 

língua grega. De fato, como Nigel Wilson, professor de Oxford apontou, foi justamente 

por serem “variantes protegidas”, autores antigos de Homero e Heródoto a Platão e 

Luciano foram preservados. Sem os bizantinos, Homero e a maioria das obras de 

Platão, Aristóteles, Hipócrates e Galeno (para citar apenas alguns autores) teriam sido 

perdidas antes do Renascimento Italiano, permanecendo desconhecidas até hoje. 

A koiné continuou sua vida paralela, em grande parte clandestina, no Período 

Medieval, que durou até 1453. E como todas as línguas faladas nunca esteve imune  

a influências eruditas e outras influências literárias, assim como a linguagem 

dos serviços da Igreja e especialmente de seus sermões. O koiné era, na verdade,  

um vernáculo, uma língua nativa, falada em um império cristão em decadência. Os 

primeiros exemplares registrados de poesia vernácula vêm do início do século xii, à época 

da Dinastia Comnena. Existem também variantes mais extensas da poesia vernácula no 

século xiv, resultado da influência ocidental após a Quarta Cruzada. A canção popular 

nunca desapareceu no mundo grego, nem mesmo na Antiguidade. Simplesmente, 

era considerada indigna de registro, a menos que a moda e as circunstâncias lhe 

dessem voz. Canções folclóricas e poesia grega, geralmente vernácula de alto nível –  

assim como a escrita em prosa, até certo ponto – surgiram em Creta e Corfu, assim 

como em outros territórios ainda intocados pelos otomanos. O poeta romântico do 

século xix, Andreas Kalvos, lamentou, em uma de suas Odes, que as musas haviam 

abandonado a Grécia quando os turcos roubaram sua liberdade. Mas, penso eu, 

Στην πράξη, ο αττικισμός οικοδόμησε ένα επίσημο σύστημα διγλωσσίας ή ένα «δίγλωσσο 

apartheid» – όπως ένας ειδήμων το χαρακτήρισε προσφάτως – ακόμα και πριν από την 

βυζαντινή περίοδο. Ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να επισημανθούν ορισμένα από τα αποτελέσματα 

της διγλωσσίας την εποχή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου (ο οποίος πέθανε το 407 μ.Χ., 

και σπούδασε ρητορική στη σχολή του ειδωλολάτρη δασκάλου Λιβάνιου στη Συρία). Σύμφωνα 

με μια μαρτυρία, ο άγιος εκφωνούσε κήρυγμα στην αττική διάλεκτο, όταν μια ηλικιωμένη 

γυναίκα τον διέκοψε παραπονούμενη ότι δεν τον καταλάβαινε. Τότε ο Πατέρας της Εκκλησίας 

συνέχισε το κήρυγμά του στην κοινή. Οι κληρικοί έκαναν σφάλματα κατά τη χρήση της αρχαίας 

ελληνικής, στα οποία άλλωστε υπέπιπτε, ενίοτε, και ο Μέγας Βασίλειος, ιδίως αναφορικά με τη 

χρήση της ευκτικής. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένοι από τους πρώτους ιερωμένους έφταναν 

στο σημείο να μιμούνται ακόμη και την προφορά της ελληνικής της εποχής του Περικλέους. 

Αναπόδραστα, οι συγγραφείς της εποχής αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν, μαζί με το 

κλασικό λεξιλόγιο, ένα λεξιλόγιο μη κλασικό, το οποίο ήταν πλουσιότερο από εκείνο της εποχής 

του Περικλέους. Οι Βυζαντινοί θεωρούσαν τη σχολική αίθουσα το ιερό της ελληνικής γλώσσας. 

Στην πραγματικότητα, όπως αναφέρει και ο καθηγητής της Οξφόρδης Nigel Wilson, ακριβώς 

επειδή αποτελούσαν «προστατευόμενα είδη», οι αρχαίοι συγγραφείς από τον Όμηρο και τον 

Ηρόδοτο έως τον Πλάτωνα και τον Λουκιανό διασώθηκαν. Χωρίς τους Βυζαντινούς, ο Όμηρος 

και η πλειονότητα των έργων του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Ιπποκράτη και του Γαληνού 

(για να αναφερθώ μονάχα σε ορισμένους) θα είχαν χαθεί πριν την ιταλική Αναγέννηση και  

θα ήσαν άγνωστα σήμερα. 

Η κοινή συνέχισε την παράλληλη και, σε μεγάλο βαθμό παράνομη, ζωή της κατά 

τον Μεσαίωνα, ο οποίος διήρκησε έως το 1453. Και όπως όλες οι ομιλούμενες γλώσσες δεν 

παρέμεινε απρόσβλητη από λόγιες και λοιπές λογοτεχνικές επιρροές, όπως ήταν η γλώσσα 

της Θείας Λειτουργίας και των ακολουθιών της Εκκλησίας και ιδίως των κηρυγμάτων. Η κοινή 

ήταν, εκ των πραγμάτων, μια καθομιλουμένη, μητρική γλώσσα, που μιλιόταν σε μία χριστιανική 

αυτοκρατορία σε παρακμή. Τα πρώτα καταγεγραμμένα δείγματα δημώδους ποίησης ανάγονται 

στις αρχές του 12ου αιώνα, την εποχή της Δυναστείας των Κομνηνών. Υπάρχουν επίσης πιο 

μακροσκελείς εκδοχές δημώδους ποίησης από τον 14ο αιώνα, αποτέλεσμα δυτικών επιρροών 

μετά την Τέταρτη Σταυροφορία. Το δημοτικό τραγούδι ποτέ δεν έσβησε στον ελληνικό κόσμο, 

ούτε καν στην αρχαιότητα. Απλώς εθεωρείτο ανάξιο καταγραφής, εκτός από τις περιπτώσεις 

που η μόδα και οι συγκυρίες έδιναν στο δημοτικό τραγούδι φωνή. Δημοτικά τραγούδια και γενικά 

δημώδης ελληνική ποίηση υψηλού επιπέδου – όπως επίσης και σε κάποιο βαθμό η  πεζογραφία 

– αναπτύχθηκαν στην Κρήτη και την Κέρκυρα, καθώς και σε άλλες περιοχές που δεν είχαν 

καταλάβει οι Οθωμανοί. Ο ρομαντικός ποιητής του 19ου αι. Ανδρέας Κάλβος θρηνεί σε μία από 
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que Kalvos estava equivocado. As canções gregas do Período Otomano (ou seja, pós-

Medieval) constituíram a moldura linguística do grego moderno: o vocabulário,  

a estrutura e certos ritmos da língua antiga são combinados com palavras não gregas 

que refletem a história turbulenta da Grécia pós-medieval. O grego moderno foi bem 

descrito por estudiosos como a “koiné neo-helênica”. 

Numerosos intelectuais gregos do início do século xix, às vésperas da Revolução 

Grega, acreditavam que o país renasceria se seu povo voltasse a falar e escrever em um 

idioma “clássico”, purgado da linguagem coloquial e de seus acréscimos não gregos. 

Como continuadores da “Segunda Sofística” da Antiguidade Tardia, eles defenderam 

uma forma de grego – o grego purista, aliás purgado, ou καθαρεύουσα / katharévoussa – 

que acabou sendo imposto como língua oficial pelo governo do estado recém libertado.  

Em contraste, o filólogo neo-humanista e neoclassicista Adamantios Koraís, advogou 

uma via media, um meio-termo entre, por um lado a linguagem erudita-hiper-arcaizante, 

e por outro lado o idioma popular, chamado desde 1818, se não anteriormente,  

de δημοτική / “o dimotiki”. O dimotiki, eu gostaria de enfatizar, não é nada mais que o 

koiné daquela época. 

Por volta de 1830, a katharévousa tornou-se a língua da administração,  

da educação e da imprensa. Foi um retrocesso nostálgico que se encaixa na visão 

perspicaz de Bernard Russell já mencionada: “Sob o domínio romano, os gregos 

perderam a autoconfiança própria da liberdade política e, ao perdê-la, adquiriram 

um respeito paralisante por seus antepassados”. A dupla vida linguística dos gregos 

continuou, mas a literatura floresceu no koiné moderno e na katharévoussa, e também 

em uma língua híbrida. A chamada “questão da língua”, uma controvérsia ideológica 

e literária, durou um século, às vezes de uma forma moderada, às vezes ganhando 

força e culminando em confrontos violentos, como em 1901, quando a publicação de 

uma tradução do Novo Testamento em grego moderno popular – o δημοτική – irrompeu 

em tumultos em Atenas, deixando dez mortos. Kaváfis escreveu em uma variante 

da katharévousa; os poetas Giorgos Seféris e Odisseas Elytis, ambos ganhadores do 

Prêmio Nobel de Literatura, escreveram no idioma mais popular. A “questão da língua” 

foi posta de lado em 1976, quando um ato do parlamento definiu o “neo-helênico”,  

isto é, o koiné moderno, como a língua oficial da administração e da educação. Em 1981,  

o Arcebispo de Atenas e de toda a Grécia entregou sua mensagem de Natal em demótico, 

a língua demótica. São João Crisóstomo teria ficado bastante satisfeito! 

τις Ωδές του γιατί οι Μούσες είχαν εγκαταλείψει την Ελλάδα όταν οι Τούρκοι της αποστέρησαν 

την λευτεριά. Αλλά νομίζω ότι ο Κάλβος έκανε λάθος. Τα ελληνικά τραγούδια της οθωμανικής 

(δηλαδή της μεταμεσαιωνικής) περιόδου συνθέτουν το γλωσσικό πλαίσιο της νεοελληνικής:  

το λεξιλόγιο, η δομή και ορισμένοι ρυθμοί της αρχαίας γλώσσας συνδυάζονται με μη ελληνικές 

λέξεις που αντικατοπτρίζουν την ταραχώδη ιστορία της μεταμεσαιωνικής Ελλάδας. Η νέα 

ελληνική έχει ορθώς χαρακτηριστεί από μελετητές ως «νέο-ελληνική κοινή». 

Πολυάριθμοι Έλληνες λόγιοι του 19ου αι., στις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης, 

πίστευαν ότι η χώρα θα αναγεννιόταν εάν ο λαός της επέστρεφε στην ομιλία και γραφή ενός 

«κλασικού» ιδιώματος, απαλλαγμένου από το καθομιλούμενο λεκτικό και από μη ελληνικές 

λέξεις. Ωσάν συνεχιστές της «Δεύτερης Σοφιστικής» της ύστερης αρχαιότητας, υποστήριζαν 

μια μορφή της ελληνικής – την καθαρή, μάλιστα εξαγνισμένη, ελληνική ή καθαρεύουσα –  

που κατέληξε, τελικώς, να επιβληθεί ως επίσημη γλώσσα από την κυβέρνηση του προσφάτως 

απελευθερωθέντος κράτους. Σε αντιδιαστολή, ο νεο-ουμανιστής και νεο-κλασικιστής φιλόλογος 

Αδαμάντιος Κοραής πρέσβευε τη μέση οδό, μεταξύ αφενός της λόγιας, υπεραρχαΐζουσας 

γλώσσας, και αφετέρου του λαϊκού ιδιώματος, το οποίο αποκαλείτο ήδη από το 1818, εάν όχι 

ενωρίτερα, «δημοτική». Η δημοτική αυτή, θα ήθελα να τονίσω, δεν ήταν τίποτε άλλο από την 

κοινή της εποχής εκείνης. 

Γύρω στο 1830, η καθαρεύουσα έγινε η γλώσσα της διοίκησης, της εκπαίδευσης και του 

Τύπου. Πρόκειται για μια νοσταλγική οπισθοδρόμηση η οποία εντούτοις δεν παύει να έχει σχέση 

με την διεισδυτική άποψη του Bernard Russell που μνημόνευσα: «Υπό τη ρωμαϊκή κυριαρχία, 

οι Έλληνες έχασαν την αυτοπεποίθηση που αρμόζει στην πολιτική ελευθερία και, χάνοντάς 

την, απέκτησαν έναν αποχαυνωτικό σεβασμό για τους προγόνους τους». Η διπλή γλωσσική 

οδός των Ελλήνων συνεχίστηκε, αλλά η λογοτεχνία άνθησε μέσα από τη σύγχρονη κοινή̧  

την καθαρεύουσα αλλά και μέσα από μια υβριδική γλώσσα. Το λεγόμενο «γλωσσικό ζήτημα», 

μια ιδεολογική και λογοτεχνική διαμάχη, διήρκησε έναν αιώνα, ενίοτε με υποβόσκουσα μορφή, 

και άλλοτε κερδίζοντας δυναμική και καταλήγοντας σε βίαιες αντιπαραθέσεις, όπως το 1901, 

όταν η δημοσίευση μιας μετάφρασης της Καινής Διαθήκης στη λαϊκή νέα ελληνική – τη δημοτική 

– προκάλεσε ταραχές στην Αθήνα, αφήνοντας πίσω της δέκα νεκρούς. Ο Καβάφης έγραψε σε 

παραλλαγμένη καθαρεύουσα. Οι ποιητές Γεώργιος Σεφέρης και Οδυσσέας Ελύτης, αμφότεροι 

κάτοχοι του βραβείου Νόμπελ λογοτεχνίας, έγραψαν σε πιο λαϊκό ιδίωμα. Το «γλωσσικό ζήτημα» 

τέθηκε οριστικά στο περιθώριο το 1976, όταν με νομοθετική πράξη η «νέα ελληνική», δηλαδή 

η σύγχρονη κοινή, ορίστηκε ως η επίσημη γλώσσα της διοίκησης και της εκπαίδευσης. Το 1981  

ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος εξεφώνησε το Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του στη 

δημοτική, τη λαϊκή γλώσσα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα ήταν μάλλον ικανοποιημένος! 
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A Grécia moderna nunca foi verdadeiramente independente. Qual país do 
tamanho da Grécia, com seus escassos recursos naturais teria sido de fato totalmente 
independente? A Guerra Civil Grega, a Ditadura dos Coronéis, e a recente crise 
econômica foram resultado de intervenções externas. Entretanto, a língua grega é 
indomável e seus falantes a sustentam há quatro milênios. Como diz Elytis: 

Deram-me minha língua grega 

e uma casinha pobre no areal de Homero. 

A língua grega não se perpetuou nesse areal de Homero e de Alexandre.  
Seus falantes a perpetuaram. Novamente, cito Elytis: 

A mim só importa minha língua no areal de Homero. 

A língua grega sempre foi livre. É sinônimo de luta pela ελευθερία (“liberdade”).  
De maneira idiossincrática, lutou contra os romanos através de um aticismo paralisante; 
sobreviveu apesar de ter sido por quase quinhentos anos a língua de cidadãos de 
estatuto inferior sob o sultão turco. Alguns anos antes de a Grécia ser libertada dos 
otomanos, Dionísio Solomós, nosso poeta nacional, disse que: “o que mais tenho em 
mente senão a liberdade e a língua?”.

Afinal, foi em uma língua popular e fluente que Solomós dirigiu-se à liberdade 
em seu “Hino à Liberdade”, o hino nacional da Grécia:

Entre ossos você permaneceu 

amargurada, envergonhada, 

esperando por uma voz, 

“venha novamente”, a lhe dizer.

Η σύγχρονη Ελλάδα ποτέ δεν υπήρξε πραγματικά ανεξάρτητη. Ποια χώρα άλλωστε 

του μεγέθους της Ελλάδας και με τα ισχνά της μέσα υπήρξε αληθινά ανεξάρτητη; Ο Εμφύλιος 

Πόλεμος, η δικτατορία των Συνταγματαρχών, και η πρόσφατη οικονομική κρίση ήταν 

αποτελέσματα εξωτερικών παρεμβάσεων. Αλλά, η ελληνική γλώσσα είναι ανίκητη και οι 

ομιλούντες αυτή αντέχουν εδώ και τέσσερις χιλιάδες χρόνια. Όπως λέει ο Ελύτης: 

Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική 

το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. 

Η ελληνική γλώσσα δεν διαιωνίστηκε μέσα σε αυτές τις αμμουδιές του Ομήρου και του 

Αλεξάνδρου. Αυτοί που την μιλούσαν την διαιώνισαν. Μνημονεύω πάλι τον Ελύτη: 

Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου. 

H ελληνική γλώσσα ήταν πάντοτε ελεύθερη. Είναι συνώνυμη του αγώνα για την ελευθερία. 

Με ιδιοσυγκρασιακό τρόπο πολέμησε ενάντια στους Ρωμαίους μέσω ενός αφοπλιστικού 

αττικισμού. Επέζησε επί περίπου πεντακόσια χρόνια, παρά το γεγονός ότι υπήρξε η γλώσσα 

υποδεέστερων πολιτών, κάτω από τον Σουλτάνο. Λίγα χρόνια προτού η Ελλάδα να ελευθερωθεί 

από τους Οθωμανούς, ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός, έγραφε: «μήγαρις έχω άλλο 

στο νου μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;».

Ήταν άλλωστε σε μια γλώσσα λαϊκή και ρέουσα που ο Σολωμός απευθυνόταν στην 

ελευθερία στον «Ύμνο εις την Ελευθερία», τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας: 

Εκεί μέσα εκατοικούσες 

πικραμένη, εντροπαλή

κι ἑ ́να στόμα εκαρτερούσες, 

«ἐ ́λα πάλι», νά σου πῆι. 
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Tabuinha de argila do 

Período Micênico. 

Alfabeto Linear b.

Πήλινη πινακίδα της 

Μυκηναϊκής περιόδου. 

Αλφάβητο Γραμμικής β.

Grego Koiné.  

Folio de Papiro 46,  

contendo  

2 Coríntios 11:33-12:9. 

Ελληνική Κοινή.  

Πάπυρος φύλλο 46,  

περ. 2, Πρός  

Κορινθίους 11:33-12:9.
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A LUTA PELA LIBERDADE ATRAVÉS DA 
IDENTIDADE GREGA: A CONTRIBUIÇÃO DA 
IGREJA ORTODOXA PARA A PRESERVAÇÃO DA 
LÍNGUA, RELIGIÃO, EDUCAÇÃO, COSTUMES E 
TRADIÇÕES NA REVOLUÇÃO DE 1821

Efstathios Tsotsos

“É bom existir, mas viver livre é outra coisa.” 

fótis kóntoglou (1895-1965, escritor e hagiógrafo) 

Não há povo na história da humanidade que não tenha lutado pela sua independência 
e liberdade. A liberdade é um bem dado por Deus ao homem com o propósito de que 
ele a cultive, não somente para si mesmo, mas também para o bem geral da sociedade 
onde vive. A luta do povo heleno pela conquista de sua liberdade, em 1821, foi um 
ato de sacrifício e autoconhecimento que representava, não somente a manutenção 
de sua identidade como povo, mas também como civilização histórica que expressa  
a liberdade humana em sua diacronia. Vale ressaltar que, a comemoração de 1821 
é festejada pelos gregos como ponto de referência quanto ao início da luta para a 
liberdade, e não pelo seu fim, assim como é a outra grande comemoração o Επέτειος του 
ΟΧΙ / “Dia do NÃO”, celebrada em 28 de outubro1. Isso revela que, os gregos percebem a 
“Liberdade” como sendo uma luta que tem começo mas não tem fim, como uma função 
natural dado por Deus que mantém o homem vivo, como um sopro, pela liberdade de 
qualquer forma de escravidão. 

Na luta de 1821 pela independência grega do domínio turco, após um jugo pesado 
de quatro séculos, a Igreja Ortodoxa, com todas as suas forças, apoiou ativamente 
a revolução do povo pela sua liberdade. Ao longo dos séculos de escravidão que a 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ: Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 
ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΗΘΩΝ 
ΚΑΙ ΕΘΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΣΗΚΩΜΟ ΤΟΥ 1821

Ευστάθιος Τσώτσος

«Είναι καλὸ νὰ ὑπάρχεις, ἀλλὰ το νὰ ζεῖς ελεύθερος εἶναι ἄλλο πρᾶγμα». 

φωτησ κοντογλου (1895-1965, συγγραφεασ και αγιογραφοσ)

Δεν υπάρχει λαός στην ιστορία της Ανθρωπότητος που να μήν αγωνίζεται για την ανεξαρτησία 

και την ελευθερία του. Η ελευθερία είναι ένα αγαθό που δόθηκε απο τον Θεό στον άνθρωπο με 

σκοπό να το καλλιεργήσει, όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά, και για το γενικό καλό της κοινωνίας 

όπου ζεί. Ο αγώνας πρός την ελευθερία του Ελληνικού λαού το 1821 υπήρξε μια πράξη θυσίας 

και αυτογνωσίας, που αντιπροσώπευε την ταυτότητά του να διατηρηθεί σαν έθνος, αλλά και σαν 

ιστορικός πολιτισμός που εκφράζει την ανθρώπινη ελευθερία στην διαχρονικότητά της. Είναι 

άξιο παρατηρήσεως ότι η επέτειος του 1821 εορτάζεται απο τους Έλληνες σαν σημείο αναφοράς 

της έναρξης του αγώνα για την ελευθερία, και όχι το τέλος της, όπως άλλωστε και η άλλη 

σύγχρονη μεγάλη επέτειος του Ελληνισμού, που είναι η επέτειος του οχι στις 28 Οκτωβριου1. 

Αυτό δηλώνει ότι οι Έλληνες αντιλαμβάνονται την Ελευθερία σαν έναν αγώνα που έχει αρχή 

αλλά δεν έχει τέλος, είναι ένας μηχανισμός εκ φύσεως δοσμένος απο τον Θεό, που κρατά τον 

άνθρωπο στην ζωή, σάν μια ανάσα, για να ζήσει ελεύθερος απο κάθε μορφής σκλαβιάς.

Στον αγώνα του 1821 για την ανεξαρτησία του Ελληνικού λαού απο την Τουρκοκρατία, 

ύστερα απο έναν βαρύ ζυγό τεσσάρων αιώνων, η Ορθόδοξη Εκκλησία με όλες τις δυνάμεις της 

στήριξε ενεργά τον ξεσηκωμό του λαού για την ελευθερία. Όλους αυτούς τους αιώνες δουλείας 

που προηγήθηκαν, αυτή υπήρξε ο στυλοβάτης και η “μάνα” που τροφοδοτούσε το δοκιμαζόμενο 
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precederam, foi o pilar e a “mãe” que alimentava a nação posta à prova com a esperança 
e a fé na independência através de seu multifacetado trabalho espiritual, pastoral, 
educacional, administrativo e militar. Assim, o helenismo na sua continuação histórica 
caminhou de mãos dadas com a Igreja Ortodoxa na preservação da identidade helênica,  
como dois pilares inseparáveis, coexistindo lado a lado em períodos de ocupação 
estrangeira e de escravidão, mutuamente se apoiando e se influenciando, ao 
objetivarem desarmar qualquer tipo de tirania que oprimisse a nação, em sua liberdade 
e independência. 

Ao completar os 200 anos desde o início da luta e das operações de guerra do 
helenismo escravizado contra o Império Otomano, aquela explosão espontânea dos 
gregos parece improvável nos dias de hoje. Quais forças espirituais e psíquicas agiram 
no mundo interior daquele povo simples, porém subjugado, após séculos de escravidão 
por um conquistador estrangeiro e de outra religião? Quase todos os pesquisadores, 
historiadores e também testemunhas oculares que escreveram sobre o “milagre” de 
1821, gregos e estrangeiros, seja em memórias ou em livros históricos, reconhecem o 
papel essencial e decisivo desempenhado pela Igreja Ortodoxa, pelo povo e pelo clero, 
tanto na preparação como durante a luta, mas também no curso posterior e na criação 
do Estado grego moderno. 

Os elos de coesão e os fatores espirituais que contribuíram para a preservação 
e reconstrução dos elementos que constituem a identidade da nação grega foram:  
a) a fé cristã, por meio da qual o povo manteve-se conectado nos séculos anteriores;  
b) a língua grega comum falada; c) as tradições, hábitos e costumes comuns;  
d) a memória histórica e diacrônica comum vivenciada no presente; e) a vontade 
e a fé partilhadas em prol de um futuro estado livre e independente. Os mesmos 
elementos foram usados pelo historiador Heródoto para identificar as características 
dos gregos diante da ameaça persa 2200 anos antes do levante de 1821. Todos esses 
fatores constituíram o elo e legado do Império Romano Oriental (Império Bizantino), 
cuja sede era Constantinopla, vínculo esse que permaneceu e se reconstituiu na 
Igreja Ortodoxa, assim como o legado helênico da Antiguidade também preservado 
e registrado ao longo dos anos sombrios de Império Turco no ventre da Igreja e nas 
escolas monásticas, onde foram copiados pelos copistas os manuscritos antigos.

Έθνος με την ελπίδα και την πίστη για ανεξαρτησία, μέσα απο το πολύπλευρο και πολυσήμαντο 

πνευματικό, ποιμαντικό, εκπαιδευτικό, διοικητικό και στρατιωτικό της έργο. Έτσι, ο Ελληνισμός 

στην ιστορική του συνέχεια συμπορεύτηκε με την Ορθόδοξη Εκκλησία στην διατήρηση της 

ταυτότητάς του σαν δύο αχώριστοι πυλώνες, όπου σε περιόδους ξένης κατοχής και δουλείας 

εμφανίζονται να συνυπάρχουν, να βαδίζουν πλάι-πλάι, να αλληλοεξαρτιώνται και να επιδρά 

παράλληλα ο ένας στον άλλο, με τέτοιον τρόπο, που σκοπό έχει την αποτίναξη οποιασδήποτε 

τυρρανίας που καταπιέζει το΄Εθνος, την ελευθερία και την ανεξαρτησία του.

Στην συμπλήρωση των 200 χρόνων εφέτος απο την έναρξη του Αγώνα και των πολεμικών 

επιχειρήσεων του σκλαβωμένου ελληνισμού, ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκείνο 

το αυθόρμητο ξέσπασμα των Ελλήνων φαντάζει τη σημερινή εποχή σαν κάτι το αδύνατο.   

Ποιές πνευματικές και ψυχικές δυνάμεις ενήργησαν μέσα στον εσωτερικό κόσμο του απλού, 

αλλά σκλαβωμένου λαού, μετά από αιώνες δουλείας σε έναν ξένο και αλλόθρησκο κατακτητή; 

Όλοι σχεδόν οι ερευνητές, ιστορικοί αλλά και αυτόπτες μάρτυρες που ασχολήθηκαν και έγραψαν 

για το “θαύμα” του εικοσιέννα, Έλληνες και ξένοι, είτε σε απομνημονεύματα, είτε σε ιστορικά 

συγγράματα, ομολογούν τον ουσιαστικό και καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η Ορθόδοξη 

Εκκλησία, λαός και κλήρος, τόσο στην προπαρασκευή του Αγώνα, όσο κατά την διάρκεια αλλά 

και στην μετέπειτα πορεία και δημιουργία του πρώιμου σύγχρονου Ελληνικού Κράτους.

Οι συνεκτικοί δεσμοί και πνευματικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην διατήρηση 

και ανασυγκρότηση των στοιχείων, που αποτελούν την ταυτότητα του Ελληνικού Έθνους 

ήταν: α) η χριστιανική πίστη, με την οποία στούς προηγούμενους αιώνες συνδέθηκε ο λαός,  

β) η ομιλούμενη κοινή ελληνική γλώσσα, γ) οι κοινές παραδόσεις, ήθη και έθιμα, δ) η κοινή 

ιστορική και διαχρονική μνήμη βιουμένη στο παρόν και ε) η κοινή θέληση και πίστη για ένα 

μέλλον σε ένα ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος. Τα ίδια στοιχεία είχε χρησιμοποιήσει και ο 

ιστορικός Ηρόδοτος προσδιορίζοντας τα χαρακτηριστικά του Ελληνικού Έθνους μπροστά 

στην περσική απειλή, 2200 χρόνια πρίν απο τον ελληνικό ξεσηκωμό του 1821. Όλοι αυτοί οι 

παράγοντες αποτελούσαν τον συνδετικό κρίκο και κληρονομιά του χιλιόχρονου Ανατολικού 

Ρωμαικού Ορθόδοξου Κράτους με έδρα την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος συνδετικός κρίκος 

παρέμεινε και ανασυγκροτήθηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως επίσης, και η κληρονομιά της 

Αρχαίας ελληνικης γραμματείας, η οποία και αυτή διατηρήθηκε και αντιγράφηκε στα σκοτεινά 

χρόνια της Τουρκοκρατίας, μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας και στις μοναστηριακές σχολές 

αντιγραφής αρχαίων χειρογράφων.
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Quando, após uma longa e milenar presença gloriosa, a famosa Bizâncio caiu, 
ou melhor dizendo, o Império Bizantino, como era chamado, e também a Rumélia2, 
ambos acabaram perdendo sua identidade política, e o mundo intelectual foi 
forçado a se refugiar no Ocidente, onde desempenhou um muito importante papel 
no Renascimento das letras gregas. O povo conquistado experimentou o confisco de 
suas propriedades, massacres, islamização violenta, e, sobretudo, a captura em massa 
de crianças pequenas, arrancadas à força de suas famílias para serem islamizadas 
e recrutadas pelo terrível batalhão dos fanáticos janízaros3 ou, após um rigoroso 
treinamento, para tornarem-se membros da corte imperial dos otomanos. Tudo isto 
degradou e dizimou os gregos, que ficaram abalados em seu psiquismo. A “lamentação” 
que se seguiu à conquista dos territórios gregos considerou a perda da liberdade como 
um mal enorme para a fé e a religião. 

Imediatamente após a conquista de Constantinopla (1453), Mohammed ii, ciente 
da influência que a Igreja exercia sobre os gregos, restaurou a cátedra patriarcal que 
estava vaga4, e por sua ordem, um sínodo de bispos elegeu Γεώργιος-Γεννάδιος Σχολάριος 
/ Giorgous-Gennadius Scholarios, o primeiro patriarca após a queda. O sultão também 
concedeu vários privilégios ao patriarcado, bem como delegou ao patriarca o mais 
alto posto dο comando administrativo. Assim o fez por razões políticas, uma vez que 
os conquistadores poderiam, desta forma, comandar mais facilmente os milhões de 
cristãos escravizados. Portanto, o patriarca tornou-se o “Etnarca”, pois, além do poder 
religioso, detinha os poderes político e judicial e representava os cristãos ortodoxos, 
pelos quais, de certa maneira, era responsável perante o sultão otomano. A Igreja tirou 
pleno proveito desses privilégios para proteger seu rebanho ortodoxo, para fortalecer 
sua fé cristã e para preservar suas tradições culturais e a coesão étnica.

O patriarcado, então, substituiu em muitos casos o aparato administrativo do 
Império Otomano, visto que o clero e a maior parte da Igreja possuíam os conhecimentos 
administrativos necessários que haviam adquirido durante a longa vida do Império 
Bizantino. Por conseguinte, a Igreja, como uma instituição organizada, assumiu 
as rédeas da administração e a responsabilidade da educação, principalmente no 
período sombrio dos primeiros anos, 1480-1530, quando as escolas estavam fechadas 
nas regiões gregas dependentes dos turcos. O povo mobilizou-se em seu entorno e, 
com o zelo dos monges e sacerdotes, conseguiu manter suas tradições, sua fé cristã e 
sua identidade enquanto povo.

Όταν μετά απο μια μακραίωνη και χιλιόχρονη ένδοξη παρουσία το φημησμένο Βυζάντιο 

έπεσε, ή πιό σωστά, το Ανατολικό Ρωμαïκό Κράτος όπως ονομαζόταν, η Ρούμελη2, και έχασε 

την πολιτική του ταυτότητα, ο πνευματικός κυρίως κόσμος εξαναγκάστηκε και κατέφυγε στην 

Δύση, όπου εκεί έπαιξε ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην Αναγέννηση των ελληνικών γραμμάτων. 

Ο κατακτημένος λαός δοκίμασε την αρπαγή των περιουσιών τους, τις σφαγές, τον βίαιο 

εξισλαμισμό και, κυρίως το παιδομάζωμα, μικρά παιδιά που με την βία τα άρπαζαν από τις 

οικογένειές τους, εξισλαμίζονταν και στρατολογούνταν για την επάνδρωση τού φοβερού 

τάγματος των φανατικών γενιτσάρων3, ή αποτελούσαν, μετά από σκληρή εκπαίδευση,  

τα στελέχη της αυτοκρατορικής αυλής των Οθωμανών. Όλα αυτά, εξαθλίωσαν και αποδεκάτισαν 

τους εναπομείναντες Έλληνες και κλόνισαν τον ψυχισμό τους. Ο «θρήνος» που ακολουθούσε 

την κατάκτηση των ελληνικών περιοχών θεωρούσε την απώλεια της ελευθερίας ως ένα μεγάλο 

κακό για την πίστη και τη θρησκεία.

Αμέσως μετά την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης (1453), ο Μωάμεθ Β΄, επειδή είχε 

αντιληφθεί την επιρροή που ασκούσε η Εκκλησία στο Γένος, αποκατέστησε την πατριαρχική 

θέση που είχε μεινει κενή4, και με εντολή του μια σύνοδος επισκόπων εξέλεξε τον Γεώργιο 

Γεννάδιο Σχολάριο, πρώτο πατριάρχη μετά την άλωση. Επίσης παραχωρήθηκαν από τον 

σουλτάνο διάφορα προνόμια προς το Πατριαρχείο, όπου σε αυτήν την ενέργεια τον ώθησαν 

και πολιτικοί λόγοι, καθώς η αναγνώρισή του σαν το ανώτερο κέντρο διοίκησης, έδινε 

στους κατακτητές την δυνατότητα να διοικούν με μεγαλύτερη ευχέρεια τα εκατομμύρια των 

υπόδουλων χριστιανών. Έτσι, ο πατριάρχης έγινε ο «Eθνάρχης» που είχε, όχι μόνο θρησκευτική 

αλλά πολιτική και δικαστική εξουσία και, εκπροσωπούσε τους ορθόδοξους χριστιανούς για τους 

οποίους, κατα κάποιον τρόπο ήταν υπεύθυνος απέναντι στον οθωμανό σουλτάνο. Τα προνόμια 

αυτά εκμεταλλεύθηκε στο έπακρο η Εκκλησία, για να προστατεύσει το ορθόδοξο ποίμνιό της, 

να το ενισχύσει στη χριστιανική πίστη και να διατηρήσει τις πολιτιστικές του παραδόσεις και 

την εθνική του συνοχή.

Το Πατριαρχείο τότε αντικατέστησε σε πολλές περιπτώσεις τον διοικητικό μηχανισμό 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, διότι οι κληρικοί και τα περισσότερα στελέχη της Εκκλησίας 

διέθεταν τις απαιτούμενες διοικητικές γνώσεις τις οποίες είχαν αποκτήσει κατά τη διάρκεια 

της μακραίωνης ζωής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Με αυτόν τον τρόπο, η Εκκλησία, σαν 

θεσμός οργανωμένος ανέλαβε τα ηνία της διοίκησης, και την ευθύνη της παιδείας, κυρίως στην 

σκοτεινή περίοδο των πρώτων χρόνων, 1480-1530, που δεν λειτουργούσαν σχολεία στις υπό των 

Τούρκων εξαρτώμενες ελληνικές περιοχές. Ο λαός συσπειρώθηκε γύρω απο αυτήν, όπου με τον 

ζήλο των μοναχών και ιερέων, κατάφερε να κρατήσει τις παραδόσεις, την χριστιανική πίστη και 

την εθνική του ταυτότητα. 



a revo
lu

ção
 grega d

e 1821: h
in

o
 à liberd

ad
e. 200 an

o
s d

a grécia m
o

d
ern

a
η

 ε
λλ

η
ν

ικ
η

 ε
π

αν
ασ

τα
ση

 τ
ο

υ 
18

21
: ο

 υ
μ

ν
ο

σ 
γι

α 
τη

ν
 ε

λε
υθ

ερ
ια

. τ
α 

20
0 

χρ
ο

ν
ια

 τ
η

σ 
συ

γχ
ρο

ν
η

σ 
ελ

λα
δα

σ

78 79

A liberdade em Cristo que a Igreja transmitiu e manteve os gregos unidos em 
circunstâncias tão adversas, expressava-se através de inúmeros eventos da vida 
cotidiana, como as festas, a dança, o espírito social em geral dentro da comunidade  
e nas diversas celebrações eclesiásticas. Os ensinamentos dos padres piedosos (muitos 
dos quais estudaram na Europa), como de Ηλίας Μηνιάτης / Elias Miniatis, de Ευγένιος 
Βούλγαρης / Eugenios Voulgaris, de Νικηφόρος Θεοτόκης / Nikiforos Theotokis e outros, 
ajudaram e encorajaram o povo grego a manter a unidade, não obstante as dificuldades 
da ocupação turca, a vida cristã virtuosa e as tradições populares. Κωνσταντίνος  
N. Σάθας / Konstantinos N. Sathas afirma que dos 1500 eruditos daquela época, mais de 
1000 eram clérigos. Tais pessoas cultivaram em seus compatriotas o amor ardente pela 
pátria e igualmente pela liberdade e pela vida cristã.

Vale particularmente mencionar  a obra divina do padre Κοσμάς ο Αιτωλός 
/ Cosme da Etólia (1714-1779), confessor e evangelizador, que durante 18 anos, 
arriscando sua própria vida, percorreu todas as regiões escravizadas, onde, como 
o apóstolo Paulo, realizou quatro grandes viagens ensinando a Palavra de Deus, 
fundando escolas e incutindo o espírito de liberdade e educação no povo oprimido. 
Cosme da Etólia tentou frear o fenômeno da islamização e, em suas viagens, pregava 
a necessidade de socorrer e dar assistência às famílias mais pobres, principalmente 
aos órfãos, seguindo o exemplo dos Padres da Igreja dos primeiros séculos cristãos.  
Tendo estudado literatura e educação grega antiga, mas acima de tudo sendo um 
profundo conhecedor do ensino cristão, incitava os pais e os responsáveis para  
a fundação de escolas, de modo que as crianças pudessem aprender a língua grega, 
dizendo-lhes tipicamente: “Vocês não veem que a nossa geração ficou grosseira por 
causa da falta de estudo, e nos tornamos qual feras?”. Quanto à necessidade de fundar 
escolas, dizia: “a escola ilumina as pessoas, abre os olhos dos cristãos. E vocês, pais, 
mandem seus filhos às escolas e os eduquem dentro da moral cristã. Pecam muito em 
deixá-los sem estudos e cegos. É melhor deixá-los pobres porém com educação, do que 
ricos e ignorantes”.

Inúmeros outros clérigos da Igreja participaram ativamente antes e durante 
o período da luta para liberdade de 1821. Muitos eram membros da “Filikí Eteria”5,  
a organização secreta preparatória que inseriu à luta muitas pessoas notáveis as quais 
devido sua posição importante poderiam colaborar de forma efetiva. O primeiro  
a hastear a bandeira da Revolução foi o Metropolita Παλαιών Πατρών Γερμανός / 
Germano da Velha Patras6. Outros se tornaram mártires contemporâneos, como  

Η εν Χριστώ ελευθερία που μετέδιδε η Εκκλησία, και κράτησε ενωμένους τους Έλληνες 

σε τόσο αντίξοες περιστάσεις, εκφραζόταν δια πλήθους εκδηλώσεων της καθημερινής ζωής, 

όπως τα πανηγύρια, το χορό, το κοινωνικό πνεύμα γενικά μέσα στην κοινότητα και τις διάφορες 

εκκλησιαστικές γιορτές. Οι διδαχές φωτισμένων ιερέων (πολλοί απο τους οποίους σπούδασαν 

στην Ευρώπη), όπως του Ηλία Μηνιάτη, του Ευγένιου Βούλγαρη, του Νικηφόρου Θεοτόκη κ.α., 

βοήθησαν και ενθάρρυναν τον ελληνικό λαό, παρ΄ όλες  τις δυσκολίες της τουρκικής κατοχής,   

να διατηρεί την ενότητα, την ενάρετη χριστιανική ζωή και τις παραδόσεις του Έθνους.  

Ο Ν. Σάθας δηλώνει ότι από τους 1500 λόγιους της εποχής εκείνης, πάνω από τους 1000 ήσαν 

κληρικοί. Οι άνθρωποι αυτοί καλλιέργησαν στους συμπατριώτες τους πύρινη αγάπη προς την 

πατρίδα και εξίσου προς την ελευθερία και χριστιανική ζωή. 

Αξίζει ιδιαίτερα να αναφερθεί το θεάρεστο έργο του παπά Κοσμά του Αιτωλού  

(1714-1779), ομολογητή και διδασκάλου του Ευαγγελίου, όπου για 18 ολόκληρα χρόνια με κίνδυνο 

της ζωής του, περιέτρεξε όλες τις σκλαβωμένες περιοχές, όπου σαν άλλος Απόστολος Παύλος, 

πραγματοποίησε τέσσερις μεγάλες περιοδείες διδάσκοντας τον Λόγο του Θεού, ιδρύοντας 

σχολεία και εμφυσώντας το πνεύμα της ελευθερίας και παιδείας στον καταπιεσμένο λαό.  

Ο Κοσμάς ο Αιτωλός, προσπάθησε να μειώσει το φαινόμενο του εξισλαμισμού και, στις 

περιοδείες του κήρυττε την ανάγκη περίθαλψης και φροντίδας των φτωχώτερων οικογενειών, 

κυρίως των ορφανών παιδιών, έχοντας σαν πρότυπο τους Πατέρες της Εκκλησίας των πρώτων 

χριστιανικών αιώνων. Σπουδαγμένος την αρχαία ελληνική γραμματεία και παιδεία, αλλά πάνω 

από όλα βαθειά γνώστης της χριστιανικής διδασκαλίας, προέτρεπε να δίνεται βάση από τους 

γονείς και τους υπευθύνους στην ίδρυση σχολείων, για να μαθαίνουν τα παιδιά την ελληνική 

γλώσσα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Δεν βλέπετε ότι αγρίεψεν το Γένος μας από την 

αμάθειαν και εγίναμεν ωσάν τα θηρία». Σχετικά για την ανάγκη να ιδρυθούν σχολεία έλεγε: 

«το σχολείον φωτίζει τους ανθρώπους, ανοίγει τα μάτια των χριστιανών. Και εσείς γονείς να 

στέλνετε τα παιδιά σας εις τα σχολεία και να τα εκπαιδεύετε με χριστιανικά ήθη. Αμαρτάνετε 

πολύ να τα αφήνετε αγράμματα και τυφλά. Καλύτερα να τα αφήνετε φτωχά και γραμματισμένα, 

παρά πλούσια και αγράμματα». 

Αναρίθμητοι άλλοι κληρικοί της Εκκλησίας έλαβαν μέρος ενεργά, πρίν και κατά την 

διάρκειά του στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821. Πολλοί  ήταν μέλη της «Φιλικής Εταιρείας»5, 

της προπαρασκευαστικής μυστικής οργάνωσης που μύησε πολλές προσωπικότητες, πού λόγω 

της σημαντικής τους θέσης, θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στον αγώνα αποτελεσματικά. 

Πρώτος ύψωσε τη σημαία της Επαναστάσεως ο Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός6. 

Άλλοι, έγιναν σύγχρονοι μάρτυρες, όπως η θυσία του πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄, που ήταν και 
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o Patriarca Gregório V, exemplo de auto-sacrifício pela sua nação. Dessa forma, mesmo 
lhe sendo dada a oportunidade de se salvar, o patriarca não abandonou seu rebanho, 
respondendo aos superiores que lhe pediam para  ir embora: “Não me exortem a 
partir, minha morte beneficiará mais do que minha vida”. Dezenas de outros clérigos, 
seguindo o espírito pastoral da Igreja, o do sacrifício, como o Bispo Isaías de Salona; 
os padres Παπαφλέσσας / Papaflessas, Αθανάσιος Διάκος / Athanássios Diakos, Άνθιμος 
Γαζής / Ánthimos Gazís; os padres presos de Trípoli, Larissa e Creta; os inúmeros 
clérigos anônimos, participaram ativamente da luta junto ao povo, conduzindo os 
gregos à independência e à liberdade. François Pouqueville, cônsul Francês em Patra 
em 1814, observa que 6000 padres e monges morreram na luta pela liberdade. Já o cônsul 
da Itália daquela época, Domenico Origono relata que os turcos tentavam prender o 
maior número possível de padres, considerando-os incentivadores da revolução.

Embora muitos outros fatores tenham contribuído para a luta de libertação 
de 1821, a Igreja Ortodoxa, durante os quatrocentos anos de sujeição, foi a grande 
força espiritual que uniu e sustentou o helenismo, preservando a língua grega através 
de seus textos litúrgicos e impedindo a assimilação dos subjugados gregos pelos 
conquistadores.  Naquele período decisivo, sem a contribuição da Igreja, o povo grego 
corria o risco de desaparecer do Império Otomano. Admite-se o fato de que após  
a conquista de Constantinopla pelos Otomanos, a Igreja Ortodoxa permaneceu  
como a única força organizada dos gregos escravizados. O centro da religião cristã,  
ou seja, o Patriarcado tornou-se um centro da identidade coletiva, uma vez que religião  
e hipóstase identitária  haviam se identificado na consciência do grego escravizado. 

Após a independência e a criação do, em desenvolvimento, Estado Grego 
Moderno, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης / Theódoros Kolokotronis, o líder e a alma da luta, 
em um discurso seu aos alunos das primeiras escolas livres, no Pnyx de Atenas, disse: 
“Devem resguardar vossa fé e firmá-la, porque quando apanhamos as armas, dissemos 
em primeiro lugar em nome da Fé e depois em nome da Pátria”. De qualquer forma o 
grego, historicamente desde o imortal Homero, nunca separou sua religião de sua vida 
cotidiana. É por isso que a Revolução Grega aconteceu “em nome de Cristo e da Hellas”. 
Rigas Feraios (precursor e pioneiro na preparação da luta de 1821 e do Iluminismo  
neo-helênico), disse com voz trovejante: “Venham com um zelo nesse tempo para 
fazermos o juramento sobre a Cruz”. Quanto a Adamántios Koraís (estudioso e guia 
espiritual da Revolução Grega), disse: “Somente a força do Evangelho pode salvar  
a autonomia do povo grego”.

είναι ένα παράδειγμα αυτοθυσίας υπέρ του έθνους του. Διότι αν και του δόθηκε η δυνατότητα 

να σωθεί, ο πατριάρχης δεν εγκατέλειψε το ποίμνιό του, απαντώντας στους προκρίτους που 

του ζητούσαν να φύγει: «Μη με προτρέπετε να φύγω, θα ωφελήση περισσότερον ο θάνατός 

μου παρά η ζωή μου.” Δεκάδες άλλοι κληρικοί, ακολουθώντας το θυσιαστικό ποιμαντικό 

πνεύμα της Εκκλησίας, όπως ο επίσκοπος των Σαλώνων, Ησαΐας, ο ιερέας Παπαφλέσσας, ο 

Αθανάσιος Διάκος, ο Άνθιμος Γαζής, οι φυλακισμένοι ιερείς της Τριπολιτσάς, της Λάρισας και 

της Κρήτης, καθώς και αμέτρητοι ανώνυμοι κληρικοί, έλαβαν μέρος ενεργά στον αγώνα μαζί με 

το λαό, οδηγώντας το Έθνος στην ανεξαρτησία και ελευθερία. Ο François Pouqueville, γάλλος 

πρόξενος στην Πάτρα το 1814, σημειώνει ότι 6.000 ιερείς και μοναχοί έπεσαν στον αγώνα για την 

ελευθερία. Αλλά και ο Πρόξενος της Ιταλίας εκείνη την εποχή, Domenico Origono, αναφέρει 

ότι οι Τούρκοι προσπαθούσαν να συλλάβουν τους περισσότερους ιερείς, θεωρώντας τους 

εμψυχωτές της επανάστασης.

Παρ΄ όλο που και άλλοι παράγοντες συμβάλλανε στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821,  

η Ορθόδοξη Εκκλησία,  στα τετρακόσια χρόνια της σκλαβιάς ήταν η μεγάλη πνευματική δύναμη, 

που ενοποίησε και συγκράτησε τον ελληνισμό, διατηρώντας την ελληνική γλώσσα, μέσα από 

τα λειτουργικά της κείμενα και, εμποδίζοντας  την αφομοίωση των υποδούλων Ελλήνων από 

τους κατακτητές. Την κρίσιμη εκείνη περίοδο χωρίς την συμβολή της Εκκλησίας, το ελληνικό 

Έθνος κινδύνευε να εξαφανισθεί από την οθωμανική αυτοκρατορία. Είναι παραδεκτό το γεγονός 

ότι μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Οθωμανούς, η Ορθόδοξη Εκκλησία 

παρέμεινε η μόνη οργανωμένη δύναμη των Ελλήνων μέσα στο υπόδουλο Γένος. Το κέντρο της 

χριστιανικής θρησκείας, δηλαδή το Πατριαρχείο, έγινε εθνικό κέντρο συλλογικής ταυτότητας, 

αφού θρησκεία και εθνική υπόσταση είχαν ταυτιστεί στη συνείδηση του υπόδουλου Έλληνα.

Μετά την ανεξαρτησία και την δημιουργία του πρώιμου Ελληνικού κράτους, ο Θεόδωρος 

Κολοκοτρώνης, αρχηγός και ψυχή του αγώνα, σε ένα λόγο του μπροστά  στούς μαθητές των 

πρώτων ελεύθερων σχολείων, στην Πνύκα της Αθήνας, αναφέρει: «Πρέπει να φυλάξετε την 

πίστη σας και να τη στερεώσετε, διότι, όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπέρ Πίστεως 

και έπειτα υπέρ Πατρίδος». Ο Έλληνας άλλωστε ποτέ δεν ξεχώρισε ιστορικά τη θρησκεία 

του από τη ζωή του, αρχής γενομένης από τον αθάνατο  Όμηρο. Γι’ αυτό και η Ελληνική 

Επανάσταση έγινε «στο όνομα του Χριστού και της Ελλάδας». Ο Ρήγας Φεραίος (πρόδρομος 

και πρωτεργάτης στην προετοιμασία του αγώνα του 1821 και του Νεοελληνικού Διαφωτισμού), 

βροντοφώνησε: «Ελάτε μ’ ένα ζήλο σε τούτο τον καιρό, να κάμωμεν τον όρκο επάνω στο Σταυρό».  

Ο δε Αδαμάντιος Κοραής (λόγιος και πνευματικός αρχηγός της Ελληνικής Επανάστασης), είπε: 

«Μόνο του Ευαγγελίου η δύναμις ημπορεί να σώση την αυτονομίαν του γένους». 
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A Revolução Grega foi um evento político importante na história da Europa 
do século XIX, pois corporificou os anseios de um povo subjugado – povo esse que 
deu origem à democracia, ao “dialogar livremente” e ao antigo humanismo – em sua 
reivindicação pela liberdade e para a formação do Estado-nação no contexto da criação 
de nações que passaram a constituir o novo mapa europeu no século xviii. A Igreja 
Ortodoxa, em sua rica tradição, recebeu do helenismo os elementos mais valiosos e 
seletivos, os ampliou, os transmutou, os converteu ao cristianismo, fez deles um  modo 
de vida, de forma que esses elementos “coloriram” intensamente a vida e a morte dos 
mártires, dos santos, dos confessos da fé, no ensinamento dos Padres, mas também 
dos milhares de cristãos fiéis que foram martirizados durante o domínio Otomano. 
Para a Ortodoxia, a liberdade é o ambiente natural no qual a pessoa humana é, 
 se desenvolve e se realiza, e a verdadeira liberdade é a possibilidade de comunhão do 
homem com Deus e seus semelhantes, livremente e não sob sujeição.

notas do revisor

1  Tal data é celebrada pela Grécia, Chipre e pelas comunidades gregas 
ao redor do mundo como marco do não alinhamento da Grécia com os países 
do Eixo, no contexto da Segunda Guerra Mundial. O “não” alude à resposta 
dada pelo primeiro-ministro grego Ioannis Metáxas (em exercício de 4 de agosto 
de 1936 a 29 de janeiro de 1941) ao ultimato feito pelo ditador italiano Benito 
Mussolini em 28 de outubro de 1940, o que desencadeou a Guerra Greco-Italiana. 
O evento passou a ser comemorado durante a guerra e se tornou o segundo mais 
importante feriado cívico da Grécia.

2  Termo histórico que designava a área atualmente referida como Bálcãs 
ou Península Balcânica quando constituía parte do domínio e era administrada 
pelo Império Turco Otomano.

3  Os “janízaros” ou “janíçaro” (terminologia de origem turca Yeniçeri, 
cujo significado é “Nova Força”) eram a elite do exército dos sultões otomanos, 
responsáveis diretos pela preservação de sua integridade. Era constituída por 
crianças cristãs capturadas em guerras – geralmente entre os 5 e 7 anos – ou 

Η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός για την ιστορία της 

Ευρώπης κατά τον 19ο αιώνα, διότι ενσάρκωνε τους πόθους ενός – σκλαβωμένου λαού, όπου 

αυτός ο λαός γέννησε την δημοκρατία, το “ελευθέρως διαλέγεσθαι” και τον αρχαίο ανθρωπισμό 

–, για την διεκδίκηση της ελευθερίας του και για την συγκρότηση εθνικού κράτους στο πλαίσιο 

της δημιουργίας ενός νέου χάρτη εθνικών κρατών στην Ευρώπη τον 18ο αιώνα. Η Ορθόδοξη 

Εκκλησία, στην πλούσια παράδοσή της, παρέλαβε από τον Ελληνισμό τα πλουσιότερα και 

εκλετικτά στοιχεία, τα επεξέτεινε, τα μεταστοιχείωσε, τα εκχριστιάνισε, τα έκανε τρόπο ζωής, 

όπου τα στοιχεία αυτά “χρωμάτισαν” έντονα τη ζωή και το θάνατο των μαρτύρων, των αγίων, 

των Ομολογητών της πίστεως, τη διδασκαλία των Πατέρων, αλλά και των χιλιάδων πιστών 

χριστιανών που μαρτύρησαν επί Τουρκοκρατίας. Γιατί η Ορθοδοξία βλέπει την ελευθερία 

ως το φυσικό περιβάλλον που αναπτύσεται και πραγματώνεται το ανθρώπινο πρόσωπο, 

και πραγματική ελευθερία είναι η δυνατότητα κοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό και τούς 

συνανθρώπους του, ελεύθερα και όχι αναγκαστικά.

σημειωσεισ τοy επιμελητη

1  Η επέτειος αυτή εορτάζεται στην Ελλάδα, στην Κύπρο και  στις Ελληνικές 

Κοινότητες σε όλον τον κόσμο, σαν ένα σημείο αναφοράς για την μη ανάμειξη και 

συμμετοχή της Ελλάδος στις χώρες του Άξονα, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου 

Παγκοσμίου Πολέμου. Το “oxi” είναι αναφορά στην απάντηση που δόθηκε από τον 

Έλληνα Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά (04 Αυγούστου 1936 έως 29 Ιανουαρίου 1941), 

στο τελεσίγραφο που δόθηκε από τον Ιταλό δικτάτορα Μπενίτο Μουσσολίνι, δια μέσου 

του ιταλού πρεσβευτή στην Αθήνα, Εμμανουέλε Γκράτσι στις 28 Οκτωμβρίου του 1940, 

όπου ξέσπασε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος. Η Επέτειος συνέχισε να εορτάζεται κατά τη 

διάρκεια του πολέμου και έγινε η δεύτερη μεγάλη εθνική αργία της Ελλάδος.

2  Γεωγραφικός και ιστορικός όρος που προσδιόριζε την περιοχή που σήμερα 

αναφέρεται στα Βαλκάνια, ή Βαλκανική Χερσόνησο, όταν ανήκε στην επικράτεια της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

3  Οι “Γενίτσαροι”, ή “γενίτσαρος” (τουρκικός όρος του οποίου η σημασία είναι, 

“Nέα ισχύς”), ήταν επίλεκτη μονάδα στον στρατό των οθωμανών σουλτάνων και 

ήταν υπεύθυνοι για την διατήρηση της ακεραιότητάς τους. Αποτελούνταν από παιδιά 
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entregues compulsoriamente pelas famílias como tributo ao sultão, escravizadas 
e convertidas ao Islã. A adoção dessa prática, por parte dos otomanos, se 
justificava no fato de que um exército de cristãos convertidos e afastados de sua 
identidade natal prestariam mais facilmente lealdade ao sultão no caso de uma 
ação sua contra os próprios turcos, que possivelmente poderiam se voltar contra 
o governante, mantendo-se fiéis ao seu povo e às suas famílias.

4  A falta de documentação sobre algumas questões de ordem religiosa 
que antecederam em alguns anos a tomada de Constantinopla não permitem os 
historiadores afirmar com precisão quem era o patriarca a época da ocupação 
turca, tampouco o que teria sucedido em relação a ele. Devido à tais controvérsias, 
apenas o que se pode afirmar é que Giorgous-Gennadius Scholarios é instituído 
pelo sultão Mohammed II o primeiro patriarca do período histórico inaugural da 
invasão turca.

5  A “Filikí Eteria” é especificamente tratada no artigo A Filikí Eteria 
– “Sociedade dos Amigos” e seu papel na preparação da Revolução Grega, que se 
encontra nessa mesma seção do presente livro.

6  Personagem histórico que aparece na pintura de Theodoros P. Vryzakis 
“Germano da Velha Patras abençoando a bandeira da Revolução” (1865), que foi  
a obra selecionada para ilustrar a capa do presente livro.

χριστιανών που αρπάχτηκαν στις μάχες – ηλικίας 5 με 7 χρονών περίπου – ή δόθηκαν 

υποχρεωτικά από τις ίδιες τις οικογένειες ως φόρος στον σουλτάνο, καθιστώντας τα 

δούλους και μεταστραφέντες στον ισλαμισμό. Η υιοθέτηση αυτής της πρακτικής από 

τους οθωμανούς ήταν δικαιολογημένη από το γεγονός ότι, ένας στρατός αποτελούμενος 

απο χριστιανούς που εξισλαμίστηκαν και ζούσε μακριά από την πατρική του ταυτότητα 

και ρίζες, θα παρείχε πιό εύκολα και με πιστότητα τις υπηρεσίες του στον σουλτάνο 

σε μια τυχόν επίθεση ενάντια των ίδιων των τούρκων, που πιθανόν θα μπορούσαν να 

στραφούν ενάντια στον κυβερνήτη, κρατώντας τους πιστούς στον λαό τους και στις 

οικογένειές τους.  

4  Η έλλειψη στοιχείων σχετικών με κάποια θρησκευτικά θέματα που 

προηγήθηκαν της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης, δεν επιτρέπουν στους ιστορικούς 

να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα για το ποιός ήταν ο Πατριάρχης την περίοδο της 

τουρκικής κατάληψης, πολύ λιγότερο τι είχε συμβεί σχετικά με εκείνον. Εξ΄ αιτίας 

αυτών των αντιθέσεων, εκείνο που μπορεί να υποστηριχθεί με βεβαιότητα είναι ότι 

ο σουλτάνος Μωάμεθ ο Β΄ εγκατέστησε τον Γεώργιο – Γεννάδιο Σχολάριο πρώτο 

Πατριάρχη μετά την τουρκική κατάκτηση.

5  Η «Φιλική Εταιρεία» αναφέρεται λεπτομερώς στο άρθρο Η Φιλική Εταιρεία 

και ο ρόλος της στην προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης και ο ρόλος της στην 

προπαρασκευή της Ελληνικής Επανάστασης, πού περιλαμβάνεται στο παρόν βιβλίο.

6  Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός είναι η ιστορική προσωπικότητα που 

παρουσιάζεται στον πίνακα ζωγραφικής του Θεόδωρου, Π. Βρυζάκη, Γερμανός Παλαιών 

Πατρών, ευλογώντας την σημαία της Επανάστασης (1865), έργο που επιλέχτηκε για να την 

εικονογράφηση του εξωφύλλου αυτού του βιβλίου.

Γύζης Νικόλαος, Το κρυφό 

σχολειό (1885-1886).

Nikolaos Gyzis, “A Escola 

Secreta” (1885-1886).
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PONTOS DE PARTIDA  
E TRAJETÓRIAS HISTÓRICAS COMUNS

George Katrougalos

Com um ano de diferença, os dois países amigos celebram a revolução da libertação de 
um e a declaração de independência do outro. Embora se encontrem em dois extremos 
do planeta, existe um paralelo entre ambos os acontecimentos, que são fundamentais 
para a suas histórias e para seus cursos subsequentes. A atitude geral da historiografia 
internacional, dentro do espírito da globalização do mundo, é contar uma “história 
global” (global history)1 em vez de narrativas nacionais.

As raízes comuns entre a revolução grega e as lutas pela libertação na América 
do Sul fazem parte das “Revoluções do Atlântico” e marcam o início da globalização do 
século xix. Apesar da derrota final de Napoleão e da tentativa da Santa Aliança de eliminar 
quaisquer vestígios de ideias revolucionárias na Europa após o Congresso de Viena em 
1825, os descendentes do jacobinismo e carbonarismo levaram tendências progressistas e 
revolucionárias para a Polônia, Itália, Espanha (durante o “Triênio Liberal”) e finalmente 
para a Grécia e para a América Latina, muitas vezes com os mesmos veteranos experientes 
das guerras napoleônicas deslocando-se de país a país.

Apesar de não existir um pólo de orientação, uma “frente liberal internacional” 
parecia estar operando ao longo de todo esse período, apoiando revoluções liberais 
em dois continentes: Europa e América do Sul2. Evidentemente, as motivações variam. 
Alguns eram revolucionários românticos, como as centenas de filelenos que lutaram e 
morreram na Revolução de 18213, outros serviram somente às suas ambições pessoais 
ou ao  oportunismo. Um exemplo clássico da primeira categoria foi Lord Byron, que 
até o último momento hesitou, se lutaria na América do Sul ou na Grécia. Como 
escreveu Eric Hobsbawm em A era das revoluções: “...o filelenismo desempenhou um 
papel na mobilização da esquerda europeia na década de 1820, semelhante ao papel 
que o apoiou à República espanhola desempenharia no final da década de 1930”4. 

ΚΟΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Γιώργος Κατρούγκαλος

Με ένα χρόνο διαφορά γιορτάζουν οι δύο φίλες χώρες τις μεγάλες επετείους τους, την 

απελευθερωτική της επανάσταση η μία και την κήρυξη της ανεξαρτησίας της η δεύτερη. 

Μολονότι βρίσκονται στις δύο άκρες του κόσμου, υφίσταται ένας παραλληλισμός τόσο των 

δύο αυτών θεμελιωδών για την ιστορία τους γεγονότων όσο και της κατοπινής πορείας τους. 

Η γενικότερη στάση άλλωστε της διεθνούς ιστοριογραφίας, στο πνεύμα της σμίκρυνσης του 

πλανήτη από την παγκοσμιοποίηση, είναι η αφήγηση πλέον αντί των εθνικών αφηγήσεων μίας 

«παγκόσμιας ιστορίας» (global history)1.

Οι κοινές ρίζες της ελληνικής επανάστασης και των απελευθερωτικών αγώνων στη Νότια 

Αμερική αποτελούν τμήμα των «Ατλαντικών Επαναστάσεων» της πρώιμης παγκοσμιοποίησης 

του 19ου αιώνα. Παρά την οριστική ήττα του Ναπολέοντα και την προσπάθεια της Ιερής 

Συμμαχίας να εξαλείψει κάθε ίχνος επαναστατικών ιδεών στην Ευρώπη, μετά το Συνέδριο της 

Βιέννης του 1825, οι επίγονοι του ιακωβινισμού και του καρμποναρισμού εξάγουν προοδευτικές 

και επαναστατικές τάσεις στην Πολωνία, την Ιταλία, την Ισπανία (την περίοδο του Trienio 

Liberal) και τελικά στην Ελλάδα και τη Λατινική Αμερική, συχνά με τη μετακίνηση των ίδιων 

έμπειρων βετεράνων των ναπολεόντειων πολέμων από χώρα σε χώρα.

Χωρίς να υπάρχει ένα ενιαίο καθοδηγητικό κέντρο, φαίνεται να λειτουργεί όλη αυτή την 

περίοδο μια «φιλελεύθερη διεθνής», που υποστηρίζει τις φιλελεύθερες επαναστάσεις στις δύο 

ηπείρους: Ευρώπη και Νότια Αμερική2. Τα κίνητρα φυσικά ποικίλουν. Άλλοι είναι ρομαντικοί 

επαναστάτες, όπως οι εκατοντάδες φιλέλληνες που πολέμησαν και πέθαναν στην Επανάσταση 

του 18213, άλλοι υπηρέτησαν προσωπικές φιλοδοξίες ή τον τυχοδιωκτισμό τους. Κλασικό 

παράδειγμα της πρώτης κατηγορίας ήταν ο Λόρδος Βύρωνας, που μέχρι το τέλος ταλαντευόταν 

εάν θα ταξιδέψει για να πολεμήσει στη Νότια Αμερική ή στην Ελλάδα. Όπως έγραφε ο Eric 

Hobsbawm στην Εποχή των Επαναστάσεων: «…ο φιλελληνισμός έπαιξε στη συσπείρωση της 

ευρωπαϊκής Αριστεράς στη δεκαετία του 1820 ρόλο ανάλογο με αυτόν που θα έπαιζε στο τέλος 

της δεκαετίας του 1930 η υποστήριξη στην Ισπανική Δημοκρατία»4.
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O protagonista da luta pela unificação italiana Giuseppe Mazzini descreve as 
lutas e o destino de um desses die hard revolucionários, que consideravam a revolução 
como um fenômeno unificado e pan-europeu e não como uma série de movimentos 
locais ou mesmo nacionais com um propósito puramente nacional-liberacionista: 

Um dos últimos a se render às margens do Loire, ao perceber que tudo estava 

perdido, queimou a bandeira do seu batalhão, bebeu suas cinzas e fugiu para a 

Itália a fim de apressar a explosão de 1821. Tendo chegado lá, ele planejou, tendo 

adivinhado os desejos furtivos de seu país, ir e lutar pela liberdade dos gregos. 

Dois anos mais tarde, compartilhou do destino miserável que seus companheiros 

enfrentaram na Catalunha. Lá, ele presenciou mãos francesas rasgando a bandeira 

da liberdade, balas francesas ceifando vidas dos melhores filhos da Itália em 

Mataró, soldados que lutaram em Moscou participando da restauração do trono 

do despotismo e da Inquisição5.

O caso do Almirante Cochrane foi completamente diferente, e me refiro a ele 
com maiores detalhes, pois está diretamente ligado tanto à Grécia como ao Brasil. Um 
glorioso veterano das batalhas marítimas contra Napoleão, mas que, em 1817, com a 
sua expulsão vergonhosa [da marinha inglesa], realiza um pequeno anúncio em um 
dos principais jornais londrinos, colocando-se à disposição para servir militarmente 
às novas nações independentes da América. Em 1818, aceitou o convite de José de San 
Martín para lutar pela libertação da América do Sul e viajou para o Chile com vários 
outros oficiais britânicos que treinaram e lideraram a marinha revolucionária. De 
inimigo declarado da Revolução Francesa, ele chegou ao ponto de ser ouvido fazendo 
planos para libertar Napoleão de seu exílio em Santa Helena e fazer dele o governante 
de um estado sul-americano unificado.

Após as suas ações no Peru e Chile, Cochrane assumiu o comando da Marinha 
Imperial Brasileira em 21 de março de 1823. Em agosto de 1825, foi contratado 
pela Grécia para apoiar na sua luta pela independência, mas os resultados foram 
relativamente ruins. Sua principal motivação parece ter sido sempre a financeira.  
San Martín criticou sua ganância dando-lhe o apelido de “El Metálico Lord”. Por fim, 
ele deixou o Brasil, quando discordou sobre o seu salário, pago com dinheiro público, 
e após saquear navios mercantes ancorados em São Luís do Maranhão.

Ο πρωταγωνιστής του αγώνα για την ιταλική ενοποίηση Giuseppe Mazzini περιγράφει 

ως εξής τους αγώνες και την τύχη ενός από αυτούς τους die hard επαναστάτες, που θεωρούσαν 

την επανάσταση ως ένα φαινόμενο ενιαίο και πανευρωπαϊκό και όχι ως μια σειρά  τοπικών ή και 

εθνικών κινημάτων με αμιγή εθνικοαπελευθερωτικό σκοπό:

Από τους τελευταίους που παρέδωσαν τα όπλα στις όχθες του Λίγηρα, όταν είδε ότι όλα 

είχαν χαθεί, έκαψε τη σημαία του τάγματός του, ήπιε τις στάχτες της, και έφυγε στην 

Ιταλία με σκοπό να επισπεύσει την έκρηξη του 1821. Αφού έφθασε εκεί, προγραμμένος, 

επειδή είχε μαντέψει τις μύχιες επιθυμίες της πατρίδας του, πήγε να πολεμήσει για 

την ελευθερία των Ελλήνων. Δύο χρόνια αργότερα, έτρεξε να μοιραστεί τη μοίρα των 

συντρόφων του στη δυστυχία στην Καταλονία. Εκεί είχε δει γαλλικά χέρια να ξεσκίζουν το 

λάβαρο της ελευθερίας, γαλλικές σφαίρες να θερίζουν τα καλύτερα τέκνα της Ιταλίας στο 

Ματαρό, στρατιώτες που είχαν πολεμήσει στη Μόσχα να συμμετέχουν στην παλινόρθωση 

του θρόνου του δεσποτισμού και της Ιεράς Εξέτασης5.

Η περίπτωση του Ναυάρχου Κόχραν (Cochrane) ήταν εντελώς διαφορετική και 

αναφέρομαι σε αυτή πιο αναλυτικά γιατί συνδέεται άμεσα και με την Ελλάδα και με τη Βραζιλία. 

Ένδοξος βετεράνος των ναυμαχιών κατά του Ναπολέοντα, αλλά σε ατιμωτική αποστρατεία 

[του αγγλικού Ναυτικού], το 1817, διαφημίζει σε μια μικρή αγγελία σε μια από τις κορυφαίες 

εφημερίδες του Λονδίνου την διαθεσιμότητα του να υπηρετήσει στρατιωτικά τα πρόσφατα 

ανεξάρτητα έθνη στην Αμερική. Το 1818 δέχεται την πρόσκληση του José de San Martín να 

πολεμήσει υπέρ της απελευθέρωσης της Νότιας Αμερικής και ταξιδεύει στη Χιλή μαζί με 

αρκετούς άλλους Βρετανούς αξιωματικούς, που εκπαίδευσαν και καθοδήγησαν το επαναστατικό 

ναυτικό. Από ορκισμένος εχθρός της γαλλικής επανάστασης έφτασε στο σημείο να ακουστεί ότι 

έκανε σχέδια να απελευθερώσει τον Ναπολέοντα από την εξορία του στην Αγία Ελένη και να τον 

κάνει κυβερνήτη ενός ενοποιημένου κράτους της Νότιας Αμερικής.

Μετά τη δράση του στο Περού και στη Χιλή ο Κόχραν ανέλαβε στις 21 Μαρτίου 1823 τη 

διοίκηση του Αυτοκρατορικού Ναυτικού της Βραζιλίας. Τον Αύγουστο του 1825 προσλήφθηκε 

από την Ελλάδα για να υποστηρίξει τον αγώνα της για ανεξαρτησία, με σχετικά φτωχά 

αποτελέσματα. Το βασικό του κίνητρο φαίνεται ότι ήταν, πάντα, οικονομικό. Ο San Martín 

επέκρινε τη φιλαργυρία του δίνοντάς του το προσωνύμιο «El Metálico Lord». Από τη Βραζιλία 

έφυγε άλλωστε, όταν διαφώνησε για την αμοιβή του, με δημόσιο χρήμα και αφού λεηλάτησε 

εμπορικά πλοία που ήταν αγκυροβολημένα στο São Luís do Maranhão.



a revo
lu

ção
 grega d

e 1821: h
in

o
 à liberd

ad
e. 200 an

o
s d

a grécia m
o

d
ern

a
η

 ε
λλ

η
ν

ικ
η

 ε
π

αν
ασ

τα
ση

 τ
ο

υ 
18

21
: ο

 υ
μ

ν
ο

σ 
γι

α 
τη

ν
 ε

λε
υθ

ερ
ια

. τ
α 

20
0 

χρ
ο

ν
ια

 τ
η

σ 
συ

γχ
ρο

ν
η

σ 
ελ

λα
δα

σ

90 91

No entanto, mesmo nos casos em que não havia qualquer objetivo econômico, 
a influência dos militares europeus na América Latina foi ambígua. Como defende 
Hobsbawm, e Karakatsouli6 nos lembra, o legado do carbonitarismo no corpo de 
oficiais da América Latina justifica o contexto no qual frequentemente surgiram as 
ditaduras mais reacionárias do subcontinente.  

De qualquer forma, o processo da declaração de independência do Brasil não foi, 
como na Grécia ou no resto da América do Sul, um processo revolucionário desde o 
início, embora tenha sido influenciado pelas ideias liberais da época. Por outro lado, 
a independência do país surgiu da reação à tentativa antiliberal da Corte portuguesa, 
que resultou da Revolução Liberal de 1820, na tentativa de restaurar novamente seu 
poder colonial. Desde então, sua história política, tem seguido um padrão com traços 
comuns com o resto da América Latina, mas também da Grécia: intensos conflitos 
políticos e sociais com sucessivas intervenções na vida política conduzidas pelo 
exército e pelas potências estrangeiras, especialmente os eua. 

É por isso que na Grécia temos a sensação de que possuímos trajetórias históricas 
paralelas com as da América Latina, o que muitas vezes se reflete na obra de nossos 
grandes escritores. “Bolívar, tu és belo como um grego. Bolívar, até tu chegares, era 
escuridão. ... Bolívar, tu não és um sonho, tu és realidade” escreveu N. Engonopoulos, 
em 1944, em seu poema com o mesmo nome. Mikis Theodorakis quando musicalizou 
o Canto General (“Canto Geral”) de Pablo Neruda teve a sensação de que se referiria a 
uma história em comum. Mas, vice-versa, os grandes revolucionários e escritores da 
América Latina muitas vezes se referiam à Grécia desde o século xix, e não apenas 
à Grécia Antiga. Uma das características mais importantes talvez seja o caso de José 
Martí, cuja obra contém centenas de referências ao “Princípio Grego”7.

As ditaduras foram vencidas em ambos os lados do Atlântico, e, desde 
então, ambos os países desfrutaram os melhores períodos da sua história política, 
embora, evidentemente, não isentos de problemas. Nesse novo mundo multipolar, 
enfrentam desafios semelhantes, embora tenham dimensões muito diferentes.  
As contradições sociais em explosão serão tratadas por uma nova política 
progressista ou pelas tradicionais fórmulas do consenso de Washington e do 
neoliberalismo? Haverá um aprofundamento da democracia, ou a sua decadência, 
através de seu controle pelos grandes interesses econômicos e centros de corrupção? 
Estou otimista de que, desta vez, as forças democráticas de ambos os países os 
conduzirão para o lado correto da história.

Ακόμη και σε περιπτώσεις, πάντως, που δεν είχαν οικονομική σκοπιμότητα, η επιρροή 

των Ευρωπαίων στρατιωτικών στη Λατινική Αμερική ήταν αμφίσημη.  Όπως υποστηρίζει ο 

Χόμπσμπάουμ και υπενθυμίζει η Καρακατσούλη6, η κληρονομιά του καρμποναρισμού στα 

σώματα των αξιωματικών στη τη Λατινική Αμερική αποτέλεσε συχνά το πλαίσιο εντός του 

οποίου εξυφάνθηκαν οι πλέον αντιδραστικές δικτατορίες της υποηπείρου. 

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της Βραζιλίας δεν 

ήταν, όπως στην Ελλάδα ή την υπόλοιπη Νότια Αμερική εξαρχής αντικείμενο επαναστατικής 

διαδικασίας, αν και επηρεάσθηκε από τις φιλελεύθερες ιδέες της εποχής. Η ανεξαρτησία 

της χώρας προέκυψε, αντιθέτως,  από την αντίδραση στη αντιφιλελεύθερη προσπάθεια 

του πορτογαλικού Cortes, που προέκυψε από τη Φιλελεύθερη Επανάσταση του 1820,  

να αποκαταστήσει ξανά τo αποικιακό καθεστώς της. Η πολιτική της ζωή, πάντως, έκτοτε 

ακολούθησε ένα πρότυπο με κοινά χαρακτηριστικά με αυτά της υπόλοιπης Λατινικής Αμερικής, 

αλλά και της Ελλάδας: έντονες πολιτικοκοινωνικές συγκρούσεις με διαδοχικές επεμβάσεις στην 

πολιτική ζωή του στρατού και ξένων δυνάμεων, ιδίως των ηπα. 

Γι’ αυτό και στην Ελλάδα έχουμε μία αίσθηση παράλληλων ιστορικών τροχιών με τη 

Λατινική Αμερική, που αποτυπώνεται συχνά στο έργο των μεγάλων λογοτεχνών μας.  «Μπολιβάρ, 

είσαι ωραίος σαν Έλληνας. Μπολιβάρ, όσο που νάρθεις ήτανε σκοτάδια. ... Μπολιβάρ, δεν είσαι 

όνειρο, είσαι η αλήθεια» έγραφε στο ομώνυμο ποίημα ο Ν. Εγγονόπουλος το 1944. Και ο Μίκης 

Θεοδωράκης μελοποίησε το Canto General του Pablo Neruda με την αίσθηση ότι αναφέρεται σε 

μία κοινή ιστορία. Αλλά και αντίστροφα, οι μεγάλοι επαναστάτες και λογοτέχνες της Λατινικής 

Αμερικής συχνά αναφέρονταν ήδη από τον 19ο αιώνα στην Ελλάδα, και όχι μόνον στην Αρχαία. 

Χαρακτηριστικότερη ίσως η περίπτωση του José Marti, του οποίου το έργο περιέχει εκατοντάδες 

αναφορές στο «ελληνικό στοιχείο»7.

Οι δικτατορίες ξεπεράστηκαν και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού και οι δύο χώρες 

απολαμβάνουν έκτοτε τις καλύτερες περιόδους της πολιτικής ιστορίας τους, αν και, προφανώς, 

όχι χωρίς προβλήματα. Στο νέο πολυπολικό κόσμο αντιμετωπίζουν, παρά το πολύ διαφορετικό 

τους μέγεθος, παρόμοιες προκλήσεις. Θα αντιμετωπισθούν οι εκρηκτικές κοινωνικές αντιθέσεις 

με μια νέα προοδευτική πολιτική ή με τις παραδοσιακές συνταγές της συναίνεσης της Ουάσιγκτον 

και του νεοφιλελευθερισμού; Θα υπάρξει εμβάθυνση της δημοκρατίας, ή εκφυλισμός της, μέσω 

του ελέγχου της από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και κέντρα διαφθοράς; Είμαι αισιόδοξος 

ότι οι δημοκρατικές δυνάμεις και στις δύο πατρίδες θα τις φέρουν, και αυτή τη φορά, από τη 

σωστή μεριά της ιστορίας.
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A FILIKÍ ETERIA | “SOCIEDADE DOS AMIGOS”  
E SEU PAPEL NA PREPARAÇÃO DA  
REVOLUÇÃO GREGA

Elpida K. Vogli 

a fundação da sociedade 

Em 1814, foi fundada em Odessa a Φιλική Εταιρεία / Filikí Eteria (“Sociedade dos Amigos”). 
Nos dias em que reis e imperadores da Europa, sob a supervisão do chanceler anfitrião 
Klemens von Metternich,  reuniram-se com os seus políticos em Viena para redigir 
as regras do sistema pós-napoleônico, três súditos cristãos do sultão ousaram criá-la: 
na versão mais provável, no verão ou em setembro. Aparentemente, os três homens 
não estavam cientes das intenções do diplomata grego mais experiente da época, 
Ioannis Kapodistrias, que acompanhou o czar à capital austríaca, para realizar uma 
campanha de arrecadação de fundos, a fim de despertar o interesse dos delegados 
europeus e seus companheiros pelo “renascimento” educacional dos gregos, e também 
para incentivá-los a apoiar financeiramente tanto a Φιλόμουσος Εταιρεία Αθηνών / 
“Sociedade Ateniense dos Amigos das Musas” (que operava desde 1813) quanto para 
o estabelecimento de uma segunda sede, planejada para Viena. Na historiografia 
tradicional a “Sociedade dos Amigos das Musas”, tanto de Atenas como a de Viena, 
são frequentemente apresentadas como as precursoras da “Sociedade dos Amigos”.  
Porém, não é certo que seus fundadores teriam aceitado esta versão. 

Conhecemos as visões de um deles: Εμμανουήλ Ξάνθου / Emmanuil Xanthou 
(1772-1852), um pequeno comerciante de Patmos que emigrou primeiro para Esmirna, 
depois para Trieste, posteriormente para Odessa, durante pouco tempo tentou sua 
sorte comercial em Constantinopla, e depois regressou à cidade no sul da Rússia,  
onde fundou a “Sociedade dos Amigos” com Νικόλαος Σκουφάς / Nikolaos Skoufas (1779-1818) 

Η «ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ  
ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Ελπίδα Κ. Βόγλη 

η ιδρυση τησ εταιρειασ 

Το 1814 ιδρύεται στην Οδησσό η «Φιλική Εταιρεία». Τις μέρες δηλαδή που οι βασιλείς και οι 

αυτοκράτορες της Ευρώπης συγκεντρώνονταν μαζί με τους πολιτικούς τους στη Βιέννη για 

να σχεδιάσουν υπό την επίβλεψη του οικοδεσπότη καγκελάριου Klemens von Metternich 

τους κανόνες του μεταναπολεόντειου συστήματος, τρεις Χριστιανοί υπήκοοι του σουλτάνου 

αποτόλμησαν στην Οδησσό τη σύσταση της Εταιρείας: κατά την πιθανότερη εκδοχή το καλοκαίρι 

ή τον Σεπτέμβριο. Προφανώς οι τρεις άνδρες δεν γνώριζαν τις προθέσεις του πιο έμπειρου 

Έλληνα διπλωμάτη της εποχής, του Ιωάννη Καποδίστρια που συνόδευε τον τσάρο στην 

αυστριακή πρωτεύουσα, να διενεργήσει έρανο, ώστε να προκαλέσει αφενός το ενδιαφέρον των 

Ευρωπαίων συνέδρων και των συνοδών τους για την εκπαιδευτική ‘αναγέννηση’ των Ελλήνων 

και αφετέρου την οικονομική συνδρομή τους τόσο προς τη Φιλόμουσο Εταιρεία των Αθηνών 

(που λειτουργούσε από το 1813) όσο και προς τη σχεδιαζόμενη σύσταση μιας δεύτερης με έδρα 

της τη Βιέννη. Στην υπάρχουσα ιστοριογραφία η Φιλόμουσος Εταιρεία και της Αθήνας και της 

Βιέννης παρουσιάζεται αρκετά συχνά ως πρόδρομος της Φιλικής. Αλλά δεν είναι βέβαιο ότι  

οι ιδρυτές της Φιλικής αποδέχονταν αυτήν την εκδοχή. 

Γνωρίζουμε τις απόψεις του ενός: του Εμμανουήλ Ξάνθου (1772-1852), του μικρομεσαίου 
εμπόρου από την Πάτμο που μετανάστευσε αρχικά στη Σμύρνη, κατόπιν στην Τεργέστη, 
στη συνέχεια στην Οδησσό, για μικρό χρονικό διάστημα δοκίμασε την επιχειρηματική του 
τύχη στην Κωνσταντινούπολη, και έπειτα επέστρεψε στην πόλη της νότιας Ρωσίας όπου 
δημιούργησε με τον Νικόλαο Σκουφά (1779-1818) και τον Αθανάσιο Τσακάλωφ (1788-1851) 
την Εταιρεία. Κατά τη δική του εκδοχή, οι τρεις άνδρες συμφωνούσαν για το πολιτικό 
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e Αθανάσιος Τσακάλωφ / Athanássios Tsakalov (1788-1851). Em sua versão, os três homens 
concordaram sobre o impasse político da sociedade grega que permaneceu subserviente ao 
sultão. Seu objetivo, portanto, não era a disseminação da educação grega, mas desde o início 
a “libertação” da pátria por seus próprios esforços: ou seja, mobilizando gregos de origem 
étnica onde quer que estivessem1. É relevante considerar que Xanthos deu esse testemunho 
cerca de duas décadas após a fundação da Sociedade, que já havia sido acusada em contar 
principalmente com o apoio da Rússia em seus planos e também de incluir em suas fileiras 
não apenas patriotas, mas também aventureiros que estavam principalmente interessados 
em defender seus interesses privados. Além disso, foi então que em meados da década de 
1830 a história da “Sociedade dos Amigos” começou a ser escrita pelo seu protagonista,  
o secretário e líder durante os anos da Revolução Δημήτριος Υψηλάντης / Dimitris Ypsilantis,  
e pelo editor de um importante jornal da monarquia grega, Ιωάννης Φιλήμων / Ioannis 
Filimon, que tinha acabado de publicar seu primeiro estudo sobre a Sociedade2, inaugurando 
ao mesmo tempo a difícil tarefa de reunir os documentos que porventura teriam sobrevivido3.

os fundadores 

Xanthos foi de fato o único dos três que esteve ativamente envolvido na escrita 
da história da Sociedade e na restauração de sua reputação e trabalho na Grécia 
independente. Ele chegou a afirmar que fora o idealizador de sua fundação e o principal 
financiador até 1817, quando seu dinheiro acabou. Nesse momento quase ocorreu a 
dissolução da Sociedade, principalmente devido ao impasse financeiro4. 

Além disso, seu segundo fundador, Skoufas, um chapeleiro e pequeno 
comerciante em sua cidade natal, Kompoti de Arta, havia falido antes de 1814 e 
não conseguiu recuperar-se e/ou se livrar de sua má reputação no meio comercial. 
Sabemos, no entanto, que foi ele quem realmente impediu a dissolução da Sociedade 
em 1817, insistindo na transferência de seu centro de atividades para Constantinopla, 
onde considerou perfeitamente possível conseguir a adesão de muitos gregos ricos5.  
De fato, sua previsão foi realmente confirmada. Em particular, foi decisiva  
a iniciação de um empresário de Trípoli, Παναγιώτη Σέκερη / Panagiotis Sekeris 
(1785-1847) e irmão de dois outros “Amigos”: Giorgos, que foi o primeiro membro da 
Sociedade, a partir de dezembro de 1814; e do empresário de Odessa, Athanássios,  
que desde então emergiu como um dos mais importantes financiadores das atividades 

αδιέξοδο της κοινωνίας των Ελλήνων που παρέμεναν υποταγμένοι στον σουλτάνο. Στόχος 
τους, επομένως, δεν ήταν η διάδοση της ελληνικής παιδείας αλλά εξαρχής η «ελευθέρωση» 
της πατρίδας με τις δικές της δυνάμεις: δηλαδή με την κινητοποίηση των Ελλήνων την 
εθνική καταγωγή όπου κι αν αυτοί βρίσκονταν1. Αξίζει βέβαια να λάβουμε υπόψη μας 
ότι ο Ξάνθος κατέθεσε αυτή τη μαρτυρία του περίπου δύο δεκαετίες μετά την ίδρυση της 
Εταιρείας, η οποία είχε ήδη κατηγορηθεί ότι εξαρτούσε τα σχέδιά της πρωτίστως από την 
υποστήριξη της Ρωσίας και επίσης ότι είχε περιλάβει στους κόλπους της όχι μόνον πατριώτες 
αλλά και τυχοδιώκτες που ενδιαφέρονταν πρωτίστως για την προάσπιση των ιδιωτικών 
τους συμφερόντων. Άλλωστε, τότε, στα μέσα δηλαδή της δεκαετίας του 1830, άρχισε να 
γράφεται η ιστορία της Φιλικής Εταιρείας, με πρωτεργάτη τον γραμματέα στα χρόνια της 
Επανάστασης του αρχηγού της Δημήτριου Υψηλάντη και εκδότη σημαντικής εφημερίδας 
στο ελληνικό βασίλειο Ιωάννη Φιλήμονα οποίος μόλις είχε εκδώσει την πρώτη μελέτη του 
για την Εταιρεία2, εγκαινιάζοντας παράλληλα και το δύσκολο έργο της συγκέντρωσης των 
εγγράφων της που ίσως είχαν σωθεί3.

οι ιδρυτεσ 

Ο Ξάνθος ήταν πράγματι ο μόνος από τους τρεις που συμμετείχε ενεργά στο στάδιο 
της συγγραφής της ιστορίας της Εταιρείας και της αποκατάστασης της φήμης και του έργου 
της στην ανεξάρτητη Ελλάδα. Ισχυριζόταν μάλιστα ότι αυτός είχε την ιδέα για  την ίδρυσή 
της και επίσης ότι ήταν ο κυριότερος χρηματοδότης της μέχρι το 1817 που εξαντλήθηκαν 
τα χρήματά του. Σε αυτήν τη συγκυρία λίγο έλειψε να επέλθει η διάλυσή της κυρίως λόγω 
οικονομικού αδιεξόδου4. 

Εξάλλου, ο δεύτερος ιδρυτής της, ο Σκουφάς, πιλοποιός και μικρέμπορας στην ιδιαίτερη 
πατρίδα του, το Κομπότι της Άρτας, είχε χρεοκοπήσει πριν από το 1814 και δεν κατάφερε 
να ανακάμψει ούτε να απαλλαγεί από την κακή φήμη του στους εμπορικούς κύκλους. 
Γνωρίζουμε, ωστόσο, ότι ήταν αυτός που στην ουσία απέτρεψε τη διάλυση της Εταιρείας το 
1817, επιμένοντας για τη μεταφορά του κέντρου της δράσης της στην Κωνσταντινούπολη, 
όπου υπολόγιζε πως ήταν αρκετά πιθανό να επιτευχθεί η μύηση πολλών εύπορων Ελλήνων5. 
Σε μεγάλο βαθμό η πρόβλεψή του επιβεβαιώθηκε. Συγκεκριμένα, καθοριστική υπήρξε η 
μύηση του επιχειρηματία από την Τρίπολη, Παναγιώτη Σέκερη (1785-1847) και αδελφού δύο 
άλλων Φιλικών (του Γεώργιου που ήταν το πρώτο μέλος της Εταιρείας τον Δεκέμβριο του 
1814 και του επιχειρηματία της Οδησσού, Αθανάσιου, ο οποίος αναδείχθηκε έκτοτε σε έναν 
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da Sociedade, tornando-se um membro líder e preenchendo o vazio deixado por 
Skoufas, que morreu subitamente em Constantinopla no verão de 1818.  

Por outro lado, sabemos que, no final da primeira década do século, o mais jovem 
dos três fundadores, Tsakalov de Ioannina, ainda era estudante em Paris, onde cursava 
ciências naturais e participou da sociedade filantrópica “Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο” / 
“Hotel de Língua Grega”. Em 1814, nós o encontramos trabalhando como secretário de 
uma empresa grega em Odessa, enquanto sua família provavelmente vivia em Moscou 
à época. Por esse motivo, Xanthos o considerava um excelente especialista em política 
russa e mudou de ideia quando este rejeitou seu plano, em 1818, de confiar a liderança 
da Sociedade a Ioannis Kapodistrias. Sua proposta a Kapodistrias, colaborador de 
confiança do czar foi feita mais tarde, mas sem sucesso. Ou seja, Kapodistrias não 
aceitou, e, como resultado, Alexandros Ypsilantis (1792-1828) foi nomeado líder dos 
“Amigos” na primavera de 1820.

os “amigos” e sua contribuição para a preparação do confronto 

Estima-se que o número de membros da Sociedade atingiu 1.093 um pouco 
antes da Revolução, dentre eles 226 eram os “apóstolos”, incluindo seus fundadores 
e dirigentes6. Esses números resultam da abordagem comparativa das três listas da 
“Sociedade dos Amigos” que sobreviveram e estão acessíveis para pesquisa. É muito 
provável que não sejam totalmente precisas, pois o processo para o registro dos 
membros nessas listas era bastante complicado e talvez não foram seguidos todos os 
procedimentos para iniciação de novos membros. 

Por outro lado, temos poucas informações sobre os “simples de espírito e 
analfabetos”, “Amigos” de primeiro grau, os chamados “fraternalistas”. No grau seguinte 
estavam os “recomendados” que tinham o direito de ser promovidos a “sacerdotes” 
e, assim, adquirir o direito de revelar o segredo da Sociedade aos novos membros. 
Na verdade, temos maiores informações sobre os “sacerdotes”, pois qualquer pessoa 
que completasse sua iniciação neste terceiro grau teria que escrever uma carta –  
a chamada αφιερωτικό γράμμα / “carta devocional” –, na qual eram anotadas a idade, 
a profissão e a naturalidade, bem como a quantia que supostamente foi enviada a 
um “Amigo”, que se encontrasse em dificuldades financeiras, ou doado a instituições 

από τους σημαντικότερους χρηματοδότες των δράσεων της Εταιρείας και μάλιστα κατέστη 
ηγετικό στέλεχός της αναπληρώνοντας στην Κωνσταντινούπολη το κενό του Σκουφά που 
απεβίωσε ξαφνικά το καλοκαίρι του 1818. 

Από την άλλη πλευρά για τον νεότερο από τους τρεις ιδρυτές, τον Τσακάλωφ από τα 
Ιωάννινα, γνωρίζουμε ότι στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του αιώνα ήταν ακόμη φοιτητής στο 
Παρίσι, όπου σπούδαζε φυσικές επιστήμες και συμμετείχε στη σύσταση της φιλανθρωπικής 
εταιρείας «Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο». Το 1814 τον βρίσκουμε να εργάζεται ως υπάλληλος 
σε ελληνική επιχείρηση στην Οδησσό ενώ η οικογένειά του μάλλον ζούσε τότε στη Μόσχα. 
Γι αυτό ίσως και ο Ξάνθος τον θεωρούσε άριστο γνώστη της ρωσικής πολιτικής και έτσι 
άλλαξε γνώμη όταν εκείνος απέρριψε το σχέδιό του, το 1818, να αναθέσουν την ηγεσία της 
Εταιρείας στον Ιωάννη Καποδίστρια. Η πρότασή τους προς τον Κερκυραίο Καποδίστρια 
και έμπιστο συνεργάτη του τσάρου έγινε αργότερα, αλλά χωρίς επιτυχία. Ο Καποδίστριας 
δηλαδή δεν δέχθηκε με αποτέλεσμα αρχηγός των Φιλικών να αναδειχθεί την άνοιξη του 
1820 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης (1792-1828).

οι «φιλικοι» και η συμβολη τουσ στην προετοιμασια του αγωνα 

Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των μελών της Εταιρείας έφτασε λίγο πριν την έναρξη 
της Επανάστασης στα 1,093 ενώ 226 ήταν οι «απόστολοί» της, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται οι ιδρυτές και τα ηγετικά της στελέχη6. Αυτοί οι αριθμοί που προκύπτουν 
από τη συγκριτική προσέγγιση των τριών καταλόγων των Φιλικών οι οποίοι σώθηκαν και 
είναι προσβάσιμοι στην έρευνα. Είναι πολύ πιθανό όμως να μην είναι απολύτως ακριβείς, 
γιατί η διαδικασία που προβλεπόταν για την καταγραφή των μελών σε αυτούς τους 
καταλόγους ήταν αρκετά περίπλοκη και ίσως δεν τηρήθηκε σε όλες τις διαδικασίες μύησης 
νέων μελών.

Από την άλλη πλευρά λίγες μόνον πληροφορίες διαθέτουμε για τους «απλοϊκούς 
και αγράμματους», Φιλικούς του πρώτου βαθμού, τους λεγόμενους «αδελφοποιητούς».  
Στον επόμενο βαθμό βρίσκονταν οι «συστημένοι» που είχαν το δικαίωμα να προάγονται σε 
«ιερείς» και έτσι να αποκτούν το δικαίωμα της αποκάλυψης του μυστικού της Εταιρείας 
σε νέα μέλη. Μάλιστα  για τους ιερείς έχουμε περισσότερες πληροφορίες, διότι, όποιος 
ολοκλήρωνε τη μύηση του σε αυτόν τον τρίτο βαθμό, όφειλε να συντάσσει μια επιστολή  
(το λεγόμενο αφιερωτικό γράμμα), στο οποίο σημείωνε την ηλικία, το επάγγελμά του 
και τον τόπο της γέννησής του, καθώς και το χρηματικό ποσό το οποίο υποτίθεται ότι 
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filantrópicas. Na verdade, essa quantia era depositada no caixa da “Sociedade dos 
Amigos”. Em segundo momento, tal carta – que equivalia à conclusão de sua inscrição 
na Sociedade, validando sua assinatura simbólica como membro – somada à sua oferta 
financeira eram entregues por seu catequista ao catequista dele. Em seguida, ele ou 
um dos próximos e mais altos elos da cadeia assumiriam, então, a responsabilidade 
de transferir os dados biográficos dos membros recém inscritos para as listas da 
Sociedade. Este era o procedimento prescrito e, como é óbvio, era muito provável 
que se, entretanto, um vínculo fosse “perdido” – por exemplo, através da morte – 
resultariam perdas tanto de dinheiro quanto de informações7.

No entanto, com base nas provas remanescentes, o catequista mais importante 
foi Αναγνώστης Παπαγεωργίου / Anagnostis Papageorgiou ou Αναγνωσταράς / 
Anagnostaras (1760-1825) originário de Poliani na Messinia. Ele ingressou em 1817, 
durante uma viagem a São Petersburgo, quando passou por Odessa e conheceu o 
seu catequista: ou seja, Skoufas, que lhe forneceu uma carta de recomendação para 
visitar Tsakalov, em Moscou, e seu associado mais próximo Αντώνιο Κομιζόπουλος / 
Antônio Komizopoulo de Plovdiv, que também é frequentemente mencionado como 
um dos principais membros da Sociedade. Esse breve resumo descreve uma das 
mais importantes partes da antropogeografia da Sociedade. Um segundo resumo 
faz referência ao segundo catequista mais importante, o arquimandrita Γεώργιος 
Δικαίος / Gregórios Dikeos ou Παπαφλέσσας / Papaflessas (1788-1825), que ingressou 
na Sociedade em Constantinopla em 1818 – cerca de quarenta dias antes da morte de 
Skoufas, por iniciativa de seu colaborador mais próximo: Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος  
/ Panagiotis Anagnostopoulos (1790-1854) de Andritsena, Olímpia, um funcionário da 
empresa comercial de Athanasio Sekeri em Odessa, que, como mencionado acima, 
ingressou quando Skoufas incluiu seu chefe na Sociedade graças às recomendações 
do seu irmão, Georgiou Sekeri. A partir do verão de 1818, à Anagnostopoulos sucedeu 
Skoufas na equipe principal – além da área de Constantinopla onde liderava Panagiotis 
Sekeris – e se tornou um grande catequista, enquanto Anagnostaras e Papaflessas 
figuram entre os “apóstolos” que trabalharam no recrutamento de novos membros no 
Peloponeso e nas ilhas8. 

έστελνε σε φίλο του που αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες ή ότι προσέφερε δήθεν για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς. Στην πραγματικότητα αυτό ήταν το ποσό που κατέθετε στο 
ταμείο της Φιλικής Εταιρείας. Σε δεύτερο χρόνο η επιστολή του, που ισοδυναμούσε και 
με την ολοκλήρωση της εγγραφής του στην Εταιρεία μέσω της οποίας επικύρωνε και τη 
συμβολική υπογραφή του ως μέλος της, και η οικονομική προσφορά του παραδίδονταν 
από τον κατηχητή του στον δικό τους κατηχητή. Στη συνέχεια εκείνος ή κάποιος από τους 
επόμενους και ανώτερους κρίκους της διαμορφούμενης αλυσίδας αναλάμβανε την ευθύνη  
να μεταφέρει τα παραπάνω βιογραφικά στοιχεία των μελών στους καταλόγους της 
Εταιρείας. Αυτή ήταν η προβλεπόμενη διαδικασία, και, όπως είναι φανερό, ήταν πολύ 
πιθανό, εάν στο μεταξύ κάποιος κρίκος «χανόταν» – για παράδειγμα, λόγω θανάτου –  
να προκύπτουν απώλειες χρημάτων αλλά και πληροφοριών7. 

Με βάση πάντως τα σωζόμενα στοιχεία ο σημαντικότερος κατηχητής ήταν ο 
Αναγνώστης Παπαγεωργίου ή Αναγνωσταράς (1760-1825) από την Πολιανή Μεσσηνίας. 
Είχε μυηθεί το 1817 σε ταξίδι του προς την Πετρούπολη όταν πέρασε από την Οδησσό και 
συνάντησε τον κατηχητή τους: δηλαδή τον Σκουφά, ο οποίος τον εφοδίασε με συστατική 
επιστολή για να επισκεφτεί στη Μόσχα τον Τσακάλωφ και τον στενό συνεργάτη του, τον 
Αντώνιο Κομιζόπουλο από τη Φιλιππούπολη που συχνά αναφέρεται επίσης ως ηγετικό 
στέλεχος της Εταιρείας. Έτσι σκιαγραφείται συνοπτικά ένα από τα σημαντικά κομμάτια 
της ανθρωπογεωγραφίας της Εταιρείας. Ένα δεύτερο αναδύεται με σημείο αναφοράς 
τον δεύτερο σπουδαιότερο κατηχητή, τον αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Δίκαιο ή Παπαφλέσσα 
(1788-1825), που είχε συνδεθεί με την Εταιρεία στην Κωνσταντινούπολη το 1818 – περίπου 
σαράντα μέρες πριν από τον θάνατο του Σκουφά με πρωτοβουλία του δικού του στενότερου 
συνεργάτη: του Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου (1790-1854) από την Ανδρίτσαινα της 
Ολυμπίας, υπάλληλου στον εμπορικό οίκο του Αθανάσιου Σέκερη στην Οδησσό, που, όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, μυήθηκε, όταν ο Σκουφάς είχε εντάξει στην Εταιρεία το αφεντικό 
του χάρη στις συστάσεις του αδελφού του, Γεώργιου Σέκερη. Από το καλοκαίρι του 1818 ο 
Αναγνωστόπουλος διαδέχθηκε τον Σκουφά στην ηγετική ομάδα – πέρα από τον χώρο της 
Κωνσταντινούπολης όπου πρωταγωνιστούσε πλέον ο Παναγιώτης Σέκερης– και αναδείχθηκε 
σε σπουδαίο κατηχητή, ενώ ο Αναγνωσταράς και ο Παπαφλέσσας συγκαταλέγονται στους 
‘απόστολους’ που εργάστηκαν για τη στρατολόγηση νέων μελών στην Πελοπόννησο και  
τα νησιά8. 
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sobre o epílogo 

Deste modo, a Sociedade funcionou, ao alargar as suas redes tanto aos círculos dos 
proeminentes gregos da diáspora bem como aos da elite e aos αρματολοί / “armatolos” 
[espécie de milicianos] das províncias e ilhas continentais ocupadas pelos otomanos, 
que se revoltaram a partir da Primavera de 1821. Isto explica o importante papel da 
Sociedade na preparação da Revolução, independentemente do fato de que após seu 
início foi considerado aconselhável não enfatizar sua existência e ação, principalmente 
porque se acreditava amplamente que tal instituição estava ligada aos subversivos do 
contexto estabelecido à época, os carbonários.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Εμμανουήλ Ξάνθος, 

Νικόλαος Σκουφάς, Αθανάσιος Τσακάλωφ. 

Da esquerda para a direita: Emmanuil Xanthou, 

Nikolaos Skoufas, Athanássios Tsakalov. 

αντι επιλογου 

Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσε η Εταιρεία, καθώς επέκτεινε τα δίκτυά της τόσο 
στους κύκλους των επιφανών Ελλήνων της διασποράς όσο και σε εκείνους των προκρίτων 
και αρματολών [Ένα είδος μισθοφόρων] των οθωμανοκρατούμενων ηπειρωτικών επαρχιών 
και νησιών που εξεγέρθηκαν από την άνοιξη του 1821. Έτσι εξηγείται και ο σημαντικός 
ρόλος της Φιλικής στην προετοιμασία της Επανάστασης, άσχετα από το εάν μετά την 
έναρξή της κρίθηκε σκόπιμο να μη δίνεται έμφαση στην ύπαρξη και δράση της, κυρίως 
διότι ήταν κρατούσα η άποψη πως ήταν συνδεόταν με τους ανατροπείς της καθεστηκυίας 
τάξης Καρμπονάρους. 

Το σύμβολο της Φιλικής Εταιρίας.

O emblema da Filikí Eteria.
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notas 
(ελευθερη μεταφραση του επιμελητη / tradução livre do revisor)

1   Conferir: “Memorando Anedótico do Amigo Xanthou (1835)”, edit. por 
Kampouroglou, Dimitriou Gr.. Harmonia, 11, 1901, pp. 529-40.

2   filimon, Ioannis. Ensaio sobre a história da Sociedade dos Amigos. 
Náuplio: tipografia de T. Kontaxi e N. Loulaki, 1834. Disponível em: <https://
www.openbook.gr/dokimion-istorikon-peri-tis-Filikís-etairias/>.

3   Sobre a história da “Sociedade dos Amigos”, conferir: vogli, Elpida k..  
“A Sociedade dos Amigos e sua história”. Em: 1821: A Revolução dos Gregos. 
veremis, Thanos & klapsis, Antonis (edit.). Atenas: publicação Εllinika 
Grammata, 2001, pp. 85-108.

4   Conferir: xanthos, Emmanuil. Memórias da Sociedade dos Amigos. 
Atenas: 1845.

5   Tanto o perfil como as duas fases da história da “Sociedade dos 
Amigos” foram pela primeira vez examinadas em profundidade, e em detalhes, 
na tese de doutorado de: frangos, Giorgos d.. A Filikí Eteria, 1814-1821:  
Uma análise histórica e social. Nova York: Universidade de Columbia, 1971.  
Apesar de meio século, este trabalho ainda é particularmente relevante para o 
estudo da Sociedade. 

6  Op. cit., pp. 199-202.

7  Conf. referência: vogli, Elpida. “A Sociedade dos Amigos e sua história”, op. cit..

8  Para a expansão da rede dos “Amigos” no Peloponeso e nas ilhas, conferir: 
vogli, Elpida k.. “A ineficaz busca do carismático líder da Revolução Grega:  
A Sociedade dos Amigos, os líderes nativos e as relações de poder”.  
Em: mandilara, Anna & nikolaou, Giorgos (edit.), A Sociedade dos Amigos.  
Ação revolucionária e as sociedades secretas na Europa moderna. Atenas: Asini, 2017, 
pp. 247-74.

σημειωσεισ 
(πρωτοτυποι τιτλοι / títulos originais)

1  Βλ. «Ανέκδοτον Υπόμνημα του Φιλικού Ξάνθου (1835)», επιμ.  

καμπουρογλου, Δημήτριου Γρ.. Αρμονία, 11, 1901, σσ. 529-540.

2  φιλημων, Ιωάννης. Δοκίμιον ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρίας.  

Ναύπλιο: εκ της τυπογραφίας Θ. Κονταξή και Ν. Λουλάκη, 1834. Διαθέσιμο στη 

διεύθυνση: <https://www.openbook.gr/dokimion-istorikon-peri-tis-Filikís-etairias/>.

3  Για τη συγγραφή της ιστορίας της Εταιρείας, βλ.: βογλη, Ελπίδα κ..  

«Η Φιλική Εταιρεία και η ιστορία της». Στο: 1821: Η επανάσταση των Ελλήνων. 

βερεμησ, Θάνος & κλαψησ, Αντώνης (επιμ.). Αθήνα: εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 

2001, σσ. 85-108.

4  Βλ.: ΞΑΝΘΟΣ, Εμμανουήλ. Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρίας. 

Αθήνα: 1845.

5  Τόσο η προσωπικότητα όσο και τα δύο στάδια της ιστορίας της Φιλικής 

Εταιρείας εξετάστηκαν εμπεριστατωμένα και αναλυτικά για πρώτη φορά στη 

διδακτορική διατριβή του: frangos, Giorgos d.. The Philike Etaireia, 1814-1821: 

A Social and Historical Analysis. New York: Columbia University, 1971. Μισό αιώνα 

αργότερα η μελέτη αυτή εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη μελέτη της 

Εταιρείας.

6  Ό. π., σσ. 199-202.

7  Βλ. σχετικά: βογλη, Ελπίδα. «Η Φιλική Εταιρεία και η ιστορία της», ό.π..

8  Για την επέκταση των δικτύων των Φιλικών στην Πελοπόννησο και τα 

νησιά, βλ.: βογλη, Ελπίδα κ.. «Η ατελέσφορη αναζήτηση του χαρισματικού ηγέτη της 

Ελληνικής Επανάστασης: Η Φιλική Εταιρεία, οι αυτόχθονες αρχηγοί και οι συσχετισμοί 

δυνάμεων». Στο μανδυλαρα, Άννα και νικολαου, Γιώργου (επιμ.), Η Φιλική Εταιρεία. 

Επαναστατική δράση και μυστικές εταιρείες στη νεότερη Ευρώπη. Αθήνα: Ασίνη, 2017,  

σσ. 247-74.



107106

O RADICAL KORAÍS  
ANTES E DEPOIS DA REVOLUÇÃO DE 1821

Nikolaos Mavrelos

Adamantios Koraís (1748-1833) foi um médico e erudito grego, notável em filosofia e 
filologia, dotado de um profundo conhecimento da civilização grega (Antiga, Bizantina 
e Neo-Helênica) e da civilização europeia. É reconhecido como sendo um dos mais 
importantes representantes do Iluminismo grego. 

Conheceu Napoleão Bonaparte – e para ele traduziu Estrabão para o francês –, 
foi um admirador da democracia nos Estados Unidos e amigo de Thomas Jefferson, 
com quem se correspondia. As cartas que escreveu a seu amigo Dimtiris Lótus, um 
nativo de Esmirna, sobre os acontecimentos da Revolução de 1789, tal como vistos de 
seu apartamento em Paris, são uma das principais fontes para a história da Revolução 
Francesa. Por fim, foi pioneiro nas transações comerciais modernas entre a Grécia e 
importantes centros de comércio europeus  (embora muitas vezes se diga o contrário), 
mas também traduziu habilmente textos gregos antigos para o francês, e ao mesmo 
tempo lecionou na Universidade de Paris.

Koraís foi um “médico filósofo”, na teoria e na prática, pois se concentrou 
no estudo de médicos antigos (como, por exemplo, Hipócrates e Cláudio Galeno).  
No entanto, também foi um especialista em publicações literárias, estudos linguísticos 
e lexicografia, não carecendo sua obra, portanto, de ficção (os “prolegômenos”, dotados 
de uma textura ficcional, ou as fábulas), sempre com fins didáticos e circunscrita pela 
abordagem séria de suas publicações integrantes da “Biblioteca Grega”, assim como o 
fez em seus textos políticos e filosóficos (ensaios filosóficos, diálogos políticos, cartas).

O “filólogo completo” é geralmente lembrado por sua visão linguística sobre 
o denominado “Caminho do Meio”, que não deve ser confundido com a chamada 
“Καθαρεύουσα” / “Katharévussa”1, uma vez que não se relaciona com as propostas da  
καθαρεύουσα tais como formuladas, principalmente, por Παναγιώτης Σούτσος / 
Panaiotis Soutsos (Νέα σχολή του γραφομένου λόγου ή Ανάστασις της αρχαίας ελληνικής 

Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ ΚΟΡΑΗΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΙΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Νικόλαος Μαυρέλος

Ο Αδαμάντιος Κοραής (1748-1833) ήταν Έλληνας γιατρός και λόγιος, που διακρίθηκε στη 

φιλοσοφία και τη φιλολογία, έχοντας βαθιά γνώση του Ελληνικού (Αρχαίου, Βυζαντινού 

και Νεότερου) αλλά και του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Όπως είναι γενικότερα αποδεκτό, 

μπορούμε να τον θεωρήσουμε ως έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του 

Ελληνικού Διαφωτισμού. 

Γνώριζε τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη και γι› αυτόν έκανε τη μετάφραση του 

Στράβωνα στα Γαλλικά, υπήρξε θαυμαστής της δημοκρατίας στις η.π.α. και φίλος του 

Thomas Jefferson, με τον οποίο αλληλογραφούσε. Οι επιστολές που έγραψε στον φίλο του 

Σμυρναίο Δημήτρη Λώτο για τα τεκταινόμενα της Επανάστασης του 1789, όπως τα έβλεπε 

από το διαμέρισμά του, αποτελούν μια από τις βασικές πηγές για την Ιστορία της Γαλλικής 

Επανάστασης. Τέλος, ήταν πρωτοπόρος στο εμπόριο (παρόλο που συχνά υποστηρίζεται 

το αντίθετο), αλλά και δεινός μεταφραστής αρχαίων ελληνικών κειμένων στα Γαλλικά,  

ενώ παράλληλα δίδασκε στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού.

Ο Κοραής υπήρξε ιατροφιλόσοφος, στη θεωρία και στην πράξη, και επικεντρωνόταν 

στη μελέτη αρχαίων γιατρών (π.χ. Ιπποκράτης, Γαληνός). Υπήρξε όμως και ειδικός στις 

φιλολογικές εκδόσεις, τις γλωσσικές μελέτες και τη λεξικογραφία, ενώ από το έργο του δεν 

λείπει και η μυθοπλασία, πάντα για διδακτικούς σκοπούς και εντός του σοβαρού πλαισίου 

των εκδόσεών του («Προλεγόμενα» με μυθοπλαστική υφή, Μύθοι)  ή των πολιτικών και 

φιλοσοφικών κειμένων του (Φιλοσοφικά Δοκίμια, Πολιτικοί Διάλογοι, Επιστολές).

Ο επαρκέστατος φιλόλογος μνημονεύεται συνήθως για τις γλωσσικές του απόψεις 

περί της λεγόμενης «Μέσης Οδού», η οποία δεν είναι σωστό να ονομάζεται «καθαρεύουσα»1, 

αφού ουδεμία σχέση έχει με τις προτάσεις της καθαρεύουσας, όπως αυτή θα διαμορφωθεί 

κυρίως από τον Παναγιώτη Σούτσο (Νέα σχολή του γραφομένου λόγου ή Ανάστασις της 
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γλώσσης εννοουμένης υπό πάντων, 1853 / “Nova escola do discurso escrito ou da ressurreição 
da língua grega antiga compreendida por todos, 1853”), bem como as que se seguiram. 
Devido à atitude calma e ponderada de Koraís em relação à suave “purificação” da 
língua, ao tratar com absoluto respeito o modo pelo qual o povo seria capaz de aceitar 
e os estudiosos de obedecer, foi atacado por ambos os lados: tanto por arcaístas ou 
conservadores (por exemplo, Παναγιώτης Κοδρικάς / Panagiotis Kodrikás), como por 
defensores da demotikí (por exemplo, Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός / Iákovos Rizos Neroulos). 

Ao mesmo tempo, como “filólogo completo”, ele foi, entre outras coisas, 
um pioneiro na publicação de obras da literatura grega antiga, já que concebeu e 
implementou em grande parte seu sonho de compilar a chamada “Biblioteca Grega” – 
um ambicioso projeto que foi interrompido em 1821 com o início da Revolução Grega –,  
produzindo edições preciosas e fidedignas de escritores gregos antigos em vários 
gêneros do discurso: geografia, filosofia, medicina, ficção, fábulas etc. A “Biblioteca 
Grega” era o veículo por meio do qual Koraís sonhava que prepararia os gregos para a 
Revolução, pois acreditava que um povo deveria estar orientado espiritualmente para 
poder reivindicar um Estado democrático mais favorável, e de ser capaz, no exercício 
de sua cidadania, de reclamar direitos e estar ciente de suas obrigações. Não é por 
acaso que na “Biblioteca Grega”, prefaciou os prólogos dos clássicos com caráter 
fictício, pois seu intuito era tornar as obras mais acessíveis ao público, o que acabou 
por fazê-lo “herói” de tais textos introdutórios. O sucesso do “prolegômeno” pode 
ser exemplificado pelo fato de que quando feito para a Ilíada de Homero, a narrativa 
acabou por ser transformada em um livro de leitura à parte, aplicado nas escolas sob 
o título “Papatrechas” 2.

Se quiséssemos mencionar de forma breve e indicativa algumas das 
visões pioneiras do iluminista Koraís, poderíamos nos concentrar em áreas que 
representassem diferentes domínios do espírito iluminista. Em relação à língua, 
defendeu que ela denota a identidade de um povo, considerando que o primeiro livro 
de cada nação deveria ser o dicionário de seu idioma. Sobre o patrimônio nacional, 
ele argumentou que deveríamos construir museus com entrada gratuita para os gregos 
(para que pudessem conhecer sua cultura), todavia os estrangeiros deveriam pagar. 
No que concerne ao clero e à Igreja, acreditava que um religioso deveria ser educado 
e também se tornar um filólogo, pois assim seria melhor para seu rebanho. Na área 
da política internacional, ponderava que chegaria um dia em que os povos oprimidos 
pediriam uma participação na riqueza e, então, esse momento seria a “idade da foice”. 
Finalmente, sobre a questão da educação, alegou que os estudantes escolares deveriam 
receber bolsas de estudo e que todas as crianças do povo deveriam ser educadas.

αρχαίας ελληνικής γλώσσης εννοουμένης υπό πάντων, 1853) και μετά. Λόγω της ήρεμης στάσης 

του Κοραή και της μετριοπάθειας περί του ήπιου «καθαρισμού», με απόλυτο σεβασμό σε 

αυτά που θα δεχθεί ο λαός και θα υπακούσουν οι λόγιοι, δέχτηκε επιθέσεις εκατέρωθεν, 

από αρχαϊστές ή συντηρητικούς (π.χ. Κοδρικάς) αλλά και οπαδούς της δημώδους (π.χ. Ι.Ρ. 

Νερουλός). 

Παράλληλα, ως επαρκέστατος φιλόλογος, υπήρξε, ανάμεσα σε άλλα, πρωτοπόρος 

στην έκδοση έργων αρχαίας ελληνικής γραμματείας, αφού συνέλαβε και υλοποίησε σε 

μεγάλο βαθμό το όνειρό του για την κατάρτιση της λεγόμενης «Ελληνικής Βιβλιοθήκης». 

Το μεγαλόπνοο αυτό έργο, που διεκόπη το 1821 με την έναρξη της Επανάστασης, έδωσε 

πολύτιμες και εγκυρότατες εκδόσεις Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων σε διάφορα είδη λόγου: 

γεωγραφία, φιλοσοφία, ιατρική, μυθιστόρημα, μύθοι κ.λπ. Η «Βιβλιοθήκη» αποτέλεσε το 

όχημα μέσω του οποίου ο Κοραής θα προετοίμαζε τους Έλληνες για την Επανάσταση, αφού 

θεωρούσε ότι ένας λαός πρέπει να είναι προετοιμασμένος πνευματικά για να  μπορέσει  

να διεκδικήσει ένα ευνομούμενο δημοκρατικό κράτος και να είναι σε θέση, ως πολίτης 

σε αυτό, να διεκδικήσει δικαιώματα και να έχει συναίσθηση των υποχρεώσεών του. Δεν 

είναι τυχαίο που στην «Ελληνική Βιβλιοθήκη» προτάσσει προλεγόμενα με μυθοπλαστικό 

χαρακτήρα για να γίνουν πιο προσιτά τα έργα στο κοινό, ενώ έκανε και τον εαυτό του 

ήρωα των προλογικών αυτών αφηγήσεων. Η επιτυχία των προλεγομένων φαίνεται από το 

γεγονός ότι τα «Προλεγόμενα» στην Ιλιάδα του Ομήρου είναι αφήγηση που διαβάστηκε ως 

αφήγημα και έγινε αναγνωστικό για τα σχολεία με τον τίτλο Παπατρέχας2.

Αν θέλαμε να αναφέρουμε επιγραμματικά και ενδεικτικά κάποιες από τις πρωτοπόρες 

απόψεις του διαφωτιστή Κοραή, θα μπορούσαμε να εστιάσουμε ταυτόχρονα σε κάποιες 

που εκπροσωπούν και διαφορετικούς τομείς του πνεύματος. Για τη γλώσσα υποστήριζε 

πως δηλώνει την ταυτότητα ενός λαού, ενώ το πρώτο βιβλίο κάθε έθνους θεωρούσε πως 

είναι το λεξικό της γλώσσας του. Για την εθνική κληρονομιά υποστήριζε πως πρέπει να 

φτιάξουμε μουσεία με δωρεάν είσοδο για Έλληνες (για να ξέρουν τον πολιτισμό τους),  

αλλά θεωρούσε πως πρέπει να πληρώνουν οι ξένοι. Σε σχέση με τον κλήρο και την Εκκλησία, 

πίστευε ότι ένας κληρικός μπορεί να μορφωθεί και να γίνει και φιλόλογος, γιατί τότε θα 

είναι και καλύτερος για το ποίμνιό του. Στον τομέα της διεθνούς πολιτικής υποστήριξε πως, 

όταν οι λαοί καταπιέζονται, θα έρθει η μέρα που θα ζητήσουν μερίδιο στον πλούτο και αυτή 

θα είναι η «εποχή του δρεπάνου». Τέλος, στο θέμα της παιδείας, υποστήριζε πως οι μαθητές 

των σχολείων πρέπει να έχουν υποτροφίες και να μορφώνονται όλα τα παιδιά του λαού.
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Koraís não foi apenas um dos quais preparou a Revolução de 1821, mas também 
a sustentou com todas as suas forças, tanto em palavras como em ações. A exemplo 
de um texto típico que demonstra o quanto ele era um espírito inquieto, podemos 
mencionar a obra: Τί συμφέρει εις την ελευθερωμένην από τους Τούρκους Ελλάδα να πράξη 
εις τας παρούσας περιστάσεις δια να μη δουλωθή εις χριστιανούς τουρκίζοντας, Διάλογος δύο 
Γραικών. / “É interessante para a Grécia, nas circunstâncias atuais, que se liberte dos turcos, 
para que não se torne escrava dos cristãos turcófilos, Diálogo de dois gregos”3. Nesse trabalho, 
como em outros, motivado por razões de gênero literário e de ideológicas move-se no 
mesmo contexto de seus textos pré-revolucionários, adotando personas e criando um 
cenário fictício. Tal peculiar diálogo confere ao seu texto um tom claramente militante, 
com artifícios retóricos intencionais, muitas supressões, especialmente em relação ao 
avanço e a queda de Napoleão até a “Revolução de Julho”; e é também a primeira vez 
que ele parece considerar o modelo americano de democracia, e especialmente os 
presidentes Washington e Jefferson, como mais um exemplo a se imitar, embora suas 
diferenças com as opiniões dos protestantes americanos sobre o conceito de igualdade 
fossem muitas4. A retórica é sólida, mas a ideologia que ela projeta muda de forma 
quase radical. É evidente que a França é o Estado modelo e a Rússia é o exemplo a ser 
evitado. 

Apesar do texto anteriormente referido apresentar um caráter fortemente 
didático, às vezes assemelhando-se a um panfleto de partido político, Koraís integra as 
personas que adota no universo ficcional mais amplo de sua produção. Especialmente 
com o verbo “εμακρύνθης” (“Se for mais atrás”) na primeira página do texto. É como 
se ele estivesse pressupondo a existência de uma “narrativa prévia” da cena principal 
do Diálogo (talvez referindo-se a um diálogo de 1805), como igualmente faz com suas 
outras cartas (algumas vezes fictícias), começando por uma remetida ao seu amigo 
Αλέξανδρο Βασιλείου / Alexander Vassiliou.

A abertura realizada in medias res é uma técnica bastante usada em obras 
clássicas no passado e que Koraís adota. Ao lado de seus argumentos, ele usa citações 
das Escrituras, presumivelmente porque elas são mais eficazes para seus leitores, ou 
seja, servem como uma ferramenta de popularização de seus argumentos. O mesmo 
se aplica com o ataque aos jesuítas, transformando o Diálogo em um ataque à Igreja 
Católica em geral, o que naturalmente foi aceito com alegria pelo público ortodoxo.  
O tom apocalíptico é muito característico, com o uso da imagem da foice da profecia de 
Zacarias como um símbolo-motivo que percorre grande parte do diálogo, para ilustrar 

Ο Κοραής υπήρξε ένας από εκείνους που προετοίμασαν την Επανάσταση του 1821, 

αλλά και κατόπιν την υποστήριξαν με όλη τους τη δύναμη, τόσο με τον λόγο όσο και με τις 

πράξεις τους. Ως χαρακτηριστικό κείμενο που αποδεικνύει το πόσο ανήσυχο πνεύμα ήταν, 

μπορούμε να αναφέρουμε το διαλογικό έργο: Τί συμφέρει εις την ελευθερωμένην από τους 

Τούρκους Ελλάδα να πράξη εις τας παρούσας περιστάσεις δια να μη δουλωθή εις χριστιανούς 

τουρκίζοντας, Διάλογος δύο Γραικών3. Στο έργο αυτό, όπως και σε άλλα του, κινούμενος 

ειδολογικά και ιδεολογικά στο ίδιο πλαίσιο με κείμενά του πριν την Επανάσταση, ο Κοραής 

υιοθετεί περσόνες και στήνει ένα μυθοπλαστικό σκηνικό. Ο συγκεκριμένος διάλογος είναι 

ένα κείμενο καθαρά στρατευμένο, με στοχευμένη ρητορική σκευή, πολλές αποσιωπήσεις, 

ειδικά της εξέλιξης και πτώσης του Ναπολέοντα ως την «Ιουλιανή Επανάσταση»,  

ενώ είναι και η πρώτη φορά που διαφαίνεται να θεωρεί παράδειγμα προς μίμησιν 

περισσότερο το αμερικανικό μοντέλο και ειδικά τους προέδρους Washington και Jefferson, 

αν και οι διαφορές του με τις απόψεις των Αμερικάνων προτεσταντών στην αντίληψη της 

ισοπολιτείας είναι πολλές4. Η ρητορική είναι στιβαρή, αλλά η ιδεολογία που προβάλλει 

αλλάζει επί το ριζοσπαστικότερον. Εννοείται ότι η Γαλλία είναι το κράτος που προβάλλει ως 

υπόδειγμα και η Ρωσία το παράδειγμα προς αποφυγήν. 

Παρόλο τον έντονο διδακτισμό του κειμένου, που ενίοτε φτάνει να μοιάζει με 

φυλλάδιο πολιτικού κόμματος, ο Κοραής εντάσσει τις περσόνες που υιοθετεί στο ευρύτερο 

μυθοπλαστικό σύμπαν της παραγωγής του. Ειδικά με το ρήμα «εμακρύνθης» της πρώτης 

σελίδας του κειμένου είναι σαν να υπονοεί την ύπαρξη μιας «προϊστορίας» της κυρίως 

σκηνής του Διαλόγου (ίσως παραπέμπει σε διάλογο του 1805), όπως το κάνει και με 

άλλες (συχνά μυθοπλαστικές) επιστολές του, αρχής γενομένης εκείνης προς τον φίλο του 

Αλέξανδρο Βασιλείου. 

Η έναρξη in medias res είναι μια παγιωμένη τεχνική του παρελθόντος που ο 

Κοραής υιοθετεί. Παράλληλα με τα επιχειρήματά του, χρησιμοποιεί παραθέματα από 

τις Γραφές, προφανώς επειδή είναι αποτελεσματικότερα για το αναγνωστικό κοινό στο 

οποίο απευθύνεται, δηλαδή χρησιμεύουν ως εργαλείο εκλαΐκευσης. Το ίδιο ισχύει και για 

την επίθεση κατά των Ιησουϊτών, που μετατρέπει τον Διάλογό μας σε επίθεση κατά της 

Καθολικής Εκκλησίας, η οποία φυσικά και θα γινόταν αποδεκτή με χαρά από το ορθόδοξο 

κοινό. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο αποκαλυπτικός τόνος με τη χρήση της εικόνας του 

δρεπάνου από την Προφητεία του Ζαχαρία ως μοτίβο-σύμβολο που διατρέχει μεγάλο μέρος 
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algo que não tem a ver com a religião ou com a metafísica, mas diz sobre a vingança 
dos povos contra os regimes tirânicos e contra a plutocracia / capitalismo.

Em suma, as citações e a referência retórica à “idade da foice”, que mais tarde se 
tornaria o símbolo dos “socialistas”, tornou-se profetizadora, como suscita seu discípulo 
e amigo Φρ. Πυλαρινος / Pe. Pilarinos, em 1833, ao ler o discurso fúnebre de Koraís. 
Em seu texto, o símbolo religioso coexiste com uma ideologia puramente radical, 
contra a monarquia e contra qualquer tipo de aristocracia, inspirado nos movimentos 
revolucionários, não só na Europa em geral contra os monarcas, mas principalmente 
na França contra Carlos em 1830 (“Revolução de Julho”) – com referência explícita à 
aspiração dos trabalhadores de participar na partilha (distribuição) da riqueza de um 
país, expressa em sua rebelião com barricadas e com a destituição do rei5. A “foice” 
parece ser algo inteiramente literal, enquanto a metafísica é usada como um máscara 
retórica, para se tornar quase um manifesto político. Acima de tudo, porém, o texto 
é profético de um socialismo quase avant la lettre em sua certeza de vitória, embora 
enfatize a luta sem derramamento de sangue. Da mesma forma, a aristocracia está 
associada às heresias, especialmente dos jesuítas, e, portanto, a ideologia radical é 
retoricamente vestida6 agradando o público ortodoxo. Seus comentários certamente 
não são do tipo de Charles Fourier, mas eles às vezes lembram-lhes em pontos muito 
específicos.

O grupo social oposto aos aristocratas são os desprivilegiados, dentre os quais ele 
classifica os escravos da antiguidade, os servos medievais, os escravos negros da África, 
os párias da Índia. No entanto, é muito significativo da visão de Koraís que ele tenha 
produzido um herói que profetizasse o assassinato de Kapodistrias e a imposição de um 
rei aos gregos pelos europeus, mas ao mesmo tempo é irônica, e muito significativa, 
a referência “à idade da foice”, já que ele estava de fato prevendo a revolta dos povos 
contra os ricos. Além do preconceito que ele expressa contra os russos, Koraís em tudo 
parece radical, como um verdadeiro filho do Iluminismo europeu. 

του διαλόγου, για να δείξει κάτι που μόνο με τη θρησκεία ή τη μεταφυσική δε σχετίζεται, αλλά 

αφορά στην εκδίκηση των λαών απέναντι στα τυραννικά καθεστώτα και την πλουτοκρατία.

Εν ολίγοις τα παραθέματα και η αποκαλυπτικής ρητορικής αναφορά στην “εποχή του 

Δρεπάνου”, που αργότερα θα γίνει το σύμβολο των “σοσιαλιστών”, όπως του μαθητή και 

φίλου του Φρ. Πυλαρινού, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει τον όρο το 1833, νεκρολογώντας 

τον Κοραή. Στο κείμενό μας συνυπάρχει το θρησκευτικό σύμβολο με μια ιδεολογία καθαρά 

ριζοσπαστική, κατά της Μοναρχίας και κατά κάθε είδους Αριστοκρατίας, αφορμώμενης 

από τα επαναστατικά κινήματα, όχι μόνο γενικά στην Ευρώπη κατά μοναρχών,  

αλλά ειδικότερα στη Γαλλία κατά του Καρόλου το 1830 (Ιουλιανή Επανάσταση), με σαφέστατη 

αναφορά στην επιδίωξη των εργατών να συμμετάσχουν στο μοίρασμα (κατανομή) του 

πλούτου μιας χώρας, την επανάστασή τους με οδοφράγματα και την εκδίωξη του βασιλιά5.  

Το δρέπανο φαίνεται να είναι κάτι εντελώς κυριολεκτικό, ενώ η μεταφυσική χρησιμοποιείται 

ως ρητορικό ψιμύθιο, για να γίνει πολιτικό μανιφέστο σχεδόν. Ωστόσο, πάνω από όλα 

το κείμενό μας είναι προφητικό για έναν σοσιαλισμό σχεδόν avant la lettre ως προς την 

σιγουριά για την επικράτησή του, αν και με έμφαση στον αναίμακτο αγώνα. Κατά τον 

ίδιο τρόπο, η αριστοκρατία συνδέεται με τις αιρέσεις, ειδικά των Ιησουιτών, και έτσι η 

ριζοσπαστική ιδεολογία ενδύεται ρητορικά ένα ντύμα6 στο οποίο αρέσκεται το ορθόδοξο 

κοινό. Οι παρατηρήσεις του δεν είναι βέβαια του τύπου του Charles Fourier, αλλά ενίοτε 

τις θυμίζουν σε πολύ συγκεκριμένα σημεία.

Η κοινωνική ομάδα απέναντι στους αριστοκράτες είναι οι αδικημένοι, στους οποίους 

κατατάσσει τους είλωτες, τους δουλοπάροικους, τους μαύρους σκλάβους από την Αφρική, 

τους παρίες στην Ινδία. Ωστόσο, είναι πολύ ενδεικτικό της διορατικότητας του Κοραή ότι 

βάζει τον ήρωά του να προφητεύει τη δολοφονία του Καποδίστρια και την επιβολή Βασιλιά, 

αλλά ταυτόχρονα είναι και ειρωνεία της τύχης, και πολύ σχετικό με την όλη αναφορά στην 

εποχή του δρεπάνου, αφού στην ουσία προβλέπει την επανάσταση των λαών κατά των 

πλουσίων. Εκτός από την προκατάληψη που εκφράζει για τους Ρώσους, ο Κοραής σε όλα 

εμφανίζεται ριζοσπαστικός, ως γνήσιο τέκνο του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. 



Monumento a Koraís 

em frente ao edifício da 

Universidade Nacional e 

Kapodistriana de Atenas.

Μνημείο προς τιμήν του Κοραή 

μπροστά από το κτίριο του 

Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών.
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notas

1  nota do revisor: katharévussa (em grego: καθαρεύουσα, que significa 
“língua purificada”) foi criada no início do século xix como parte do espírito 
grego pós independência de reviver as glórias pretéritas helênicas. Seus adeptos 
rejeitavam a influência bizantina na língua grega, bem como palavras advindas 
do italiano ou de povos que exerceram algum tipo de dominação política ou 
cultural na Hélade. Após a Segunda Guerra Mundial, um amplo e longo debate 
político opunha os defensores da forma popular, o grego demótico (δημοτική – 
dimoktikí), aos partidários da katharévussa, que recebeu estatuto de língua oficial 
em 1830. Entretanto, apesar de ser considerada “norma culta”, nunca se tornou 
de uso corrente. Somente em 1976, foi substituída definitivamente pelo grego 
demótico, passando esse último a ser a língua oficial.

2  nota do revisor: Personagem fictício criado por Koraís, caracterizado 
como um sacerdote da ilha de Chios.

3  Impresso por K. Everartos, Paris, 1830. O livro, em sua íntegra, pode ser 
acessado por meio do seguinte link: <https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/a/b/5/
metadata-136-0000011.tkl>.

4  Conferir: mavrelos, Nikolaos. “Adamantios Koraís nos usa”, encarte 
“Leituras”, Κυριακάτικη Αυγή 19/9/2015; e  israel, J.. O Iluminismo Democrático. 
Filosofia, Revolução e Direitos Humanos 1750-1790. Oxford-New York: University 
Press, 2011, pp. 256-269. (ελευθερη μεταφραση του επιμελητη / tradução 
livre do revisor)

5   koraís, op. cit., pp. 35-37.

6  Idem, pp. 39-41.

σημειωσεισ

1  σημειωση του επιμελητη: Η «καθαρεύουσα» (στα ελληνικά δηλώνει 

την «εξαγνισμένη γλώσσα») δημιουργήθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα ως μέρος του 

ελληνικού ρεύματος, μετά τον Αγώνα για την Ανεξαρτησία, για αναβίωση του ένδοξου 

αρχαιοελληνικού παρελθόντος. Οι οπαδοί της απέρριπταν τη βυζαντινή επιρροή στην 

ελληνική γλώσσα, όπως επίσης και λέξεις που προέρχονταν από την ιταλική ή από λαούς 

που άσκησαν κάποιου είδους πολιτική ή πολιτιστική κυριαρχία στην Ελλάδα. Μετά τον 

Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μια ευρεία πολιτική αντιπαράθεση διεξάγεται ανάμεσα στους 

οπαδούς της λαϊκής γλώσσας, της δημοτικής, και τους οπαδούς της καθαρεύουσας που 

είχε λάβει το καθεστώς της επίσημης γλώσσας του κράτους το 1830. Ωστόσο, παρά 

το γεγονός ότι θεωρείτο η «λόγια γλώσσα», δεν κατόρθωσε ποτέ να γίνει μια γλώσσα 

τρέχουσας χρήσης. Μόλις το 1976, αντικαταστάθηκε οριστικά από τη δημοτική, η οποία 

έγινε έκτοτε η επίσημη γλώσσα του κράτους.

2  σημειωση του επιμελητη: Φανταστικό πρόσωπο που δημιούργησε ο 

Κοραής, που εμφανιζόταν ως ιερωμένος από τη Χίο.

3  Έκδοση του Κ. Εβεράρτου, Παρίσι, 1830, σσ. 39-41. Το πλήρες κείμενο του 

βιβλίου μπορεί να αναζητηθεί στους συνδέσμου: <https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/

a/b/5/metadata-136-0000011.tkl>.

4  Πρβλ. μαυρελοσ, Νικόλαος. «Ο Αδαμάντιος Κοραής για τις ηπα», ένθετο 

«Αναγνώσεις», Κυριακάτικη Αυγή 19/9/2015; και israel, J.. Democratic Enlightenment. 

Philosophy, Revolution, and Human Rights 1750-1790. Oxford-New York: Oxford 

University Press, 2011, σσ. 256-269. (πρωτοτυποσ τιτλοσ / título original)

5  κοραησ, ό.π., σσ. 35-37.

6  Idem, σσ. 39-41.



119118

RIGAS FERAIOS: “QUEM PENSA LIVREMENTE, 
PENSA BEM”

Elpida K. Vogli

O programa editorial do jornal liberal “Rigas”, que circulou em Atenas após o sucesso 
do movimento político de 3 de setembro de 18431, começava da seguinte forma: 
“Somos todos filhos de Rigas, mais ou menos como nosso pai – embora Deus desejasse 
que fôssemos como ele”. O texto trazia a assinatura de Giorgos Tertsetis (1800-1874), 
intelectual que havia defendido a justiça no famoso julgamento de Theodoros 
Kolokotronis, e depois persuadiu o “Velho de Moriás” a ditar suas memórias, pelas 
quais ele imortalizou sua contribuição na Revolução2. Sabemos que, de maneira 
semelhante, Tertsetis ajudou a reunir muitos outros testemunhos e documentos sobre 
os eventos da Luta pela Independência grega. No entanto, através do jornal “Rigas” 
de 1843, inaugurou-se uma notável tradição simbólica na sociedade grega, ainda 
popular nos dias de hoje, em que jornais, revistas de conteúdo político ou associações 
e organizações cívicas que carreguem o nome do pensador político nascido em 
Velestino, Tessália (“Ferai” é o antigo nome de sua cidade natal), dele recebem o poder 
de transmitir valores revolucionários de forma democrática e libertária. 

rigas e sua época 

Mais ou menos uma década mais novo que Adamantios Koraís, Rigas 
(provavelmente nascido em 1757) emigrou para Constantinopla após a assinatura do 
Tratado de Kuchuk-Kainarji3 (1774) e depois para Bucareste. Pouco se sabe sobre sua 
permanência e mudança de um lugar para outro, tampouco que ocupações exerceu 
para seu sustento, uma vez que estava longe de sua cidade natal. Sabemos, com 
certeza, de que sua formação educacional fora muito significativa para aquela época,  
que era poliglota, que mais ou menos aos trinta anos era abastado, e que em Bucareste 
participava dos encontros sociais da boa sociedade dos Fanariotas4 e dos Boiardos5. 

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ: «ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ, 
ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΚΑΛΑ»

Ελπίδα Κ. Βόγλη

Το εκδοτικό πρόγραμμα της φιλελεύθερης εφημερίδας «Ρήγας» που κυκλοφόρησε στην Αθήνα 

μετά την επιτυχία του πολιτικού κινήματος της 3ης Σεπτεμβρίου 18431 ξεκινούσε ως εξής: «Είμαστε 

όλοι παιδιά του Ρήγα και λίγο ή πολύ μοιάζουμε στον πατέρα μας – αν και η ευχή του θεού θα 

ήταν να είμαστε ίδιοι με εκείνον». Το κείμενο αυτό έφερε την υπογραφή του Γεώργιου Τερτσέτη 

(1800-1874), του διανοούμενου που είχε υπερασπιστεί τη δικαιοσύνη στην περίφημη δίκη του 

Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και στη συνέχεια έπεισε τον επονομαζόμενο «Γέρο του Μοριά» να του 

υπαγορεύσει τα απομνημονεύματά του μέσω των οποίων θα αποθανάτιζε τη συμβολή του στην 

Επανάσταση2. Γνωρίζουμε ότι με παρόμοιο τρόπο συνέδραμε ο Τερτσέτης στη συγκέντρωση 

πολλών άλλων μαρτυριών και ντοκουμέντων για τα γεγονότα του ελληνικού Αγώνα για 

ανεξαρτησίας. Ωστόσο, με την εφημερίδα «Ρήγας» του 1843 εγκαινίαζε μια άλλη αξιοσημείωτη 

συμβολική τακτική της ελληνικής κοινωνίας που ακόμη και σήμερα είναι προσφιλής, αφού και 

η φήμη μόνον του πολιτικού στοχαστή από το Βελεστίνο της Θεσσαλίας (Φέραι είναι το αρχαίο 

όνομα της γενέτειράς του) θεωρείται αυτονόητο πως έχει τη δύναμη μεταφέρει δημοκρατικά 

και φιλελεύθερα επαναστατικά γνωρίσματα σε εφημερίδες, περιοδικά πολιτικού περιεχομένου 

ή συλλόγους και οργανώσεις πολιτών που φέρουν το όνομά του. 

ο ρηγασ και η εποχη του

Μια δεκαετία περίπου νεότερος από τον Αδαμάντιο Κοραή, ο Ρήγας (γεννημένος μάλλον το 

1757) μετανάστευσε στην Κωνσταντινούπολη μετά την υπογραφή της συνθήκης του Κιουτσούκ-

Καϊναρτζή3 (1774) και κατόπιν στο Βουκουρέστι. Ελάχιστα στοιχεία έχουν σωθεί σε ό,τι αφορά 

τον χρόνο των μετοικεσιών του από τον ένα τόπο στον άλλο ή για τα επαγγέλματα που άσκησε 

για τον βιοπορισμό του, όταν βρέθηκε μακριά από τη γενέτειρά του. Με βεβαιότητα γνωρίζουμε 

ότι η εκπαιδευτική του κατάρτιση ήταν σημαντική για τα δεδομένα της εποχής, επίσης ότι ήταν 

γλωσσομαθής, ότι περίπου στα τριάντα του ήταν αρκετά ευκατάστατος και ότι στο Βουκουρέστι 

συμμετείχε στις κοινωνικές συναναστροφές της ‘καλής’ κοινωνίας των Φαναριωτών4 και βογιάρων5.
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A primeira fase de sua ação revolucionária começou durante sua estada de seis 
meses em Viena, em 1790, com a publicação de seus dois primeiros livros: Σχολείο 
των Ντελικάτων εραστών / “A Escola dos amantes sensíveis”, que incluía seis contos 
traduzidos do francês; e Φυσικής Απάνθισμα / “Seleções da Física” que era um manual 
de conhecimento científico popular em uma linguagem grega mais simplificada.  
Daí em diante, sua obra escrita iria se tornar um canal importante para a divulgação 
das ideias políticas das nações “iluministas”, e, especialmente, da Revolução Francesa 
que estava em andamento, tanto dentro como fora do Império Otomano, para a 
comunidade da ainda aspirante nação grega6. Contudo, o segundo ciclo de suas 
publicações durante sua próxima visita a Viena, no verão de 1796, possuía claramente 
um conteúdo político, revelando a transformação já ocorrida, pelo menos entre os 
representantes individuais da intelectualidade grega, em relação às possibilidades de 
rebelião dos gregos e/ou de outros povos cristãos no território do sultão. 

o plano político e a república helênica

O apelo revolucionário feito por Rigas foi acompanhado de propostas específicas 
para a organização política e administrativa do Estado grego que surgiria após a 
derrubada das condições existentes [dominação otomana]. Ou seja, a nova ordem 
que ele imaginava seria sobretudo democrática. Estaria baseada no comportamento 
político maduro do povo, que deveria não apenas salvaguardar a aquisição da liberdade 
política, mas também mantê-la no contexto de uma sociedade civil composta por 
todos aqueles que experimentaram o “despotismo otomano”, independentemente de 
sua religião ou origem étnica. Esse foi o início da “Nova Administração política dos 
habitantes de Rumélia, Ásia Menor, Ilhas do Mediterrâneo e Valáquia” publicada por 
Rigas em 1797: era a “República Helênica” que não se baseava na homogeneidade da 
língua ou da nacionalidade de seus habitantes, mas se assemelhava a um renascimento 
do Império Bizantino adaptado às necessidades gregas da época, bem como aos 
princípios políticos da Revolução Francesa. 

Em outras palavras, o “Império” de Rigas seria helênico por causa da 
predominância da cultura, da língua e da educação gregas. Além disso, é óbvio que 
em seu vocabulário a palavra “nação” adquiriu o significado que os revolucionários 
franceses lhe deram: descrevia uma comunidade de cidadãos com direitos claros em 

Το πρώτο στάδιο της επαναστατικής του δράσης ξεκίνησε στη διάρκεια της εξάμηνης 

παραμονής του στη Βιέννη το 1790 με τη δημοσίευση των δύο πρώτων βιβλίων του:  

το Σχολείο των ντελικάτων εραστών, που περιλάμβανε έξι μεταφρασμένα διηγήματα από τα 

γαλλικά, και το Φυσικής Απάνθισμα που ήταν ένα εγχειρίδιο εκλαϊκευμένης επιστημονικής 

γνώσης στην απλή ελληνική γλώσσα. Στο εξής το συγγραφικό του έργο θα αποτελούσε 

σημαντικό δίαυλο διάδοσης στη φαντασιακή κοινότητα του ελληνικού έθνους εντός αλλά 

και εκτός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας των πολιτικών ιδεών των ‘φωτισμένων’ εθνών και 

κυρίως της Γαλλικής Επανάστασης που βρισκόταν σε εξέλιξη6. Ωστόσο, ο δεύτερος κύκλος 

των δημοσιεύσεων του στην επόμενη επίσκεψή του στη Βιέννη, το καλοκαίρι του 1796,  

είχε καθαρά πολιτικό περιεχόμενο, γεγονός το οποίο αποκάλυπτε τη μεταστροφή που είχε πια 

συντελεστεί, έστω σε μεμονωμένους εκπροσώπους της ελληνικής διανόησης, σε ό,τι αφορά 

τις δυνατότητες εξέγερσης των Ελλήνων ή και των άλλων χριστιανικών λαών της επικράτειας 

του σουλτάνου. 

το πολιτικο σχεδιο και η Ελληνικη Δημοκρατια

Η επαναστατική έκκληση που απηύθυνε ο Ρήγας συνοδευόταν από συγκεκριμένες 

προτάσεις για την πολιτική και διοικητική οργάνωση του ελληνικού κράτους που θα προέκυπτε 

μετά από την ανατροπή των υφιστάμενων συνθηκών [οθωμανική κατοχή]. Δηλαδή η νέα τάξη 

πραγμάτων που ο ίδιος οραματιζόταν, θα ήταν κατά προτεραιότητα δημοκρατική. Θα στηριζόταν 

στην ώριμη πολιτική συμπεριφορά των ανθρώπων, η οποία αναμενόταν να προσφέρει την 

ασφαλιστική δικλείδα όχι μόνον για την απόκτηση αλλά και για τη διατήρηση της πολιτικής 

ελευθερίας στο πλαίσιο μιας κοινωνίας πολιτών που θα απαρτιζόταν από όλους όσους είχαν την 

εμπειρία του «οθωμανικού δεσποτισμού», ανεξάρτητα από το θρήσκευμα ή την εθνική καταγωγή 

τους. Έτσι  ξεκινούσε η «Νέα πολιτική Διοίκησις των κατοίκων της Ρούμελης, της Μ. Ασίας, των 

Μεσογείων Νήσων και της Βλαχομπογδανίας» που εξέδωσε ο Ρήγας το 1797: ήταν η «Ελληνική 

Δημοκρατία» που δεν βασιζόταν στην εθνική ή γλωσσική ομοιογένεια των κατοίκων του, αλλά 

μάλλον έμοιαζε με αναβίωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας προσαρμοσμένη στις ελληνικές 

ανάγκες των καιρών, καθώς και στις πολιτικές αρχές της Γαλλικής Επανάστασης. 

Θα ήταν δηλαδή ελληνική η «Αυτοκρατορία» του Ρήγα εξαιτίας της επικράτησης του 

ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής γλώσσας και παιδείας. Το έθνος, άλλωστε, είναι φανερό 

πως στο λεξιλόγιο του αποκτούσε τη σημασία που του προσέδιδαν οι Γάλλοι επαναστάτες: 

περιέγραφε μια κοινότητα πολιτών με σαφή δικαιώματα στο κράτος τους κατά το πρότυπο 
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seu estado, seguindo o modelo das constituições revolucionárias francesas de 1793 e 
17957. Mais especificamente, o princípio da igualdade, a liberdade, a igualdade civil e 
a segurança do cidadão e de seu patrimônio privado seriam garantidas pela aplicação 
das leis soberanas e do contrato social, que foi transferido para o pensamento político 
grego como empréstimo de Jean Jacques Rousseau. Por extensão, os direitos civis 
funcionariam como os fundamentos da liberdade individual no contexto de um 
“Império Grego”, no qual a meritocracia, a liberdade do cidadão de escolher a profissão 
que lhe conviesse, e também os benefícios tanto do bem-estar social quanto da 
educação para todos desempenhariam o papel principal. Como resultado do Princípio 
da Igualdade, seria permitido o avanço social para todos, demonstrando na prática a 
abolição dos privilégios.

Particularmente progressistas para a época, foram, definitivamente, os artigos 
da “Nova Administração Civil”, que concediam o direito de voto a todos os cidadãos 
masculinos, estabeleciam a obrigação das mulheres de participar da defesa nacional e 
do sistema de educação pública e também legitimavam o direito de resistir ao governo 
arbitrário e de se revoltar contra o poder tirânico. Sem dúvida, o compromisso com os 
ideais de liberdade sob a garantia da lei foi tomado por empréstimo de Montesquieu. 
Entretanto, no catecismo revolucionário de Rigas, a concepção liberal convencional 
foi transformada e transcendida no que diz respeito à equiparação dentre os três 
poderes, uma vez que a democracia, tal como por ele concebida, não se tratava de 
uma organização baseada em procedimentos governamentais e parlamentares 
representativos8. Ou seja, o poder executivo (o governo) era limitado e subordinado ao 
legislativo, que por sua vez derivava seu poder unicamente da vontade popular, não 
somente porque lhe prestava contas anualmente, mas também pela razão adicional 
de que para a ratificação de cada lei exigia um referendo popular. Portanto, a grande 
parte das iniciativas políticas, principalmente em assuntos de revisão constitucional, 
pertencia diretamente ao povo, que em última instância possuía a responsabilidade 
final de proteger e defender o Estado democrático. Nesse ponto é claramente evidente 
a influência das noções radicais de soberania popular de Rousseau, que inegavelmente 
transcendem a identificação da vontade popular com a legislação ideal que Montesquieu 
exaltou. A “República Helênica”, portanto, era o estado de direito e o Estado imaginado 
por Rigas, multi-étnico, mas unificado e indivisível, e não do tipo federal, embora às 
vezes tenha sido argumentado que se pretendia criar uma federação balcânica.

των γαλλικών επαναστατικών συνταγμάτων του 1793 και 17957. Αναλυτικότερα, η ισότητα, 

η ελευθερία, η ισονομία και η ασφάλεια του πολίτη και της ιδιωτικής του περιουσίας 

κατοχυρώνονταν από την εφαρμογή των κυρίαρχων νόμων και του κοινωνικού συμβολαίου 

που μεταφερόταν στην ελληνική πολιτική σκέψη ως δάνειο από τον Jean Jacques Rousseau. 

Κατ’ επέκταση τα πολιτικά δικαιώματα λειτουργούσαν ως θεμέλια της ελευθερίας του ατόμου 

στο πλαίσιο μιας «Ελληνικής Αυτοκρατορίας», στην οποία τον πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν η 

αξιοκρατία, η ελευθερία του πολίτη να επιλέγει το επάγγελμα που του ταιριάζει, και επίσης 

τα αγαθά τόσο της κοινωνικής πρόνοιας όσο και της ενιαίας εκπαίδευσης. Ως αποτέλεσμα 

της ισότητας η κοινωνική ανέλιξη ήταν επιτρεπτή για όλους, αποδεικνύοντας έμπρακτα την 

κατάργηση των προνομίων. 

Ιδιαίτερα προοδευτικά για την εποχή ήταν, τέλος, τα άρθρα της «Νέας πολιτικής 

Διοίκησης» που παραχωρούσαν δικαίωμα ψήφου σε όλους τους άρρενες πολίτες, καθιέρωναν 

την υποχρέωση των γυναικών να συμμετέχουν στην εθνική άμυνα και το σύστημα της 

δημόσιας εκπαίδευσης και επίσης νομιμοποιούσαν το δικαίωμα αντίστασης στην αυθαιρεσία 

και επανάστασης ενάντια στην τυραννική εξουσία. Αναμφίβολα η προσήλωση στα ιδεώδη 

της ελευθερίας υπό την εγγύηση του δικαίου ήταν δάνεια από τον Μοντεσκιέ. Αλλά στην 

επαναστατική κατήχηση του Ρήγα μεταμορφώνονταν και ξεπερνούσαν τη συμβατική 

φιλελεύθερη αντίληψη της διάκρισης των τριών κλάδων της εξουσίας, αφού η δημοκρατία 

του δεν αποτελούσε πολίτευμα βασισμένο στην αντιπροσωπευτική διακυβέρνηση και 

στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες8. Δηλαδή η εκτελεστική εξουσία (η κυβέρνηση) ήταν 

περιορισμένη και υποταγμένη στο νομοθετικό σώμα, το οποίο με τη σειρά του αντλούσε 

την ισχύ του αποκλειστικά από τη λαϊκή βούληση, όχι μόνον επειδή ήταν υπόλογο σε αυτή 

σε ενιαύσια βάση, αλλά και για τον πρόσθετο λόγο ότι η επικύρωση κάθε νόμου απαιτούσε 

τη διενέργεια δημοψηφίσματος. Επομένως, μεγάλο μέρος των πολιτικών πρωτοβουλιών 

ιδιαίτερα σε θέματα συνταγματικής αναθεώρησης ανήκε απευθείας στο λαό, ο οποίος τελικά 

διέθετε την ύστατη ευθύνη της προστασίας και υπεράσπισης της δημοκρατικής πολιτείας. Στο 

σημείο αυτό είναι και πάλι ευδιάκριτη η επιρροή των ριζοσπαστικών αντιλήψεων της λαϊκής 

κυριαρχίας του Ρουσσώ, που αναντίρρητα υπερέβαινε την ταύτιση της λαϊκής βούλησης με τον 

ιδανικότερο νομοθέτη που υπερθεμάτιζε ο Μοντεσκιέ. Η «Ελληνική δημοκρατία», συνεπώς, 

ήταν η πολιτεία του νόμου και το κράτος που φανταζόταν ο Ρήγας, πολυεθνικό αλλά ενιαίο και 

αδιαίρετο και όχι ομοσπονδιακού τύπου, μολονότι κατά καιρούς υποστηρίχθηκε η άποψη ότι 

απέβλεπε στη δημιουργία μιας βαλκανικής ομοσπονδίας. 
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ao invés de um epílogo:  seu lugar na memória coletiva 

No final de junho de 1798, após cerca de quarenta dias de tortura, Rigas foi 
assassinado junto com sete de seus camaradas em uma fortaleza em Belgrado. 
Entretanto, muito cedo ele conquistou seu lugar no panteão dos heróis da independência 
grega. Naturalmente, não foi apenas o jornal de 1843 que usou o nome do chamado 
“primogênito da nova Grécia” para ser automaticamente considerado um jornal liberal 
e democrático. Muitos outros jornais, bem como organizações políticas de democratas 
radicais seguiram seu exemplo de tempos em tempos – vale a pena mencionar a 
presença da associação “Rigas Feraios” durante a Revolução Anti-Otomana de 1862 e 
durante a expulsão do primeiro rei da Grécia.

Em todo caso, porém, a “Nova Administração Política” de Rigas, que, como já foi 
visto, descreveu um regime político ideal e talvez por isso mesmo utópico,  permaneceu 
esquecido durante muitas décadas. Sua cópia foi provavelmente encontrada no final da 
década de 1860 na biblioteca de um descendente o qual era um de seus companheiros,  
e no verão de 1871 foi publicada na revista ateniense “Parthenon”. É interessante que  
o prefácio dessa publicação mencionava que era muito estranho que não houvesse um 
trono real no estado democrático que Rigas imaginava. Também foi comentado que 
era paradoxal sua intenção de unir ao estado helênico grupos de línguas, religiões, 
origens étnicas e históricas distintas, dentre os quais estavam incluídos até mesmo os 
inimigos otomanos. 

Uma segunda rodada de discussões sobre a “Nova Administração Política”  
de Rigas teve início no outono de 1923, durante o auge das reações políticas contra 
o trono após a “Catástrofe da Ásia Menor’’. Naquela época, suas ideias democráticas 
foram apresentadas em abordagens científicas popularizadas e publicadas, segundo 
a moda da época, em jornais políticos de Atenas. De fato, imediatamente após o 
estabelecimento da Segunda República, a “Nova Administração Política” foi publicada 
como a primeira constituição democrática da Grécia com um prefácio do deputado 
democrático Giorgous N. Filaretos (1848-1929)9.

Hoje, a organização anti-ditadura “Rigas Feraios”, criada nos últimos dias do ano 
1967 – ou seja, cerca de sete meses após a imposição da “Ditadura dos Coronéis” – e 
que ainda simboliza a resistência à arbitrariedade no contexto do diálogo público, 
ainda permanecesse bem conhecida – um princípio básico que, como já mencionado,  

αντι επιλογου: η θεση του στη συλλογικη μνημη 

Στα τέλη του Ιούνη του 1798 ο Ρήγας δολοφονήθηκε μαζί με επτά συντρόφους του, 

μετά από σαράντα περίπου μέρες βασανιστηρίων, σε φρούριο του Βελιγραδίου. Απέκτησε 

όμως πολύ νωρίς τη θέση του στο πάνθεον των ηρώων της ελληνικής ανεξαρτησίας. Φυσικά 

δεν είναι μόνον η εφημερίδα του 1843 που χρησιμοποίησε το όνομα του επονομαζόμενου 

«πρωτότοκου γιου της νέας Ελλάδας» για να θεωρηθεί αυτομάτως ως φιλελεύθερο και 

δημοκρατικό φύλλο. Αρκετές άλλες εφημερίδες αλλά και πολιτικές οργανώσεις ριζοσπαστών 

δημοκρατών ακολούθησαν κατά καιρούς το παράδειγμά της – αξίζει να σημειωθούν ενδεικτικά 

ο σύλλογος «Ρήγας Φεραίος» κατά την αντιοθωνική επανάσταση του 1862 και την έξωση του 

πρώτου βασιλιά της Ελλάδας. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως η «Νέα πολιτική Διοίκηση» του Ρήγα που, όπως ήδη 

φάνηκε, περιέγραφε ένα πολίτευμα ιδανικό και ίσως γι αυτό ουτοπικό, έμεινε λησμονημένη 

αρκετές δεκαετίες. Αντίγραφό της εντοπίστηκε μάλλον στα τέλη της δεκαετίας του 1860 στη 

βιβλιοθήκη απογόνου ενός από τους συντρόφους του και το καλοκαίρι του 1871 δημοσιεύθηκε 

στο αθηναϊκό περιοδικό «Παρθενών». Έχει ενδιαφέρον ότι στο προλογικό σημείωμα αυτής της 

δημοσίευσής του αναφερόταν πως ήταν αρκετά περίεργη η απουσία βασιλικού θρόνου στο 

δημοκρατικό κράτος που οραματιζόταν ο Ρήγας. Επίσης ως ιδιαίτερα παράδοξη σχολιαζόταν 

και η πρόθεσή του να συνενώσει στο ελληνικό κράτος ομάδες με διαφορετική γλώσσα, 

θρησκεία, εθνική καταγωγή και ιστορία, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν ακόμη και οι 

εχθροί, οι Οθωμανοί. 

Ένας δεύτερος κύκλος συζητήσεων για τη «Νέα πολιτική Διοίκηση» του Ρήγα ξεκίνησε 

το φθινόπωρο του 1923, κατά την κορύφωση των πολιτικών αντιδράσεων εναντίον του θρόνου 

μετά την Μικρασιατική Καταστροφή. Τότε μάλιστα οι δημοκρατικές ιδέες του προβλήθηκαν 

σε εκλαϊκευμένες επιστημονικές προσεγγίσεις που δημοσιεύονταν, κατά τη μόδα της 

εποχής, σε πολιτικές εφημερίδες των Αθηνών. Μάλιστα αμέσως μετά την εγκαθίδρυση της 

Β´ Δημοκρατίας η «Νέα πολιτική διοίκηση» εκδόθηκε ως πρώτο δημοκρατικό πολίτευμα της 

Ελλάδας με πρόλογο του δημοκρατικού βουλευτή Γεώργιου Ν. Φιλάρετου (1848-1929)9. 

Σήμερα παραμένει γνωστή η αντιδικτατορική οργάνωση «Ρήγας Φεραίος» που είχε 

δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες του έτους 1967 – δηλαδή επτά περίπου μήνες μετά την 

επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών – και η οποία εξακολουθεί να συμβολίζει 

στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου την αντίσταση στην αυθαιρεσία – βασική αρχή που,  
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foi transferido para o pensamento político grego graças à Rigas, talvez como resultado 
de suas famosas exortações revolucionárias (como, por exemplo, “Até quando, 
rapazes” ou “Melhor uma vida livre por um hora, do que 40 anos de escravidão e 
encarceramento”), mas também pela gama mais ampla de suas ideias democráticas.

notas

1  Foi o movimento que se manifestou em resposta à administração 
autoritária e inconstitucional do reino na primeira década após a adesão do 
jovem Otto da Baviera ao trono grego. Seu resultado foi a convocação de uma 
assembleia nacional que redigiu a primeira constituição da Grécia independente 
e o estabelecimento de eleições parlamentares no futuro.

2  Theodoros Kolokotronis (1770-1843) nascido no Peloponeso, também 
conhecido como o “Velho de Moriá”, talvez seja o mais famoso general da 
Revolução Grega.

3  nota do revisor: O Tratado de Kuchuk-Kainarji foi um tratado de paz 
assinado em 21 de julho de 1774 entre o Império Russo e o Império Otomano, 
na cidade de Küçük Kaynarca (atual Kaynardzha, Bulgária). A assinatura do 
documento pôs fim à Guerra Russo-Turca de 1768-74 e representou um marco 
na história do declínio do Império Otomano, uma vez que dentre as muitas 
concessões recebidas pela Rússia, o tratado pôs fim ao domínio turco do Mar 
Negro e forneceu uma base diplomática para a futura intervenção russa nos 
assuntos internos do Império Otomano (como exemplo, a responsabilidade 
direta pelo destino dos súditos cristãos ortodoxos do Império).

4  nota do revisor: Fanariotas (Φαναριώτες) eram membros de famílias 
gregas proeminentes em Fanar, o principal bairro grego de Constantinopla, onde 
o Patriarcado Ecumênico está localizado, e que tradicionalmente ocupavam 
posições importantes no Império Otomano. Apesar de seu cosmopolitismo 
e educação muitas vezes ocidental, os fanariotas estavam cientes de sua 
ancestralidade e cultura gregas; de acordo com Nikolaos Mavrocordatos: 

όπως ήδη αναφέρθηκε, θεωρείται ότι μεταφέρθηκε χάρη στον Ρήγα στην ελληνική πολιτική 

σκέψη ως αποτέλεσμα ίσως και των διάσημων επαναστατικών παροτρύνσεων του (π.χ. Ως 

πότε παλληκάρια ή Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, Παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και 

φυλακή) αλλά και του ευρύτερου φάσματος των δημοκρατικών ιδεών του.

σημειωσεισ

1  Επρόκειτο για το κίνημα που εκδηλώθηκε με αφορμή την απολυταρχική και 
μη συνταγματική διοίκηση του βασιλείου την πρώτη δεκαετία μετά την ανάρρηση 
στον ελληνικό θρόνο του ανήλικου Όθωνα από τη Βαυαρία. Η κατάληξή του ήταν 
η σύγκληση εθνοσυνέλευσης που σχεδίασε το πρώτο σύνταγμα της ανεξάρτητης 
Ελλάδας και η καθιέρωση στο εξής βουλευτικών εκλογών.

2  Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (1770-1843) από την Πελοπόννησο, γνωστός και 
ως «Γέρο του Μοριά», ίσως ο πιο διάσημος στρατηγός της Ελληνικής Επανάστασης.

3  σημειωση του επιμελητη: Η Συμφωνία του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή 
ήταν μια συμφωνία ειρήνης της 21 Ιουλίου 1974 μεταξύ της Αυτοκρατορίας της 
Ρωσίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στην πόλη Küçük Kaynarca (σήμερα 
Kaynardzha, στη Βουλγαρία). Η υπογραφή των κειμένων έθεσε τέρμα στον Ρωσο-
Τουρκικό Πόλεμο του 1768-74, και αποτέλεσε σταθμό απαρχής της παρακμής της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καθώς ανάμεσα στις πολλές εκχωρήσεις προς τη 
Ρωσία, η συμφωνία έθεσε τέρμα στην τουρκική κυριαρχία στη Μαύρη Θάλασσα και 
παρέσχε μια διπλωματική βάση για τη μελλοντική ρωσική ανάμιξη στα εσωτερικά 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (όπως για παράδειγμα, η θέση υπό την άμεση ευθύνη 
της Ρωσία της μοίρας των υπόδουλων ορθοδόξων χριστιανών της Αυτοκρατορίας).

4  σημειωση του επιμελητη: Οι Φαναριώτες ήταν μέλη εξεχουσών 
ελληνικών οικογενειών του Φαναρίου, της κατεξοχήν ελληνικής συνοικίας της 
Κωνσταντινούπολης, όπου βρίσκεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο, οι οποίοι 
παραδοσιακά κατελάμβαναν σημαντικές θέσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Πέραν του κοσμοπολιτισμού και της εκπαίδευσής του, πολλές φορές στη Δύση, οι 
Φαναριώτες είχαν συναίσθηση της αρχεγονικής καταγωγής τους και της ελληνικής 
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“Somos uma raça completamente helênica”. Eles surgiram como uma classe 
de mercadores gregos ricos (de descendência bizantina principalmente nobre) 
durante a segunda metade do século xvi, e foram influentes na administração 
dos domínios balcânicos do Império Otomano no século xviii.

5  nota do revisor: “Boiardo” era o título atribuído aos membros da 
aristocracia russa do século v ao xvii.

6  Sobre a vida e obra de Rigas, conferir: vranoussis, Leandros.  
Rigas Velestinlis. Atenas e Belestino: Publicação da Sociedade Científica de 
Estudos “Ferón-Belestinou-Rigas”, 1998. pp. 19-29. (ελευθερη μεταφραση του 
επιμελητη / tradução livre do revisor)

7  Conferir: woodhouse, Christopher m.. Rhigas Velestinlis: o proto-mártir 
da Revolução Grega (Romiosyni). Limni: Harvey (Denise) & Co, 1995. (ελευθερη 
μεταφραση του επιμελητη / tradução livre do revisor)

8  Conferir: kitromilidis, Paschalis. Iluminismo Neo-helênico. Tradução: 
Stella Nikoloudi. Atenas: miet, 1996, pp. 288-335. (ελευθερη μεταφραση του 
επιμελητη / tradução livre do revisor)

9  bolidis, Themistoklis. Os dois primeiros regimes políticos democráticos 
da Grécia moderna, vol. 1: O regime político de Rigas. Atenas, 1924. (ελευθερη 
μεταφραση του επιμελητη / tradução livre do revisor)

παιδείας τους. Σύμφωνα με τον Νικόλαο Μαυροκορδάτο: “Είμαστε μια εντελώς 
ελληνική ράτσα”. Εξελίχθηκαν σε μια τάξη πλούσιων ελλήνων εμπόρων (κυρίως 
αριστοκρατικής βυζαντινής καταγωγής), κατά το δεύτερο ήμισυ του 16ου αιώνα, 
και υπήρξαν σημαίνοντες στη διοίκηση των βαλκανικών κτήσεων της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας κατά τον 18ο αιώνα.

5  σημειωση του επιμελητη: «Βογιάρος» ήταν ο τίτλος που αποδιδόταν 
στα μέλη της ρωσικής αυτοκρατορίας από τον 5ο έως τον 17ο αιώνα.   

6  Για τη ζωή και το έργο του Ρήγα βλ.: βρανουσησ, Λέανδρος.  
Ρήγας Βελεστινλής. Αθήνα και Βελεστίνο: έκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης 
«Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα», 1998. σ. 19-29. (πρωτοτυποσ τιτλοσ / título original)

7  Βλ. σχετικά: woodhouse, Christopher m.. Rhigas Velestinlis: the proto-
martyr of the Greek Revolution (Romiosyni). Limni: Harvey (Denise) & Co, 1995. 
(πρωτοτυποσ τιτλοσ / título original)

8  Αναλυτικότερα βλ.: κιτρομηλιδησ, Πασχάλης. Νεοελληνικός 
Διαφωτισμός. Μετάφραση: Στέλλα Νικολούδη. Αθήνα: μιετ, 1996. pp. 288-335. 
(πρωτοτυποσ τιτλοσ / título original) 

9   θεμιστοκλησ, Βολίδης (επιμ.). Τα δύο πρώτα δημοκρατικά πολιτεύματα 
της νεωτέρας Ελλάδος, τ. 1: Το πολίτευμα του Ρήγα. Αθήνα, 1924. (πρωτοτυποσ 
τιτλοσ / título original)
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REVOLUÇÃO E LITERATURA: O POETA  
DIONÍSIO SOLOMÓS COMO LOUVADOR DA LUTA 
PELA LIBERDADE GREGA

Spyros Kiosses

A Revolução de 1821 não foi a primeira ação revolucionária contra os otomanos no 
território grego escravizado durante os quatro séculos desde a queda de Constantinopla 
em 1453. No entanto, foi a primeira a combinar três elementos básicos: primeiro,  
o despertar nacional e intelectual que veio como consequência do Novo Iluminismo 
grego, a partir de meados do século xviii. Na sequência, a coincidência de ao 
mesmo tempo acontecerem diversos movimentos políticos e ideológicos na Europa 
ocidental e na América, que inspiraram e cultivaram um clima revolucionário e 
liberal. Mas, principalmente, a conscientização dos gregos de que não podiam esperar 
nenhuma iniciativa de altruístas “benfeitores” externos. Deveriam, portanto, confiar, 
principalmente, em suas próprias forças, materiais e espirituais; em sua própria tradição 
cultural, no passado glorioso do helenismo e no poder de sua fé. E, obviamente, na sua 
inabalável convicção quanto à justiça da luta.

A realização final dos objetivos da Revolução Grega foi resultado de uma série de 
ações no âmbito militar, político, social e diplomático. Do hasteamento da bandeira 
revolucionária no Peloponeso, em março de 1821, até a chegada do governador 
Kapodistrias em Náuplio, em janeiro de 1828, e a assinatura do Protocolo de Londres, 
em 1830 que previa a criação de um Estado Grego independente, decorreram batalhas 
cruéis, derramamento de sangue, martírios de combatentes, destruições e massacres 
em retaliação pelos otomanos, deliberações com líderes europeus e negociações 
diplomáticas.

Tais eventos são hoje de nosso conhecimento graças não somente a diversas 
fontes históricas e à  historiografia oficial, mas também porque ficaram impressos na 
tradição popular, na experiência coletiva e em diversas formas de criação cultural, 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Ο ΠΟΙΗΤΗΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ ΩΣ ΥΜΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Σπύρος Κιοσσές

Η Επανάσταση του 1821 δεν ήταν η πρώτη επαναστατική ενέργεια εναντίον των Οθωμανών 
στον υπόδουλο ελληνικό χώρο κατά τους 4 αιώνες από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, 
το 1453. Ήταν, ωστόσο, η πρώτη που συνδύαζε τρία βασικά στοιχεία: αρχικά, την εθνική 
και πνευματική αφύπνιση που επήλθε ως συνέπεια του νεοελληνικού διαφωτισμού από τα 
μέσα του 18ου αι. κ.ε. Έπειτα, τη χρονική συγκυρία ποικίλων πολιτικών και ιδεολογικών 
κινημάτων στη δυτική Ευρώπη και στην Αμερική, που ενέπνεαν και καλλιεργούσαν ένα 
κλίμα επαναστατικό και φιλελεύθερο. Κυρίως, όμως, τη συνειδητοποίηση εκ μέρους 
των Ελλήνων ότι δεν μπορούσαν να αναμένουν κάποια πρωτοβουλία από ανιδιοτελείς 
εξωτερικούς «ευεργέτες». Ότι έπρεπε να στηριχθούν κατά βάση στις δικές τους δυνάμεις, 
υλικές και πνευματικές· στη δική τους πολιτισμική παράδοση, στο λαμπρό παρελθόν του 
ελληνισμού και στη δύναμη της πίστης τους. Και βέβαια στην ακλόνητη πεποίθησή τους για 
το δίκαιον του αγώνα. 

Η τελική επίτευξη των στόχων της Ελληνικής Επανάστασης ήταν αποτέλεσμα μιας 
σειράς ενεργειών σε στρατιωτικό, πολιτικό, κοινωνικό και διπλωματικό επίπεδο. Από την 
ύψωση της επαναστατικής σημαίας στην Πελοπόννησο, τον Μάρτιο του 1821, μέχρι την 
άφιξη του κυβερνήτη Καποδίστρια στο Ναύπλιο, τον Ιανουάριο του 1828, και την υπογραφή 
του Πρωτόκολλου του Λονδίνου το 1830, που προέβλεπε τη δημιουργία ανεξάρτητου 
ελληνικού κράτους, μεσολάβησαν σκληρές μάχες, αιματοχυσίες, μαρτυρικοί θάνατοι 
αγωνιστών, καταστροφές και σφαγές ως αντίποινα από τους Οθωμανούς, διαβουλεύσεις 
με τους ευρωπαίους ηγέτες και διπλωματικές διαπραγματεύσεις. 

Τα παραπάνω γεγονότα είναι σήμερα γνωστά χάρη στα διάφορα ιστορικά τεκμήρια 
και στην επίσημη ιστορική καταγραφή, αλλά επίσης στην αποτύπωσή τους στη λαϊκή 
παράδοση, στη συλλογική εμπειρία και σε διάφορες μορφές της πολιτισμικής δημιουργίας, 



a revo
lu

ção
 grega d

e 1821: h
in

o
 à liberd

ad
e. 200 an

o
s d

a grécia m
o

d
ern

a
η

 ε
λλ

η
ν

ικ
η

 ε
π

αν
ασ

τα
ση

 τ
ο

υ 
18

21
: ο

 υ
μ

ν
ο

σ 
γι

α 
τη

ν
 ε

λε
υθ

ερ
ια

. τ
α 

20
0 

χρ
ο

ν
ια

 τ
η

σ 
συ

γχ
ρο

ν
η

σ 
ελ

λα
δα

σ

132 133

dentre as quais a tradição oral. Muitos episódios heroicos ou martírios, como também 
feitos de bravos combatentes da Revolução, foram transformados em literatura, 
tanto à época como posteriormente, se estendendo aos dias atuais: os Σουλιώτες 
/ os “Souliotas”, Καταστροφή των Ψαρών / “A destruição de Psará”, a Μάχη στο Χάνι 
της Γραβιάς / “A Batalha da Hospedaria de Graviás”, Αθανάσιος Διάκος / Athanássios 
Diákos, Παπαφλέσσας / Papaflessas, Καραϊσκάκης / Karaiskakis, Μακρυγιάννης /  
Makrigiannis, Κανάρης / Kanaris; e tantos outros inspiram poetas como Παλαμάς / 
Palamás, Καρυωτάκης / Kariotakis, Σεφέρης / Seféris, Νικηφόρος Βρεττάκος / Nikiforos 
Vrettakos, Κώστας Βάρναλης / Kostas Várnalis, Άγγελος Σικελιανός /Angelos Sikelianós, 
Νίκος Γκάτσος / Nikos Gatsos, Νίκος Εγγονόπουλος / Nikos Eggonópoulos, Ιωάννης 
Ρίτσος / Yiannis Ritsos e Οδυσσέας Ελύτης / Odisseas Elytis.

Contudo, o mais importante poeta grego, que não somente lidou com a revolução 
grega de maneira incomparável em sua obra, como também contribuiu muito para 
a fundação da literatura neo-helênica, foi Dionísio Solomós (1798-1857). Entretanto, 
Solomós não é considerado somente um poeta nacional da Grécia, pois se destacou ao 
lado de outros poetas europeus de seu tempo. Odisseas Elytis, poeta grego premiado 
com o Nobel, menciona em sua obra Το Άξιον εστί / “Louvado seja” (tradução livre): 
“Onde quer que o mal vos encontre, irmãos, onde quer que vossa mente esteja enevoada, 
tenham em mente Dionísio Solomós e tenham em mente Alexandros Papadiamantis. 
A voz que não conhece a mentira irá aliviar a face do martírio com  um pouco de brilho 
colorido nos lábios”. 

A obra mais conhecida de Solomós é certamente o Ύμνος εις την Ελευθερίαν /  
“Hino à Liberdade”, que foi escrito em maio de 1823, concluído em um mês, e 
publicado em Paris, em 1825, como um adendo ao trabalho de Claude Fauriel a 
respeito da poesia oral popular dos gregos. Alguns meses depois, o poema de Solomós 
foi publicado,  juntamente com a tradução em italiano, em uma tipografia há pouco 
inaugurada em Missolonghi1. O “Hino” rapidamente é difundido dentre os filelenos, 
visto que valorizava à ação revolucionária com uma linguagem poética extraordinária.  
Nesse poema, a “Liberdade” toma a forma de uma deusa aprisionada desde o fim da 
Antiguidade Clássica nos ossos dos antigos gregos, e que agora tenta ser restaurada.  
Nas 158 estrofes que compõem o poema incluem-se aspectos básicos da questão helênica: 
o brilho do espírito grego, os males da sujeição, o desapontamento quanto as potências 
estrangeiras, os combates cruéis e sangrentos, como destaque a Trípoli e a Missolonghi, 
e a fé na justiça da luta e na ortodoxia. A obra de Solomós inclui um chamado eterno aos 
gregos pelo sua união, porque os resultados do conflito civil são catastróficos:

ανάμεσά τους στην τέχνη του λόγου. Πολλά ηρωικά ή μαρτυρικά επεισόδια, καθώς και 

γενναίοι αγωνιστές της Επανάστασης, μετουσιώνονται σε λογοτεχνία τόσο κατά την εποχή 

αυτή όσο και μετέπειτα, μέχρι τις μέρες μας: τους Σουλιώτες, Καταστροφή των Ψαρών, 

Μάχη στο Χάνι της Γραβιάς, ο Αθανάσιος Διάκος, ο Παπαφλέσσας, ο Καραϊσκάκης,  

ο Μακρυγιάννης, ο Κανάρης και τόσοι άλλοι εμπνέουν ποιητές όπως τον Παλαμά,  

τον Καρυωτάκη, τον Σεφέρη, τον Βρεττάκο, τον Βάρναλη, τον Σικελιανό, τον Γκάτσο,  

τον Εγγονόπουλο, τον Ρίτσο, και τον Ελύτη. 

Ο πιο σημαντικός όμως Έλληνας ποιητής που όχι μόνο πραγματεύτηκε με 

απαράμιλλο τρόπο την ελληνική επανάσταση στο έργο του, αλλά και συνέβαλλε τα μέγιστα 

στη θεμελίωση της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ευρύτερα είναι ο Διονύσιος Σολωμός 

(1798−1857). Ο Σολωμός όμως δεν θεωρείται μόνο εθνικός ποιητής της Ελλάδος, είναι και 

ποιητής που στέκεται επάξια δίπλα στους άλλους ευρωπαίους ποιητές της εποχής του.  

Ο νομπελίστας Έλληνας ποιητής Οδυσσέας Ελύτης αναφέρει στο έργο του Άξιον εστί: 

«Όπου και να σας βρίσκει το κακό, αδελφοί, όπου και να θολώνει ο νους σας μνημονεύετε 

Διονύσιο Σολωμό και μνημονεύετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Η λαλιά που δεν ξέρει από 

ψέμα θ’ αναπαύσει το πρόσωπο του μαρτυρίου με το λίγο βάμμα του γλαυκού στα χείλη». 

Το πιο γνωστό έργο του Σολωμού είναι αναμφίβολα ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν, 

που γράφτηκε το Μάιο του 1823, ολοκληρώθηκε μέσα σ’ ένα μήνα και δημοσιεύτηκε στο 

Παρίσι το 1825, ως παράρτημα του έργου του Claude Fauriel για την προφορική δημοτική 

ποίηση των Ελλήνων. Λίγους μήνες αργότερα το ποίημα του Σολωμού δημοσιεύεται, μαζί 

με μετάφρασή του στα ιταλικά, σε τυπογραφείο που είχε μόλις ιδρυθεί στο Μεσολόγγι1. 

Ο «Ύμνος» διαδίδεται τάχιστα ανάμεσα στους φιλέλληνες καθώς αξιοποιούσε την 

επαναστατική πράξη με υπέροχο ποιητικό λόγο. Στο συγκεκριμένο ποίημα, η Ελευθερία 

λαμβάνει τη μορφή θεάς, που είχε φυλακιστεί από το τέλος της κλασικής αρχαιότητας μέσα 

στα κόκαλα των αρχαίων Ελλήνων, και επιχειρεί τώρα να αποκατασταθεί. Στις 158 στροφές 

που συνθέτουν το ποίημα περιλαμβάνονται βασικές πτυχές του ελληνικού ζητήματος: 

 η λαμπρότητα του ελληνικού πνεύματος, τα δεινά της σκλαβιάς, η απογοήτευση από τις 

ξένες δυνάμεις, οι σκληροί και αιματηροί αγώνες των Ελλήνων, με κορυφαίες στιγμές στην 

Τριπολιτσά και στο Μεσολόγγι, και η πίστη στο δίκαιον του αγώνα και στην ορθοδοξία. 

Το έργο του Σολωμού κλείνει με μία διαχρονική θα λέγαμε επίκληση στους Έλληνες για 

ομόνοια, γιατί τα αποτελέσματα του εμφύλιου σπαραγμού είναι καταστροφικά:
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De uma boca que inveja,

jovens valentes, que não seja dito,

que vossa mão bata

a cabeça do irmão.

Para que não digam em seu pensamento

as nações estrangeiras, verdadeiramente:

“Se eles se odiarem entre si

não lhes é merecida a liberdade”. 

Que se importem;

todo o sangue que foi derramado

pela religião e pela pátria,

também tem honra.

Nesse sangue, para o qual não se sente dor,

pela pátria, pela religião,

juro-vos, vos abraceis

sinceramente como irmãos.

Na mesma forma e estilo do Hino, se processa também o poema de Solomós 
Εἰς τὸν θάνατον τοῦ Λόρδου Μπάϋρον / "Por ocasião da morte de Lord Byron",  
escrito em 1824 e publicado no ano seguinte. Dizem que quando chegou a notícia sobre 
a morte do grande inglês fileleno Lord Byron, Solomós pulou da mesa da taverna onde 
estava com seus amigos e compôs espontaneamente o primeiro verso do poema, que é 
exatamente o elo com sua obra anterior.

Liberdade, se aquiete por um momento

de bater com sua espada.

Agora se aproxime e chore

diante do corpo de Byron.

Ἀπὸ στόμα ὅπου φθονάει, 

παλικάρια, ἂς μὴν ῾πωθῇ, 

πῶς τὸ χέρι σας κτυπάει 

τοῦ ἀδελφοῦ τὴν κεφαλή.

Μὴν εἰποῦν στὸ στοχασμό τους 

τὰ ξένα ἔθνη ἀληθινά: 

«Ἐὰν μισοῦνται ἀνάμεσό τους, 

δὲν τοὺς πρέπει ἐλευθεριά».

Τέτοια ἀφήστενε φροντίδα· 

ὅλο τὸ αἷμα ὁποὺ χυθῇ 

γιὰ θρησκεία καὶ γιὰ πατρίδα, 

ὅμοιαν ἔχει τὴν τιμή.

Στὸ αἷμα αὐτό, ποὺ δὲν πονεῖτε, 

γιὰ πατρίδα, γιὰ θρησκειά, 

σᾶς ὁρκίζω, ἀγκαλιασθῆτε 

σὰν ἀδέλφια γκαρδιακά.

Στην ίδια μορφή και ύφος με τον Ύμνον κινείται και το ποίημα του Σολωμού Εἰς τὸν θάνατον 

τοῦ Λόρδου Μπάϋρον, που γράφεται το 1824 και δημοσιεύεται τον επόμενο χρόνο. Λέγεται ότι, 

όταν έφτασαν τα νέα για τον θάνατο του μεγάλου Άγγλου φιλέλληνα Byron, ο Σολωμός πήδηξε 

πάνω στο τραπέζι της ταβέρνας όπου βρισκόταν με τους φίλους του και συνέθεσε αυθόρμητα 

την πρώτη στροφή του ποιήματος, η οποία αποτελεί ακριβώς τον σύνδεσμο με το προηγούμενο 

έργο του. 

Λευτεριά, γιὰ λίγο πάψε

νὰ χτυπᾶς μὲ τὸ σπαθί.

Τώρα σίμωσε καὶ κλάψε

εἰς τοῦ Μπάιρον τὸ κορμί.
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Enquanto a luta dos gregos continuava acirrada no Peloponeso, Solomós começou 
a compor uma outra obra importante, mas enigmática: “Mulher de Zaquintos” – 
Γυναίκα της Ζάκυνθος. O texto prosaico e satírico visa demonstrar a atitude imoral e 
antiética de uma mulher anônima. O poeta começou a se ocupar da prosa em 1826 
na ilha de Zaquintos, durante o segundo cerco de Missolonghi, e depois a submeteu 
a muitas revisões, mas o texto permaneceu inacabado. A narrativa e o ataque satírico 
contra a Mulher foram empreendidos pelo monge Dionísio, personagem poética de 
Solomós. O monge Dionísio, homem simples e temente a Deus, observava em silêncio 
o que acontecia ao seu redor e tinha visões didáticas. O tom de sua voz é bíblico, 
reminiscente do discurso de João no Apocalipse, e sua narração é muitas vezes 
alegórica. A obra consiste em dois temas entrelaçados: a vida difícil das mulheres 
de Missolonghi refugiadas na ilha de Zaquintos para escapar dos turcos, e sobre o 
comportamento cruel e imoral de uma Mulher da ilha de Zaquintos, que dá o título 
à obra. Até nos dias de hoje, o leitor fica extasiado com a imagem, a grandiosidade,  
as palavras e, sobretudo, com o silêncio das mulheres de Missolonghi que saíram 
às ruas para esmolarem pelos seus entes que lutavam em meio à fome e à miséria.  
E ainda mais a apatia desumana da Mulher que cruelmente as perseguiu e as difamou.  

10. E todas permaneceram silentes e quietas; mas uma delas disse: “Você tem 

razão. Tu estás em sua terra natal e em sua casa, e nós somos estranhas e devemos 

ser enxotadas”.

11. E, então, a mulher de Zaquintos a confrontou, e respondeu: “Senhora professora, 

  você perdeu tudo, mas, pelo que ouvi dizer, a língua ficou”.

12. “Estou em minha terra natal e em minha casa? E sua senhoria não estava em 

sua terra natal e em sua casa”?

13. “O que lhes faltava, e o que você vê de errado com os turcos? Eles não vos 

deixou comida, escravos, pomares, riquezas? E graças a Deus vocês tinham mais 

do que eu tenho”.

14. “Fui eu quem lhes disse para enfrentarem os turcos, e agora vocês se voltam 

contra mim fazendo pedidos e me xingando”?

Όσο μαίνεται ακόμη ο αγώνας των Ελλήνων στην Πελοπόννησο ο Σολωμός ξεκινά  

να συνθέτει ένα άλλο σημαντικό, όσο και αινιγματικό, έργο: τη Γυναίκα της Ζάκυθος. Έργο 

πεζό, σατιρικό που έχει στόχο να καταδείξει την ανήθικη και αντεθνική στάση ενός ανώνυμου 

γυναικείου προσώπου. Ο ποιητής άρχισε να καταπιάνεται με το πεζογράφημα το 1826 στη 

Ζάκυνθο, κατά τη διάρκεια της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου, το υποβάλλει κατόπιν 

σε πολλές επεξεργασίες, αλλά μένει τελικά ημιτελές. Την αφήγηση και τη σατιρική επίθεση 

εναντίον της Γυναίκας έχει αναλάβει ο ιερομόναχος Διονύσιος, ποιητικό προσωπείο του Σολωμού. 

Ο ιερομόναχος Διονύσιος, άνθρωπος απλός και θεοσεβούμενος παρακολουθεί άναυδος όσα 

συμβαίνουν γύρω του και βλέπει διδακτικά οράματα. Ο τόνος της φωνής του είναι βιβλικός, 

θυμίζει τον λόγο της Aποκάλυψης του Ιωάννη, και η αφήγησή του συχνά αλληγορική. Το έργο 

απαρτίζεται από δύο διαπλεκόμενα θέματα: τη δύσκολη ζωή των γυναικών του Μεσολογγίου 

που βιώνουν την προσφυγιά στο νησί της Ζακύνθου, όπου κατέφυγαν για να γλιτώσουν από 

τους Τούρκους, και τη σκληρή και ανήθικη συμπεριφορά μιας Γυναίκας από τη Ζάκυνθο, που 

δίνει και τον τίτλο στο έργο. Συγκλονίζουν ακόμη και τον σύγχρονο αναγνώστη η εικόνα,  

το μεγαλείο, τα λόγια, μα πιο πολύ η σιωπή των γυναικών από το Μεσολόγγι που βγήκαν  

να ζητιανέψουν για τους δικούς τους που πολεμούσαν μέσα στην πείνα και τις κακουχίες. Κι 

άλλο τόσο η απάνθρωπη απάθεια της Γυναίκας που τις διώχνει με σκληρότητα και τις λοιδορεί.

10. Καὶ ὅλες ἐμείνανε σιωπηλὲς καὶ ἀκίνητες· ἀλλὰ μία εἶπε: «Ἂμ᾿ ἔχεις δίκαιο.  

Εἶσαι στὴν πατρίδα σου καὶ στὸ σπίτι σου, καὶ μεῖς εἴμαστε ξένες καὶ ὅλο σπρώξιμο 

θέλουμε».

11. Καὶ ἐτότες ἡ γυναίκα τῆς Ζάκυνθος τὴν ἀντίσκοψε καὶ ἀποκρίθηκε: «Κυρὰ δασκάλα, 

 ὅλα τὰ χάσετε, ἀλλὰ ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ ἀκούω ἡ γλώσσα σᾶς ἔμεινε».

12. «Εἶμαι στὴν πατρίδα μου καὶ στὸ σπίτι μου; Καὶ ἡ ἀφεντιά σου δὲν ἤσουνα στὴν 

πατρίδα σου καὶ στὸ σπίτι σου»;

13. «Καὶ τί σᾶς ἔλειπε, καὶ τί κακὸ εἴδετε ἀπὸ τὸν Τοῦρκο; Δὲ σᾶς ἄφηνε φαητά, δούλους, 

περιβόλια, πλούτια; Καὶ δόξα σοι ὁ θεὸς εἴχετε περσότερα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ἔχω ἐγώ».

14. Σᾶς εἶπα ἐγὼ ἴσως νὰ χτυπήσετε τὸν Τοῦρκο, ποὺ ἐρχόστενε τώρα σὲ μὲ νὰ μοῦ 

γυρέψετε καὶ νὰ μὲ βρίσετε;
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Solomós percebe e consegue transmitir uma grande verdade, que constituiu a 
base da Revolução para os gregos subjugados. A luta pela liberdade, seja por qualquer 
tipo de liberdade, muito antes de se tornar um embate armado, requer um outro 
tipo de luta: uma luta psíquica. Interna. É necessário renunciar a aquisições, bens 
materiais e espirituais, a fim de lutar por um ideal elevado. E esta luta é tão difícil 
quanto qualquer batalha, talvez a mais difícil de todas.  

É exatamente esta ideia de luta interior que Solomós expõe também em sua 
conhecida obra “Livres Sitiados” (Ελεύθεροι Πολιορκημένοι). Durante o cerco de 
Missolonghi pelos turcos, Solomós estava em Zaquintos participando psiquicamente do 
drama de seus habitantes. A luta dos sitiados abalou Solomós, ativou sua sensibilidade 
poética, fazendo nascer o poema “Dívida”, razão pela qual atribuiu primeiramente o 
nome “Dívida” (Χρέος) ao poema. Mais tarde, tornou-se “Livres Sitiados” (Ελεύθεροι 
Πολιορκημένοι), que o poeta começou a compor em 1826. Esse poema o ocupou como 
nenhum outro, mas nunca foi concluído, chegando até nós em fragmentos que são 
conhecidos como “Três Esboços”. Cada um deles representa não somente uma etapa 
diferente de elaboração, mas também concepções poéticas peculiares. Além da luta 
sobre-humana, que levou os habitante de Missolonghi à heroica saída em abril de 
1826, o poeta capta a majestosa luta da alma humana para renunciar à beleza da terra, 
à natureza, ao amor, a fim de alcançar sua perfeição moral e a verdadeira liberdade: 
esta que somente é conquistada “pela razão e pelo sonho”.

nota

1  Em 1865, Nikolaos Mantzaros musicou as primeiras estrofes do Hino, 
que se tornaram o nosso hino nacional. 

Nikolaos Mantzaros.

Νικόλαος Μάντζαρος.

Dionísio Solomós.

Διονύσιος Σολωμός.

Ο Σολωμός αντιλαμβάνεται και καταφέρνει να αποδώσει μια μεγάλη αλήθεια, που 

αποτέλεσε το υπόβαθρο για την Επανάσταση των υπόδουλων Ελλήνων. Ο αγώνας για την 

ελευθερία, για κάθε είδους ελευθερία, πολύ πριν γίνει ένοπλη σύρραξη, απαιτεί έναν άλλον 

αγώνα: ψυχικό. Εσωτερικό. Πρέπει κάποιος να απαρνηθεί τα κεκτημένα, το βόλεμα, υλικό και 

πνευματικό, προκειμένου να αγωνιστεί για μια υψηλή ιδέα. Κι ο αγώνας αυτός είναι το ίδιο 

δύσκολος με οποιαδήποτε μάχη, ίσως και δυσκολότερος.

Την ιδέα ακριβώς του εσωτερικού αγώνα του ανθρώπου προβάλλει ο Σολωμός και στο 

γνωστό έργο του Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι. Στο διάστημα της πολιορκίας του Μεσολογγίου 

από τους Τούρκους ο Σολωμός βρισκόταν στη Ζάκυνθο συμμετέχοντας ψυχικά στο δράμα των 

Μεσολογγιτών. Ο αγώνας των πολιορκημένων συγκλόνισε τον Σολωμό, ενεργοποίησε την 

ποιητική του ευαισθησία και προέκυψε το ποίημα του χρέους, γι’ αυτό και πρότερη ονομασία 

του ποιήματος ήταν Χρέος. Αργότερα κατέληξε στον τίτλο Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, το οποίο ο 

ποιητής είχε ξεκινήσει να συνθέτει το 1826. Το ποίημα αυτό απασχόλησε τον ποιητή όσο κανένα 

άλλο, όμως ποτέ δεν ολοκληρώθηκε και έφτασε σ’ εμάς σε αποσπάσματα, τα οποία ανήκουν σε 

Τρία Σχεδιάσματα, που το καθένα αντιπροσωπεύει όχι μόνο διαφορετικό στάδιο επεξεργασίας 

αλλά και διαφορετική ποιητική αντίληψη. Πέρα από τον υπεράνθρωπο αγώνα, που οδήγησε 

στην ηρωική έξοδο των Μεσολογγιτών τον Απρίλιο του 1826, ο ποιητής συλλαμβάνει τον 

μεγαλειώδη αγώνα της ανθρώπινης ψυχής να απαρνηθεί τη γήινη ομορφιά, τη φύση, τον έρωτα, 

προκειμένου να επιτύχει την ηθική ολοκλήρωση και την πραγματική ελευθερία: αυτήν που μόνο 

«με λογισμό και μ’ όνειρο» κατακτά κανείς.

σημεiωση

1  Το 1865 ο Νικόλαος Μάντζαρος μελοποίησε τις πρώτες στροφές του Ύμνου, οι 

οποίες αποτέλεσαν τον εθνικό μας ύμνο.
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AS MULHERES DA TRÁCIA PELAS MÃOS  
DOS ESCRITORES TRÁCIOS, PELAS CANÇÕES 
FOLCLÓRICAS E POR SUAS LUTAS PELA SUA 
EMANCIPAÇÃO SOCIAL E NACIONAL

Penelope Kampaki Vougiouklis

1. introdução

As mulheres da Trácia durante o Império Otomano e em 1821, como todas as mulheres 
gregas à época, não possuíam nem declarações de direitos, nem garantias formais 
de igualdade e de direitos de gênero! Entretanto, eram dotadas de uma sensibilidade 
inimaginável em suas obrigações para com a fé Cristã Ortodoxa, uma teia conectiva 
que uniu os gregos ao perpassar o longo período de lutas dos povos balcânicos contra a 
ocupação otomana, e, é claro, outrossim, unindo toda a Grécia. É muito difícil mensurar 
o que elas suportaram durante os anos de escravidão e de luta pela independência, bem 
como durante o período do genocídio, do desenraizamento e das trocas populacionais, 
cujas memórias ainda estão vivas nos tristes aniversários de 2022-2024.

O presente artigo é um pequeno tributo à memória de tais mulheres, a tudo o que, 
aquelas cujos nomes são conhecidos ou as que permanecem anônimas, ofereceram às 
mulheres presentes e às mulheres futuras.

2. as mulheres da trácia na literatura e na canção folclórica

2.i. através dos textos de dois grandes escritores trácios

Η ΘΡΑΚΙΩΤΙΣΣΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΘΡΑΚΕΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΜΟΥΣΑ,  
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Πηνελόπη Καμπάκη Βουγιουκλή

1. εισαγωγη 

Η γυναίκα της Θράκης στην Τουρκοκρατία και στο εικοσιένα, όπως και όλες οι Ελληνίδες, ούτε 

διακηρύξεις, ούτε επίσημες κατοχυρώσεις είχε για την ισότητα των δύο φύλων και για δικαιώματα! 

Είχε όμως αφάνταστα εκπληκτική ευαισθησία για τις υποχρεώσεις της στην Ορθόδοξη Χριστιανική 

Πίστη, συνδετικό ιστό εκείνην την εποχή στους αγώνες των βαλκανικών λαών ενάντια στην 

οθωμανική κατοχή, και, φυσικά στην Ελλάδα. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει ο απολογισμός του 

φορτίου  που σήκωσε μέσα στα χρόνια της σκλαβιάς και του αγώνα για την ανεξαρτησία, όπως 

και κατά την περίοδο των γενοκτονιών, του ξεριζωμού και της Ανταλλαγής, των οποίων οι μνήμες 

ξεπροβάλλουν μπροστά μας μέσα από τις θλιβερές επετείους του 2022-2024.

Μια μικρή συνεισφορά στη μνήμη αυτών των γυναικών είναι και η παρούσα εργασία. 

Ένα αντίδωρο σε όλα αυτά που επώνυμες κι ανώνυμες Θρακιώτισσες προσέφεραν σε μας τις 

σημερινές και στις επόμενες. 

2. h γυναικα τησ Θρακησ μεσα στη λογοτεχνια και τη λαϊκη μουσα:

2.ι. μέσα από τα κέίμένα δυό σπόυδαίων θρακων λόγότέχνων
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Η γυναίκα αυτή της Θράκης, είχε την τύχη να  υμνηθεί μέσα στο έργο  δύο πολύ σπουδαίων 

λογοτεχνών μας με καταγωγή από τη Θράκη, ενιαία κι αδιαίρετη πολιτιστικά: του Κώστα 

Βάρναλη και του Γεωργίου Βιζυηνού.

2.ι.α. η γυναίκα-μανα στην πόίηση τόυ κωστα βαρναλη

O K. Bάρναλης, γεννημένος το 1884 στον Πύργο-Μπουργκάς της σημερινής Βουλγαρίας,  

τελείωσε το Δημοτικό, στη Φιλιππούπολη το Γυμνάσιο και το 1903 ήρθε στην Aθήνα για να 

εγγραφεί στη Φιλοσοφική Σχολή, όπου πρωτοστάτησε  στον αγώνα για την επικράτηση της 

δημοτικής γλώσσας και της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Θα εστιάσουμε σε δύο ποιητικά του έργα όπου βλέπουμε τη ‘μάνα’ με τα χαρακτηριστικά 

που τους προσδίδει ο ίδιος, μεταφέροντας προσωπικά του βιώματα, τα οποία πιθανότατα 

αντανακλούν κάποιες γενικότερες γυναικείες μορφές της πατρίδας του, της Β. Θράκης. 

(1) το φωσ που καιει

Σ’ ένα μεγαλοπρεπές σκηνικό παρουσιάζεται ο Προμηθέας καρφωμένος στον Kαύκασο 

και ο Xριστός σταυρωμένος στο Γολγοθά να  συζητούν. Στο διάλογο παρεμβαίνει η Mάνα Γη και 

το Aηδόνι. H Mάνα Γη συμβολίζει την οργισμένη φωνή των λαών της γης, που ζητούν απαλλαγή 

από κάθε εκμετάλλευση:

Nα φύγετε, να φύγετε όλοι εσείς από πάνω μου! Έγινα Xτήμα. Γεννώ, καρπίζω, 

λουλουδίζω, στολίζομαι κι ομορφαίνω για όλα τα παιδιά μου. Mα με χαίρονται λίγοι. 

Aφτοί, που με κατέχουνε. Kαι δε μπορώ να γλιτώσω από τη φάρα τους. Nαν τους έκαιγα 

με λιωμένο μαντέμι! N’ άνοιγα τα σπλάχνα μου ναν τους εκατάπινα! Άμα χαλάσω έναν 

από δάφτους, ξεφυτρώνουνε δυο και πέντε. Aφτοί ’ναι οι χαμοθεοί μου. Kαι τους μισώ. 

Eσείς, οι πανωθεοί, είσαστε παιδιά δικά τους. Όχι δικά μου. Kαι σκοτώνεστε ο ένας με τον 

άλλονε, ποιος θα με φάει μονάχος.

As mulheres da Trácia foram agraciadas ao serem celebradas na obra de dois de 
nossos grandes escritores de mesma origem, culturalmente indissociáveis e singulares: 
Κώστας Βάρναλης / Kostas Varnalis e Γεώργιος Βιζυηνός / Giorgios Vizyinos.

2.i. a. a figura materna na poesia de kostas varnalis

Kostas Varnalis, nascido em 1884 em Pyrgos-Burgas, na atual Bulgária, terminou 
a escola primária e o ensino médio em Filippoupoli, e, em 1903, chegou em Atenas, 
matriculou-se na Faculdade de Filosofia e foi pioneiro na luta pela prevalência da 
língua demótica / dimotiki (δημοτική γλώσσα) e pela reforma educacional.

Concentremo-nos em duas de suas obras poéticas, nas quais vemos a “mãe” 
tal qual caracterizada pelo poeta ao transmitir suas experiências pessoais, que 
provavelmente refletem, de forma genérica, algumas figuras femininas de sua pátria, 
a Trácia do Norte.

(1) a luz que queima

Em um cenário magnífico, Prometeu acorrentado no Cáucaso e Cristo crucificado 
no Calvário são apresentados discutindo. Intervenientes no diálogo estão a Mãe Terra 
e o Rouxinol. A Mãe Terra simboliza a voz irada dos povos da Terra, que exigem a 
liberdade de toda exploração:

Saiam, todos vocês, saiam de cima de mim! Eu sou um campo. Eu dou à luz, ceifo, 

floresço, adorno e embelezo para todos os meus filhos. Contudo, poucos estão 

desfrutando das minhas graças. Aqueles que me possuem. E eu não posso escapar 

de sua maldita tribo. Se eu pudesse queimá-los com ferro fundido derretido! Se eu 

abrisse minhas tripas e os engolisse! Se eu matar um deles, dois e cinco brotarão. 

Estes são meus deuses podres. E eu os odeio. Vocês, os  deuses da terra, são seus 

filhos. Não meus. E vocês se matam uns aos outros, para quem vai me comer 

sozinho.
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Πρόκειται για μια γυναίκα  θυμωμένη, αγανακτισμένη που δεν αντέχει άλλο και 

επαναστατεί. Βαριές κουβέντες λέει. Όμως μήπως δεν έλεγαν οι τοτινές γυναίκες ακόμη 

πιο βαριές κουβέντες; Δεν έριχναν κατάρες; Η κατάρα είναι ένας τρόπος εκτόνωσης της 

αγανακτισμένης, καταπιεσμένης  γυναίκας. Το ποτήρι ξεχείλισε. Δεν αντέχει άλλο. Αντίστοιχα 

οι άντρες εκτονώνονται με βρισιές, και μάλιστα όντας Χριστιανοί, βρίζοντας τα θεία  όπως 

περιπαιχτικά παρατηρεί κι ο Βάρναλης. Θα μου πείτε μόνο η Θρακιώτισσα  καταριέται; Όχι 

βέβαια. Όμως εδώ μιλάμε για τη Θρακιώτισσα. Μάλιστα να σας πω ότι μέσα σε περιοδικά 

όπως τα «Θρακικά» κι άλλα περιοδικά, τα οποία, μπορείτε να βρείτε πλέον σκαναρισμένα 

στο διαδίκτυο,  υπάρχουν φοβερές συλλογές από κατάρες. Πολλοί από μας φοβόμαστε τις 

κατάρες. Νομίζουμε ότι κρύβουν κάποια αρχέγονη μαγγανία, ότι εκπέμπουν κάποια αρνητικά 

κύματα. Όμως μέσα από τις  επιστήμες της Λαογραφίας, της Γλωσσολογίας, της Ψυχολογίας  

ερμηνεύονται. Θα τολμούσα να πω ότι κάποιες απ’ αυτές, όπως οι συγκεκρμένες της Μάνας Γης, 

είναι η αντίδραση της αδικημένης γυναίκας, μια προσπάθεια για χειραφέτηση, για διεκδίκηση.  

Περιποιεί τιμή για τη θρακιώτισσα  αυτό το χαρακτηριστικό της ξεσηκωμένης, αγανακτισμένης 

γυναίκας. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι οι Θράκη περιλαμβάνει και την Κωνσταντινούπολη, οπότε 

αν το πάμε μέχρις εκεί θα βρεθούμε μπροστά σε τεράστια ονόματα της γυναικείας υπόθεσης. 

Στο παράρτημα,  αναφέρω όσες κατόρθωσα να εντοπίσω και από παλιότερες και σημαντικές 

γυναίκες αλλά και σύγχρονες ίσως λιγότερο γνωστές αλλά εξίσου σημαντικές. 

(2) η «μανα τόυ χρίστόυ»  

Στο δεύτερο  ποίημα του Βάρναλη, η «Μάνα του Χριστού» προβάλλεται το ζεύγος μάνας 

– γιου με θρησκευτική ταυτότητα. Ο σκηνικός χώρος είναι ύπαιθρος κατάμεστος από συρρέοντα 

λαό με βάγια. Υπόκειται το χρέος της θυσίας που εξελίσσεται σε αυτοθυσία του μονάκριβου 

γιου, προκαλώντας τον θρήνο και το πένθος της μάνας.

Ο Λεντάκης (1991) υποστηρίζει ότι «Η Μάνα του Χριστού» αποτελεί ένα από τα κορυφαία 

αριστουργήματα της ελληνικής λυρικής ποίησης όπου  η διαγραφή του  χαρακτήρα της Παναγίας  

είναι τέλεια και  αριστουργηματικά δοσμένη.

Ο ίδιος ο Βάρναλης τονίζει ότι δημιουργεί τη μάνα-σύμβολο. Δεν μπορεί παρά η μάνα 

αυτή να έχει χαρακτηριστικά της θρακιώτισσας  μάνας. Λέει λοιπόν: 

Trata-se de uma mulher irritada, ressentida, que não podia mais suportar e, 
portanto, rebela-se. Fala de forma dura. Contudo, será que as mulheres não disseram 
palavras ainda mais pesadas? Eles não amaldiçoaram? Uma maldição é uma forma 
de libertação da mulher indignada e oprimida. O copo transbordou. Ela não aguenta 
mais. Da mesma forma, os homens descarregam sua raiva, e mesmo sendo cristãos, 
amaldiçoam o divino, como Varnalis o observa de maneira escarnecedora. Digam-me: 
apenas as mulheres da Trácia lançam maldições? É claro que não. Entretanto, aqui 
estamos nos referindo diretamente a elas. Na verdade, em revistas como Θρακικά / 
“Tracianos” e outras, que agora estão digitalizadas na Internet, existem impressionantes 
coletâneas de maldições. Muitos de nós as tememos. Pensamos que elas escondem algum 
feitiço primordial, que emite ondas negativas. Contudo, já podem ser interpretadas à 
luz das ciências do folclore, da linguística e da psicologia. Ousaria dizer que algumas 
delas, como aquelas da Mãe Terra, são uma reação da mulher injustiçada, em sua 
busca por emancipação, por afirmação. É honroso atribuir-lhes tal caracterização 
de rebeldia e indignação. Além disso, não esqueçamos que a Trácia inclui Istambul, 
portanto, se formos até lá, estaremos diante de grandes nomes que lutaram pela causa 
das mulheres. No Apêndice I, listo aquelas que fui capaz de identificar, e que foram 
tanto importantes no passado como outras que nos são contemporâneas, talvez menos 

conhecidas, mas igualmente valiosas. 

(2) a “mãe de cristo”

No segundo poema de Varnalis, H Μάνα του Χριστού / “A Mãe de Cristo”,  
é apresentado a dupla mãe-filho de um ponto de vista religioso. O cenário é um campo 
lotado de pessoas com galhos de palmeiras. Está implicitamente presente a dívida do 
sacrifício que resulta no auto-sacrifício de seu filho único, provocando o pesar e o  
luto da mãe.

Lentakis (1991) argumenta que “A Mãe de Cristo” é uma das principais obras-
primas da poesia lírica grega, onde a descrição do caráter da Virgem Maria é perfeita 
e magistralmente proferida.

O próprio Varnalis salienta que cria a “Mãe-Símbolo”. Deduz-se que essa mãe 
carrega os atributos das mães trácias. É o que ele diz:
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Εγώ έγραψα ό,τι έγραψα σαν ποιητής. Ήθελα να ολοκληρώσω τη Μάνα-Σύμβολο. Να της 

δώσω (το κατά δύναμη) όλο εκείνο το απέραντο βάθος, που έχει η πραγματική μητρότητα, 

που είναι ο πρώτος και έσχατος νόμος της ζωής και όχι θάμα. Αυτό άλλωστε κάνανε 

και οι περισσότεροι εκκλησιαστικοί ύμνοι. Απ’ αυτούς πήρα τον τόνο και μάλιστα του 

Ρωμανού του Μελωδού. Μονάχα έτσι μας φέρνουνε όλοι αυτοί πιο κοντά στην ανθρώπινη 

αισθαντικότητά μας τη Μάνα-Σύμβολο, τον τελειωμένο τύπο όλων των πονεμένων μανάδων.  

(kακαβανησ, 2014)

2.ι.β. η γυναικα-μανα στην ποιηση του γεωργιου βιζυηνου

Ο γεννημένος στη Βιζύη της Ανατολικής Θράκης, το σημερινό Βιζέ της Τουρκίας, στις 8 

Μαρτίου 1849, Γεώργιος Βιζυηνός, ήταν γιος πολύ φτωχικής οικογένειας, της οποίας τα πάθια 

αποτυπώνει στο μεγαλειώδες έργο του: Τον Χρηστάκη, τον αδικοσκοτωμένο ταχυδρόμο, 

για τον οποίο μιλά στο διήγημά του Ποιος ήτο ο φονεύς του αδελφού μου. Και δύο κορίτσια, 

την Άννα, που πέθανε με τις συνθήκες που περιγράφει στο Αμάρτημα της μητρός μου και την 

Αννιώ, που πήρε το όνομα της αδελφής της, αλλά πέθανε κι αυτή. Ο Βιζυηνός, νους κριτικός, 

ιδιοφυής, φιλέρευνος, θεωρείται από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες. 

(1) το αμαρτημα τησ μητροσ μου 

Η σκιαγράφηση του χαρακτήρα της μάνας Δεσποινιώς στο «Αμάρτημα της μητρός μου» 

είναι μοναδική. Για τα παιδιά της, που είναι ο ομφαλός του κόσμου, είναι μια μάνα παθιασμένη, 

ακόρεστη, πληθωρική, γυναίκα αγράμματη, δεισιδαιμονική που θέλει να υποτάξει και τη 

μοίρα, αν είναι δυνατόν, και μάχεται ενάντια σ’ αυτήν. Σε όλο το «Αμάρτημα» ζητά να επιβάλει 

την προέκταση της μητρογραμμικά καθορισμένης ύπαρξής της στο θηλυκό παιδί, που βάζει 

πάνω απ’ όλα τα υπόλοιπα κι αρσενικά παιδιά της.

Να ’μαστε λοιπόν: μια φεμινίστρια κατά τα σημερινά δεδομένα η θρακιώτισσα.  Γιατί, 

πείτε μου, θεωρείτε φυσιολογικό να θεωρεί το κορίτσι της πάνω από το αγόρι; Κι αν έστω 

υποθέσουμε ότι ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, το γεγονός ότι ο ποιητής το περιγράφει με 

 Eu escrevi o que escrevi como poeta. Eu queria concluir a Mãe-Símbolo. Dar-lhe (na 

medida do possível) toda aquela profundidade infinita que a verdadeira maternidade 

tem, que é a primeira e última lei da vida e não um milagre. Isto, afinal, é o que a 

maioria dos hinos da igreja tem feito. Deles eu tomei o tom, o mesmo de Romano 

o Melodista. Só assim todos eles nos aproximam de nossa sensibilidade humana 

em relação à Mãe-Símbolo, o protótipo perfeito de todas as mães que sofrem. 

(kakavanis, 2014)

2.i. b. a figura materna na poesia de giorgos vizyinos

Nascido em Vizyi, na Trácia Oriental, hoje Vizhe, Turquia, em 8 de março de 1849, 
Giorgos Vizyinos era filho de uma família muito pobre, cujas dificuldades de vida ele 
capturou em sua magnífica obra: Christakis, o carteiro morto injustamente, de quem 
fala em sua curta história Ποιος ήτο ο φονεύς του αδελφού μου / “Quem foi o assassino de 
meu irmão”; e duas meninas, Anna, que morreu nas circunstâncias que descreve em 
To Αμάρτημα της μητρός μου / Pecado de Minha Mãe, e Anniot, que levou o nome de sua 
irmã, mas que também morreu. Vizyinos, um espírito crítico, um gênio, um espírito 
inquieto, é considerado um dos mais importantes escritores gregos. 

(1) o pecado de minha mãe 

O delineamento do perfil da mãe, que se chama Despina, em Αμάρτημα της  
μητρός μου / “O Pecado de Minha Mãe” é único. Para seus filhos, que são o umbigo do 
mundo, ela é uma mãe apaixonada, insaciável e exuberante, uma mulher analfabeta 
e supersticiosa que também quer subjugar o destino e, se possível, lutar contra ele.  
Ao longo do livro, ela procura impor a extensão de sua existência matrilinearmente 
predestinada à sua filha, colocando-a acima de todos os demais filhos do sexo masculino.

Portanto, aqui estamos: uma feminista, segundo os padrões de hoje, na Trácia.  
Sendo assim, indago-me, se seria normal para a personagem considerar sua menina 
acima dos varões? E, mesmo admitindo que se tratava de um caso excepcional, o fato 
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άνεση, χωρίς να υπαινίσσεται μια αφύσικη, μοναδική κατάσταση, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

πρόκειται για άλλη μια πραγματικότητα. 

Αυτό με την πιο ανοιχτόμυαλη συμπεριφορά προς τη γυναίκα από μια άλλη γυναίκα,  

κρατήστε το και για το πρώτο δημοτικό τραγούδι που θα δούμε παρακάτω. 

Ο Κρανιδιώτης (1992) αναφέρει ότι  ο Βιζυηνός εξακολουθεί να φοβάται τη μητέρα του 

και προσφέρει τον εαυτό του ως θύμα για τη σωτηρία της αδελφής του. Αυτό το μητριαρχικό 

πρότυπο είναι ξεκάθαρο στον Βιζυηνό και φαίνεται να συγκρούεται με τα συνήθη πατριαρχικά 

πρότυπα σου ευρύτερου ελλαδικού χώρου: «μια μάνα παθιασμένη», «μάχεται ενάντια στη 

μοίρα», «βάζει το θηλυκό παιδί πάνω από όλα τα υπόλοιπα κι αρσενικά παιδιά της «μάχεται 

ενάντια στη μοίρα» παρά τις οικονομικές δυσκολίες της οικογένειας προχωρά στην υιοθεσία 

ενός κοριτσιού και ξεπερνάει τις αντίξοες συνθήκες στην πρώτη υιοθεσία: μετά μακράς 

προσπάθειας.

Η γυναίκα στο «Αμάρτημα» δεν είναι μια αναιμική και σκιώδης ύπαρξη. Προβάλλει 

μπροστά μας μια ζωντανή πονεμένη ύπαρξη, που χτυπήθηκε άγρια από τη μοίρα και 

προσπαθεί να εξιλεωθεί αυτοτιμωρούμενη. Όλες της οι πράξεις, όσο αφύσικες κι αν φαίνονται, 

ερμηνεύονται και δικαιολογούνται όταν αναλογιζόμαστε το έγκλημα. Υπάρχει μια συστοιχία, 

μια ισορροπία μεταξύ πράξης και συμπεριφοράς.

(2) ποιοσ ητο ο φονευσ του αδελφου μου; 

Το δεύτερο διήγημα αποτελεί ανάλυση κοινωνιολογική μιας ορθόδοξης ελληνικής 

οικογένειας που ζει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. 

Πρόκειται για την τραγική ιστορία μιας μητέρας που περιέθαλψε για εφτά μήνες το φονιά του γιου 

της.  Η μορφή της μητέρας του συγγραφέα και του Κιαμήλ αποκτούν διαστάσεις ηρώων αρχαίας 

τραγωδίας, μιας  και η μητέρα αγνοεί το φονιά του γιου της και ο Κιαμήλ αρχικά αγνοεί  ποιος 

ήταν το πραγματικό θύμα του. Η τραγικότητά τους έγκειται στο ότι αγνοούν την αλήθεια, αφού 

«θύτης» και«θύμα» δεν γνωρίζουν το δίχτυ της μοίρας στο οποίο έχουν παγιδευτεί.

Η  μητέρα, που έχασε τον άντρα της το Μιχαλιό και το μεγαλύτερο γιο της, το Χρηστάκη, 

είναι αξιοπρόσεκτη για την ψυχολογική κατάσταση και την εκδικητική της μανία. Ακόμη, επειδή 

το έργο του Βιζυηνού είναι αποκλειστικά σχεδόν βιωματικό (καταγραφές από την παιδική ηλικία, 

οι ήρωές του είναι συγγενικά του πρόσωπα, ο τόπος είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του, η Αν. Θράκη)  

μπορούμε να εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά της θρακιώτισσας 

μάνας, τα οποία και πάλι μας αποκαλύπτουν μια γυναίκα με ανωτερότητα χαρακτήρα, 

de o poeta descrevê-lo confortavelmente, sem insinuar que o acontecimento decorrera 
de uma situação incomum e peculiar, nos leva à conclusão de que se tratava de uma 
realidade paralela.

Guardemos para a primeira canção folclórica que veremos a seguir, essa noção 
da atitude mais liberal de mulher para mulher.

Kranidiotis (1992) afirma que Vizyinos ainda teme sua mãe e se oferece em 
sacrifício para salvar sua irmã. É verdade que, esse modelo matriarcal em Vizyinos 
parece entrar em conflito com os padrões patriarcais comuns na Grécia em geral: “uma 
mãe apaixonada”, que “luta contra o destino”, que “coloca a filha acima de todas as 
demais crianças do sexo masculino”, e apesar das dificuldades financeiras da família 
“luta contra o destino”, procedendo com a adoção de uma menina e superando as 
circunstâncias adversas decorrentes da primeira adoção: após um longo esforço.

A mulher no romance não tem uma existência anêmica e à sombra. Apresenta-
se diante de nós como um ser ativo, dolorido, brutalmente atingido pelo destino e 
tentando redimir-se, punindo-se. Todas as suas ações, por mais incomuns que 
pareçam, são interpretadas e justificadas quando refletimos sobre o crime. Há uma 
congruência, um equilíbrio entre ação e comportamento.

(2) quem foi o assassino do meu irmão? 

A segunda história é uma análise sociológica de uma família ortodoxa grega que 
vive no Império Otomano no último quarto do século XIX. É a história trágica de uma 
mãe que cuidou do assassino de seu filho durante sete meses. A figura da mãe do autor 
e Qiamel assumem as dimensões de heróis da antiga tragédia, pois a mãe desconhece 
o assassino de seu filho e Qiamel inicialmente desconhece quem foi sua verdadeira 
vítima. A tragicidade de ambos reside no fato de não terem consciência da verdade,  
já que “perpetrador” e “vítima” desconhecem a rede do destino em que são apanhados.

A mãe, que perdeu seu marido Michaliô e seu filho mais velho Christakis, 
é notável por seu estado psicológico e sua fúria vingativa. Levando em conta que o 
trabalho de Vizyinos é quase exclusivamente baseado em suas próprias experiências 
(registros da infância; seus heróis são seus parentes; o lugar é sua cara pátria, 
 a Trácia oriental) podemos tirar algumas conclusões sobre as características das mães 
da Trácia, que nos revelam novamente uma mulher com superioridade de caráter, 
nutrindo um homem de outra religião, uma mulher com temperamento, com birras 
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περιθάλπει έναν άλλόθρησκο, μια γυναίκα με ταμπεραμέντο, με εκρήξεις, με διεκδικήσεις. Μια 

μάνα που συμπληρώνει και ολοκληρώνει  την προσωπικότητα της άλλης μισής Δεσποινιώς στο 

αμάρτημα. 

Βέβαια δεν ξέρουμε την αντίδρασή της αν μάθαινε ποίος ήτον ο φονεύς του υιού της. 

Καλύτερα να μην το ξέρουμε όμως, όπως άλλωστε ούτε αυτή…

2.ιι. Μεσα στο θρακιωτικο δημοτικο τραγουδι

(1) η ματενια

Η Ματένια τρώγει ψαρί, πίνει και γλυκό κρασί,

για να κατεβάση γάλα να βυζάξη το παιδί.

Δώδεκα χρονώ Ματένια που το βρήκε το παιδί,

και κρατεί το και γυρίζει και δεν το ‹χει για ντροπή ; 1)

Δώδεκα χρονώ Ματένια χήρα πάει στη μάνα της,

τα στεφάνια στην ποδιά της και θρηνεί τον άντρα της. 2)

– Σώπα, κόρη μ’, και μην κλαίης και παραπονεύεσαι

κι› είσαι νέα και ωραία και ξαναπαντρεύεσαι.

Μα τι υπέροχη μάνα! Δεν είναι μια πιο σκερτσόζικη και φωτεινή βερσιόν της μάνας 

του Βιζυηνού που προτάσσει το κορίτσι της πάνω απ’ τους γιους της; Αυτή η υποστηρικτική, 

γενναία μάνα πόσα έτη φωτός μπροστά είναι από τις σύγχρονες  μάνες  που σε ανάλογες 

δύσκολες κοινωνικά καταστάσεις φτάνουν να δολοφονήσουν και να πετάξουν τα μωρά τους 

στα σκουπίδια.  Δεν θα παραστήσω κανέναν τμητή εγώ εδώ. Μακριά από μένα οι κρίσεις και οι 

επικρίσεις. Απλώς κάνω μια προβολή ενός παλιού τραγουδιού στη σύγχρονη; Εποχή μας…

temperamentais, com reivindicações. Uma mãe que adiciona elementos e completa  a 
personalidade da outra metade da protagonista Despina no Pecado. 

Claro, não sabemos a reação dela se descobrisse quem era o assassino de seu 
filho. Mas é melhor que não o saibamos, e que ela também não o saiba...

2.ii. dentro da canção popular trácia

(1) a matenia 

A Matenia come peixe e bebe vinho doce,

para conseguir leite para amamentar a criança.

Matenia, de 12 anos, onde encontrou a criança,

e a segura e a vira e não a tem por vergonha? 1)

A viúva Matenia, de 12 anos, vai para sua mãe,

as grinaldas em seu avental e chora seu marido. 2)

– Cale-se, minha filha, e não chore e reclame,

você é jovem e bonita e irá se casar novamente.

Que mãe maravilhosa! Ela não é uma versão mais travessa e luminosa da mãe 
de Vizyinos que prefere sua filha a seus filhos? Essa mãe corajosa e solidária quantos 
anos luz não está à frente das mães modernas que em situações socialmente difíceis 
semelhantes chegam ao ponto de assassinar e jogar seus bebês no lixo. Não vou 
pretender ser juiz algum aqui. Longe de mim julgamentos e críticas. Apenas fazendo 
uma projeção de uma música antiga na nossa época moderna…



a revo
lu

ção
 grega d

e 1821: h
in

o
 à liberd

ad
e. 200 an

o
s d

a grécia m
o

d
ern

a
η

 ε
λλ

η
ν

ικ
η

 ε
π

αν
ασ

τα
ση

 τ
ο

υ 
18

21
: ο

 υ
μ

ν
ο

σ 
γι

α 
τη

ν
 ε

λε
υθ

ερ
ια

. τ
α 

20
0 

χρ
ο

ν
ια

 τ
η

σ 
συ

γχ
ρο

ν
η

σ 
ελ

λα
δα

σ

152 153

(2) του μαργουδι κι αλεξαντρησ 

Εδώ έχουμε και τις δύο όψεις του νομίσματος θηλυκό γένος, μια ολοκληρωμένη εικόνα 

της γυναίκας: από τη μια πλευρά, ως μάνα, που δεν ισχύει βέβαια είτε από επιλογή είτε όχι, για 

όλες τις γυναίκες, κι από την άλλη πλευρά ως κόρη / γυναίκα. Λέει λοιπόν το τραγούδι.

Του Μαργούδι κι Αλεξαντρής, (δις)

βγαίνουν στην αυλή κρυφά-κρυφά. (δις)

Τσ’ ίδγι γειτουνιά κι πουσπουρίζ’ (δις)

Τσ’ ίδγι η μάνα της κι μουρμουρίζ’. (δις)

Στο ‘πα, βρε  Μαργούδιμ, να μη βγαίεινς, (δις)

Όξου στην αυλή κρυφά κρυφά. (δις)

Άμα θέλεις, μάνα, δείρε με, (δις)

πάλι εγώ θα βγαίνου στην αυλή

για βλέπου τουν Αλεξαντρής1. (δις)

Κι η μάνα απ’ του Μαργούδι φαίνεται μάλλον μια ανεκτική γυναίκα μιας κι του Μαργούδι 

της λέει σκαστικά «άμα θέλεις μάνα, δείρε με, πάλι εγώ θα βγαίνω στην αυλή για να βλέπω τον 

Αλεξανδρή».

Έχουμε κι εδώ μια μάνα που  το παίζει αυστηρή, μπορεί να ρίχνει και κανα δυο ξυλιές, 

όμως κρυφογελάει όταν η κόρη βγαίνει στην αυλή… στο κάτω κάτω βλέπει έναν νέο άνθρωπο, 

ένα παλληκάρι… ετοιμάζει το μέλλον της.

(2) a margudi e o alexandris

Aqui temos os dois lados da moeda do gênero feminino, ou seja, uma imagem 
completa da mulher: por um lado, como mãe, algo que não vale – por escolha ou não 
– para todas as mulheres, , e por outro lado como filha / mulher.

A Margudi e ο Alexandris, (bis)

eles saem para o pátio escondidos. (bis)

Os viram os vizinhos e fofocaram. ( bis)

Os viu a mãe dela e murmurou. (bis)

Eu lhe disse, minha Margudi, não saia (bis)

fora no quintal às escondidas. (bis)

Se você quiser, mãe, me bata, (bis)

sairei para o quintal novamente (bis)

para ver o Alexandris1. (bis)

E a mãe da Margudi parece ser uma mulher bastante tolerante, já que Margudi diz-
lhe atrevidamente: “se você quiser, mãe, me bata, eu sairei para o quintal novamente 
para ver o Alexandris”.

Aqui também temos uma mãe que joga duro, que poderá dar até uma ou duas 
palmadas, mas que sorri por detrás quando a filha sai para o pátio... afinal a menina o 
faz para ver um jovem, um rapaz... ela está preparando seu futuro.
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3. oι αγωνεσ τησ γυναικασ τησ θρακησ

3.ι. στον αγωνα τησ ανεξαρτησιασ 1821 

Ψυχή μεγάλη και γλυκειά, μετά χαράς στο λέω:

Θαυμάζω τες γυναίκες μας και στ’ όνομα τους μνέω.

(διον. σολωμου, ελευθεροι πολιορκημενοι)

Η κατάληψη της Θράκης από τους Τούρκους έγινε ένα περίπου αιώνα νωρίτερα, 1361,  

από την πτώση της Κωνσταντινούπολης, 1453. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες καθ’ όλη τη 

μακρά διάρκεια  της σκλαβιάς, οι ένοπλες εξεγέρσεις εναντίον του κατακτητή Οθωμανού δεν 

σταμάτησαν. Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, πάντα δίπλα στους άντρες, οι γυναίκες συμμετείχαν 

με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Άλλες συνόδευσαν τους άντρες στους στην κάθοδο 

στη Νότια Ελλάδα, άλλες αγωνίστηκαν μεταφέροντας πολεμοφόδια στους άνδρες τους, όπως 

συνέβη στην περίπτωση των γυναικών των Λαβάρων του β. Έβρου, όταν η Πύλη έστειλε 

μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις για την καταστολή της επανάστασης που είχε κηρυχθεί στην 

περιοχή. Πολλές οι αναφορές στις γυναίκες στον αγώνα του 1821, εδώ στηρίζομαι στη δουλειά 

των Σαρανταντόπουλου (2009) και Δουλάμη (2021).

Ας ξεκινήσω με μία γυναίκα που αν και ‘ανακαλύφθηκε’ σχετικά  πρόσφατα, έχει τιμηθεί 

με πολλαπλές αναφορές. Πρόκειται για τη Δόμνα Βισβίζη, εξ Αίνου Ανατολικής Θράκης 

καταγόμενη, μια από τις Θρακιώτισσες ηρωίδες γυναίκες που αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στον 

αγώνα για την απελευθέρωση του έθνους.  Μυήθηκε στη Μεγάλη ιδέα της Φιλικής Εταιρείας, 

μετά τον σύζυγό της Χατζηαντώνη Βισβίζη και ξόδεψε για τον αγώνα και τον τελευταίο οβολό 

της. Ο Βισβίζης διοικούσε το μπρίκι του την «Καλομοίρα» και συμμετείχε στην Ελληνική 

Επανάσταση. Η Δόμνα και τα πέντε παιδιά τους τον ακολουθούσαν πάντα στις πολεμικές 

επιχειρήσεις Η Δόμνα Βισβίζη απέκτησε πολλές εμπειρίες και έτσι όταν σκοτώθηκε ο σύζυγος 

της συνέχισε με ανδρεία και ηρωισμό ως καπετάνισσα της «Καλομοίρας» διαθέτοντας όλη 

της την περιουσία για την συντήρηση του πλοίου. Επί τρία χρόνια 1821-1823 πρόσφερε τις 

υπηρεσίες της σε όλα τα ελληνικά πελάγη. Το 1823 παραχώρησε το πλοίο στην ελληνική 

διοίκηση για να μετατραπεί σε πυρπολικό και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση. Με την 

3. as lutas das mulheres da trácia

3.i. a luta pela independência em 1821 

Grande e doce alma, tenho o prazer de lhe dizer:

Admiro nossas mulheres e reverencio com a cabeça em seu nome.

(dionísio solomós, livres sitiados)

A conquista da Trácia pelos turcos ocorreu, em 1361, precedendo cerca de 
um século a queda de Constantinopla, em 1453. Apesar das condições adversas 
durante todo o longo período de escravidão, as rebeliões armadas contra o otomano 
conquistador não cessaram. De acordo com fontes históricas, sempre ao lado dos 
homens, as mulheres participaram de muitas maneiras diferentes. Algumas delas 
acompanharam seus homens na descida ao sul da Grécia, outras lutaram carregando 
munições, como foi o caso das mulheres do vilaregio Lavara na região ao norte do rio 
Evros, quando a Porta enviou grandes forças militares para reprimir a revolução que 
havia sido declarada na região. Há muitas referências às mulheres na luta de 1821, e 
para tanto, confio no trabalho de Sarandantopoulos (2009) e Doulamis (2021).

Deixe-me começar com uma mulher que, embora relativamente “recém-
descoberta”, foi homenageada com inúmeras menções. Ela é Δόμνα Βισβίζη / Domna 
Visvizi, nativa de Ainos na Trácia Oriental, uma das heroínas trácias que se dedicaram 
inteiramente à luta pela libertação da nação. Envolveu-se na Μεγάλη ιδέα / “Grande Ideia” 
e na Φιλική Εταιρεία / “Sociedade dos Amigos”, após seu marido, Hatziantonis Visvizis 
gastar seus últimos recursos com a causa. Visvizis comandou seu navio tipo brick, o 
Καλομοίρα / “Kalomoira” (“Bom destino”), e participou da Revolução Grega. Domna e 
seus cinco filhos sempre o acompanharam nas operações de guerra, o que fez com 
que adquirisse muita experiência. Quando seu marido foi morto, continuou a tarefa 
com bravura e heroísmo como capitã do “Kalomoira”, doando todos os seus bens para a 
manutenção do navio. Durante três anos 1821-1823, ofereceu seus serviços por todos os 
mares gregos. Em 1823, entregou o navio ao comando grego para ser convertido em um 
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«Καλομοίρα» πυρπολήθηκε από τον Πιπίνο στον Τσεσμέ η τουρκική φρεγάτα στην οποία 

βρίσκονταν το θησαυροφυλάκιο του σουλτανικού στόλου. Πέθανε εγκαταλειμμένη, πτωχή και 

λησμονημένη (Ορδουμποζάνης, 2021).

Η Ευφροσύνη Νέγρη, η οποία, σύμφωνα με την Καλιρρόη Παρρέν, έκρυβε σε πολυτελή  

βάζα με λουλούδια τα εγχειρίδια και τα όπλα, τα οποία κρυφά και μεταξύ δύο φιλοφρονήσεων 

μετεβιβάζοντο στους αγωνιστές. 

Η Μαριγώ Ζαραφοπούλα, από τα Ταταύλα της Κωνσταντινούπολης, η ταχυδρόμος του 

αγώνα. Έπαιρνε μυστικά απ’ τους Τούρκους και τα μετέφερε στους Φιλικούς, έσωσε πατριώτες 

και φυγάδεψε στελέχη του αγώνα σε στιγμές κινδύνου. Όπως βεβαιώνουν οι πατριώτες 

Π.Μαυρομιχάλης και Δημ. Ορλώφ «…εφυλακίσθη και εξωρίσθη ως λαβούσα μέρος εις την 

Εταιρίαν». Έδωσε πολλές φορές χρήματα στην Εταιρεία, όμως στην αίτησή της στην «Εξεταστική 

επί του Ιερού Αγώνος Επιτροπή» όπου ζητούσε σύνταξη, έλαβε αρνητική απάντηση.

Ίσως θα μπορούσα εδώ να αναφερθώ και στην Κυριακή Ναύτη, από τη Σμύρνη, παρόλο 

που δεν ανήκει στη Θράκη γεωγραφικά, αποτελεί συνέχεια των, τότε, ελληνικών παραλίων 

της Ανατολικής Θράκης. Άλλωστε, πολλές οι κοινές παραδόσεις και κοινοί αγώνες αλλά κοινές 

και οι συμφορές του προσφυγικού ελληνισμού. Η Κυριακή Ναύτη, λοιπόν, ανακαλύπτει ότι ο  

άντρας της, γιατρός Μιχαήλ Ναύτης, ήταν Φιλικός κι ότι οι συγκεντρώσεις στο σπίτι της δεν 

ήταν κοσμικές αλλά επικίνδυνες συναντήσεις των Φιλικών της Σμύρνης.  Οι επιλογές ήταν δύο. 

Θάνατος ή μύηση στη Φιλική Εταιρεία. Έτσι, η Σμυρνιά  Κυριακή Ναύτη έγινε η πρώτη και 

μοναδική γυναίκα, η οποία έγινε μέλος της οργάνωσης τον Μάρτιο του 1820 και  προετοίμασε 

το έδαφος για την αφύπνιση του ελληνικού λαού εναντίον του τουρκικού ζυγού. Μαζί με τον 

σύζυγό της συνέβαλε, κυρίως οικονομικά, στην προετοιμασία του ελληνικού επαναστατικού 

αγώνα. Με δική της πρωτοβουλία, πραγματοποίησε μυστικούς εράνους στη μικρασιατική πόλη 

και τον Μάρτιο του 1821 έστειλε με ιστιοφόρο στη Μάνη σημαντικό αριθμό πολεμοφοδίων, τα 

οποία και παρέλαβε ο ηρωικός αρματολός Νικοτσάρας. Μια από τις πρώτες της αποστολές ως 

Φιλική ήταν η αποστολή 3.000 γροσιών [τουρκικό νόμισμα της εποχής] στην υποδουλωμένη 

Ελλάδα, ενώ δεν δίστασε να πουλήσει τα κοσμήματα κι ένα μεγάλο μέρος της πατρικής της 

περιουσίας, για να ενισχύσει τον αγώνα για την ελευθερία.

Κλείνοντας, να τονίσουμε ότι όταν ο αγώνας τελείωσε, παρά τη δραματική εξάντληση, 

η Ελληνίδα, η χαροκαμένη γυναίκα του απόμαχου αγωνιστή, η μαυροφορεμένη χήρα του 

πεσόντος μαχητή, η αλύγιστη μάνα των πεινασμένων ή, καθώς λέγονταν στη Μάνη, των 

μαύρων ορφανών, ξεπέρασε τον πόνο της και ξαναβρήκε τη ζωτικότητα και την πίστη στο Θεό 

barco torpedo e se aposentou do serviço ativo. A fragata turca na qual estava abrigada 
o tesouro da frota do Sultão foi destruída por Pipinos, em Cesme, com o “Kalomoira”. 
Morreu abandonada, pobre e esquecida (Ordoubozanis, 2021).

Lembremo-nos de outras: Α Ευφροσύνη Νέγρη / Eufrosine Negri, que, segundo 
Calyrie Parren, escondia manuais e armas em luxuosos vasos de flores, que secretamente 
e entre felicitações repassava aos lutadores.

Α Μαριγώ Ζαραφοπούλα / Marigot Zarafopoula, de Tatayla, Istambul, a mensageira 
da luta. Ela tirou segredos dos turcos e os transmitiu aos Amigos (membros da Filikí 
Eteria), resgatou patriotas e escapou membros da luta em tempos de perigo. Como 
atestam os patriotas Petrobey Mavromichalis e Dem. Orlof, “...ela foi presa e exilada 
como participante da Eteria [Sociedade dos Amigos]”. Doou dinheiro à Sociedade várias 
vezes, mas ao solicitar uma pensão ao “Comitê de Inquérito sobre a Sagrada Luta”, teve 
seu pedido negado. 

Deveria também aqui referir-me à Κυριακή Ναύτη / Kyriaki Nafti, de Esmirna, 
cidade que embora não pertença geograficamente à Trácia, é uma extensão da costa 
grega da Trácia Oriental. Além disso, são muitas as tradições e lutas comuns, mas 
também as desgraças dos helenos refugiados. Kyriaki Nafti, portanto, descobre que 
seu marido, o médico Michael Nafti, era um integrante à Filikí Eteria e que as reuniões 
em sua casa não eram meros encontros sociais, mas sim perigosas reuniões dos 
“Amigos” de Esmirna. Portanto, restou-lhe apenas duas opções. Morte ou iniciação 
na Sociedade de Amigos. Desta forma, a esmirna Kyriaki Nafti tornou-se a primeira 
e única mulher a aderir à organização em março de 1820 e preparou o terreno para o 
despertar do povo grego contra o jugo turco. Junto com seu marido, ela contribuiu, 
principalmente financeiramente, para a preparação da luta revolucionária grega.  
Por sua própria iniciativa, coletou doações secretas na cidade da Ásia Menor, e, em 
março de 1821, enviou um número significativo de munições para Mani em um veleiro, 
que foi recebido pelo heróico armatolo Nikotsaras. Uma de suas primeiras missões 
como membro da Filikí Eteria foi enviar 3.000 piastras [moeda turca da época] para a 
Grécia escravizada, e não hesitou em vender suas joias e grande parte do patrimônio 
de seu pai para apoiar a luta pela liberdade.

Para encerrrar, devemos enfatizar que quando a luta terminou, apesar da 
dramática exaustão, a mulher grega, a esposa enlutada do lutador desvalido, a viúva 
vestida em negro pelo guerreiro morto, a mãe inabalável dos filhos famintos ou, como 
se dizia em Mani, dos órfãos negros, superou sua dor e recuperou sua vitalidade e fé 
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και στο Γένος, την εμπιστοσύνη στον εαυτό της και ρίχτηκε στον αγώνα για τη δημιουργία της 

νέας Ελλάδας. Και αυτή την παράδοση της Ελληνίδας της Τουρκοκρατίας και του εικοσιένα, 

ακολούθησε και η Ελληνίδα του Σαράντα.

3.ιι. στουσ κοινωνικουσ αγωνεσ 

Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για τη θρακιώτισσα αν δεν αναφερθεί στη αγρότισσα, 

ιδιαίτερα τη γυναίκα που δούλεψε στα καπνοχώραφα. 

Η ανάδειξη της «αφανούς ιστορίας» του κόσμου του καπνού και ιδιαίτερα των γυναικών, 

συναντά ιδιαίτερες δυσκολίες εφόσον οι γραπτές πηγές είναι ιδιαίτερα περιορισμένες.

Οι προφορικές πηγές όμως άνοιξαν νέες προοπτικές που ξεπερνούν το επίπεδο των 

γεγονότων, των δομών και της συμπεριφοράς και φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα γεγονότα 

βιώνονται, και επαναπροσδιορίζουν ερμηνευτικά το παρελθόν και το παρόν.

Αν και οι ιστορίες ζωής των γυναικών του καπνού εξωτερικεύουν ατομικές εμπειρίες 

καταφέρνουν, να διαμορφώσουν κοινά στερεότυπα και ταυτότητες. Αναλύοντας τις ιστορίες 

ζωής των καπνοκαλλιεργητριών  και καπνεργατριών και επιχειρώντας ταυτόχρονα μια ιστορικο 

– ανθρωπολογική ανάγνωσή τους, ήλθαν στην επιφάνεια τα πιο σημαντικά στερεότυπα που 

οδηγούν στην ανάδειξη των πολιτισμικών / συλλογικών ταυτοτήτων των γυναικών του καπνού 

και στην αποκάλυψη πολλών όψεων της γυναικείας κουλτούρας και της τεράστιας συνεισφοράς 

τους στην οικονομική δραστηριότητα και την βελτίωση των συνθηκών της ζωής, το κατά 

δύναμιν, στην περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Θα κλείσω αυτή την παρουσίαση αποδίδοντας φόρο τιμής σε μια άλλη γυναίκα-σήμα 

κατατεθέν της Θράκης: την εργάτρια μετάξης. Ας αφήσουμε την Παγώνα Χούχου, Σουφλιώτισσα 

εργάτρια μετάξης, που μεγάλωσε και σπούδασε ολομόναχη  τρία παιδιά, να μας μιλήσει στην 

πανέμορφη διαλεκτική ποικιλία της πατρίδας της. 

Αστυνουμία δεν άφηνε, έπριπι να νάσαι δικαπέντι χρουνί, δικατέσσιρα, για να πας στου  

εργουστάσου, αλλά, επειδή μας είχαν ανάγκη, έφυβγαμι κρυφά, μας έπιρναν κι μας 

έκρυβαν όταν  έρχουντα ναστυνουμία. Απού εννιά χρουνί πήγα στου εργοστάσιου κι ήταν 

πουλύ ανθυγεινό του  εργουστάσιου: ίδρους, ατμός, ζέστα, βραστά νιρά, μές στα βραστά 

τα νιρά τα χέρια μας... πουλύ  αυτό ήταν, κι δούλιβαμι τότι δέκα ώρις! δώδικα! Ήταν κι 

απ’ τα χουριά που δούλιβαν χουριάτσες  κι είχαν ικεί κι δωμάτια στου εργουστάσιου που 

em Deus e na Nação, sua confiança em si mesma e se lançou na luta pela criação da 
nova Grécia. E essa tradição da mulher grega no decorrer da ocupação turca e em 1821 
foi seguida pela mulher grega de 1940.

3.ii. em lutas sociais

Não se pode falar da mulher trácia sem mencionar a mulher camponesa, 
especialmente as que trabalhavam nos campos de tabaco. 

O surgimento da “história invisível” do mundo do tabaco, e particularmente das 
mulheres, é especialmente dificultado, uma vez que as fontes escritas são limitadas. 

Todavia, fontes orais abriram novas perspectivas que prescindem dos registros 
meramente factuais, estruturais e comportamentais e lançam luz sobre a forma 
como os eventos são vivenciados, redefinindo, desta forma, o passado e o presente de 
maneira interpretativa.

Embora as histórias de vida das mulheres trabalhadoras dos campos de tabaco 
externalizem experiências individuais, elas conseguem formar protótipos e identidades 
comuns. Ao analisar as histórias de vida das produtoras e trabalhadoras tabaqueiras e 
ao se tentar, paralelamente, realizar uma leitura histórico-antropológica das mesmas, 
foram mapeados protótipos importantes que revelam aspectos de identidades culturais 
/ coletivas comuns da cultura feminina e de sua enorme contribuição para a atividade 
econômica e para a melhoria das condições de vida na região do leste da Macedônia 

e da Trácia. 

Encerrarei esse artigo prestando homenagem a outro tipo de mulher – marca 
registrada da Trácia: a operária da seda. Deixemos que Παγώνα Χούχου / Pagona 
Chouchou, uma trabalhadora de seda da cidade de Soufli, que criou e educou três 
crianças sozinha, fale conosco na bela variedade dialetal de sua pátria.

A polícia não deixava, você tinha que ter quinze, catorze anos, para ir à fábrica, mas 

porque eles precisavam de nós, saíamos secretamente, eles nos levavam e nos escondiam 

quando chegava a polícia. Fui para a fábrica com nove anos, e a fábrica era muito 

insalubre: suor, vapor, calor, água fervente, e nossas mãos nessas águas ferventes... Foi 

muita coisa tudo isso, e trabalhavamos dez horas! Às vezes doze horas! E havia também 
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κοιμούνταν αυτές μια βδουμάδα ικεί κ ύστιρα  πήγαιναν στα σπίτια τα. Κάθι Σαββάτου 

πήγιναν. Του Σαββάτου δούλιβαμι ουχτώ ώρις, τς άλλις  τς μέρις όλου δέκα κι παραπάν’.

Τραβούσαμι μιτάξι, έψηναμι τα κουκούλια, τα πατόζα, ταβάδις... Ταβάδις ήταν τα βραστά  

νιρά που δούλιβαμι μείς μές στο βραστό νερό. Κι μιγάλα ταψιά είχαν, ταβάδες,σι άλλου στιλ  

φτιαγμένοι,μιγάλα μι «μάτια» που μιτρούσαμι τα κουκούλια. Είχαμι απού πέντι «μάτια»,απού 

έξ μάτια,σι κάθε μάτι πέντι, πέντι κουκούλια,άμα πάαινε ένα παραπάν’ πρόστιμα είχαμι…

Ου! πού είνι τώρα ικείνα τα πράματα, μάναχα να τα δγείς τα σκιέφτισι, λες ααχ! πώς εδώ, 

κι πώς έμαθαμι κι καμιά φουρά λέω τι δλεια ήταν κείνη, πώς τ’νέμαθαμι.

Απόγονοι της Μάνας Γης του Βάρναλη είναι οι εργάτριες μετάξης του Σουφλίου και με τις 

απεργίες που έκαναν διεκδικώντας αυτά που φωνάζει η Μάνα ΓΗ. 

Έτσι όμορφα κι αβίαστα η τέχνη ταυτίζεται με την πραγματικότητα, με τη ζωή από την 

οποία άλλωστε πάντα αντλεί την έμπνευση. 

4. αντι επιλογου 

Η μελέτη για τα χαρακτηριστικά της Θρακιώτισσας,  ή Θράσσας,  παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον επειδή μπορεί να έχει πολλές και διαφορετικές πραγματώσεις που έχουν να κάνουν 

με τον/την/ ερευνητή/τρια,  την/τις  πηγή/ές και το κοινό στο οποίο αποτείνεται. Ακόμη, είναι 

αδύνατον να ολοκληρωθεί σε μια και μόνη παρουσίαση, γι’ αυτό και θεωρούμε αυτή την πρώτη 

παρουσίαση ως μία πρώτη ‘απόπειρα’. Επομένως, ευπρόσδεκτο οτιδήποτε θα μπορούσε να μας 

βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός όσο το δυνατόν πληρέστερου προφίλ της θρακιώτισσας, με 

ιστορίες από τις γιαγιάδες τους που αφορούν τη διαχείριση καταστάσεων δύσκολων ή ιδιαίτερων, 

με δημοτικά τραγούδια που πραγματεύονται τη γυναίκα, τη μάνα, τη σύζυγο με αναφορές στη 

λογοτεχνία κι ότι μπορεί να εμπλουτίσει  και να ολοκληρώσει την εικόνα μας.

camponesas, vindas das aldeias, que trabalhavam aí e tinha também quartos na fábrica 

onde dormiam por uma semana e, então, iam para suas casas. A cada sábado elas 

retornavam. No sábado trabalhavamos por oito horas, e os outros dias dez ou mais horas.

Fazíamos fios de seda, assando os casulos, os expremíamos na água fervente… e a gente 

trabalhava com nossas mãos nas águas ferventes. Haviam grandes panelas, feitas em um 

estilo diferente, com “olhos” através dos quais a gente media os casulos. Cada uma de 

nós tinha cinco até dez “olhos”, e em cada olho passavam cinco casulos, se um caísse a 

mais, tinhamos multas...

Ah, onde estão aquelas coisas agora: só as vendo, as pensando! Digo, gente, como 

aprendi, que tipo de trabalho foi aquele, como consegui aprendê-lo.

Descendentes da Mãe Terra de Varnalis são as trabalhadoras da seda de Soufli e 
com as greves que fizeram reivindicando o que a Mãe Terra clama.

A arte, assim, identifica-se lindamente e sem esforço com a realidade, com a vida 
a partir da qual sempre se inspira. 

4. no lugar de um epílogo

O estudo dos atributos das mulheres da Trácia, ou Thrassas, é de particular 
interesse, pois pode ser construído a partir de distintas concepções de acordo com 
o pesquisador, a(s) fonte(s) e o público ao qual se dirige. Além disso, é impossível 
torná-lo completo em uma única apresentação, por isso consideramos esta uma 
primeira “tentativa”. Acolhemos qualquer informação que possa nos ajudar a construir 
um perfil o mais completo possível, a saber: a tradição oral transmitida pelas avós, 
que possam abordar assuntos como sobre lidar com situações difíceis ou especiais; 
canções folclóricas que versem sobre mulheres, mães, esposas; referências literárias e 

qualquer fonte que possa enriquecer e complementar o perfil das mulheres da Trácia. 
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παραρτημα ι

γυναικεσ των γραμματων και τησ τεχνησ των τελευταιων 150 χρονων με 

καταγωγη απο τη θρακη (ενδεικτικοσ ο καταλογοσ)

Έφη Πλιάτσικα-Πανσελήνου, Έφη Κασιμάτη, Ζωή Νάσιουτζικ, Μαρία Κολοζώφ-

Μαρκίδη, Καλλιόπη Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Δέσπω Καρούσου, Σταυρούλα 

Αρβανιτίδου, Κορίνα Χάρη, Σοφία Κλήμη-Παναγιωτοπούλου, Μέλπω Μερλιέ-Λογοθέτη, 

Κατίνα Βέϊκου-Σεραμέτη, Μυρτιώτισσα, Τατιάνα Σταύρου, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, 

Ιουλία Δραγούμη, Μαρία Ιορδανίδου, Ευγενία Περιορή. Κι ερχόμαστε στις πολύ 

πρόσφατες κάποιες μόλις που άρχισαν να δημιουργούν: Ιωάννα Φιλιππίδου, Κορίνα 

Χάρη, Εύη Παπαδήμα Θεοδωράκη, Μαρία Ράλλη Υδραίου, Έλενα Ψαραλίδου Φιλιππιτζή, 

Χάρις Καρακατσάνη, Φωτεινή Ξανθοπούλου, Ελένη Ευφραιμίδου, Βίκυ Τσελεπίδου, 

Βικτωρία Δράκου, Ελένη Ανδρέου, Γλυκερία Μπασδέκη, Σταυρούλα Δαλάτση, Βάντα 

Βουτσά Παπαϊωάννου, Όλγα Χαιροπούλου, Βάσω Τριανταφυλλίδου Κηπουρού (και 

ποίηση). Γεωργία Κεσεδοπούλου,  Ιωάννα Καρακασίδου, Ραμπάν Ιμπραχίμ, Νιλκιούν 

Τουρσέν Ογλού. 

παραρτημα ιι

Ο ζωγράφος Γιώργος Γουναρόπουλος (Σωζοπολη, Μαύρη Θάλασσα, 22 Μαρτίου 

1890 – Αθήνα, 17 Αυγούστου 1977),  εκστασιασμένος από τους μύθους του Ορφέα και 

από τις διηγήσεις για τα στοιχειά των σπιτιών του χωριού του, πλάθει ένα ονειρικό 

υποσυνείδητο που θα τον βοηθήσει αργότερα να περάσει στο έργο του τις οπτασιακές 

μορφές του μύθου και τις εξωλογικές διηγήσεις που άκουγε μικρός. Η Σωζόπολη στους 

αρχαίους χρόνους ήταν αποικία Μιλησίων και ονομαζόταν Απολλωνία, προς τιμή του 

Θεού του φωτός. Από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα κατοικείται αποκλειστικά 

από Έλληνες, μέχρι που οι πολιτικές σκοπιμότητες τους ξερρίζωσαν για πάντα.  

Ο Γουναρόπουλος αποτύπωσε μερικές μορφές γυναικείες και αντρικές της Θράκης με 

έξοχη μαεστρία και φινέτσα.

apêndice i

mulheres das letras e das artes de origem trácia nos últimos 150 anos 
(lista indicativa) 

Efi Pliatsika-Panselenou, Efi Kasimatis, Zoe Nasioutzik, Maria Kolozof-Markidi, 
Kalliopi Papathanasi-Musiopoulou, Despo Karousou, Stavroula Arvanitidou, 
Korina Hari, Sophia Klimi-Panagiotopoulou, Melpo Merlie-Logotheti, Katina 
Veikou-Serameti, Myrtiotissa, Tatiana Stavrou, Alexandra Papadopoulou, Julia 
Dragoumi, Maria Iordanidou, Eugenia Jourouri. E chegamos aos muito recentes 
que acabam de começar a criar: Ioanna Filippidou, Korina Hari, Evi Papadima 
Theodoraki, Maria Ralli Hydraiou, Elena Psaralidou Filippitzi, Haris Karakatsani, 
Fotini Xanthopoulou, Eleni Efremidou, Vicky Tselepidou, Viktoria Drakou, Eleni 
Andreou, Glykeria Bazdeki, Stavroula Dalatsi, Vanda Voutsa Papaioannou, Olga 
Chairopoulou, Vasso Triantafyllidou Kipourou (e poesia). Georgia Kessedopoulou, 

Ioanna Karakasidou, Raban Ibrahim, Nilkiun Tursin Oglou. 

apêndice ii

O pintor Giorgos Gounaropoulos (Sozópolis, Mar Negro, 22 de março de 1890 – 
Atenas, 17 de agosto de 1977), extasiado com os mitos de Orfeu e com os contos 
das assombrações de suas casas de aldeia, criou um subconsciente sonhador 
que mais tarde o ajudaria a transmitir à sua obra as formas visuais do mito e 
dos contos exológicos que ouviu quando criança. Sozopol, nos tempos antigos, 
era uma colônia de Milesianos e era chamada Apollonia, em honra ao deus 
da luz. Desde os tempos bizantinos até os dias de hoje, havia sido habitada 
exclusivamente por gregos, até que o expediente político os erradicou para 
sempre. Gounaropoulos retratou algumas figuras femininas e masculinas da 
Trácia com soberba maestria e fineza.
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nota

1  Μια πολύ πρόσφατη εκδοχή αυτού του δημοτικού τραγουδιού αποτελεί η 

όμορφη  ερμηνεία  του μουσικού συνόλου Marina Satti & fonés - Το Μαργούδι | Pohoda 

in the Air, που μπορεί να αναζητηθεί στο διαδικτυακό σύνδεσμο: <https:// www.

youtube.com/watch?v=DI2GlHvDuY0>
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LORD BYRON E O MOVIMENTO FILELÊNICO

Anna Karakatsouli

O Filelenismo foi um multifacetado movimento transnacional da modernidade, 
que andou de mãos dadas com o desenvolvimento da esfera pública nas sociedades 
ocidentais. Ele mobilizou, com sucesso, a opinião pública ocidental em relação à luta 
grega pela causa de sua liberdade, porque encarnava as reivindicações centrais dos 
povos no início do século xix  em relação à liberdade da autocracia, à arbitrariedade do 
poder, ao peso do feudalismo e à coerção da Igreja. Nesse contexto, a Revolução Grega 
de 1821 extrapolou o âmbito meramente religioso, (“cristãos contra muçulmanos”) tal 
como havia sido interpretada, até então, passando a ser vista por seus contemporâneos 
como um símbolo da emancipação dos colonizados, como uma luta anticolonial contra 
o soberano otomano, tal como paralelamente ocorria a luta anticolonial dos povos da 
América Latina contra a metrópole espanhola.

No início da década de 1820, a Europa e o mundo já haviam ultrapassado o limiar 
da modernidade. As mudanças cataclísmicas trazidas pela Revolução Francesa nas 
ideias, percepções, regimes e relações entre estados, impérios e etnias criaram um 
espaço de recepção muito mais favorável para a secessão dos gregos modernos do 
domínio do sultanato. O impulso passional do Romantismo foi espontaneamente 
identificado com a ousada Revolução Grega. As ideias que dominaram a Europa pós 
1789, como os direitos naturais do homem e a reivindicação de liberdade, autorizaram 
as mentes liberais do mundo ocidental a abraçar a luta nacional dos gregos com um 
espírito cosmopolita genuíno e a ajudá-los.  

Ademais, no que concerne ao campo de batalha propriamente dito, o fim das 
guerras napoleônicas gerou uma multidão de oficiais desempregados, principalmente 
do exército francês, mas também do resto da Europa, que foram colocados em 
aposentadoria compulsória com salários muito baixos. Portanto, tal contingente voltou-
se para os centros locais de rebelião contra os esforços da Santa Aliança para restaurar o 
Antigo Regime, cujo intento era o de ganhar a vida e continuar suas carreiras militares. 

Ο ΛΟΡΔΟΣ BYRON ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Άννα Καρακατσούλη

Ο Φιλελληνισμός αποτελεί ένα πολύπλευρο διεθνικό κίνημα της νεωτερικότητας που συμβαδίζει 

με την ανάπτυξη της δημόσιας σφαίρας στις δυτικές κοινωνίες. Κινητοποίησε με επιτυχία τη 

δυτική κοινή γνώμη για τον Αγώνα των Ελλήνων και την υπόθεση της ελευθερίας, επειδή 

ενσάρκωνε το κεντρικό αίτημα των λαών στις αρχές του 19ου αιώνα για ελευθερία από την 

απολυταρχία, την αυθαιρεσία της εξουσίας, τα βάρη της φεουδαρχίας, τον καταναγκασμό 

της Εκκλησίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Επανάσταση του 1821 υπερέβη το πλαίσιο 

της αποτίναξης της θρησκευτικής καταπίεσης όπου τοποθετούνταν μέχρι τότε οι απόπειρες 

εξέγερσης των Ελλήνων («Χριστιανοί κατά Μουσουλμάνων») και ερμηνεύθηκε από τους 

συγχρόνους της ως σύμβολο χειραφέτησης κάθε υποταγμένου, ακόμη και ως αντιαποικιακός 

αγώνας κατά του Οθωμανού επικυρίαρχου, σε παραλληλία με τον αντιαποικιακό αγώνα των 

λαών της Λατινικής Αμερικής κατά της μητρόπολης Ισπανίας. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1820, η Ευρώπη και ο κόσμος είχαν ήδη διαβεί το κατώφλι 

της νεωτερικότητας. Οι κατακλυσμιαίες αλλαγές που επέφερε η Γαλλική Επανάσταση στις ιδέες, 

τις αντιλήψεις, τα καθεστώτα και τις σχέσεις μεταξύ κρατών, αυτοκρατοριών και εθνοτήτων 

δημιούργησαν έναν πολύ ευνοϊκότερο χώρο υποδοχής για την απόσχιση των νεώτερων Ελλήνων 

από την κυριαρχία του Σουλτάνου. Η ορμή του ρομαντικού πάθους ταυτίστηκε αυθόρμητα με 

την παράτολμη Ελληνική Επανάσταση. Οι ιδέες που κυριάρχησαν στην Ευρώπη μετά το 1789, τα 

φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου και η διεκδίκηση της ελευθερίας επέτρεψαν στα φιλελεύθερα 

πνεύματα του δυτικού κόσμου να ενστερνιστούν τον εθνικό αγώνα των Ελλήνων με ένα γνήσιο 

κοσμοπολιτικό πνεύμα και να τον συνδράμουν.

Ακόμη, στο πεδίο των μαχών, το τέλος των Ναπολεόντειων πολέμων δημιούργησε ένα 

πλήθος άνεργων αξιωματικών, κυρίως από τον γαλλικό στρατό αλλά και από τις υπόλοιπες χώρες 

της Ευρώπης, οι οποίοι τέθηκαν σε υποχρεωτική αποστρατεία με πολύ χαμηλές αποδοχές. Αυτοί 

στράφηκαν στις κατά τόπους εστίες εξέγερσης ενάντια στις προσπάθειες της Ιεράς Συμμαχίας 

για την αποκατάσταση του Παλαιού Καθεστώτος για να βιοποριστούν αλλά και να συνεχίσουν τη 

στρατιωτική σταδιοδρομία τους. Ως πρωτεργάτες των δημοκρατικών αλλαγών στις «Αδελφές 
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Foram eles os que ocuparam as fileiras dos filelenos, sendo pioneiros nas mudanças 
democráticas das “Democracias Irmãs” e portadores da tradição revolucionária de 
1789 – especialmente aqueles que chegaram à Grécia revolucionária com a segunda 
onda de entradas (1824-1826), tendo participado das sucessivas outras insurreições 
que precederam as revoltas grega, como a espanhola, a italiana (em Nápoles, Sicília e 
Piemonte) e a brasileira (1822). Os motivos variam. Desde a saída profissional, já que eram 
militares de carreira e agora estavam em desvantagem na Europa absolutista; passando 
pela busca de aliados para sua própria emancipação nacional e democrática, no caso 
dos alemães e italianos; até a simpatia ideológica com a luta dos gregos escravizados, 
herdeiros da gloriosa Antiguidade Clássica e descendentes dos fundadores da civilização 
ocidental. Na maioria das vezes, os motivos são complexos e combinam com alguns 
ou com todos os fatores anteriormente mencionados. Em vários casos, aqueles que 
sobreviveram continuaram suas carreiras revolucionárias em 1830 nas frentes da 
França, Bélgica e Polônia. Acreditamos ser possível incluir o filelenismo no movimento 
mais amplo do “Liberalismo”, que apoiou e forneceu pessoal para a longa sucessão de 
revoluções internacionais durante a década de 1820, o que nos permite, desta forma, 
conectar o caso grego a um fenômeno global que se manifestou em ambos os lados do 
Atlântico, destacando a dimensão transnacional do fenômeno filelenista. 

Os defensores do filelenismo chegaram à Grécia em três ondas correspondentes 
às três fases diferentes do movimento. Os primeiros entusiastas começaram a chegar 
espontânea e improvisadamente assim que a notícia da revolta grega se espalhou 
no Ocidente. Eram, em sua maioria, jovens estudantes românticos em busca de 
aventura, amantes do espírito clássico, vagabundos marginais ou devotos desiludidos 
da Revolução Francesa, que embarcaram em navios a partir de Marselha, Trieste e 
Ancona, para encontrar nas margens do Peloponeso uma situação anárquica, muito 
diferente do que eles esperavam e com uma completa falta de preocupação por 
parte dos gregos beligerantes com a recepção e com a integração de estrangeiros nas 
forças armadas. Entre esses primeiros voluntários estavam os guerreiros do “Corpo 
dos Filelenos” que foram dizimados na Batalha de Peta em julho de 1822. A desilusão 
e as dificuldades, as mortes ignominiosas de muitos companheiros e a completa 
incompreensão da mentalidade dos malogrados gregos fizeram com que muitos 
tomassem o caminho de volta e muitas vezes, através de artigos de jornais e memórias 
detalhando suas dolorosas experiências da Luta Grega, tentassem dissuadir outros, 
igualmente inexperientes e sonhadores, de fazer a viagem à Grécia. 

Δημοκρατίες» και φορείς της επαναστατικής παράδοσης του 1789, είναι εκείνοι που επάνδρωσαν 

κατά κύριο λόγο τις τάξεις των Φιλελλήνων και ιδίως όσων έφθασαν στην επαναστατημένη 

Ελλάδα με το δεύτερο κύμα αφίξεων (1824-1826) έχοντας λάβει μέρος στις διαδοχικές εξεγέρσεις 

που προηγήθηκαν της ελληνικής, της Ισπανίας, της Ιταλίας (σε Νάπολη, Σικελία και Πεδεμόντιο) 

και της Βραζιλίας (1822). Οι λόγοι ποικίλουν. Από την επαγγελματική διέξοδο, αφού πρόκειται 

για στρατιωτικούς καριέρας που ήταν πλέον σε δυσμένεια στην απολυταρχική Ευρώπη, την 

αναζήτηση συμμάχων για τη δική τους εθνική και δημοκρατική χειραφέτηση στην περίπτωση 

των Γερμανών και των Ιταλών, έως την ιδεολογική συμπαράταξη με τον αγώνα των υπόδουλων 

Ελλήνων, που εμφανίζονταν ως οι κληρονόμοι της λαμπρής κλασικής Αρχαιότητας και οι 

απόγονοι των θεμελιωτών του δυτικού πολιτισμού. Τις περισσότερες φορές τα κίνητρα είναι 

σύνθετα και συνδυάζουν ορισμένους ή όλους τους παράγοντες που αναφέραμε. Σε αρκετές 

περιπτώσεις, όσοι επέζησαν συνέχισαν την επαναστατική τους σταδιοδρομία το 1830, στα 

μέτωπα της Γαλλίας, του Βελγίου και της Πολωνίας. Θεωρούμε ότι η ένταξη των Φιλελλήνων 

στο κίνημα της λεγόμενης «Φιλελεύθερης Διεθνούς», που στήριξε και στελέχωσε τη μακρά 

διαδοχή επαναστάσεων διεθνώς κατά τη δεκαετία του 1820, μας επιτρέπει να συνδέσουμε την 

ελληνική περίπτωση με ένα παγκόσμιο φαινόμενο που εκδηλώνεται και στις δυο πλευρές του 

Ατλαντικού και να αναδείξουμε την υπερεθνική (transnacional) διάσταση του φαινομένου του 

φιλελληνισμού. 

Οι Φιλέλληνες μαχητές έφθασαν στην Ελλάδα σε τρία κύματα που αντιστοιχούν σε τρεις 

διαφορετικές φάσεις του κινήματος. Οι πρώτοι άρχισαν να φθάνουν αυθόρμητα και αυτοσχέδια 

μόλις τα νέα της ελληνικής εξέγερσης διαδόθηκαν στη Δύση. Νεαρής ηλικίας οι περισσότεροι, 

ρομαντικοί φοιτητές σε αναζήτηση περιπέτειας, εραστές του κλασικού πνεύματος, περιθωριακοί 

περιπλανώμενοι ή απογοητευμένοι θιασώτες της Γαλλικής Επανάστασης, επιβιβάστηκαν στα 

πλοία στη Μασσαλία, την Τεργέστη και την Ανκόνα για να βρουν στις ακτές της Πελοποννήσου 

μιαν άναρχη κατάσταση, πολύ διαφορετική από αυτήν που ανέμεναν και με πλήρη απουσία 

μέριμνας από την πλευρά των εμπόλεμων Ελλήνων για την υποδοχή και ένταξη των ξένων στα 

ένοπλα σώματα. Σε αυτούς τους πρώτους εθελοντές ανήκουν και οι πολεμιστές του Σώματος 

των Φιλελλήνων που αποδεκατίστηκε στη μάχη του Πέτα τον Ιούλιο 1822. Η απογοήτευση και 

οι κακουχίες, ο ατιμωτικός θάνατος πολλών συντρόφων και η πλήρης αδυναμία κατανόησης της 

νοοτροπίας των Ελλήνων ατάκτων έκανε αρκετούς να πάρουν τον δρόμο της επιστροφής και 

συχνά, με άρθρα στις εφημερίδες και απομνημονεύματα με τις δεινές εμπειρίες τους από τον 

ελληνικό Αγώνα, να προσπαθήσουν να αποτρέψουν άλλους, εξ ίσου άπειρους και ονειροπόλους, 

από το ταξίδι στην Ελλάδα. 
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A segunda onda foi motivada pelo anúncio da morte de Lord Byron em 
Messolonghi, em abril de 1824. Ídolo de almas românticas em todos os lugares, Byron 
reavivou o interesse da opinião pública europeia pela causa grega, ao entrar com sua 
morte no panteão dos heróis, apagando as impressões negativas que haviam inibido 
o entusiasmo inicial pela Grécia. O aristocrata britânico chegara à Ηélade como 
representante do “Comitê Filelênico de Londres”, responsável pela administração 
do dinheiro proveniente dos empréstimos da Luta. O Comitê havia sido criado no 
início de 1823, com algum atraso em relação à resposta da Europa continental, onde 
organizações filelênicas já haviam sido formadas, em 1821 e 1822, na Suíça, Alemanha 
e França. Entretanto, foi em Londres que ocorreram os acordos cruciais, não somente 
sobre o financiamento da Luta, mas também sobre o caráter futuro do novo Estado. 

Como centro de coordenação e referência, o comitê britânico combinou a gestão 
dos empréstimos com missões que abasteciam a Grécia com materiais e homens. No 
evento realizado em Liverpool em fevereiro de 1824 para propagar a causa grega e 
angariar dinheiro, o argumento preponderante dos organizadores era o de que caso 
os possíveis investidores desejassem proteger seu comércio, abrir novas estradas 
e assegurar novos mercados, os britânicos deveriam ajudar os gregos a conquistar 
a independência. E enquanto o governo tinha que manter sua neutralidade, os 
particulares tinham que enviar ajuda. A ênfase na dimensão de liberalização 
nacional das revoluções dos anos 1820 na América Latina e na Grécia, bem como o 
distanciamento dos perigosos preceitos sociais igualitários da Revolução Francesa, 
tornou-os mais populares entre os liberais de Londres. A causa da independência de 
uma nação subjugada por seus opressores era uma causa nobre na qual eles podiam 
investir seu tempo, sua reputação e seu dinheiro. Em nível institucional, os dois 
empréstimos recebidos pelos gregos durante a Guerra da Independência em 1824 e 
1825 são particularmente significativos, pois constituem essencialmente o primeiro 
reconhecimento internacional do Estado grego.

Lord Byron e sua comitiva chegaram a Cefalônia no início de agosto de 1823.  
Sendo um dos britânicos mais carismáticos de sua geração, Byron tinha 35 anos de idade, 
já havia desfrutado de uma brilhante carreira literária e aspirava à glória no campo de 
batalha. Ele já conhecia os assuntos da Grécia desde quando jovem viajara ao Oriente 
em 1809-1811, com seu companheiro John Cam Hobhouse e, especialmente mais tarde, 
durante sua estada na Itália de 1816 a 1823. No “Círculo Filelênico de Pisa”, que girava em 
torno do Metropolita Ignatius da Hungria1 (Alexander Mavrokordatos, Ioannis Karatzas, 

Το δεύτερο κύμα παρακινήθηκε από την αναγγελία του θανάτου του λόρδου Byron στο 

Μεσολόγγι τον Απρίλιο 1824. Ίνδαλμα των απανταχού ρομαντικών ψυχών, ο Byron αναθέρμανε 

το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης για την ελληνική υπόθεση, εισήλθε με τον θάνατό 

του στο πάνθεο των ηρώων και απάλειψε τις αρνητικές εντυπώσεις που είχαν αναστείλει τον 

αρχικό ενθουσιασμό για την Ελλάδα. Ο Βρετανός αριστοκράτης είχε φθάσει στην Ελλάδα 

ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Επιτροπής του Λονδίνου, υπεύθυνος για τη διαχείριση των 

χρημάτων από τα δάνεια του Αγώνα. Η Επιτροπή είχε συσταθεί στις αρχές του 1823, με κάποια 

καθυστέρηση σε σχέση με την ανταπόκριση της ηπειρωτικής Ευρώπης όπου φιλελληνικές 

οργανώσεις είχαν συγκροτηθεί ήδη από το 1821 και 1822 σε Ελβετία, Γερμανία και Γαλλία.   

Στο Λονδίνο όμως έλαβαν χώρα οι κρίσιμες συνεννοήσεις όχι μόνο για τη χρηματοδότηση του 

Αγώνα αλλά και για τον μελλοντικό χαρακτήρα του νέου κράτους. 

Κέντρο συντονισμού και αναφοράς, η βρετανική Επιτροπή συνδύαζε τη διαχείριση των 

δανείων με αποστολές υλικού και ανδρών στην Ελλάδα. Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε 

στο Λίβερπουλ, τον Φεβρουάριο 1824, για την προπαγάνδιση της ελληνικής υπόθεσης 

και τη συγκέντρωση χρημάτων, το επιχείρημα που κυριάρχησε ήταν ότι εάν επιθυμούσαν  

να προστατεύσουν το εμπόριό τους, να ανοίξουν νέους δρόμους και να εξασφαλίσουν νέες 

αγορές, οι Βρετανοί θα έπρεπε να βοηθήσουν τους Έλληνες να αποκτήσουν την ανεξαρτησία 

τους. Και ενώ η κυβέρνηση όφειλε να διατηρήσει την ουδετερότητά της, οι ιδιώτες έπρεπε  

να στείλουν βοήθεια.  Η έμφαση στην εθνικοαπελευθερωτική διάσταση των επαναστάσεων της 

δεκαετίας του 1820 στη Λατινική Αμερική και την Ελλάδα, όπως και η τήρηση αποστάσεων από 

τα επικίνδυνα εξισωτικά κοινωνικά προτάγματα της Γαλλικής Επανάστασης, τις καθιστούσε 

περισσότερο δημοφιλείς στους φιλελεύθερους του Λονδίνου. Η υπόθεση της ανεξαρτησίας 

ενός έθνους που καταπιέζεται από τους δυνάστες του ήταν ένας ευγενής σκοπός στον οποίο 

μπορούσαν να επενδύσουν χρόνο, τη φήμη τους αλλά και χρήμα.  Σε θεσμικό επίπεδο,  

τα δύο δάνεια που έλαβαν οι Έλληνες κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ανεξαρτησίας το 1824 

και το 1825, είναι ιδιαίτερα σημαντικά γιατί ουσιαστικά αποτελούν την πρώτη διεθνή αναγνώριση 

της Ελληνικής Πολιτείας.  

Ο Λόρδος Byron και η συνοδεία του έφθασαν στην Κεφαλονιά, στις αρχές Αυγούστου 

1823. Από τους πιο χαρισματικούς Βρετανούς της γενιάς του, ο Byron ήταν 35 ετών, είχε ήδη 

διανύσει μια λαμπρή λογοτεχνική καριέρα και φιλοδοξούσε να δοξασθεί και στο πεδίο της μάχης. 

Γνώριζε τις υποθέσεις της Ελλάδας ήδη από το νεανικό ταξίδι του στην Ανατολή το 1809-1811, 

με σύντροφο τον John Cam Hobhouse, και ιδίως μεταγενέστερα, κατά την παραμονή του στην 

Ιταλία από το 1816 ως το 1823. Στον φιλελληνικό «κύκλο της Πίζας» οι ριζοσπάστες Βρετανοί 



a revo
lu

ção
 grega d

e 1821: h
in

o
 à liberd

ad
e. 200 an

o
s d

a grécia m
o

d
ern

a
η

 ε
λλ

η
ν

ικ
η

 ε
π

αν
ασ

τα
ση

 τ
ο

υ 
18

21
: ο

 υ
μ

ν
ο

σ 
γι

α 
τη

ν
 ε

λε
υθ

ερ
ια

. τ
α 

20
0 

χρ
ο

ν
ια

 τ
η

σ 
συ

γχ
ρο

ν
η

σ 
ελ

λα
δα

σ

172 173

Giorgous Praidis, Andreas Louriotis etc.), os poetas radicais britânicos Byron e Shelley 
entraram em contato com os carbonarianos italianos e com os gregos da diáspora.

Byron foi corretamente descrito por Roderick Beaton como um “reluctant liberal” / 
“liberal relutante”. Sua formação aristocrática e sua consciência de classe o impediram 
de se envolver de perto com os carbonarianos italianos, e ele  hesitou bastante antes 
de se juntar ao campo filelênico. Em 1812, escreveu em seus apontamentos para o 
grande poema narrativo Childe Harold’s Pilgrimage (“A peregrinação de Childe Harold”), 
que lhe trouxe fama e fortuna: 

Os gregos nunca ganharão sua independência, nunca se tornarão soberanos 

como eram antes, e esperemos que Deus não permita isso! Mas eles poderiam ser 

soberanos sem serem escravos. Nossas colônias não são independentes, mas são 

livres e hospitaleiras, e é assim que a Grécia poderia ser a partir de agora. 

Quando em Cefalônia, em 1823, pouco antes de atravessar para a Grécia, dizia:

Amo a causa da liberdade, que também é a causa da nação grega, embora despreze 

a atual raça de gregos, por mais que tenha pena deles. Quase concordo com o 

apóstolo Paulo quando ele diz que não há diferença entre gregos e judeus, e sou da 

mesma opinião de que o caráter de ambos é igualmente vicioso. 

Na Itália, porém, Byron tomou a grande decisão de se engajar de fato na causa 
da libertação e aceitar a proposta do Comitê Filelênico de Londres, que lhe foi trazida 
pelo liberal irlandês Edward Blaquiere, figura central das revoluções mediterrâneas 
dos anos 1820. A partir daquele momento ele essencialmente parou de escrever e se 
dedicou à ação. Byron combina os dois tipos de filelenismo: primeiro, um artista que 
se inspira com distanciamento da Luta Grega e cria obras poéticas que despertam a 
opinião europeia em favor dos gregos, e segundo, um político que conhece intimamente 
o país devastado pela guerra e toma parte decisiva nos acontecimentos. Ele se instalou 
em Messolonghi, cuidou da fortificação da cidade, formou um corpo armado privado 

ποιητές Byron και Shelley συγχρωτίζονταν με τους Ιταλούς καρμπονάρους και με τους Έλληνες 

της διασποράς του περιβάλλοντος του Μητροπολίτη Ιγνάτιου Ουγγροβλαχίας1 (Αλέξανδρος 

Μαυροκορδάτος, Ιωάννης Καρατζάς, Γεώργιος Πραΐδης, Ανδρέας Λουριώτης, κ.ά.). 

Ο Byron έχει ορθά χαρακτηριστεί από τον Roderick Beaton, «reluctant liberal».  

Η αριστοκρατική καταγωγή και ταξική συνείδησή του τον απέτρεψαν από το να εμπλακεί 

στενά με τους Ιταλούς καρμπονάρους και αμφιταλαντεύτηκε αρκετά πριν προσχωρήσει στο 

φιλελληνικό στρατόπεδο. Το 1812 έγραφε στις σημειώσεις του για το μεγάλο αφηγηματικό 

ποίημα Childe Harold’s Pilgrimage, που του έφερε φήμη και πλούτο: 

Οι Έλληνες δεν θα αποκτήσουν ποτέ την ανεξαρτησία τους, δεν θα γίνουν ποτέ κυρίαρχοι 

όπως ήταν κάποτε, και ας ελπίσουμε ότι ο Θεός δεν θα το επιτρέψει! Αλλά θα μπορούσαν 

να είναι υπήκοοι χωρίς να είναι σκλάβοι. Οι αποικίες μας δεν είναι ανεξάρτητες,  

αλλά είναι ελεύθερες και φιλόπονες, και έτσι θα μπορούσε να είναι η Ελλάδα στο εξής. 

Ενώ το 1823 υποστήριζε στην Κεφαλονιά, λίγο πριν περάσει στην Ελλάδα:

Αγαπώ την υπόθεση της ελευθερίας, που είναι και υπόθεση του ελληνικού έθνους, αν και 

περιφρονώ τη σημερινή ράτσα των Ελλήνων, όσο και να τους λυπάμαι. Σχεδόν συμφωνώ 

με τον Απόστολο Παύλο που λέει ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ Ελλήνων και Εβραίων, 

και είμαι απολύτως της ίδιας γνώμης ότι ο χαρακτήρας και των δύο είναι εξίσου φαύλος. 

Στην Ιταλία ωστόσο πήρε τη μεγάλη απόφαση να στρατευθεί ενεργά στην ιδέα της 

ελευθερίας και να δεχθεί την πρόταση της Φιλελληνικής Επιτροπής του Λονδίνου που του 

μετέφερε ο Ιρλανδός φιλελεύθερος Edward Blaquiere, κεντρική μορφή των μεσογειακών 

επαναστάσεων της δεκαετίας του 1820. Από εκείνη τη στιγμή σταμάτησε ουσιαστικά να γράφει 

και αφοσιώθηκε στη δράση. Ο Byron συνδυάζει τους δύο τύπους του Φιλέλληνα: αρχικά 

καλλιτέχνης που εμπνέεται από μακριά από τον ελληνικό Αγώνα και δημιουργεί ποιητικά έργα 

τα οποία συνεγείρουν την ευρωπαϊκή γνώμη υπέρ των Ελλήνων, αλλά και πολιτικός άνδρας 

που γνωρίζει από κοντά την εμπόλεμη χώρα και συμμετέχει αποφασιστικά στα γεγονότα. 

Εγκαταστάθηκε στο Μεσολόγγι, φρόντισε για την οχύρωση της πόλης, συγκρότησε ιδιωτικό 
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de 40 souliotas e tentou encontrar um equilíbrio entre as facções rivais da política 
grega, que buscavam administrar o dinheiro dos empréstimos ingleses, bem como as 
opiniões muito distintas de Alexander Mavrokordatos e do Coronel Leicester Stanhope 
sobre os objetivos e as prioridades da Revolução. Byron viveu na cidade durante cerca 
de cem dias, de janeiro a 19 de abril de 1824, quando deu seu último suspiro após uma 
breve doença.  

Além da comoção mundial pela perda do maior poeta romântico de seu tempo, 
foi importante para o desenvolvimento do movimento filelênico que sua morte –  
e o posterior retorno da Luta Grega ao centro de interesse internacional – coincidiu 
com a supressão da revolução espanhola e com o predomínio definitivo da revolução 
latino-americana. A Revolução Grega era agora o único refúgio para os cosmopolitas 
“combatentes da liberdade”. A principal diferença da primeira onda de filelenos 
é que os voluntários dessa segunda fase foram oficiais experientes, com longas 
carreiras nas guerras napoleônicas, muitos deles democratas conscientes, mas sem 
prescindir dos aventureiros / mercenários da revolução que negociaram duramente 
por sua participação na luta. Entre os mais famosos, o francês Charles Nicolas Fabvier,  
o britânico Thomas Cochrane e Sir Richard Church ou os italianos Palma, Pecchio e 
Santorre di Santa Rosa. 

A terceira e última onda de filelenos de 1827-1828 tinha um caráter completamente 
diferente. Tratava-se essencialmente da primeira missão de ajuda humanitária e se 
deve principalmente às iniciativas através do Atlântico entre os comitês filelênicos 
americanos para coletar roupas, medicamentos e alimentos. Esses suprimentos 
distribuídos pelos próprios americanos aos civis gregos evitaram o perigo de fome em 
um país devastado por anos de guerra. Acreditamos que o benefício essencial para 
a Grécia das diversas atividades dos filelênicos – políticas, caritativas, artísticas ou 
militares – foi a presença contínua da Luta Grega nas notícias internacionais, e Byron 
contribuiu significativamente para isso. Desta forma, a Revolução Grega sustentou 
o período crucial até que os desenvolvimentos nas relações políticas e diplomáticas 
europeias criassem o clima favorável que finalmente permitiu o estabelecimento de 
um Estado grego independente.

ένοπλο σώμα από 40 Σουλιώτες και προσπάθησε να ισορροπήσει ανάμεσα στις αντίπαλες μερίδες 

της ελληνικής πολιτικής που επιζητούσαν τον έλεγχο των χρημάτων των αγγλικών δανείων 

αλλά και μεταξύ των πολύ διαφορετικών αντιλήψεων του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και του 

Συνταγματάρχη Leicester Stanhope για τους στόχους και τις προτεραιότητες της Επανάστασης. 

Ο Byron έζησε στην πόλη περίπου εκατό ημέρες, από τον Ιανουάριο ως τις 19 Απριλίου 1824, 

όταν άφησε την τελευταία του πνοή μετά από σύντομη ασθένεια.  

Πέρα από την παγκόσμια συγκίνηση για την απώλεια του μεγαλύτερου ρομαντικού 

ποιητή της εποχής του, είναι σημαντικό για την εξέλιξη του φιλελληνικού κινήματος το γεγονός 

ότι ο θάνατός του – και η επακόλουθη επαναφορά του Αγώνα των Ελλήνων στο επίκεντρο του 

διεθνούς ενδιαφέροντος – συνέπεσε χρονικά με την καταστολή της ισπανικής επανάστασης 

και την οριστική επικράτηση των λατινοαμερικανικών. Η Ελληνική Επανάσταση ήταν πια το 

μόνο καταφύγιο για τους κοσμοπολίτες «μαχητές της ελευθερίας». Η καίρια διαφορά από το 

πρώτο κύμα Φιλελλήνων είναι ότι οι εθελοντές της δεύτερης αυτής φάσης ήταν εμπειροπόλεμοι 

αξιωματικοί, με πολύχρονη καριέρα στους ναπολεόντειους πολέμους, αρκετοί συνειδητοί 

δημοκράτες χωρίς όμως να λείπουν και οι τυχοδιώκτες/μισθοφόροι της επανάστασης 

που διαπραγματεύτηκαν σκληρά τα ανταλλάγματα για τη συμμετοχή τους στον Αγώνα.  

Μεταξύ των διασημότερων, ο Γάλλος Charles Nicolas Fabvier, οι Βρετανοί Thomas Cochrane 

και Sir Richard Church ή οι Ιταλοί Palma, Pecchio και Santorre di Santa Rosa. 

Το τρίτο και τελευταίο κύμα Φιλελλήνων των ετών 1827-1828 έχει εντελώς διαφορετικό 

χαρακτήρα. Αφορά ουσιαστικά την πρώτη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και οφείλεται 

κυρίως σε πρωτοβουλίες πέραν του Ατλαντικού μεταξύ των αμερικανικών φιλελληνικών 

επιτροπών για συγκέντρωση ειδών ρουχισμού, φαρμάκων και τροφίμων. Τα εφόδια αυτά, 

που διανεμήθηκαν από τους ίδιους τους Αμερικανούς στους Έλληνες αμάχους, αποσόβησαν 

τον κίνδυνο λιμού στην κατεστραμμένη από τον πολύχρονο πόλεμο χώρα. Θεωρούμε ότι το 

ουσιαστικό όφελος για την Ελλάδα από την ποικίλη δράση των Φιλελλήνων – πολιτική, 

φιλανθρωπική, καλλιτεχνική ή ένοπλη – ήταν η συνεχής παρουσία του ελληνικού Αγώνα στη 

διεθνή επικαιρότητα, και ο Byron συνέβαλε σημαντικά σε αυτό. Η Ελληνική Επανάσταση 

εξασφάλισε κατ’ αυτόν τον τρόπο το κρίσιμο χρονικό περιθώριο έως ότου οι εξελίξεις στους 

ευρωπαϊκούς πολιτικούς και διπλωματικούς συσχετισμούς δημιουργήσουν εκείνο το ευνοϊκό 

κλίμα που επέτρεψε τελικά την ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.
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nota do revisor

1   Inácio da Hungria (Mitilene, 1765-1828) foi o Metropolita de Arta 
entre 1794 e 1805, onde manteve relações com Ali Pasha e participou dos 
desenvolvimentos político-militares da região. Durante o período 1806-1809, 
esteve presente nos acontecimentos que tiverem como palco as Ilhas Jônicas, 
mediando, por exemplo, a assinatura de um tratado. Em 1807, participou da 
defesa de Lefkada, liderando um corpo de 400 pessoas do Épiro. No final de 1807, 
foi para Nápoles, e em abril de 1809 para São Petersburgo, onde foi nomeado 
pelo Sínodo da Igreja da Rússia, com o consentimento czarista, Metropolita de 
Bucareste. Em 1812, com a retomada da hegemonia turca ao Danúbio, deixou 
sua sede e se estabeleceu em Viena. De lá, em 1815, mudou-se para Pisa. Apoiou 
a Revolução Grega, sem, no entanto, retornar à Grécia. Faleceu em 31 de agosto 
(no calendário juliano) / 12 de setembro de 1828 (no calendário gregoriano). 
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1  Ιγνάτιος Ουγγροβλαχίας (Μυτιλήνη, 1765-1828) ήταν Μητροπολίτης Άρτας 

από το 1794 έως το 1805, όπου είχε σχέσεις με τον Αλί Πασά και μετείχε των πολιτικο-

στρατιωτικών εξελίξεων της περιοχής, όντας μεταξύ άλλων ο διαμεσολαβητής μιας 

συμφωνίας ανάμεσα στις Νήσους του Ιονίου και τον Αλί Πασά. Κατά την περίοδο 1806-1809, 

διέμεινε στα νησιά του Ιονίου και ήταν κι εκεί παρών στις εξελίξεις. Το 1807, συμμετείχε 

στην υπεράσπιση της Λευκάδας, ηγούμενος ενός σώματος 400 ανδρών από την Ήπειρο. 

Στα τέλη του 1807 πήγε στη Νάπολη και τον Απρίλιο του 1809 στην Αγία Πετρούπολη, 

στη Ρωσία. Ορίσθηκε από τη Σύνοδο της Εκκλησίας της Ρωσίας, με τη συγκατάθεση του 

τσάρου, Μητροπολίτης Βουκουρεστίου. Το 1812, με την επιστροφή της ηγεμονίας του 

Δουνάβεως στους Τούρκους, εγκατέλειψε την έδρα του και εγκαταστάθηκε στη Βιέννη. 

Από εκεί, το 1815, μετακόμισε στην Πίζα. Υποστήριξε την ελληνική επανάσταση αλλά δεν 

πήγε στην Ελλάδα. Απεβίωσε στις 31 Αυγούστου (σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο) / 

12 Σεπτεμβρίου 1828 (σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο).
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1821, NASCE UM NOVO MUNDO –  
UM ESTADO GREGO: ROTAS NA HISTÓRIA 

Elpida K. Vogli

A análise a seguir visa destacar as transformações da sociedade grega e de sua identidade 
desde 1821, sem ser influenciada por tendências ideológicas do passado: aqueles 
processos tão apaixonantes, isto é, que são quase automaticamente iniciados à medida 
que as sociedades buscam suas “verdades históricas” passadas, não se importando se 
são documentadas como verdadeiras, desde que sejam reconciliadas com seu presente 
e embelezem, evitem rupturas ou desapontamentos e defendam as continuidades 
nacionais. Por extensão, minha abordagem é organizada em torno do agrupamento 
das evidências que permitem uma compreensão mais profunda das formas pelas quais 
o Estado e a nação foram constituídos sob condições revolucionárias e, ao mesmo 
tempo, pretende sistematizar a informação de todo tipo de transformações que o 
presente, em cada época, impõe ao passado da sociedade grega. 

constituição do estado e da sociedade civil

O primeiro âmbito é delineado com base no valor político que a formação da 
sociedade civil grega adquiriu durante a Revolução. Foi o resultado da implementação 
da instituição da cidadania grega, pois esta é de fato a instituição adotada pela 
primeira vez em nível nacional após a conclusão da Primeira Assembleia Nacional 
em 18221. Desde então, a cidadania passou a ser o traço comum da nação grega, que 
reivindicou seu direito histórico à autodeterminação política. Isto significa que, após 
1821 era mais importante dar resposta não à pergunta “o que era a etnia grega / de onde 
provinha tal origem étnica”, mas “quem eram os revolucionários gregos” e, por extensão, os 
cidadãos do país em armas, a quem era mais vantajoso chamar de helenos (ao invés 
de gregos ou romanos2), já que era legítimo e útil apresentarem-se como descendentes 

1821, ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ –  
ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελπίδα Κ. Βόγλη

Με την παρακάτω ανάλυση στόχος είναι να τονιστούν οι μεταμορφώσεις της ελληνικής κοινωνίας 

και της ταυτότητάς της από το 1821 χωρίς όμως να επηρεάζονται από τάσεις ιδεολογικοποίησης 

του παρελθόντος: αυτές τις τόσο προσφιλείς διεργασίες δηλαδή που σχεδόν αυτομάτως 

ξεκινούν καθώς οι κοινωνίες αναζητούν από το παρελθόν τους ‘ιστορικές αλήθειες’, που δεν 

έχει σημασία εάν τεκμηριώνονται ως αλήθειες, αρκεί να τους να συμφιλιώνονται με το παρόν 

τους και να το εξωραΐζουν, να αποφεύγουν ρήξεις ή τις απογοητεύσεις και να υπερασπίζονται 

τις εθνικές συνέχειες. Κατ’ επέκταση η προσέγγισή μου οργανώνεται με σημείο αναφοράς την 

ομαδοποίηση των τεκμηρίων που επιτρέπουν τη βαθύτερη κατανόησή μας σε ό,τι αφορά τους 

τρόπους συγκρότησης κράτους και πολιτείας υπό τις συνθήκες επανάστασης, και παράλληλα 

επιχειρεί να προετοιμάσει την εξήγηση των κάθε λογής μεταμορφώσεων που το εκάστοτε 

σήμερα επιβάλλει στο χθες της ελληνικής κοινωνίας. 

συγκροτηση κρατουσ και κοινωνιασ πολιτων

Το πρώτο πεδίο σκιαγραφείται με άξονα την πολιτική αξία που αποκτά κατά τη διάρκεια 

της Επανάστασης η διαμόρφωση της κοινωνίας των Ελλήνων πολιτών. Ήταν αποτέλεσμα 

της υιοθέτησης του θεσμού της ελληνικής ιθαγένειας, γιατί πράγματι αυτός είναι ο θεσμός 

που υιοθετήθηκε πρώτος σε εθνικό επίπεδο μετά την περάτωση των εργασιών της πρώτης 

Εθνοσυνέλευσης το 18221. Έκτοτε η ταυτότητα του πολίτη αποτέλεσε το κοινό γνώρισμα του 

ελληνικού έθνους, που διεκδικούσε το ιστορικό του δικαίωμα του στην πολιτική αυτοδιάθεση. 

Αυτό σημαίνει ότι μετά το 1821 ήταν σημαντικότερο να δοθούν απαντήσεις όχι στο ερώτημα 

‘ποιοι ήταν οι Έλληνες το έθνος / την εθνική καταγωγή’ αλλά ‘ποιοι ήταν οι Έλληνες επαναστάτες’ 

και κατ’ επέκταση οι πολίτες της υπό τα όπλα χώρας, οι οποίοι ήταν επωφελέστερο φυσικά 

να αποκαλούνται Έλληνες (παρά Γραικοί ή Ρωμηοί 2), αφού ήταν θεμιτό και χρήσιμο να 
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dos antigos gregos. É evidente que a ênfase foi colocada na combinação das noção do 
cidadão com aquela do revolucionário, já que as necessidades da época exigiam que 
se definisse claramente quem eram os que se rebelavam, buscando o estabelecimento 
de seu próprio Estado, e, então, qual era o status geográfico daquele Estado. Porque 
a Grécia, cuja existência foi proclamada, mesmo que unilateralmente, pela Primeira 
Assembleia Nacional dos revolucionários em janeiro de 1822, inevitavelmente tinha 
um território com limites não estabelecidos: isto é, o que foi chamado de país ou 
território grego durante toda a Revolução não só não foi reconhecido pelas Grandes 
Potências da Europa, que apoiavam o sistema instituído pelo Congresso de Viena de 
1815, mas consistiu naquelas regiões que permaneceram em estado revolucionário.  
A guerra, entretanto, estava em andamento. Portanto, as fronteiras desse território grego 
temporário eram susceptíveis de mudar dependendo do resultado das batalhas locais. 

Assim se explica o porquê de desde o início o status de sociedade civil ser 
almejado como a primeira referência estável para a existência do Estado: pois é natural 
que a identidade de uma população não mude após uma batalha. Assim, foi possível 
para os revolucionários não apenas definir o caráter grego de sua própria pátria, 
independentemente do resultado das batalhas, mas também continuar a guerra para 
afirmar sua autodeterminação nacional, tal como outros povos o fizeram após 1789, 
ainda que as potências da Europa condenassem unanimemente as revoltas subversivas 
sociais. Afinal, o movimento grego não era uma insurreição social ou parecido àquele 
dos carbonários, mas era conduzido por uma nação antiga e histórica, com o objetivo 
declarado de sua integração de acordo com a legitimidade europeia3.

Mais especificamente, os cristãos autóctones eram os cidadãos e revolucionários 
gregos que desejam colocar sua pátria sob os enclaves administrativos, institucionais e 
legais, em consonância com os da Europa “iluminada”, no contexto da formação de um 
Estado Nacional grego independente. Eram eles: os, até então, patrícios do continente e 
das ilhas – os donos dos navios4 – os primeiros ganhando seu sustento com a exploração 
da terra e a criação de animais, com a cobrança de impostos e, secundariamente, 
com o comércio; e os segundos, sobretudo, com o comércio marítimo. Eram também 
compreendidos os comandantes e soldados, os marinheiros de guerra, suas esposas 
e filhos ou os civis idosos, tanto homens como mulheres. Os legisladores optaram 
por enfatizar sua identidade cristã em conjunção com sua identidade local, antes de 
tudo para estabelecer uma afinidade direta com a cultura política cristã da família 
europeia, em cujo seio desejavam ser integrados. Neste sentido, graças a sua identidade 

παρουσιάζονται απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Αυτονόητα λοιπόν έμφαση δινόταν στην 

ταύτιση των πολιτών και των επαναστατών, αφού οι ανάγκες των καιρών επέβαλαν να οριστεί 

με σαφήνεια ποιοι ήταν αυτοί που επαναστάτησαν, επιζητώντας τη σύσταση δικού τους κράτους 

και κατόπιν ποια ήταν η γεωγραφική υπόσταση αυτού του κράτους. Γιατί η Ελλάδα της οποίας 

η ύπαρξη διακηρυσσόταν, έστω μονομερώς, από την πρώτη Εθνοσυνέλευση των επαναστατών τον 

Ιανουάριο του 1822 αναπόδραστα διέθετε προσωρινή επικράτεια: δηλαδή αυτό που αναφερόταν ως 

ελληνική χώρα ή επικράτεια σε όλη τη διάρκεια της Επανάστασης όχι μόνον δεν αναγνωριζόταν 

από τις Μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης, οι οποίες στήριζαν το σύστημα της Βιέννης του 1815, 

αλλά απαρτιζόταν από όσες περιοχές παρέμεναν σε επαναστατική κατάσταση. Ο πόλεμος όμως 

βρισκόταν σε εξέλιξη. Επομένως, τα σύνορα αυτής της προσωρινής ελληνικής επικράτειας ήταν 

πιθανό να μεταβάλλονται ανάλογα με την έκβαση των κατά τόπους μαχών. 

Έτσι εξηγείται γιατί εξαρχής αναζητήθηκε στην κοινωνία των πολιτών η πρώτη σταθερή 

μεταβλητή της υπόστασης του κράτους: διότι είναι φυσικό πως η ταυτότητα των ανθρώπων 

δεν αλλάζει μετά από μία μάχη. Έτσι οι επαναστάτες είναι δυνατό όχι μόνο να ορίζουν την 

ελληνικότητα των ιδιαίτερων πατρίδων τους, άσχετα από την έκβαση των μαχών, αλλά και να 

συνεχίζουν τον πόλεμο με σκοπό τη διεκδίκηση της εθνικής αυτοδιάθεσής τους, όπως και οι άλλοι 

λαοί μετά το 1789, ακόμη κι αν οι ισχυροί της Ευρώπης καταδίκαζαν ομόφωνα τις κοινωνικές 

ανατρεπτικές εξεγέρσεις. Εξάλλου, το ελληνικό κίνημα δεν ήταν κοινωνικοανατρεπτικό ή 

καρμποναρικό, αλλά διεξαγόταν από ένα παλιό, ιστορικό έθνος, με διακηρυγμένο στόχο του την 

ένταξή του στην ευρωπαϊκή νομιμότητα3.

Συγκεκριμένα οι Χριστιανοί αυτόχθονες είναι οι Έλληνες πολίτες και επαναστάτες που 

επιθυμούν να θέσουν τις ιδιαίτερες πατρίδες τους υπό ελληνικούς διοικητικούς θύλακες, 

θεσμούς και νόμους, σύμφωνους πάντα με εκείνους της ‘φωτισμένης’ Ευρώπης, στο πλαίσιο 

ενός ανεξάρτητου ελληνικού εθνικού κράτους. Δηλαδή: οι μέχρι πρότινος πρόκριτοι της 

ηπειρωτικής χώρας και των νησιών – οι καραβοκύρηδες4 – που βιοπορίζονταν οι πρώτοι από την 

εκμετάλλευση της γης και την κτηνοτροφία, την είσπραξη των φόρων και δευτερευόντως από 

το εμπόριο, ενώ οι τελευταίοι κατά προτεραιότητα από το θαλάσσιο εμπόριο. Επίσης Χριστιανοί 

αυτόχθονες ήταν οι οπλαρχηγοί και στρατιώτες αλλά και ναύτες του πολέμου, οι σύζυγοι και 

τα παιδιά τους ή και οι γεροντότεροι άμαχοι, άνδρες και γυναίκες. Οι νομοθέτες επέλεξαν να 

τονίσουν τη χριστιανική τους ταυτότητα σε συνάρτηση με την εντοπιότητά τους πρώτα από όλα 

για να τονίσουν την άμεση συγγένειά τους με τον χριστιανικό πολιτικό πολιτισμό της ευρωπαϊκής 

οικογένειας στους κόλπους της οποίας επιθυμούσαν να ενσωματωθούν. Με αυτήν την έννοια 

ακόμη και χάρη στη θρησκευτική ταυτότητά τους οι επαναστάτες ήταν πιθανό να συνδέονται 
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religiosa, os revolucionários estavam provavelmente ligados aos europeus e, mais 
ainda, aos românticos filelenos, aos humanistas educados e sensíveis, a maioria dos 
quais fora educado sob a influência das ideias do Iluminismo e do Liberalismo dos 
revolucionários franceses. 

E é notável que o critério para o reconhecimento dos cidadãos gregos era o 
pertencimento à cristandade e não estritamente o cristianismo de doutrina ortodoxa, 
já que o objetivo não era a criação de um protetorado da Rússia  – a única potência 
ortodoxa dentre as Grandes Potências da época – nem a exclusão de outros cristãos: 
católicos que viviam principalmente em ilhas do Mar Egeu ou filelenos europeus 
que estavam dispostos a ajudar na luta pela independência e possivelmente no 
desenvolvimento de uma futura Grécia. 

Por outro lado, a fé cristã era o único critério que podia facilitar a separação 
dos cidadãos revolucionários gregos de seus inimigos nos campos de batalha: tais 
inimigos eram muçulmanos autóctones e residentes permanentes das províncias sob 
as armas. Deste ponto de vista, os cidadãos gregos, que pretendiam avançar tanto para 
se tornarem uma nação política como para um povo que pertencia a um Estado grego 
(que, ao mesmo tempo, seria uma extensão da civilização política ocidental apartada 
do império de estilo oriental e infiel do sultão), era necessário promover a exclusão dos 
não-cristãos, pelo menos enquanto a guerra durasse. Essa necessidade era imperativa, 
mesmo que, junto com os muçulmanos e inimigos comprovados nos campos de 
batalha, os judeus fossem excluídos. Além disso, a projeção enfática da sociedade 
civil grega, em um período tão precoce da história política grega, tinha como objetivo 
final provar aos observadores europeus o caráter europeu da causa grega: ou seja, 
era um dos argumentos mais convincentes da representação diplomática informal da 
guerra em curso aos europeus dos quais dependia o reconhecimento do Estado grego. 
Consequentemente, esta foi talvez a “ferramenta” mais importante no processo de 
internacionalização do caso grego. 

Em 1823, quando as disposições da cidadania revolucionária foram emendadas 
pela Segunda Assembleia Nacional, o grupo de autóctones cristãos foi acrescentado 
ao grupo de heteróctones de língua grega de origem cristã que transfeririam sua 
residência permanente e, naturalmente, contribuiriam para a realização do propósito 
de independência. Inevitavelmente, essa proposta de expansão da sociedade civil, em 
grande parte consequência do desenvolvimento histórico da nação grega, pretendia não 
apenas evitar o risco de exclusão dos guerreiros cristãos de origem grega que já eram 

με τους Ευρωπαίους και πολύ περισσότερο τους ρομαντικούς Φιλέλληνες, τους μορφωμένους 

και ευαισθητοποιημένους ουμανιστές, στην πλειονότητά τους, που είχαν ανατραφεί υπό τις 

επενέργειες των ιδεών του Διαφωτισμού και του φιλελευθερισμού των Γάλλων επαναστατών. 

Και είναι αξιοσημείωτο ότι κριτήριο για την αναγνώριση των Ελλήνων πολιτών ήταν η 

χριστιανική θρησκεία και όχι μόνον το ορθόδοξο δόγμα, αφού στόχος δεν ήταν ούτε η δημιουργία 

ενός προτεκτοράτου της Ρωσίας – της μοναδικής ομόδοξης Δύναμης μεταξύ των Μεγάλων 

Δυνάμεων της εποχής – ούτε ο αποκλεισμός άλλων Χριστιανών: είτε των Καθολικών που ζούσαν 

κυρίως σε νησιά του Αιγαίου Πελάγους είτε και Ευρωπαίων Φιλελλήνων που ήταν πρόθυμοι να 

συνδράμουν στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας και ενδεχομένως στην ανάπτυξη μιας μελλοντικής 

Ελλάδας. 

Από την άλλη πλευρά η χριστιανική πίστη ήταν το μοναδικό κριτήριο που μπορούσε να 

διευκολύνει τον διαχωρισμό των Ελλήνων επαναστατών-πολιτών από τους εχθρούς τους στα 

πεδία των μαχών: που ήταν Μουσουλμάνοι αυτόχθονες και μόνιμοι κάτοικοι των υπό τα όπλα 

επαρχιών. Από την άποψη αυτή η κοινωνία των Ελλήνων πολιτών, προκειμένου να μετεξελιχθεί 

και σε πολιτικό έθνος και σε λαό ενός ελληνικού κράτους (το οποίο συνάμα θα αποτελούσε 

μια επέκταση του δυτικού πολιτικού πολιτισμού σε τμήμα της αλλόθρησκης ανατολικής 

τύπου αυτοκρατορίας του σουλτάνου) ήταν απαραίτητο να προωθήσει τον αποκλεισμό των 

αλλοθρήσκων, τουλάχιστον ενόσω διαρκούσε ο πόλεμος. Η ανάγκη αυτή ήταν αδήριτη, ακόμη κι 

αν μαζί με τους Μουσουλμάνους και αποδεδειγμένα εχθρούς στα πεδία των μαχών, αποκλείονταν 

και οι Εβραίοι. Άλλωστε, η εμφατική προβολή της κοινωνίας των Ελλήνων πολιτών σε μία τόσο 

πρώιμη περίοδο της ελληνικής πολιτικής ιστορίας είχε ως απώτερη επιδίωξη την απόδειξη 

στους Ευρωπαίους παρατηρητές του ευρωπαϊκού χαρακτήρα της ελληνικής υπόθεσης: δηλαδή 

ήταν ένα από τα πειστικότερα επιχειρήματα άτυπης διπλωματικής παρουσίασης του υπό εξέλιξη 

πολέμου στους Ευρωπαίους από τους οποίους εξαρτιόταν η αναγνώριση του ελληνικού κράτους. 

Συνεπώς, αυτό ήταν ίσως το σπουδαιότερο ‘εργαλείο’ στη διαδικασία της διεθνοποίησης της 

ελληνικής υπόθεσης. 

Το 1823, κατά την τροποποίηση των διατάξεων της επαναστατικής ιθαγένειας από 

τη δεύτερη εθνοσυνέλευση, δίπλα στους Χριστιανούς αυτόχθονες, προστέθηκε η ομάδα 

των Χριστιανών ελληνοφώνων ετεροχθόνων που θα μετέφεραν τη μόνιμη κατοικία τους και 

αυτονόητα θα συνέδραμαν στην επίτευξη του στόχου της ανεξαρτησίας. Αναπόφευκτα αυτή η 

προτεινόμενη διεύρυνση της κοινωνίας των πολιτών, απόρροια εν πολλοίς της ιστορικής εξέλιξης 

του ελληνικού έθνους, αποσκοπούσε όχι μόνον στην αποσόβηση του κινδύνου αποκλεισμών 

των Χριστιανών πολεμιστών ελληνικής καταγωγής που ήδη επάνδρωναν τα επαναστατικά 
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tripulantes dos campos revolucionários, mas também convidar outros combatentes 
heteróctones ou estender a revolução através deles a outros lugares com forte presença 
grega. Por outro lado, no entanto, o critério da língua grega trouxe de fato à tona o 
perigo de exclusões, destacando, entre outras coisas, a influência catalítica de fatores 
históricos sociais e políticos na formação da identidade coletiva das pessoas. A cultura 
grega, mesmo que pudesse ser considerada como uma decisão individual ou como 
sinal de compromisso nacional com o Ocidente, não poderia funcionar da mesma 
forma ideológica como característica identitária da “grecidade” no ambiente político 
oriental do sultanato. 

Como resultado, a Constituição aprovada em 1827 pela Terceira Assembleia 
Nacional, a primeira Constituição que não levava o nome de provisória e também 
foi concebida, em absoluta consonância com o modelo europeu, para ser o contrato 
social entre o recém eleito governador, Ioannis Kapodistrias, e o povo grego, incluía 
três categorias de cidadãos gregos: além dos cristãos autóctones, havia os cristãos 
das outras províncias otomanas que lutaram ao seu lado em nome da independência 
política da nação, e os gregos de nascimento, descendentes de cidadãos gregos nascidos 
em países terceiros. 

Tal mapeamento da comunidade idealizada da nação, enfatiza, portanto, sua 
singularidade após 1821, e, ainda mais, após o reconhecimento internacional do Estado 
grego, com a inclusão de três partes (três mundos diferentes). Também delimita o 
território grego temporário, em transformação, não simplesmente como uma “pátria”, 
após ter sido autoproclamada e reconhecida, mas como um “centro nacional” e um 
ponto de referência e unificação para uma população grega diaspórica, dentro da qual 
a preparação da Revolução fora concebida, quanto de um mundo que, permanecendo 
sob a administração otomana, foi caracterizado como irredentista, ponto esse que 
significou, por pelo menos um século, as prioridades da política do Estado: a Μεγάλη 
Ιδέα, “Grande Ideia”.

estado provisório, organização da administração e constituição 
do estado 

É precisamente neste território temporário que as tentativas revolucionárias de 
organização administrativa, e aqui ofereço o segundo campo de minha análise, destacam 

στρατόπεδα, αλλά και στην πρόσκληση και άλλων ετεροχθόνων αγωνιστών ή και επέκτασης 

διά μέσου αυτών της επανάστασης και σε άλλους τόπους με ισχυρή ελληνική παρουσία. Από 

την άλλη πλευρά όμως το κριτήριο της ελληνοφωνίας έφερε πράγματι στο προσκήνιο τον 

κίνδυνο αποκλεισμών, τονίζοντας μεταξύ άλλων την καταλυτική επίδραση των κοινωνικών 

και πολιτικών ιστορικών παραγόντων στη διαμόρφωση της συλλογικής ταυτότητας των 

ανθρώπων. Η ελληνική παιδεία, ακόμη κι αν μπορούσε να θεωρηθεί ατομική απόφαση ή δείγμα 

εθνικής προσήλωσης στη Δύση, δεν ήταν δυνατό να λειτουργεί με τον ίδιο αξιακό τρόπο ως 

δηλωτικό γνώρισμα της ελληνικότητας στο ανατολικό πολιτικό περιβάλλον της αυτοκρατορίας 

του σουλτάνου. 

Ως αποτέλεσμα στο Πολίτευμα που ψήφισε το 1827 η τρίτη Εθνοσυνέλευση, το πρώτο 

πολίτευμα μάλιστα που δεν έφερε την προσωνυμία προσωρινό και επίσης είχε σχεδιαστεί, 

ασφαλώς κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο, για να αποτελέσει το κοινωνικό συμβόλαιο του Κυβερνήτη 

που μόλις είχε εκλεγεί, του Ιωάννη Καποδίστρια, και του ελληνικού λαού, περιλάμβανε τρεις 

κατηγορίες Ελλήνων πολιτών: πέρα από τους Χριστιανούς αυτόχθονες, ήταν οι Χριστιανοί των 

υπόλοιπων οθωμανικών επαρχιών που πολεμούσαν στο πλευρό τους στο όνομα τη πολιτικής 

ανεξαρτησίας του έθνους, και οι Έλληνες το γένος, απόγονοι Ελλήνων πολιτών, που γεννήθηκαν 

σε τρίτες χώρες. 

Αυτή η χαρτογράφηση λοιπόν της φαντασιακής κοινότητας του έθνους τονίζει τον 

διαχωρισμό του μετά το 1821 και πολύ περισσότερο μετά τη διεθνή αναγνώριση του ελληνικού 

κράτους σε τρία τμήματα (τρεις διαφορετικούς κόσμους). Επίσης σηματοδοτεί της μεταμόρφωση 

της προσωρινής και κατόπιν επίσημης ελληνικής επικράτειας όχι απλά σε ‘πατρίδα’ αλλά 

σε ‘εθνικό κέντρο’ και σημείο αναφοράς αλλά και συνένωσης τόσο μιας διασποράς, στους 

κόλπους της οποίας είχε κυοφορηθεί η προετοιμασία της Επανάστασης, όσο και ενός κόσμου 

που παραμένοντας υπό οθωμανική διοίκηση χαρακτηρίστηκε αλύτρωτος, νοηματοδοτώντας 

τουλάχιστον για έναν αιώνα τις προτεραιότητες της κρατικής πολιτικής: τη Μεγάλη Ιδέα.

προσωρινη πολιτεια, οργανωση τησ διοικησησ και συγκροτηση κρατουσ 

Σε αυτήν ακριβώς την προσωρινή επικράτεια οι επαναστατικές απόπειρες διοικητικής 

οργάνωσης, προσφέροντας εδώ το δεύτερο πεδίο της ανάλυσής μου, αναδεικνύουν την 
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a complexidade do processo de formação do Estado: caracterizado pelos próprios 
gregos, ou seja, pelos líderes revolucionários “ocidentalizados”, como “temporário”, 
pois, pelo menos, o objetivo não era necessariamente o seu funcionamento na prática 
(um objetivo que teria sido irrealizável em tempos de guerra), mas pôr à prova as 
orientações ocidentais do movimento grego. 

A primeira etapa essencial da organização do Estado começou no outono de 
1822, quando a divisão da administração em três organizações locais – Peloponeso, 
Grécia Ocidental e Grécia Central Oriental – foi consolidada. Para além das 
necessidades administrativas inerentes que conduziram a esse esquema tripartido, 
estão as necessidades advindas da antropogeografia grega que, ao destacar talvez 
a peculiaridade mais significativa do caso grego, justifique a opção por tal divisão.  
No contexto da época, em termos de filosofia política e prática cotidiana, a forma de 
se governar (no mundo pré-revolucionário) e o conceito de poder estavam associados 
à dimensão do localismo, fato que lançava dúvidas sobre a unidade do movimento de 
libertação nacional e não oferecia garantias para o seu curso europeu5. A mudança 
ocorreu na Primeira Assembleia Nacional, no contexto em que as diretrizes políticas 
foram transferidas principalmente para os gregos da diáspora, educados no Ocidente 
anteriormente a formação do Estado, indicando assim o distanciamento da revolução 
em relação às antigas formas gregas de se governar. A separação de poderes – executivo, 
parlamentar, legislativo – dos oito ministérios (das Relações Exteriores, de Interior, da 
Economia, da Justiça, da Guerra, da Marinha, da Religião e da Polícia), a proteção dos 
direitos civis e políticos, da dignidade humana e da tolerância religiosa, combinados 
com a adoção da legislação europeia de guerra, que balizou as ações em relação aos 
prisioneiros de guerra ou aos navios dos poderes neutros, estabeleceram uma mudança 
radical na Revolução Grega, diferenciando-se, portanto, tanto dos movimentos gregos 
anteriores quanto dos outros movimentos similares da mesma época: dentro do Império 
Otomano – refiro-me à Revolta Sérvia no início do século – ou às outras revoluções do 
mesmo ciclo de revoluções da terceira década do século xix. 

É óbvio que esse esquema administrativo moderno não funcionou na prática 
durante a Revolução. Como seria possível que tantos ministérios (e, em primeiro lugar, 
por que tantos eram necessários) e tantos funcionários públicos nomeados realizassem 
seu trabalho de forma eficaz, ou como poderia, por exemplo, o policiamento e a 
organização da justiça serem estendidos às províncias revolucionárias quando os 

περιπλοκότητα της διαδικασίας συγκρότησης κράτους: το οποίο χαρακτηρίστηκε από τους 

ίδιους τους Έλληνες, δηλαδή τους δυτικοθρεμμένους ηγέτες των επαναστατών, «προσωρινό», 

τουλάχιστον διότι στόχος δεν ήταν απαραίτητα η λειτουργία του στην πράξη (στόχος που σε 

μεγάλο βαθμό θα ήταν μη υλοποιήσιμος εν καιρώ πολέμου) αλλά η απόδειξη των δυτικών 

προσανατολισμών του ελληνικού κινήματος. 

Το πρώτο ουσιαστικό στάδιο οργάνωσης του κράτους ξεκινά από το φθινόπωρο του 1822, 

όταν παγιώνεται η κατάτμηση της διοίκησης σε τρεις τοπικούς οργανισμούς –στην Πελοπόννησο, 

τη Δυτικής και την Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Πέρα από τις φύσει διοικητικές ανάγκες 

που οδηγούν σε αυτό το τριμερές σχήμα είναι οι ανάγκες της ελληνικής ανθρωπογεωγραφίας 

που, προβάλλοντας τη σπουδαιότερη ίσως ιδιαιτερότητα της ελληνικής υπόθεσης, εξηγούν 

την αξία του. Υπό τα δεδομένα της εποχής σε επίπεδο πολιτικής φιλοσοφίας αλλά και 

καθημερινής πρακτικής, στο παλιό (προεπαναστατικό) ελληνικό καθεστώς η έννοια της εξουσίας 

συναρτάται με τη διάσταση της τοπικότητας, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω την ενότητα του 

εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος και δεν προσφέρει εγγυήσεις της ευρωπαϊκής του πορείας5.  

Η αλλαγή συντελέστηκε στην πρώτη Εθνοσυνέλευση στο πλαίσιο της οποίας η πολιτική στρατηγική 

μεταβιβάστηκε κατά κύριο λόγο στους μορφωμένους Έλληνες της προκρατικής διασποράς από 

τη Δύση και έτσι υποδηλώθηκε η ουσιαστική απομάκρυνση της επανάστασης από το παλαιό 

ελληνικό καθεστώς. Ο διαχωρισμός των εξουσιών – εκτελεστική, βουλευτική, νομοθετική –  

τα οκτώ μινιστέρια, δηλαδή υπουργεία (επί των Εξωτερικών, των Εσωτερικών, της Οικονομίας, 

του Δικαίου, των Πολεμικών, του Ναυτικού, της Θρησκείας, και της Αστυνομίας) η προστασία 

των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή και της ανεξιθρησκίας, 

σε συνδυασμό με την υιοθέτηση του ευρωπαϊκού δικαίου πολέμου σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά 

π.χ. απέναντι στους αιχμαλώτους πολέμου ή στα πλοία των ουδέτερων δυνάμεων σηματοδοτούν 

τη ριζική αλλαγή της ελληνικής Επανάστασης που διαφοροποιείται από τα προηγούμενα ελληνικά 

κινήματα αλλά και από τα σύγχρονά της: εντός της οθωμανικής αυτοκρατορίας – αναφέρομαι στη 

σερβική εξέγερση των αρχών του αιώνα – είτε στις άλλες επαναστάσεις του ίδιου κύκλου των 

επαναστάσεων της τρίτης δεκαετίας του 19ου αιώνα. 

Είναι προφανές ότι αυτό το νεωτερικό διοικητικό σχήμα δεν ήταν απαραίτητα λειτουργικό 

ως προς την εφαρμογή του κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Πώς ήταν δυνατό δηλαδή να 

ασκήσουν αποτελεσματικά το έργο τους τόσα υπουργεία (και γιατί χρειάζονταν εξαρχής τόσα) 

και τόσοι διορισμένοι δημόσιοι λειτουργοί, ή πώς θα μπορούσε, για παράδειγμα, να επεκταθεί 

η αστυνόμευση και η οργάνωση της δικαιοσύνης στις επαναστατημένες επαρχίες, όταν οι 
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combates estavam em ação, o que poderia resultar, até mesmo, na transferência da 
“sede” da administração, ou seja, da capital, para outra cidade? 

E, no entanto, o importante foi que, no que diz respeito às convenções que 
incorporou (e que projetou para o mundo europeu na época, atendendo efetivamente 
às suas necessidades diplomáticas) esse esquema administrativo preenchia uma 
necessidade que seria resultante da reunião, no mesmo conflituoso espaço, de grupos 
díspares de três mundos gregos distintos. Simplificando, a forma como tal política 
revolucionária foi moldada correspondia ao seu “verdadeiro estado”: era “original” e 
“peculiar” porque fora concebida com a finalidade de permitir a reconciliação dos 
interesses conflitantes dos diferentes atores do poder revolucionário: ou seja, os 
líderes políticos tradicionais autóctones (os patrícios do continente ou das ilhas), 
os jovens políticos (os ocidentalizados) e / ou os filelenos, os jônicos, e também os 
agentes militares autóctones e / ou os heteróctones. Em essência, era um sistema 
administrativo por meio do qual os cargos eram generosamente concedidos com 
títulos impressionantes, mas com poucas responsabilidades e poderes. Isto mais ou 
menos explica como o ambiente político foi moldado no período entre a Primeira e 
Segunda Assembleias Nacionais e como o conflito que culminou em duas guerras civis 
sucessivas foi preparado. 

Durante a Segunda Assembleia Nacional revisionista, que iniciou seus trabalhos 
de três semanas em 29 de março de 1823, em Astros de Kynouria, os campos em 
oposição estavam quase formados. Afinal, foi por isso que, após muitas disputas, esse 
lugar em particular foi escolhido: porque havia um riacho que, como uma divisória 
natural, permitia que as duas facções dos representantes da nação se reunissem 
a uma distância segura, cada uma com suas milícias, que já eram conhecidas por 
acompanhá-los. As decisões foram tomadas de um lado, onde os ocidentais ilustrados 
e seus homens de confiança, que escreveram as leis e a constituição, estavam 
presentes, já que eles mesmos tinham que participar das reuniões diárias ao longo 
de todo o dia. Essas decisões foram comunicadas ao outro lado por mensageiro, 
suscitando aprovação e, às vezes, forte desaprovação. Os dias de tal Assembleia 
Nacional foram sem dúvida cruciais, pelo menos pelas seguintes razões: todos 
aqueles que participaram de seus eventos já estavam claramente interpretando à sua 
maneira os métodos, as artimanhas e as condições da realidade política que haviam 
sido criadas no país sob as armas. Naturalmente, era extremamente difícil para eles 
aceitarem a transição abrupta de sua sociedade e de sua organização tradicional de 

μάχες βρίσκονταν σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα ακόμη και η ‘καθέδρα’ της διοίκησης, δηλαδή η 

πρωτεύουσα, να μεταφέρεται αναγκαστικά από τη μία πόλη στην άλλη;

Κι όμως το σημαντικό ήταν ότι ως προς τις συμβολοποιήσεις που ενσωμάτωνε (και 

τις οποίες πρόβαλλε στον τότε ευρωπαϊκό κόσμο, υπηρετώντας αποτελεσματικά τις διπλωματικές 

της ανάγκες) αυτό το διοικητικό σχήμα κάλυπτε μια σοβαρή ανάγκη που ήταν αποτέλεσμα 

της συνάντησης στον ίδιο υπό τα όπλα χώρο ετερόκλητων ομάδων από τρεις διαφορετικούς 

ελληνικούς κόσμους. Με απλά λόγια η μορφή αυτής της επαναστατικής πολιτείας 

ανταποκρινόταν στην ‘αληθινήν κατάστασιν’ της: ήταν ‘πρωτότυπη’ και ‘ιδιότυπη’ γιατί είχε 

επινοηθεί προκειμένου να επιτρέπει τον συμβιβασμό των αντικρουόμενων συμφερόντων των 

ετερόκλητων φορέων της επαναστατικής εξουσίας: δηλαδή των αυτοχθόνων παραδοσιακών 

πολιτικών ηγετών (προκρίτων της ηπειρωτικής χώρας ή των νησιών), των νεηλύδων πολιτικών 

(των δυτικοθρεμμένων) ή και των Φιλικών, των Επτανησίων, και επίσης των αυτοχθόνων 

στρατιωτικών παραγόντων ή και των ετεροχθόνων. Στην ουσία επρόκειτο για ένα διοικητικό 

σύστημα μέσω του οποίου παραχωρούνταν αφειδώς αξιώματα με εντυπωσιακούς τίτλους, 

αλλά με ελάχιστες αρμοδιότητες και εξουσίες. Έτσι περίπου εξηγείται πώς διαμορφώθηκε το 

πολιτικό περιβάλλον στο χρονικό διάστημα από την πρώτη μέχρι τη δεύτερη εθνοσυνέλευση 

και πώς προετοιμάστηκε η σύγκρουση που κορυφώθηκε στο πλαίσιο δύο συναπτών εμφύλιων 

πολέμων. 

Κατά τη διάρκεια δηλαδή της b’ αναθεωρητικής Εθνοσυνέλευσης που ξεκίνησε τις 

εργασίες των 3 περίπου εβδομάδων της στις 29 Μαρτίου 1823 στο Άστρος Κυνουρίας, τα 

αντίπαλα στρατόπεδα είχαν σχεδόν σχηματιστεί. Εξάλλου, γι αυτό επιλέχθηκε, μετά από 

πολλές διαφωνίες, ο συγκεκριμένος τόπος: διότι υπήρχε ένα ρυάκι που σαν φυσικό χώρισμα 

επέτρεπε στις δύο παρατάξεις των παραστατών του έθνους να συνεδριάζουν σε απόσταση 

ασφαλείας, η κάθε μια με τους οπλοφόρους της που εκ των προτέρων ήταν γνωστό ότι θα 

τη συνοδεύουν. Οι αποφάσεις λαμβάνονταν στη μία πλευρά, εκεί όπου παρακάθονταν οι 

μορφωμένοι δυτικοθρεμμένοι και οι έμπιστοι άνδρες τους, οι οποίοι έγραφαν τους νόμους και το 

σύνταγμα, αφού οι ίδιοι αναγκαστικά συμμετείχαν στις ολοήμερες καθημερινές συνεδριάσεις. 

Αυτές οι αποφάσεις ανακοινώνονταν στην άλλη πλευρά μέσω αγγελιοφόρου, προκαλώντας 

επιδοκιμασίες και άλλοτε έντονες αποδοκιμασίες. Οι μέρες εκείνης της Εθνοσυνέλευσης 

αναμφίβολα ήταν κρίσιμες, τουλάχιστον για τους εξής λόγους: όλοι όσοι συμμετείχαν στα 

γεγονότα της ήταν φανερό πως ήδη ερμήνευαν με τον τρόπο τους τις μεθοδεύσεις, τα 

τεχνάσματα και τους όρους της πολιτικής πραγματικότητας που είχε δημιουργηθεί στην υπό 

τα όπλα χώρα. Όπως είναι φυσικό, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να αποδεχθούν την απότομη 
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estilo oriental para um Estado que funcionasse de acordo com o modelo europeu 
ocidental à época. Portanto, apesar de suas características específicas, seu confronto 
foi o resultado direto da intensa mudança que estavam experimentando, já que o 
modelo político ocidental já havia sido escolhido, na verdade com o consentimento 
de todos – mesmo dos povos autóctones. 

Contudo, o problema mais sério que estava sendo colocado agora era o quanto 
esta mudança radical afetaria o equilíbrio de poder existente a nível local. A segunda 
variável explicativa do conflito civil foi, portanto, a seguinte: as dificuldades que a 
primeira cooperação entre os líderes do Peloponeso, da Rumélia, das ilhas e vários 
grupos de outras províncias otomanas, bem como membros da diáspora jônica e de 
pré-formação do Estado, envolvia, tendo essa cooperação como objetivo de tomar 
decisões coletivas e definir interesses comuns. Simplificando, a Revolução provocou 
o encontro pela primeira vez, no mesmo lugar, de muitos grupos gregos, diferentes 
em suas experiências sociais, políticas e, mais amplamente, culturais, de modo que 
os confrontos e conflitos foram uma consequência natural. Desde então, a etapa não-
provisional no processo de construção do Estado após a Terceira Assembleia Nacional 
foi delineada de forma a se aproximar dos princípios liberais e constitucionais em 
torno da pessoa do governador, apesar da contradição de que a constituição novamente 
não seria aplicada na prática. 

reino ou democracia

A questão de o porquê da monarquia ter sido escolhida durante a Revolução 
será o terceiro e último campo temático da minha abordagem. Os termos e conceitos 
do vocabulário político – por exemplo, democracia e liberalismo – precisam ser 
entendidos em relação ao contexto de seu tempo. Obviamente, então, a busca por 
um rei europeu foi tentada muito cedo durante a Revolução Grega e no contexto de 
uma Europa composta de reinos em torno da Restauração francesa, com os objetivos 
de 1) ajudar a legitimar a imagem internacional do movimento grego; 2) facilitar o 
encontro de aliados na Europa (especialmente através da corte europeia da qual viria 
um rei grego); e ao mesmo tempo 3) estimular a competição das Grandes Potências em 
termos de sua influência sobre o Estado em estabelecimento. Em outras palavras, a 

μετάβαση της κοινωνίας τους από την ανατολικού τύπου παραδοσιακή οργάνωσή της σε μια 

ευνομούμενη πολιτεία κατά το δυτικό ευρωπαϊκό πρότυπο της εποχής. Επομένως, παρά τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, η αντιπαράθεσή τους ήταν η άμεση απόρροια της έντονης 

αλλαγής που βίωναν, αφού το δυτικό πολιτειακή μοντέλο είχε ήδη επιλεχθεί, στην ουσία με τη 

συναίνεση όλων –ακόμη και των αυτοχθόνων. 

Το σοβαρότερο πρόβλημα όμως που τώρα πρόβαλλε ήταν πόσο θα επηρέαζε αυτή 

η ρηξικέλευθη αλλαγή τους υφιστάμενους συσχετισμούς δυνάμεων σε τοπικό επίπεδο.  

Η δεύτερη εξηγητική μεταβλητή λοιπόν των εμφυλίων διενέξεων είναι η ακόλουθη: οι 

δυσκολίες που ενείχε η συνεργασία για πρώτη φορά πελοποννησίων, ρουμελιωτών και 

νησιωτών, και διάφορων ομάδων από άλλες οθωμανικές επαρχίες καθώς επίσης Επτανησίων 

και μελών της προκρατικής διασποράς με στόχο τη λήψη συλλογικών αποφάσεων και τον 

προσδιορισμό κοινών συμφερόντων. Με απλά λόγια η Επανάσταση προκάλεσε τη συνάντηση 

για πρώτη φορά στον ίδιο χώρο πολλών και διαφορετικών ως προς τις κοινωνικές, πολιτικές 

και ευρύτερα πολιτισμικές εμπειρίες τους ελληνικών ομάδων, ώστε οι αντιπαραθέσεις και 

συγκρούσεις αποτελούν φυσική εξέλιξη. Έκτοτε, το μη προσωρινό στάδιο στη διαδικασία 

συγκρότησης πολιτείας μετά τη γ’ Εθνοσυνέλευση ομοίως σκιαγραφείται με φιλελεύθερες 

και συνταγματικές αρχές γύρω από το πρόσωπο του Κυβερνήτη, παρά την αντίφαση ότι το 

σύνταγμα και πάλι δεν εφαρμόζεται στην πράξη. 

βασιλεια η δημοκρατια

Το ερώτημα γιατί κατά τη διάρκεια της Επανάστασης προκρίθηκε η βασιλεία, θα 

αποτελέσει το τρίτο και τελευταίο θεματικό πεδίο της προσέγγισής μου. Οι όροι και οι έννοιες 

του πολιτικού λεξιλογίου – π.χ. η δημοκρατία και ο φιλελευθερισμός – είναι απαραίτητο να 

νοηματοδούνται σε συνάρτηση με τα δεδομένα της εποχής τους. Προφανώς λοιπόν η αναζήτηση 

Ευρωπαίου βασιλιά επιχειρήθηκε πολύ νωρίς στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης και 

στο πλαίσιο μιας Ευρώπης που απαρτιζόταν από βασίλεια αναπτυσσόμενα γύρω από τη Γαλλία 

της παλινόρθωσης, με στόχους 1) να συνδράμει στη νομιμοποίηση της διεθνούς εικόνας του 

ελληνικού κινήματος, 2) να διευκολύνει την εξεύρεση συμμάχων στην Ευρώπη (ιδίως μέσω 

της ευρωπαϊκής αυλής από την οποία θα προερχόταν ένας Έλληνας βασιλιάς) και συνάμα 3) 

να κινήσει τον ανταγωνισμό των Μεγάλων Δυνάμεων σε ό,τι αφορά την επιρροή τους στο 
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sociedade civil, a organização do Estado e a constituição grega ofereceram aos líderes 
dos revolucionários a possibilidade de convidar a intervenção das potências em seus 
assuntos, a fim de envolvê-los no processo de sua resolução. Desse ponto de vista, a 
intensificação da competição entre as potências foi o golpe mais forte sofrido pelos 
revolucionários para o sistema de equilíbrio de poder europeu nos anos do pós-guerras 
napoleônicas.

O resultado foi o estabelecimento de um Estado grego. De fato, em 22 de 
janeiro / 3 de fevereiro de 1830, a Conferência de Londres assinou três protocolos.  
O primeiro consagrou a “independência completa” do Estado grego e o segundo nomeou 
Leopoldo de Saxe-Coburgo, que havia sido eleito após três meses de consultas com 
os representantes das potências como “Governador Soberano da Grécia”. O terceiro 
protocolo, finalmente, foi assinado a pedido da França e dizia respeito à proteção dos 
católicos da Grécia livre e ao respeito por sua particularidade doutrinária6.

em vez de epílogo 

Os tempos da história nacional são obviamente diferentes do que costumamos 
chamar de período histórico. Não são unidades homogêneas de eventos dotadas com 
fronteiras imaginárias para facilitar nossa compreensão mais profunda da evolução 
e, especialmente, da mudança das sociedades. Em vez de epílogo, vou salientar 
apenas o seguinte, e o extraio de um discurso do conhecido estudioso e defensor da 
justiça no julgamento de Kolokotronis, G. Tertsetis no quinquagésimo aniversário: “Os 
tempos da história são mais como os anos dos homens, e dão valor enfaticamente aos 
feriados nacionais, aos aniversários das nações, muito mais quando os números são 
simbólicos!”.

notas

1  Para mais detalhes sobre a definição de cidadania e as funções da 
instituição de cidadania examinada aqui, conferir: vogli, Elpida K., “Gregos, o 
gênero”. Cidadania e identidade no estado nacional dos gregos (1821-1844). Heraklion: 
Publicações Universitárias de Creta, 2007.  

υπό σύσταση κράτος. Με άλλα λόγια η κοινωνία των πολιτών, η οργάνωση του κράτους και 

του ελληνικού πολιτεύματος προσέφεραν στους ιθύνοντες των επαναστατών τη δυνατότητα 

να προσκαλέσουν οι ίδιοι την παρέμβαση των Δυνάμεων στις υποθέσεις τους, προκειμένου 

να τους εμπλέξουν και στη διαδικασία της επίλυσής του. Από αυτήν την άποψη η όξυνση του 

ανταγωνισμού των Δυνάμεων ήταν το ισχυρότερο πλήγμα που επέφεραν οι επαναστάτες στο 

σύστημα της ευρωπαϊκής ισορροπίας των μεταναπολεόντειων χρόνων.

Το αποτέλεσμα ήταν η σύσταση ελληνικού κράτους. Πράγματι στις 22 Ιανουαρίου /  

3 Φεβρουαρίου 1830 η Διάσκεψη του Λονδίνου προέβη στην υπογραφή τριών πρωτοκόλλων. Το  

πρώτο κατοχύρωνε την ‘εντελή ανεξαρτησίαν’ του ελληνικού κράτους και με το δεύτερο οριζόταν 

«Ηγεμών Κυρίαρχος της Ελλάδος» ο Λεοπόλδος του Σαξ Κοβούργου, που είχε εκλεγεί μετά από 

διαβουλεύσεις τριών μηνών με τους εκπροσώπους των Δυνάμεων. Το τρίτο πρωτόκολλο, τέλος, 

υπογράφηκε μετά από αξίωση της Γαλλίας και αφορούσε την προστασία των Καθολικών της 

ελεύθερης Ελλάδας και τον σεβασμό της δογματικής τους ιδιαιτερότητας6.

αντι επιλογου 

Οι χρόνοι της εθνικής ιστορίας προφανώς διαφέρουν από αυτό που συνήθως αποκαλούμε 

ιστορική περίοδος. Δεν είναι ομοιογενείς ενότητες γεγονότων που προικοδοτούνται με 

φαντασιακά σύνορα για να διευκολύνουν την βαθύτερη κατανόησή μας σε ό,τι αφορά την 

εξέλιξη και κυρίως την αλλαγή των κοινωνιών. Αντί άλλου επιλόγου, θα σημειώσω μόνον το 

εξής και το αντλώ από ομιλία του γνωστού λόγιου και υπερασπιστή της δικαιοσύνης στη δίκη 

του Κολοκοτρώνη, Γ. Τερτσέτη στην πεντηκοστή επέτειο: «Οι χρόνοι της ιστορίας μοιάζουν 

περισσότερο με τις ηλικίες των ανθρώπων, και δίνουν εμφατικά αξία στις εθνικές γιορτές, στα 

γενέθλια των εθνών, πόσο μάλλον όταν οι αριθμοί είναι συμβολικοί». 

σημειωσεισ

1  Αναλυτικότερα για τον ορισμό του πολίτη και τις λειτουργίες του θεσμού της 

ιθαγένειας που εξετάζονται εδώ, βλ. Ελπίδα Κ. Βόγλη, ‘Έλληνες το γένος’. Η ιθαγένεια 

και η ταυτότητα στο εθνικό κράτος των Ελλήνων (1821-1844), Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές 

εκδόσεις Κρήτης, 2007. 
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2  nota do revisor: as designações Γραικοί / “gregos” e Ρωμηοί / “romanos” 
estavam associadas ou ao período medieval, Império Romano Oriental (Império 
Bizantino), ou ao período posterior à dominação otomana.

3  Sobre as necessidades diplomáticas e sua influência sobre as escolhas 
políticas dos revolucionários, conferir: petropulos, John. A política e a 
constituição do Estado no reino grego (1833-1843). Tradução realizada por uma 
equipe supervisionada por Nikiforos Diamantouros. Atenas: miet, 1985,  
2 vols.; e diamantouros, Nikoforos. O início da constituição do Estado moderno na 
Grécia, 1821-1828, ed. K. Kourenos. Atenas: miet, 2002. (ελευθερη μεταφραση 
του επιμελητη / tradução livre do revisor)

4  nota do revisor: eram cristãos de etnia grega e pertencentes a famílias 
abastadas, da região dos Balcãs, principalmente do Peloponeso. Exerciam 
influência política local e muitos ocuparam cargos no Império Otomano.

5  Para uma apresentação mais ampla das necessidades dos  
desenvolvimentos políticos e diplomáticos do Estado durante a Revolução, 
conferir: vogli, Elpida K.. “A Luta pela Independência da Grécia e o 
estabelecimento do primeiro estado nacional no sudeste da Europa”. Em: balta, 
Athanasia; vogli, Elpida & christidis, Christos.  Temas da história grega (século 
XIX-XX). E-book, Kallipos Publications, 2016. [em: <https://repository.kallipos.
gr/handle/11419/5972>]. Conferir também: “A Guerra Grega da Independência e 
o surgimento de um Estado-Nação Moderno no Sudeste da Europa (1821-1827)”, 
em mitev, Plamen; parvev, Ivan; baramova, Maria & Vania, racheva (eds.). 
Impérios e Penínsulas. Sudeste da Europa entre Karlowitz e a Paz de Adrianópolis, 1699-
1829. Berlim: lit Verlag, pp. 191-201. (ελευθερη μεταφραση του επιμελητη / 

tradução livre do revisor)  

6  divanis, Lena. A integração territorial da Grécia (1830-1947). (Apothira 
patriotokognosia). Atenas: Kastaniotis, 2000, pp. 113-114.

2  σημειωση του επιμελητη: οι όροι Γραικός και Ρωμιός σχετίζονται είτε 

με τη μεσαιωνική περίοδο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία) είτε με την περίοδο που ακολούθησε την οθωμανική κυριαρχία.

3  Για τις διπλωματικές ανάγκες και την επιρροή τους στις πολιτικές επιλογές 

των επαναστατών, βλ. Petropulos, John. Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό 

βασίλειο (1833-1843). Μετάφραση από ομάδα υπό την εποπτεία του Νικηφόρου 

Διαμαντούρου. Αθήνα: μιετ, 1985, 2 τ. και Νικοφόρος Διαμαντούρος, Οι απαρχές της 

συγκρότησης σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα, 1821-1828. Μετάφραση: Κ. Κουρεμένος,  

Αθήνα: μιετ, 2002. (πρωτοτυποσ τιτλοσ / título original)

4  σημειωση του επιμελητη: ήταν χριστιανοί ελληνικής καταγωγής, 

κυρίως από την Πελοπόννησο, που ανήκαν σε εύπορες οικογένειες της περιοχής των 

Βαλκανίων. Ασκούσαν πολιτικό επιρροή σε τοπικό επίπεδο και πολλοί από αυτούς 

κατέλαβαν αξιώματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

5  Για μια ευρύτερη παρουσίαση των αναγκών της πολιτικών και διπλωματικών 

εξελίξεων της πολιτείας κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, βλ.: βογλη, Ελπίδα Κ..  

«Ο Αγώνας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας και η σύσταση του πρώτου εθνικού κράτους 

στη Νοτιοανατολική Ευρώπη». Στο: Αθανασία, μπαλτα, βογλη, Ελπίδα & χρηστιδησ, 

Χρήστος. Θέματα ελληνικής ιστορίας (19ος-20ος αι.). Ebook, εκδόσεις Κάλλιπος, 2016 

[στο: <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5972>]. Βλ. επίσης της ίδιας: 

“The Greek War of Independence and the Emergence of a Modern Nation-State in 

Southeastern Europe (1821-1827)”. Στο: mitev, Plamen, parvev, Ivan, baramova 

Maria & racheva, Vania (επιμ.). Empires and Peninsulas. South-eastern Europe between 

Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829. Βερολίνο: lit Verlag, σσ. 191-201.  

(πρωτοτυποσ τιτλοσ / título original)

6  διβανη, Λένα. Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947) (Απόπειρα 

πατριδογνωσίας). Αθήνα: Καστανιώτης, 2000, σσ. 113-114.
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AS CONSTITUIÇÕES DA REVOLUÇÃO GREGA

Alkiviadis Dervitsiotis & 
Konstantinos G. Mourtopallas

A Revolução Grega de 1821 contra a tirania do Império Otomano foi um evento de 
suma importância. A princípio foi uma luta de libertação nacional dos Tempos 
Modernos. A Revolução Grega foi também uma revolução dos burgueses contra o 
sultão que governou não apenas como um monarca absoluto, mas seu autoritarismo 
foi reforçado pela tradição e práticas do despotismo asiático. Outrossim, o movimento 
revolucionário teve uma dimensão religiosa, pois os rebeldes eram cristãos ortodoxos, 
o que lhes permitiu preservar alguns elementos de sua organização social anterior. 
Isso foi parcialmente facilitado pela organização da sociedade do Estado Otomano em 
comunidades religiosas que dispunham de características nacionais veladas.

Os gregos rebeldes juntamente com as operações de guerra da luta pela libertação 
nacional atuaram também no contexto político com o objetivo de formar um Estado. 
Inicialmente, foram criados os “regimes locais”, seguidos pelas Constituições de 
Epidaurus (1822), Astros (1823) e Troizina (1827). 

Os chamados “regimes locais” continham certos direitos individuais e alguns 
princípios imprecisos da organização do Estado, especialmente sobre os assuntos 
locais. Essas características indicavam a intenção dos mais notáveis – proprietários 
de terras de fazer parte do Poder Executivo, deixando o exercício do Poder Legislativo 
para o “Parlamento Nacional” sempre que houvesse reunião.

Ao contrário, as três Constituições do período revolucionário refletiram o 
desejo dos gregos rebeldes de adquirirem sua liberdade política, a fim de garantir  
“os direitos naturais do homem”. A conexão com o que foi proclamado pelas  
Revoluções Americana e Francesa é clara, direta e imediata. Os gregos rebeldes 
buscavam não apenas a independência nacional, mas também a liberdade política 
acompanhada pela liberdade de vida, de propriedade, de segurança e da honra.  

ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Αλκιβιάδης Δερβιτσιώτης & 
Κωνσταντίνος Μουρτοπάλλας

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 κατά της οθωμανικής τυραννίας υπήρξε πολυσήμαντο 

γεγονός. Εν πρώτοις επρόκειτο για εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα των νεώτερων χρόνων. Επίσης 

η Ελληνική Επανάσταση ήταν επανάσταση αστών κατά του σουλτάνου ο οποίος κυβερνούσε όχι 

μόνο ως απόλυτος μονάρχης αλλά τον απολυταρχισμό του ενίσχυε η παράδοση και οι πρακτικές 

της ασιατικής δεσποτείας. Η Ελληνική Επανάσταση είχε επίσης θρησκευτική διάσταση καθώς οι 

επαναστάτες ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι, στοιχείο το οποίο τους είχε επιτρέψει να διατηρήσουν 

λίγα στοιχεία της προγενέστερης κοινωνικής οργάνωσής τους. Σε αυτό διευκόλυνε εν μέρει, 

η οργάνωση της κοινωνίας του οθωμανικού κράτους σε θρησκευτικές κοινότητες, οι οποίες 

διέθεταν συγκεκαλυμμένα εθνικά χαρακτηριστικά.

Οι επαναστατημένοι Έλληνες, παράλληλα προς τις πολεμικές επιχειρήσεις του 

εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, προέβησαν και σε πολιτικές διεργασίες με σκοπό την πολιτειακή 

θέσμισή τους. Αρχικά δημιουργήθηκαν τα «τοπικά πολιτεύματα» και ακολούθησαν και τα 

Συντάγματα της Επιδαύρου (1822), του Άστρους (1823), και της Τροιζήνας (1827).

Τα κληθέντα «τοπικά πολιτεύματα» περιέχουν ορισμένα ατομικά δικαιώματα και 

μερικές ατελείς αρχές πολιτειακής οργάνωσης ιδίως επί τοπικών υποθέσεων. Τα εν λόγω 

χαρακτηριστικά υποδήλωναν την πρόθεση των προκρίτων – γαιοκτημόνων να ασκήσουν μέρος 

της εκτελεστικής εξουσίας αφήνοντας την άσκηση της νομοθετικής στην «Εθνική Βουλή» 

οψέποτε αυτή συνερχόταν.

Αντιθέτως τα τρία Συντάγματα της επαναστατικής περιόδου αποτύπωσαν την επιθυμία των 

επαναστατημένων Ελλήνων να αποκτήσουν την πολιτική ελευθερία τους με σκοπό την εξασφάλιση 

«των φυσικών δικαίων (δικαιωμάτων) του ανθρώπου». Η σύνδεση προς τα διακηρυχθέντα από 

την αμερικανική και τη γαλλική επανάσταση είναι σαφής, ευθεία και άμεση. Οι επαναστατημένοι 

Έλληνες δεν επιδιώκουν μόνο την εθνική ανεξαρτησία αλλά και την πολιτική ελευθερία 

συνοδευόμενες από τις ελευθερίες της ζωής, της ιδιοκτησίας, της ασφάλειας και της τιμής.  
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A resistência contra a tirania do Império Otomano não ocorreu, exclusivamente,  
nos campos de batalha, mas também nas três Constituições, que declararam a relação 
de seus autores com o passado democrático da Antiguidade grega, da mesma maneira 
que havia sido proclamada pelos legisladores das Constituições americana e francesa.

Vale ressaltar que, a Constituição de Astros (1823) é uma revisão da Constituição 
de Epidaurus (1822) que introduz novas liberdades, como a liberdade de imprensa 
e a ampliação das liberdades individuais, a fim de proteger todos os indivíduos em 
território grego. A Constituição de Astros legislou de maneira decisiva e favorável 
sobre a questão do veto do Executivo, que desde então passou a ser um veto apenas 
de procrastinação e não de recusa absoluta. Quanto ao resto, ambas as Constituições,  
de Epidaurus e a de Astros, foram, no que diz respeito à distinção das funções, resultado 
da influência institucional francesa, uma vez que o “Executivo” era o Chefe de Estado 
coletivo, à imitação do Diretório francês que nomeava os ministros que o constituiam. 
No entanto, o caráter multipartidário do regime foi mantido apesar da redução do 
número de membros do “Executivo”, que passou de cinco para três. A consequência do 
carácter multipartidário da Constituição foi a ruptura entre o Executivo e o Parlamento,  
os conflitos partidários e a guerra civil.

A Constituição de Troizina (1827) é uma das constituições mais perfeitas da 
Revolução Grega, pois previa que o “Poder Executivo fosse entregue a uma única 
pessoa”. Portanto, no que se refere ao Chefe do Poder Executivo da Constituição de 
Troizina, foi adotado o modelo da Constituição dos eua, diferindo apenas em sua 
nomenclatura, que o nomeava como Governador e não como Presidente. De resto,  
a Constituição de Troizina era, em relação às constituições vigentes na Europa na 
época, a mais liberal e democrática. Mais especificamente, definia que “todo o poder 
provém da Nação e funciona a seu favor”, enquanto definia uma distinção de poderes 
com a supremacia política de representatividade popular.

A influência da Constituição dos eua consagrou-se no termo “Secretários 
do Território” usado pelos autores da Constituição de Troizina para os ministros.  
Cometeram traição e improbidades no uso do dinheiro público, sendo ainda 
responsáveis pelas ações do Governador que era “inviolável” (irresponsável). Inclusive, 
destaca-se a mais abrangente formulação dos direitos individuais. Concluindo, 
as Constituições da Revolução Grega eram democráticas e liberais e incorporavam 
qualquer ideia jurídica inovadora de seu tempo.

Η αντίσταση κατά του οθωμανικού τυράννου δεν επεσυνέβη αποκλειστικά στα πεδία των 

μαχών αλλά και στα τρία Συντάγματα, τα οποία εδήλωσαν τη σχέση των συντακτών τους 

με το δημοκρατικό παρελθόν της ελληνικής αρχαιότητας, όπως άλλωστε η σχέση αυτή είχε 

διακηρυχθεί και από τους αμερικανούς και τους γάλλους νομοθέτες του αμερικανικού και των 

γαλλικών συνταγμάτων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το Σύνταγμα του Άστρους (1823) είναι αναθεώρηση του 

Συντάγματος της Επιδαύρου (1822) εισάγοντας νέες ελευθερίες όπως η ελευθερία του τύπου 

αλλά και διευρύνοντας τους φορείς των ατομικών ελευθεριών ώστε να προστατεύεται κάθε 

άνθρωπος ευρισκόμενος στην ελληνική επικράτεια. Το Σύνταγμα του Άστρους διευθέτησε 

αποφασιστικά υπέρ του νομοθετικού το θέμα της αρνησικυρίας (veto) του εκτελεστικού, 

το οποίο εφεξής διέθετε μόνο χαρακτήρα και όχι απόλυτη άρνηση κύρωσης (veto).  

Κατά τα λοιπά αμφότερα τα Συντάγματα της Επιδαύρου και του Άστρους ήταν, ως προς τη 

διάκριση των λειτουργιών, αποτελέσματα γαλλικής θεσμικής επιρροής αφού το «εκτελεστικόν» 

ήταν ο συλλογικός αρχηγός του κράτους κατά μίμηση του γαλλικού Διευθυντηρίου, που διόριζε 

τους αυτώ υπουργούς. Ωστόσο ο πολυαρχικός χαρακτήρας του πολιτεύματος διατηρήθηκε 

παρά την μείωση του αριθμού των μελών του «εκτελεστικού» από πέντε σε τρία μέλη.  

Συνέπεια του πολυαρχικού χαρακτήρα του πολιτεύματος ήταν η ρήξη μεταξύ του εκτελεστικού 

και του βουλευτικού, οι κομματικές συγκρούσεις και ο εμφύλιος πόλεμος.

Το Σύνταγμα της Τροιζήνας (1827) είναι το τελειότερο των Συνταγμάτων της ελληνικής 

επανάστασης καθώς προέβλεπε ότι η «νομοτελεστική (εκτελεστική) εξουσία παραδίδεται εις ένα 

και μόνον». Συνεπώς ως προς το ζήτημα του επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας του Σύνταγμα 

της Τροιζήνας υιοθετούσε το πρότυπο του Συντάγματος των η.π.α. διαφοροποιούμενο μόνο ως 

προς την ονομασία αυτού, ορίζοντάς τον ως Κυβερνήτη και όχι ως Πρόεδρο. Κατά τα λοιπά 

το Σύνταγμα της Τροιζήνας ήταν, σε σχέση προς τα ισχύοντα τότε Συντάγματα στην Ευρώπη, 

το πλέον φιλελεύθερο και δημοκρατικό. Συγκεκριμένα όριζε ότι «πάσα εξουσία πηγάζει εκ του 

Έθνους και υπάρχει υπέρ αυτού», ενώ καθόριζε διάκριση των εξουσιών με πολιτική υπεροχή της 

λαϊκής αντιπροσωπείας.

Η επιρροή του Συντάγματος των η.π.α. αποτυπώθηκε στον όρο «γραμματείς της 

επικράτειας» που χρησιμοποίησαν οι συντάκτες του Συντάγματος της Τροιζήνας για τους 

υπουργούς. Αυτοί είχαν την ευθύνη για προδοσία και για κατάχρηση δημοσίου χρήματος καθώς 

και για τις πράξεις του Κυβερνήτη, ο οποίος ήταν «απαραβίαστος» (ανεύθυνος). Αξιοσημείωτη 

είναι επίσης η αρτιότερη διατύπωση των ατομικών δικαιωμάτων. Εν κατακλείδι, τα Συντάγματα 

της ελληνικής επανάστασης ήταν δημοκρατικά και φιλελεύθερα ενσωματώνοντας κάθε νομική 

πρωτοπόρα ιδέα της εποχής τους.
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Quanto aos personagens da Revolução Nacional Grega, vale destacar aqueles que 
prepararam a luta tal qual dela participaram, embora vários tenham atuado nestas 
duas fases. A primeira categoria certamente inclui Rigas Feraios, que desempenhou um 
papel de liderança no despertar das consciências, mas também os três comerciantes 
gregos da diáspora criadores da Filikí Eteria, organização que funcionava como um 
veículo para a iniciação e entendimento dos gregos. Os fundadores da "Filikí Eteria" 
foram Emmanuil Xanthos, Nikolaos Skoufas, Athanássios Tsakalof. Um dos pontos 
notáveis na atuação da “Filikí Eteria” foi a inclusão das mulheres como membros,  
sendo a primeira delas, supostamente, Kyriaki Nafti, proveniente de Esmirna.

Nos campos de batalha, Theodoros Kolokotronis e Georgios Karaiskakis foram 
distinguidos como primeiros comandantes, ambos autodidatas em treinamento 
militar, tendo conquistado vitórias brilhantes. Iguais em importância para os 
gregos foram: Papaflessas (Grigorios Dimitrios Dikaios-Flessas), Athanássios Diakos, 
Odisseias Androutsos e Nikitaras Stamatelopoulos. Alguns deles foram consagrados, 
mortos nos campos de batalha e outros foram assassinados em conflitos civis, 
porque mesmo durante o período da revolução a “desleal discórdia” não foi superada.  
A breve referência aos protagonistas da Revolução de 1821 é injusta com a grande 
maioria dos combatentes que, independentemente da capacidade pessoal e da situação 
financeira se dispuseram a lutar como soldados comuns.

Seria uma omissão – injustificada em todos os aspectos – não falar sobre a 
atuação de duas personalidades, igualáveis aos líderes militares gregos, Adamantios 
Koraís e Ioannis Kapodístrias, que contribuíram ao máximo para esta luta.  
O primeiro encontrava-se em Paris e deliberava, constantemente, com os combatentes 
gregos, apresentando propostas e introduzindo palavras para as novas demandas da 
comunidade, como o termo Σύνταγμα / Syntagma (“Constituição”), que ele extraiu de 
Aristóteles para conferir o significado da lei superior do Estado grego. O segundo deles, 
Ioannis Kapodistrías, carregava em seus ombros o peso dos deveres como Governador 
do Estado grego, fazendo sacrifícios pessoais e até mesmo de seu próprio patrimônio,  
foi assassinado sem ter tempo de concluir seu trabalho. Os líderes dos partidos 
políticos da época, Alexandros Mavrokordatos, Ioannis Kolettis e Theodoros Negris 
também exerceram um papel extraordinário e muitas vezes controverso.

Ως προς τα πρόσωπα της Ελληνικής Εθνεγερσίας αξίζει να διακρίνουμε μεταξύ αυτών 

που προετοίμασαν τον αγώνα και σε αυτούς που έλαβαν μέρος σαυτόν, αν και υπάρχουν 

αρκετοί οι οποίοι συμπράττουν και στις δύο φάσεις. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνεται 

οπωσδήποτε ο Ρήγας Φεραίος, που πρωτοστάτησε στην αφύπνιση των συνειδήσεων,  

αλλά και οι τρεις έμποροι Έλληνες της διασποράς, που εδημιούργησαν την «Φιλική Εταιρεία» 

ως όχημα μύησης και συνεννόησης των Ελλήνων. Οι ιδρυτές της «Φιλικής Εταιρείας» ήταν 

οι Εμ. Ξάνθος, Ν. Σκουφάς, Αθ. Τσακάλωφ. Στα αξιοσημείωτα για την δράση της «Φιλικής 

Εταιρείας” είναι ό,τι συμπεριλαμβάνονται ως μέλη της και γυναίκες, η πρώτη των οποίων 

φέρεται να ήταν η Κυριακή Ναύτη από την Σμύρνη.

Στα πεδία των μαχών διακρίθηκαν ως αρχιστράτηγοι οι Θ. Κολοκοτρώνης και ο  

Γ. Καραϊσκάκης, αμφότεροι με αυτοδίδακτη επιτελική στρατιωτική κατάρτιση και λαμπρές 

νίκες. Ισοϋψείς με αυτούς στη συνείδηση όλων των Ελλήνων είναι οι Δ. Παπαφλέσας, Αθ. 

Διάκος, Οδ. Ανρούτσος και Νικηταράς. Μερικοί από αυτούς καθαγιάσθηκαν σκοτωμένοι στα 

πεδία των μαχών και άλλοι δολοφονήθηκαν σε εμφύλιες διενέξεις, γιατί ούτε κατά την περίοδο 

της επανάστασης δεν ξεπεράσθηκε η «διχόνοια η δολερή». Η συνοπτική αναφορά στους 

πρωταγωνιστές της Επανάστασης του 1821 αδικεί τη συντριπτική πλειοψηφία των αγωνιστών 

που έσπευσαν, ανεξαρτήτως προσωπικής ικανότητας και περιουσιακής κατάστασης,  

να αγωνιστούν ως απλοί στρατιώτες.

Θα αποτελούσε παράλειψη – αδικαιολόγητη από κάθε άποψη – η αποσιώπηση της 

δράσης δύο εξίσου με τους στρατιωτικούς ηγήτορες προσωπικοτήτων. Πρόκειται για τον Αδ. 

Κοραή και τον Ι. Καποδίστρια, Έλληνες που συνεισέφεραν τα μέγιστα στον αγώνα. Ο πρώτος 

ευρισκόμενος στο Παρίσι και διαρκώς διαβουλευόμενος με τους αγωνιζόμενους Έλληνες 

εκόμισε προτάσεις και εισέφερε λέξεις για τις νέες ανάγκες της κοινότητας, όπως ο όρος 

Σύνταγμα, τον οποίο άντλησε από τον Αριστοτέλη για να αποδώσει την έννοια του ανώτερου 

νόμου της Ελληνικής Πολιτείας. Ο δεύτερος από αυτούς Ι. Καποδίστριας εσήκωσε στους ώμους 

του το βάρος των καθηκόντων του Κυβερνήτη της Ελληνικής Πολιτείας με προσωπικές θυσίες 

ακόμα και της ίδιας της περιουσίας του, δολοφονήθηκε χωρίς να προλάβει να ολοκληρώσει  

το έργο του. Ρόλο, διαπρέποντα και συχνά αμφιλεγόμενο, διαδραματίζουν επίσης οι αρχηγοί 

των πολιτικών κομμάτων της εποχής, Μαυροκορδάτος, Κωλέττης και Νέγρης. 
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O ESTADO MONÁRQUICO  
E O RENASCIMENTO DA GRÉCIA (1821-1915)

Kostas M. Stamatopoulos

Para aqueles cuja imagem da Grécia e do helenismo está exclusivamente relacionada 
à tradição política da Antiguidade Clássica, e mais especificamente à sua dimensão 
democrática ateniense, é natural achar estranho que a Grécia em 133 dos 192 anos, 
desde que foi reconhecida pelas potências como um Estado independente (1830-2022), 
tenha sido um reino. Entretanto, olhando para a história grega em seu longo período, 
começando no tempo de Alexandre o Grande e de seus sucessores, passando por 
Roma e depois pelos mais de onze séculos do império cristão romano, cuja tradição 
e nostalgia permaneceram vivas no período igualmente longo do domínio otomano, 
a questão é eliminada pela constatação de que a política dominante do mundo grego 
durante a maior parte de sua história foi a monárquica. Algumas vezes a monarquia 
foi associada às formas de democracia direta em nível local.  

Os princípios do Iluminismo europeu no final do século xviii e as múltiplas 
facetas ideológicas da Revolução Francesa – e não apenas –, mas o impacto por ela 
causado, influenciaram fortemente, por volta de 1790-1800, os elementos letrados mais 
ocidentalizados da então sociedade grega – a maioria deles membros da diáspora do 
mundo grego – empurrando-os tanto para a luta pela independência e para a criação de 
um Estado-nação, bem como para o estabelecimento de um regime não monárquico. 
Isto ocorreu enquanto muitas pessoas ainda sonhavam e desejavam a ressurreição do 
“rei petrificado”1, a ressurreição de seu império medieval com Constantinopla como 
sua capital. Entretanto, somente a Constituição da Grécia Continental do Oriente 
(15/11/1821) – que emanou de uma das assembleias locais formadas no primeiro ano 
da Revolução – estabeleceu um governo monárquico, hereditário e constitucional 
com um governante da Europa cristã. E a Assembleia Nacional de Epidauro ( janeiro 
de 1822) por não formular uma proposta específica para o sistema político, definiu-o 
apenas como “provisório”. 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ  
ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΕΝΝΟΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1915)

Κώστας Μ. Σταματόπουλος

Σε όσους η εικόνα της Ελλάδος και του Ελληνισμού είναι αποκλειστικώς συνδεδεμένη ως πολιτική 

παράδοση με την κλασική αρχαιότητα και πιο συγκεκριμένα με την αθηναϊκή δημοκρατική της 

διάσταση, είναι φυσικό να ξενίζει το γεγονός ότι η Ελλάδα στα 133 από τα 192 χρόνια από τον 

καιρό που αναγνωρίσθηκε  από τις Δυνάμεις ως ανεξάρτητο κράτος (1830-2022) υπήρξε βασίλειο. 

Ατενίζοντας όμως την ελληνική ιστορία στην μακρά της διάρκεια αρχίζοντας από την εποχή του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Διαδόχων και περνώντας στην Ρώμη και μετά από αυτήν στους 

ένδεκα και πλέον  αιώνες της χριστιανικής αυτοκρατορικής Ρωμηοσύνης, η παράδοση και η 

νοσταλγία της οποίας έμεινε ζωντανή στην επίσης μακρά περίοδο της οθωμανικής  κυριαρχίας, 

η απορία αίρεται με την διαπίστωση ότι το επικρατούν πολίτευμα του ελληνικού κόσμου στο 

μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του ήταν η βασιλεία. Βασιλεία που ενίοτε συνδεόταν με μορφές 

άμεσης δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο.  

Οι αρχές του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού τον προχωρημένο 18ο αιώνα και το πολύπλευρο 

ιδεολογικό – και όχι μόνον – τράνταγμα που προκάλεσε η Γαλλική Επανάσταση επηρέασαν έντονα, 

γύρω στα 1790-1800, τα πιο δυτικότροπα εγγράμματα στοιχεία της τότε ελληνικής κοινωνίας – 

μέλη τα περισσότερα της εκτός ελληνικού κόσμου διασποράς –  ωθώντας τα πράγματα προς 

τον αγώνα για ανεξαρτησία και την δημιουργία εθνικού κράτους, καθώς και προς την θέσπιση 

αβασίλευτου πολιτεύματος. Τούτο δε ενώ ο πολύς λαός εξακολουθούσε να ονειρεύεται και 

να ποθεί την ανάσταση του «μαρμαρωμένου βασιλιά»1, την ανάσταση της μεσαιωνικής του 

αυτοκρατορίας με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο μόνο το Πολίτευμα  της 

χέρσου ανατολικής Ελλάδος (15/11/1821) – που απέρρευσε από μια από τις τοπικές συνελεύσεις 

που συγκροτήθηκαν το πρώτο έτος του Αγώνα – θέσπισε πολίτευμα μοναρχικό, κληρονομικό και 

συνταγματικό με ηγεμόνα προερχόμενο από την χριστιανική Ευρώπη. Και η Εθνοσυνέλευση της 

Επιδαύρου (Ιανουάριος 1822), μη διατυπώνοντας συγκεκριμένη πρόταση για το πολίτευμα, το 

προσδιόρισε μόνον ως «προσωρινό». 
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Nas três primeiras Assembleias Nacionais da Revolução, sob a dupla influência 
do antiquarianismo e do progressivismo extremo (devido não somente ao entusiasmo 
do momento, mas também à forte influência de certos filelenos com opiniões políticas 
extremas), foram tecidos princípios e práticas que rapidamente se revelaram largamente 
infundados, pois um abismo separou a teoria formulada nos textos oficiais de sua 
implementação. Como resultado, não apenas certos atores políticos, mas também órgãos 
políticos inteiros como a Assembleia Parlamentar em 1824, alarmados pela guerra civil 
que havia dividido a Grécia de forma sangrenta desde o final de 1823 – enquanto os 
turcos e, em seguida, os egípcios também exterminavam o país – começaram a procurar 
em toda a Europa por um príncipe que aceitasse vir à Grécia como seu soberano 
hereditário e impor a ordem. Acreditavam eles, que sua presença seria um escudo tanto 
contra a imposição da ditadura por qualquer agente militar poderoso, quanto contra 
a ingovernabilidade causada pelo questionamento constante da autoridade por todos,  
que alimentou a divisão e ameaçou anular os benefícios da já longa e sangrenta luta 
pela libertação. O novo soberano, colocado no topo do Estado e da sociedade, conciliaria 
uma superioridade incomparável devido à posição com a alteridade absoluta devido à 
sua origem, sendo ao mesmo tempo perfeitamente familiar e aceitável em virtude da 
gloriosa tradição “bizantina”, das lendas populares e da realidade europeia moderna.  
Em outras palavras, a paz interna seria alcançada, ao mesmo tempo em que ligaria a 
Grécia ao seu passado medieval e à Europa monárquica da época.

A falta de resposta levou a terceira Assembleia Nacional que se reuniu em Troizina 
(18/03/1827) para estabelecer um regime político não monárquico com um executivo 
forte e a convidar, a pedido de Theodoros Kolokotronis, Ioannis Kapodistrias, o mais 
ilustre dos gregos, a se juntar à Grécia como seu chefe de governo por sete anos. Ao 
chegar a Egina, o Governador (chefe de governo) suspendeu a Constituição de Troizina 
por ser inaplicável. 

A caminho da Grécia, visitando as principais capitais europeias, Kapodistrias 
teve a amarga experiência de ser o único líder de um país com um regime republicano 
em uma Europa monárquica. Além de filho dos princípios do despotismo esclarecido,  
e também conhecedor da realidade grega, ele não se oporia ao advento de um governante 
constitucional hereditário que provavelmente o manteria como primeiro-ministro, 
em decorrência de seu profundo conhecimento tanto dos assuntos gregos quanto 
dos europeus. A crescente reação contra ele e o consequente envolvimento do país 
em uma nova guerra civil tornaram mais desejável e quase necessária a solução via a 

Στις τρεις πρώτες Εθνοσυνελεύσεις του Αγώνα, κάτω από την διπλή επήρεια της 

αρχαιολατρίας και του άκρατου προοδευτισμού (οφειλόμενου στον ενθουσιασμό της στιγμής, 

αλλά και στην ισχυρή επίδραση ορισμένων φιλελλήνων με ακραία πολιτικά φρονήματα), 

διατυπώθηκαν αρχές και πρακτικές που γρήγορα αποδείχθηκαν σε μεγάλο βαθμό ανεδαφικές, 

καθώς άβυσσος χώριζε την διατυπωμένη στα επίσημα κείμενα θεωρία από την εφαρμογή της. 

Με αποτέλεσμα όχι μόνον ορισμένοι πολιτικοί παράγοντες, αλλά και ολόκληρα πολιτειακά 

σώματα όπως το Βουλευτικό το 1824, θορυβημένοι από τον εμφύλιο πόλεμο που από τα τέλη 

ήδη του 1823 δίχαζε αιματηρά την Ελλάδα – ενώ Τούρκοι και, σε λίγο, και  Αιγύπτιοι δήωναν  

την χώρα – να αρχίσουν να αναζητούν ανά την Ευρώπη έναν πρίγκιπα που θα δεχόταν να 

κατέλθει στην Ελλάδα ως κληρονομικός της ηγεμών και να επιβάλει την τάξη.  Η παρουσία του  

θα αποτελούσε, ήλπιζαν, ασπίδα τόσο απέναντι στην επιβολή δικτατορίας εκ μέρους τυχόν 

ισχυρού στρατιωτικού παράγοντα, όσο και απέναντι στην ακυβερνησία που προκαλούσε η 

διαρκής από όλους αμφισβήτηση της αρχής,  η οποία τροφοδοτούσε τον διχασμό και απειλούσε 

να ακυρώσει τα οφέλη του ήδη μακρού και αιματηρότατου απελευθερωτικού αγώνα. Ο 

ερχόμενος ηγεμών τοποθετούμενος στην κορυφή του κράτους και της κοινωνίας, θα συνταίριαζε 

την απαράμιλλη λόγω θέσεως υπεροχή με την απόλυτη ετερότητα λόγω προελεύσεως, όντας 

ταυτόχρονα απόλυτα οικείος και παραδεκτός λόγω της ένδοξης «βυζαντινής» παράδοσης, των 

λαϊκών θρύλων και της σύγχρονης ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Θα πετύχαινε με άλλα λόγια 

την εσωτερική ειρήνευση, συνδέοντας επίσης την Ελλάδα με το μεσαιωνικό της παρελθόν και 

με την μοναρχική Ευρώπη της εποχής.

Η απουσία ανταπόκρισης οδήγησε την τρίτη Εθνοσυνέλευση που συνήλθε στην Τροιζήνα 

(18/03/1827) να θεσπίσει το αβασίλευτο πολίτευμα με ισχυρό εν τούτοις εκτελεστικό και  

να καλέσει, τη προτροπή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον 

επιφανέστερο των Ελλήνων, να προσέλθει στην Ελλάδα ως κυβερνήτης της για επτά χρόνια. 

Φθάνοντας στην Αίγινα ο Κυβερνήτης, ανέστειλε το Σύνταγμα της Τροιζήνος ως μη εφαρμόσιμο. 

Καθ’ οδόν προς την Ελλάδα, επισκεπτόμενος τις μείζονες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, 

ο Καποδίστριας είχε την πικρή εμπειρία του να είναι μόνος αυτός αρχηγός χώρας με 

αβασίλευτο πολίτευμα σε μια μοναρχική Ευρώπη. Τέκνο άλλωστε των αρχών της 

πεφωτισμένης δεσποτείας, αλλά και γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας, ο ίδιος 

δεν ήταν αντίθετος στην έλευση κληρονομικού συνταγματικού ηγεμόνος  που πιθανότατα  

θα τον διατηρούσε  ως πρωθυπουργό, λόγω του ότι ήταν βαθύς γνώστης τόσο των ελληνικών 

όσο και των ευρωπαϊκών πραγμάτων. Η διογκούμενη εναντίον του αντίδραση και η εξ 

αυτής  εμπλοκή της χώρας σε νέο εμφύλιο πόλεμο, έκαμαν την λύση ελεύσεως βασιλέως 

πιο επιθυμητή και σχεδόν αναγκαία, άποψη που συμμεριζόταν η μεγάλη πλειονότητα των 
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chegada do rei, uma visão compartilhada pela grande maioria dos gregos que estavam 
cada vez mais desesperados devido à prolongada violência fratricida e consequente 
ingovernabilidade. Em 9 de outubro de 1831, Ioannis Kapodistrias foi assassinado, e, 
apesar das dificuldades intransponíveis que enfrentou, conseguiu, em pouco tempo, 
lançar as bases do Estado. Seu assassinato foi seguido por uma nova guerra civil tão 
destrutiva, que dezesseis anos depois – em 1848 – quando alguns jovens de sangue 
quente, influenciados pelas revoluções que então varriam a Europa, aproximaram-se 
de Makriyannis com o intuito de sugerir que ele liderasse uma tentativa de derrubar 
Otto, o velho guerreiro os dissuadiu, dizendo-lhes que não haviam vivido os horrores 
da época que antecedeu a chegada do rei.

Enquanto isso, o destino da Grécia havia caído nas mãos das três grandes potências 
europeias –  Inglaterra, Rússia e França – , que haviam dado uma contribuição decisiva 
para sua libertação a partir do momento em que a luta dos gregos havia tomado um 
rumo muito desagradável para eles. As três potências, ao mesmo tempo em que 
reconheciam a Grécia como Estado independente em 3 de fevereiro de 1830 (Protocolo 
de Londres), estabeleceram a monarquia como regime, especificando, além disso, que 
era proibido perpetuamente a um membro de suas próprias dinastias reais ascender 
ao trono grego. E como Leopoldo de Saxe-Coburgo (em seguida “Rei dos Belgas”) 
finalmente renunciou à oferta da coroa grega, considerando o recém-formado estado 
insustentável dentro das fronteiras que lhe haviam sido concedidas, as potências, dois 
anos depois, voltaram-se para o ainda adolescente Otto (1815-1867), segundo filho do 
rei fileleno Luís I da Baviera, que aceitou a oferta. Sua eleição foi entusiasticamente 
aceita pelos gregos, e a quinta guerra civil consecutiva foi imediatamente interrompida. 
Durante o reinado de Otto (1832/33-1862), houve insurreições e rebeliões contra a 
autoridade do Estado, mas não outra guerra civil. 

Otto foi chamado a reinar sobre um país em ruínas, e onde a principal característica 
de seus habitantes era a pobreza abjeta, que levou muitos a roubar ou a piratear para 
sobreviver. A economia estava liquidada. A ignorância era generalizada, assim como 
o recrudescimento e a degradação moral após tantos anos de violência incessante.  
As cidades, arruinadas como estavam, não passavam de grandes aldeias, pois todas 
as grandes metrópoles helênicas do período bizantino haviam sido deixadas de fora 
das fronteiras do estado recém-formado. Quando, em 1834, Atenas foi escolhida para 
se tornar a capital do reino da Grécia, contava com apenas 8.000 habitantes, enquanto 
Constantinopla – de longe e sem dúvida o maior centro urbano grego desde o século v –,  

Ελλήνων που ήσαν όλο και πιο απελπισμένοι λόγω της παρατεινόμενης αδελφοκτόνου βίας 

και της συνακόλουθης ακυβερνησίας. Στις 9 Οκτωβρίου 1831 δολοφονήθηκε ο Ιωάννης 

Καποδίστριας, αφού παρά τις ανυπέρβλητες δυσκολίες που αντιμετώπισε, κατόρθωσε, σε 

βραχύτατο διάστημα, να θέσει τις βάσεις του Κράτους. Την δολοφονία του ακολούθησε νέος 

εμφύλιος, τόσο δε καταστρεπτικός ώστε δεκαέξι χρόνια αργότερα – το 1848 – όταν μερικοί 

θερμόαιμοι  νεαροί επηρεασμένοι από τις επαναστάσεις που συγκλόνιζαν τότε την Ευρώπη  

προσέγγισαν τον Μακρυγιάννη για να του προτείνουν να ηγηθεί απόπειρας ανατροπής του 

Όθωνα, ο γηραιός αγωνιστής τούς απέτρεψε λέγοντας ότι αυτοί δεν είχαν ζήσει την φρίκη 

της εποχής πριν από την έλευση του βασιλέως.

Στο μεταξύ οι τύχες της Ελλάδος είχαν περιέλθει στα χέρια των τριών μεγάλων 

ευρωπαϊκών Δυνάμεων, ήτοι – της Αγγλίας, της Ρωσίας και της Γαλλίας – που καίρια 

είχαν συμβάλλει στην απελευθέρωσή της από την στιγμή ιδίως και πέρα όπου ο αγώνας 

των Ελλήνων είχε λάβει λίαν δυσάρεστη γι’ αυτούς τροπή.  Οι τρεις Δυνάμεις, ταυτόχρονα 

με την αναγνώριση της Ελλάδος στις 3 Φεβρουαρίου 1830 (Πρωτόκολλο του Λονδίνου) 

ως ανεξάρτητου κράτους, θέσπισαν ως πολίτευμά της την μοναρχία, διευκρινίζοντας επί 

πλέον ότι απαγόρευαν στο διηνεκές να ανέλθει στον ελληνικό θρόνο μέλος των δικών τους 

βασιλευουσών δυναστειών. Καθώς δε ο Λεοπόλδος του Σαξ-Κοβούργου (μετέπειτα βασιλεύς 

των Βέλγων), αποποιήθηκε τελικώς την προσφορά του ελληνικού Στέμματος, κρίνοντας 

το αρτισύστατο κράτος μη βιώσιμο εντός των συνόρων που του είχαν παραχωρηθεί, 

οι Δυνάμεις, δύο χρόνια αργότερα,  στράφηκαν προς τον έφηβο ακόμη Όθωνα (1815-

1867), δευτερότοκο γιό του φιλέλληνος βασιλέως Λουδοβίκου Α΄ της Βαυαρίας ο οποίος 

αποδέχθηκε την προσφορά. Η εκλογή του έγινε ενθουσιωδώς δεκτή από τους Έλληνες, 

και ο πέμπτος κατά σειράν εμφύλιος σταμάτησε πάραυτα. Στην διάρκεια της βασιλείας του 

Όθωνος (1832/33-1862), θα έχομε μεν στάσεις και εξεγέρσεις κατά της κρατικής αρχής αλλά 

όχι άλλον εμφύλιο πόλεμο. 

Ο Όθων εκλήθη να βασιλεύσει σε μια χώρα που ήταν σωρός ερειπίων και που το 

πρώτιστο χαρακτηριστικό των κατοίκων της ήταν η απύθμενη φτώχια που οδηγούσε 

πολλούς στην ληστεία ή την πειρατεία για να επιβιώσουν. Η οικονομία ήταν νεκρή.  

Η αμάθεια γενικευμένη, όπως και η εκτράχυνση των ηθών μετά από τόσα χρόνια 

ασταμάτητης βίας. Οι πόλεις, κατεστραμμένες κι αυτές, δεν ήσαν παρά μεγάλα χωριά, 

καθώς όλες οι μεγάλες μητροπόλεις της Ρωμηοσύνης είχαν μείνει εκτός των συνόρων του 

αρτισύστατου κράτους. Όταν το 1834 η Αθήνα επελέγη να γίνει πρωτεύουσα του βασιλείου 

της Ελλάδος αριθμούσε μόλις 8.000 κατοίκους, ενώ η Κωνσταντινούπολη – μακράν και 

χωρίς έκλειψη το μεγαλύτερο ελληνικό αστικό κέντρο από τον Ε΄ αιώνα  και εξής –, 



Αμαλία, Βασίλισσα της Ελλάδας (1818-1875), περί τα 1850.

Amália, Rainha da Grécia (1818-1875), cerca de 1850.

Όθων, Βασιλιάς της Ελλάδας (βασιλεία 1832-1862), περί τα 1850.

Otto, Rei da Grécia (reinado 1832 - 1862), cerca de 1850.
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abrigava pelo menos dez vezes mais gregos, constituindo um quarto da totalidade de 
sua população. A população total do reino, que incluía o Peloponeso, a Grécia Central, 
a Eubeia, as Espórades do Norte e as Cíclades (= 47.516 quilômetros quadrados),  
mal ultrapassou 750.000, resultado do pesado preço em vidas que a década revolucionária 
da guerra lhes custou.  

Contudo, talvez, o maior problema tenha sido a relação do grego médio com o que 
ele via como uma nova ocupação, mesmo tendo derramado seu sangue profusamente 
para adquiri-la: ou seja, o Estado. Exigia dele impostos, restringia suas liberdades 
e seus privilégios enraizados, pedia-lhe que abandonasse os hábitos herdados dos 
anos otomanos, e era pobre e fraco, incapaz de fornecer soluções imediatas para 
os problemas ainda ardentes. Kapodistrias tinha encontrado esta dificuldade;  
os Regentes (1833-1835)2, que em grande parte continuaram seu trabalho, encontraram 
a mesma dificuldade; todos os políticos gregos modernizadores, quase até os dias de 
hoje, depararam-se com a mesma questão.

Os bávaros, a fim de avançar mais rapidamente sobre a realidade otomana 
que sobreviveu nas práticas e na mentalidade, mas também por razões de interesse, 
lealdade e preferência pessoal do monarca absoluto que foi Luís i, impuseram, em vez 
da monarquia constitucional que os gregos esperavam, a monarquia absoluta (1833-
1843). Os Regentes também repetiram a escolha fatal, mas inevitável, de Kapodistrias, 
que, cada vez mais inseguros, preferiram estar cercados de gregos da diáspora que 
não faziam parte das tradicionais elites governantes , ou seja, indivíduos que não 
pertenciam às facções gregas – as quais odiavam-se entre si – e que possuíssem 
maiores habilidades administrativas, bem como experiência do mundo em geral. 
Apenas nesse caso, os Regentes não convidaram os chamados gregos “heteróctones”3, 
os gregos do Jônio ou de Constantinopla, mas convidaram estrangeiros, seus pares, 
ou seja, alemães, que, possuindo habilidades que poucos gregos possuíam, davam 
conta dos serviços estatais que estavam sendo formados naquela época. Além disso, 
eles trouxeram algumas tropas para garantir um mínimo de segurança no país e para 
acabar com quaisquer reações. Por certo, houve reações, pois tais medidas provocaram 
uma oposição generalizada. Embora os regentes fossem odiados pelo povo, deve-se 
admitir que, seja porque continuaram em grande parte a obra de Kapodistrias ou por 
serem oriundos de um estado moderno organizado, eles lançaram as bases na Grécia 
da maioria das principais instituições do estado, algumas das quais duram até hoje.

συγκέντρωνε τουλάχιστον δέκα φορές περισσότερους Έλληνες που αποτελούσαν το 
τέταρτο του συνολικού της πληθυσμού. Το σύνολο των κατοίκων του βασιλείου, που 
περιελάμβανε την Πελοπόννησο, την Στερεά, την Εύβοια, τις βόρειες Σποράδες και 
τις Κυκλάδες (= 47.516 τ.χλμ), μόλις που ξεπερνούσε τις 750.000, αποτέλεσμα του 
βαρύτατου τιμήματος σε ζωές που είχε στοιχίσει η επαναστατική πολεμική δεκαετία.  

Αλλά το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα προήρχετο από την σχέση του μέσου Έλληνα 
με αυτό που εβίωνε ως μια νέα κατοχή, μολονότι είχε χύσει αφειδώλευτα το αίμα του 
για να το αποκτήσει: δηλαδή το Κράτος.  Που του απαιτούσε φόρους,  που του περιόριζε  
ελευθερίες και ριζωμένα προνόμια και τον καλούσε να εγκαταλείψει συνήθειες 
κληρονομημένες από τα χρόνια των Οθωμανών, και που φτωχό και αδύναμο, ήταν 
ανίκανο να δώσει άμεσες λύσεις στα φλέγοντα προβλήματα. Σε αυτήν την δυσκολία είχε 
προσκρούσει ο Καποδίστριας, στην ίδια προσέκρουσαν οι Αντιβασιλείς (1833-1835)2 που 
εν πολλοίς συνέχισαν το έργο του, στην ίδια κατόπιν όλοι οι Έλληνες εκσυγχρονιστές 
πολιτικοί σχεδόν έως τα σήμερα.

Οι Βαυαροί για να προχωρήσουν με ταχύτερα βήματα στην ρήξη με την 
οθωμανική  πραγματικότητα που επιβίωνε στις πρακτικές και στην νοοτροπία, αλλά και 
για λόγους συμφέροντος, πίστης και προσωπικής προτίμησης του απόλυτου μονάρχη 
που ήταν ο Λουδοβίκος Α΄, επέβαλαν, αντί της συνταγματικής  που προσδοκούσαν  οι 
Έλληνες, την απόλυτη μοναρχία (1833-1843). Επανέλαβαν επίσης οι Αντιβασιλείς την 
μοιραία αλλά αναπόφευκτη αντίδραση του Καποδίστρια που, όλο και πιο ανασφαλής, 
επέλεγε να περιστοιχίζεται  από υπερόριους Έλληνες, άτομα που δεν ανήκαν στις 
αλληλομισούμενες ελλαδικές φατρίες και που διέθεταν μεγαλύτερες δεξιότητες στην 
διοίκηση, καθώς και εμπειρίες από τον ευρύτερο κόσμο. Μόνο που στην περίπτωσή 
τους οι Αντιβασιλείς δεν προσκάλεσαν τους λεγόμενους «ετερόχθονες»3, Έλληνες 
Επτανήσιους ή Κωνσταντινουπολίτες, αλλά  προσκάλεσαν ξένους, ομόφυλούς τους, ήτοι 
Γερμανούς, που κατέχοντας προσόντα που ελάχιστοι Έλληνες διέθεταν, στελέχωσαν τις 
πρωτοσχηματιζόμενες τότε κρατικές υπηρεσίες.  Επί πλέον έφεραν λίγο στρατό για να 
εξασφαλίσει ένα ελάχιστο ασφάλειας στην ύπαιθρο και για να πατάξει τυχόν στάσεις.  
Οι οποίες δεν έλειψαν, καθώς τα μέτρα αυτά προκάλεσαν γενικευμένη αντίδραση. 
Μολονότι οι αντιβασιλείς μισήθηκαν από τον λαό, πρέπει να ομολογήσουμε ότι, 
συνεχιστές σε πολλά του Καποδίστρια και προερχόμενοι οι ίδιοι από οργανωμένο 
σύγχρονο κράτος, έθεσαν στην Ελλάδα τα θεμέλια σε πλείστους καίριας σημασίας 
κρατικούς θεσμούς ορισμένοι από τους οποίους διαρκούν μέχρι σήμερα.  



a revo
lu

ção
 grega d

e 1821: h
in

o
 à liberd

ad
e. 200 an

o
s d

a grécia m
o

d
ern

a
η

 ε
λλ

η
ν

ικ
η

 ε
π

αν
ασ

τα
ση

 τ
ο

υ 
18

21
: ο

 υ
μ

ν
ο

σ 
γι

α 
τη

ν
 ε

λε
υθ

ερ
ια

. τ
α 

20
0 

χρ
ο

ν
ια

 τ
η

σ 
συ

γχ
ρο

ν
η

σ 
ελ

λα
δα

σ

212 213

A convocação dos Regentes à Baviera apressou a tomada de poder por Otto,  
que concentrou todos os poderes em suas próprias mãos, e, ao manter no exército e nos 
diversos serviços estatais vários alemães, rapidamente frustrou as esperanças daqueles 
que haviam visto sua ascensão ao trono sem comissários, com alívio e com esperança. 
Seus esforços para consolidar o Estado foram constantemente minados pela Inglaterra 
(que ocupava as Ilhas Jônicas), que anteriormente também se opusera a Kapodistrias 
e se juntou a seus oponentes. A falência do Estado em 1843, ou seja, sua incapacidade 
de atender ao pagamento dos empréstimos da Revolução, decidiu o destino do regime 
da monarquia absoluta, à medida que a oposição aberta dos Três Poderes se somava à 
insatisfação do povo. A constituição que Otto foi obrigado a conceder em 3 de setembro 
de 1843, e que foi aprovada em 1844, restaurou as relações do rei com seus súditos,  
o que também foi favorecido pela remoção completa dos alemães do serviço estatal.   
Em grande medida, porém, provou ser uma farsa, pois nem Otto – que sentiu a imposição 
da constituição como um insulto, por ir contra suas crenças – aderiu exatamente a 
ela, tampouco, especialmente, a liderança política da época, que sentiu que ela só os 
vinculava quando podiam usá-la como uma arma contra seus oponentes. Em outras 
palavras, o fenômeno que havia sido observado durante as Assembleias Nacionais da 
Revolução foi repetido, ou seja, a grande divergência, devido aos costumes políticos da 
época, que distanciavam a prática da teoria.

Por outro lado, é preciso admitir que poucas pessoas amaram a Grécia com tanta 
paixão e abnegação como Otto e sua esposa, a rainha Amália (1818-1875). Eles não 
somente foram esmagados pela mudança absoluta nas condições de suas vidas no 
país, mas lançaram as bases do princípio que permearia a realeza grega ao longo de 
sua história: que, ao contrário da Europa, a realeza na Grécia – um país sem nobreza 
(noblesse) e com diferenças sociais relativamente menores – era particularmente um 
assunto popular e os reis eram os líderes diretos do povo. E assim se deu o rápido e 
inegável progresso em todas as áreas, em algumas das quais o casal real foi o pioneiro. 
Prova disso é a completa transformação de Atenas e a rápida ascensão de Hermópolis,  
a capital da ilha de Siros, cidades cujo exemplo foi seguido pelos outros centros 
urbanos da Grécia que também adotaram a estética neoclássica.

Finalmente, Otto e Amália abraçaram plenamente a ideologia da “Μεγάλης Ιδέας” 
/ “Grande Ideia”, que foi o principal desejo popular. Durante a Guerra da Crimeia 
eles colocaram a Grécia do lado da Rússia, um movimento desacreditado, pois  
tratava-se de um país fraco e à mercê das potências que eram rivais da Rússia. Seguiu-se o 

Η ανάκλησή τους στην Βαυαρία επιτάχυνε την ανάληψη της αρχής από τον Όθωνα,  

ο οποίος συγκέντρωσε όλες τις εξουσίες στα χέρια του και διατηρώντας στον στρατό και στις 

διάφορες κρατικές υπηρεσίες αρκετούς Γερμανούς, ταχύτατα διέψευσε τις ελπίδες εκείνων 

που είχαν δει την ανάρρησή του στον Θρόνο χωρίς επιτρόπους, με ανακούφιση και ελπίδα.   

Τις προσπάθειές του προς εδραίωση του Κράτους σταθερά υπέσκαπτε η Αγγλία (που κατείχε  

τα Επτάνησα), η οποία προηγουμένως  είχε επίσης εναντιωθεί στον Καποδίστρια και συμπράξει με 

τους αντιπάλους του. Η πτώχευση του Κράτους το 1843, η αδυναμία του δηλαδή να ανταποκριθεί 

στοιχειωδώς στην αποπληρωμή των δανείων του Αγώνα, έκρινε την τύχη της απολυταρχικού 

πολιτεύματος, καθώς η ανοικτή αντίθεση των τριών Εγγυητριών Δυνάμεων προστέθηκε 

στην δυσαρέσκεια του λαού.  Το Σύνταγμα που ο Όθων αναγκάσθηκε να παραχωρήσει στις 3 

Σεπτεμβρίου 1843 και που ψηφίστηκε το 1844, αποκατέστησε  τις σχέσεις του βασιλέως με τους 

υπηκόους του, κάτι στο οποίο επίσης συνέβαλε η πλήρης απομάκρυνση των Γερμανών από τις 

κρατικές υπηρεσίες. Σε μεγάλο βαθμό ωστόσο αποδείχθηκε φενάκη, καθώς ούτε ο Όθων –  που 

ένιωθε την επιβολή του Συντάγματος ως προσβολή καθώς αντέβαινε αυτό στα πιστεύω του –  

το τήρησε επακριβώς, κυρίως όμως ούτε η πολιτική ηγεσία της εποχής που θεωρούσε ότι την 

δέσμευε μόνον κάθε φορά που μπορούσε να το χρησιμοποιήσει ως όπλο κατά των αντιπάλων 

της. Με άλλα λόγια επανελήφθη το φαινόμενο που είχε παρατηρηθεί κατά τις Εθνοσυνελεύσεις 

του Αγώνα, της μεγάλης δηλαδή απόκλισης, λόγω των πολιτικών ηθών της εποχής, ανάμεσα 

στην πράξη και την θεωρία.

Από την άλλη οφείλει να ομολογήσει κανείς ότι λίγοι αγάπησαν, με τόσο πάθος και με 

τόση ανιδιοτέλεια, την Ελλάδα όσο ο Όθων και η σύζυγός του βασίλισσα Αμαλία (1818-1875). 

Όχι μόνον δεν βαρυγκώμησαν από την απόλυτη στην Ελλάδα μεταβολή των συνθηκών της ζωής 

τους, αλλά  ουσιαστικά έθεσαν τις βάσεις της αρχής που θα διείπε την ελληνική βασιλεία σε όλη 

την διάρκεια της ιστορίας της: ότι σε αντίθεση με αυτό που ίσχυε στην Ευρώπη, η βασιλεία στην 

Ελλάδα – χώρα χωρίς τάξη ευγενών (noblesse) και με σχετικώς μικρές κοινωνικές διαφορές –  

ήταν πρωτίστως λαϊκή υπόθεση και οι βασιλείς άμεσοι αρχηγοί του λαού.  Όπως επίσης οφείλει 

να ομολογήσει κανείς την ταχεία και αναμφισβήτητη πρόοδο σε όλους τους τομείς, σε ορισμένους 

από τους οποίους πρωτοστάτησε το βασιλικό ζεύγος. Απόδειξη η πλήρης μεταμόρφωση των 

Αθηνών, αλλά και η αλματώδης άνοδος της  Ερμουπόλεως της Σύρου, πόλεις το παράδειγμα 

των οποίων  ακολούθησαν τα λοιπά αστικά κέντρα της Ελλάδος που και αυτά υιοθέτησαν την 

νεοκλασική αισθητική.

Τέλος ο Όθων και η Αμαλία ενστερνίσθηκαν  πλήρως την ιδεολογία της «Μεγάλης Ιδέας» 

που ήταν  ο πρώτιστος λαϊκός πόθος. Κατά τον Κριμαϊκό πόλεμο έθεσαν την Ελλάδα στο πλευρό 

της Ρωσίας, κίνηση άκριτη, καθώς η χώρα και αδύναμη ήταν και στο έλεος των Δυνάμεων 
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bloqueio da costa grega pela frota anglo-francesa, a captura do Pireu e a propagação da 
cólera, que as tropas estrangeiras trouxeram consigo e dizimaram a faminta população 
ateniense. A popularidade dos reis durante esse contexto, que durou de 1854 a 1857, 
aumentou muito, pois além de permanecerem na capital, lideraram o esforço para 
aliviar a população, mantendo a distribuição de sopa, cuidando dos órfãos e visitando 
diariamente os bairros mais assolados pela peste.

A infertilidade do casal real somada à recusa de seus parentes em Munique em 
enviar um jovem descendente de sua casa para Atenas a tempo de ser educado como 
grego e ortodoxo; o compromisso de Otto com o catolicismo; o aborrecimento da 
Inglaterra com o grande idealismo do casal real; mas principalmente a impaciência 
– que se transformava rapidamente em raiva – da geração mais jovem, mais 
especificamente a chamada “juventude de ouro” da época, que se desesperou com a 
estagnação e a fraqueza crônica da Grécia, pela qual responsabilizavam Otto, levaram 
à sua destronação. Embarcado com Amália e uma pequena comitiva em um navio de 
guerra inglês, ele foi afastado da Grécia em 23 de outubro de 1862. Até o final de sua 
vida, não deixou de carregar a Grécia em seu coração. Foi enterrado na cripta da Igreja 
dos Teatinos e São Caetano (Theatinerkirche) em Munique, vestindo sua fustanela4. 

Imediatamente após a destituição de Otto, e por coincidência a Grécia de 1860 
não era a Grécia de 1830, o país foi novamente mergulhado em uma situação que 
lembrou aos mais velhos o período de cerca de quinze meses entre o assassinato de 
Kapodistrias e a chegada de Otto. O partidarismo desenfreado estava levantando e 
derrubando um governo atrás do outro; na nova Assembleia Nacional, os “Montanheses” 
foram colocados contra os membros da “Planície” (nomes emprestados da Revolução 
Francesa), houve duas tentativas infrutíferas de instalar uma ditadura, a anarquia se 
espalhava, lutas ferozes aconteciam na periferia de Atenas entre os homens da Guarda 
Nacional, tanto com bandidos ansiosos por saquear, como com soldados rebeldes. 
Os embaixadores, que por um momento ameaçaram partir, ordenaram aos navios de 
guerra de seus países, que haviam navegado até Faliro, na costa ateniense, que seus 
combatentes desembarcassem, subissem até Atenas para proteger as embaixadas e o 
ouro do Banco Nacional.... 

Ao mesmo tempo e durante quase um mês, devido às circunstâncias da época, foi 
realizada uma espécie de referendo para a seleção do novo rei, tendo como candidatos 
príncipes e nobres proeminentes, sendo que nenhum dos quais havia sido consultado! 
O segundo filho da rainha Vitória, Alfredo, triunfou, recebendo 230.016 votos de um 

που ήσαν αντίπαλες της Ρωσίας. Ακολούθησε ο αποκλεισμός των ελληνικών παραλίων από 

τον αγγλο-γαλλικό στόλο, η κατάληψη του Πειραιώς και η μετάδοση της χολέρας που έφεραν 

μαζί τους τα ξένα στρατεύματα και που αποδεκάτισε τον λιμοκτονούντα αθηναϊκό πληθυσμό. 

Η δημοτικότητα των βασιλέων στην διάρκεια αυτής της περιπέτειας που διήρκεσε από το 1854 

έως το 1857, ανέβηκε κατακόρυφα καθώς όχι μόνον δεν απομακρύνθηκαν από την πρωτεύουσα, 

αλλά ηγήθηκαν της προσπάθειας ανακούφισης του πληθυσμού, συντηρώντας συσσίτια, 

λαμβάνοντας μέριμνα για τα ορφανά και επισκεπτόμενοι καθημερινά τις πιο πληγείσες από τον 

λοιμό γειτονιές.

Η ατεκνία του βασιλικού ζεύγους σε συνδυασμό με την άρνηση των συγγενών τους 

στο Μόναχο να αποστείλουν έγκαιρα στην Αθήνα έναν νεαρό βλαστό του οίκου τους, ώστε  

να ανατραφεί ως Έλληνας και ορθόδοξος η προσήλωση του Όθωνα στον καθολικισμό  

η ενόχληση της Αγγλίας από τον μεγαλοϊδεατισμό του βασιλικού ζεύγους αλλά κυρίως η αδημονία 

– που γοργά μεταβαλλόταν σε οργή – της νέας γενιάς, πιο δε συγκεκριμένα της «χρυσής νεολαίας» 

της εποχής,  που απελπιζόταν από την στασιμότητα και την χρόνια αδυναμία της Ελλάδος για τις 

οποίες υπεύθυνο καθιστούσαν τον Όθωνα, οδήγησαν στην εκθρόνισή του. Επιβιβασθείς μαζί με 

την Αμαλία και μικρή ακολουθία σε αγγλικό πολεμικό, απομακρύνθηκε από την Ελλάδα στις 23 

Οκτωβρίου 1862. Μέχρι το τέλος της ζωής του δεν θα παύσει να φέρει την Ελλάδα στην καρδιά 

του. Ετάφη δε στην κρύπτη της Theatinerkirche του Μονάχου φορώντας την φουστανέλα4 του. 

Αμέσως μετά την έξωση του Όθωνος και τηρουμένων των αναλογιών καθώς η Ελλάδα 

του 1860 δεν ήταν η Ελλάδα του 1830, η χώρα βυθίστηκε ξανά σε κατάσταση που θύμιζε στους 

γηραιότερους τους δεκαπέντε περίπου μήνες ανάμεσα στην δολοφονία του Καποδίστρια και 

στην έλευση του Όθωνα.  Ο αχαλίνωτος κομματισμός ανέβαζε και έριχνε την μια μετά την άλλη 

τις κυβερνήσεις,  στην νέα Εθνοσυνέλευση έρχονταν στα χέρια «Ορεινοί» κατά «Πεδινών» 

(ονομασίες δάνεια της γαλλικής επανάστασης), έγιναν δύο απόπειρες εγκατάστασης δικτατορίας 

που δεν τελεσφόρησαν, η αναρχία γενικευόταν, μάχες εκ του συστάδην λάμβαναν χώρα στα 

περίχωρα των Αθηνών ανάμεσα στους άνδρες της Εθνοφυλακής και ληστές που ορέγονταν το 

πλιάτσικο καθώς και με στασιαστές στρατιώτες. Οι πρέσβεις που προς στιγμήν απείλησαν να 

αποχωρήσουν, διέταξαν αγήματα των πολεμικών των χωρών τους που είχαν καταπλεύσει στο 

Φάληρο, να αποβιβασθούν, να ανέλθουν στην Αθήνα για να προστατεύσουν τις πρεσβείες αλλά 

και τον χρυσό της Εθνικής Τράπεζας….

Παράλληλα και επί ένα σχεδόν μήνα λόγω των συνθηκών της εποχής, διεξήχθη κάτι σαν 

δημοψήφισμα για την επιλογή του νέου βασιλέως με υποψηφίους  πρίγκιπες και επιφανείς 

ευγενείς  από τους οποίους ουδείς είχε ερωτηθεί! Θριάμβευσε ο δευτερότοκος γιος της 
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total de 243.222, enquanto 2.400 votos foram para Eugênio, Duque de Leuchtenberg, 
considerado o candidato da Rússia, ficando em segundo lugar nas preferências dos 
gregos. Também é digno de nota o caso do único candidato grego, o príncipe Gregorios 
Ypsilantis, residente em Viena, ter recebido apenas 6 votos, enquanto somente 93 
votaram a favor de um regime político não monárquico, que limitasse os poderes 
dos monarcas, prova de quão fraca era esta tendência na Grécia nas consciências da 
época! Após a esperada recusa de Alfredo e a renúncia da oferta do trono grego por 
Ernesto II de Saxe-Coburgo, sobrinho de Leopoldo i dos belgas, os gregos se viram na 
desconfortável posição de desfilar a Coroa de seu país por toda a Europa, na presença 
de cada vez menos personalidades ilustres e recebendo a recusa de todos.  

Finalmente, o primeiro-ministro inglês, Lord Palmerston, encontrou no 
casamento do príncipe de Gales com a princesa dinamarquesa Alexandra o irmão da 
noiva, príncipe William George, com então 17 anos, que lhe causando boa impressão, 
fê-lo conceber a ideia de propô-lo como Rei da Grécia. A Assembleia Nacional  
apressou-se em aceitar a proposta e até enviou uma delegação de três membros a 
Copenhague, enquanto as negociações ainda estavam em andamento entre o rei da 
Dinamarca Frederico vii, duque cristão de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg 
– pai do pretenso rei – e o governo inglês, na ausência do principal interessado, 
então cadete da marinha dinamarquesa. O objetivo das negociações era assegurar 
da Inglaterra a proteção da Dinamarca contra o expansionismo prussiano; o valor da 
subvenção real, já que George –  ao contrário de Otto, não era rico –  e a Grécia era 
incapaz de apoiar até mesmo um rei; e a doação para a Grécia de territórios otomanos, 
por meio da nova Dinastia, da Tessália e do Épiro. Foi acordado que as Grandes 
Potências deveriam pagar parte da subvenção real, e que a expansão territorial deveria 
ser limitada às Ilhas Jônicas, uma possessão britânica, que, na verdade, tinha perdido 
grande parte de sua importância geopolítica.  

Ao chegar na Grécia, George foi recebido como messias, assim como Kapodistrias 
e Otto haviam sido recepcionados antes dele. Tomou posse perante a Assembleia 
Nacional em 19 de outubro / 1º de novembro de 1863 como George i (1845-1863-1913).  
Deve-se notar que no referendo de 1862 ele havia recebido apenas 6 votos. 

Embora tivesse apenas dezoito anos de idade, George mostrou seu grande talento 
político desde o primeiro momento. Mesmo que sua chegada servisse de pretexto para 
a redação da constituição – pelo motivo óbvio de que ela não seria mais útil, pois o país 
havia adquirido um rei –, George fez a ameaça de que se a escrita da nova constituição 
não fosse concluída, voltaria para a Dinamarca. Em outras palavras, ele percebeu que 

βασίλισσας Βικτωρίας Αλφρέδος λαμβάνοντας 230.016 ψήφους επί συνόλου 243.222, ενώ 2.400 

ψήφους έλαβε ο Ευγένιος δούκας του Leuchtenberg,  θεωρούμενος ως υποψήφιος της Ρωσίας, 

ερχόμενος δεύτερος στις προτιμήσεις των Ελλήνων. Αξιοπρόσεκτη είναι επίσης η περίπτωση  

του μόνου Έλληνος υποψηφίου,  πρίγκιπος Γρηγορίου Υψηλάντη, κατοίκου Βιέννης, που έλαβε 6 

μόλις ψήφους, ενώ μόνον 93 ψήφισαν υπέρ ενός Αβασίλευτου πολιτεύματος, απόδειξη του πόσο 

αδύναμη ήταν η τάση αυτή στην Ελλάδα στις συνειδήσεις της εποχής! Μετά την αναμενόμενη 

άρνηση του Αλφρέδου και την αποποίηση της προσφοράς του ελληνικού θρόνου εκ μέρους του 

Ερνέστου Β΄ του Saxe-Coburg, ανηψιού του Λεοπόλδου α΄ των Βέλγων, οι Έλληνες βρέθηκαν 

στην δυσάρεστη θέση να περιφέρουν  το Στέμμα της χώρας τους ανά την Ευρώπη αποτεινόμενοι 

σε προσωπικότητες όλο και λιγότερο επιφανείς  και να εισπράττουν απ’ όλους άρνηση.

 Έως ότου, ο άγγλος πρωθυπουργός λόρδος Πάλμερστον, συναντώντας στον γάμο του 

πρίγκιπος της Ουαλίας με την δανίδα πριγκίπισσα Αλεξάνδρα τον 17ετή αδελφό της νύφης 

πρίγκιπα Γουλιέλμο – Γεώργιο που του έκαμε καλή εντύπωση, συνέλαβε την ιδέα  να τον 

προτείνει ως βασιλέα της Ελλάδος. Η Εθνοσυνέλευση έσπευσε να αποδεχθεί την πρόταση, 

απέστειλε μάλιστα τριμελή αντιπροσωπεία στην Κοπεγχάγη, ενώ διεξάγονταν ακόμη 

διαπραγματεύσεις μεταξύ του βασιλέως της Δανίας Φρειδερίκου ζ΄, του Χριστιανού δουκός του 

Schleswig-Holstein – πατέρα του επίδοξου βασιλέως – και της αγγλικής κυβερνήσεως, ερήμην 

του κυρίως ενδιαφερομένου, δοκίμου τότε στο πολεμικό ναυτικό της Δανίας. Το αντικείμενο 

των διαπραγματεύσεων αφορούσε στην εξασφάλιση από την Αγγλία της προστασίας της Δανίας 

απέναντι στον πρωσικό επεκτατισμό; στο ύψος της βασιλικής χορηγίας, καθώς ο Γεώργιος –  

σε αντίθεση με τον Όθωνα, δεν ήταν πλούσιος – και η Ελλάδα αδυνατούσε να συντηρήσει έστω 

και στοιχειωδώς ένα βασιλέα; – και στην προικοδότηση της Ελλάδος από την νέα Δυναστεία 

με οθωμανικά εδάφη, ήτοι την Θεσσαλία και την Ήπειρο.  Συμφωνήθηκε για μεν την χορηγία  

να καταβάλλουν μέρος αυτής οι Εγγυήτριες Δυνάμεις, για δε την εδαφική επέκταση  

να περιοριστεί αυτή στα Επτάνησα, κτήση βρετανική, που η αλήθεια είναι ότι είχε χάσει πολλή 

από την γεωπολιτική της σπουδαιότητα.  

Φθάνοντας στην Ελλάδα ο Γεώργιος έγινε δεκτός ως μεσσίας, όπως ακριβώς είχαν γίνει 

δεκτοί ο Καποδίστριας και ο Όθων πριν από αυτόν. Ορκίσθηκε ενώπιον της Εθνοσυνελεύσεως 

στις 19 Οκτωβρίου / 1η Νοεμβρίου 1863 ως Γεώργιος  α΄ (1845-1863-1913).  Ας σημειωθεί ότι στο 

δημοψήφισμα του 1862 είχε λάβει μόνον 6 ψήφους. 

Καίτοι μόλις δεκαοκτώ ετών ο Γεώργιος έδειξε από την πρώτη στιγμή το μεγάλο πολιτικό 

του τάλαντο. Καθώς η άφιξή του διέκοψε την εκπόνηση του νέου Συντάγματος – με την επιπόλαιη 

αιτιολογία ότι ήταν πια άχρηστο αφού η χώρα είχε αποκτήσει βασιλέα –, ο Γεώργιος απείλησε 

ότι σε περίπτωση που η σύνταξη του Συντάγματος δεν ολοκληρωνόταν, ο ίδιος θα επέστρεφε 
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em um país sem tradição estatal e com instituições extremamente fluidas, na ausência 
de uma carta política estável, a anarquia estava à porta e seria impossível manter-se de 
pé.  E que, afinal, ele não poderia ser um monarca constitucional em um país sem uma 
constituição. Os princípios liberais da monarquia dinamarquesa certamente contaram 
em sua atitude. E quando o projeto de constituição lhe foi apresentado – traduzido 
para o francês, pois o grego de George ainda era pobre – a principal observação 
que fez a respeito do artigo sobre a revisão da constituição, embora não levada em 
consideração pelos redatores, mais tarde provou estar correta. Ao perceber que seu 
tio, o Príncipe Júlio de Glucksburg, e o conselheiro dinamarquês, Conde Sponnek, 
que o acompanharam à Grécia, estavam despertando nos gregos memórias de antigos 
rancores, lembrando-os da odiada Regência bávara, ele imediatamente os retirou do 
país, e, na crise política momentânea que provocaram, tomou decisivamente o lado 
do governo.

A Constituição de 1864, que George jurou defender, foi talvez a mais liberal de seu 
tempo. Ela continha, entretanto, uma contradição interna decorrente da preocupação 
de seus autores com sua excessiva progressividade combinada com os costumes 
políticos predominantes. Contudo, por um lado, impôs o princípio da soberania 
popular, estabelecendo que todos os poderes, incluindo o poder real, derivam do povo 
– daí a mudança do título de “Rei da Grécia” para “Rei dos Gregos” – por outro lado, os 
autores da constituição, como compensação por sua ousadia, instituíram as chamadas 
prerrogativas reais, a primeira das quais era o direito do rei de nomear e demitir o 
governo (artigo 31), desde que novas eleições fossem convocadas em intervalos 
regulares. Essa contradição, que foi mantida na Grécia nas Constituições de 1911 e 
1952, foi uma fonte de atrito, pois a oposição, invocando o artigo 31, muitas vezes 
exigia que o rei / regulador da Constituição derrubasse o governo. Ele também foi 
o provocador das maiores crises políticas da história política moderna do país que 
eclodiram quando o rei cedeu à pressão da oposição ou sentiu que, por razões de 
interesse nacional superior, ele deveria suspender o governo. Nesse caso, estava certo 
de que, embora o artigo 31 lhe desse o direito constitucional de demitir o governo, ele 
seria acusado pelo partido que foi destituído do poder de violar o princípio igualmente 
constitucional da soberania popular. 

Esse princípio constitucional fundamental foi ainda mais consolidado em 1875 
com a prevalência do princípio do “voto popular”, que obrigou o rei a confiar o governo 
ao partido que tinha o voto popular do eleitorado. Percebendo a tempo as peculiaridades 
do caráter grego e as armadilhas do sistema político, George, com rara engenhosidade 

στην Δανία. Αντιλαμβανόταν δηλαδή ότι σε μια χώρα δίχως κρατική παράδοση και με θεσμούς 

εξαιρετικά ρευστούς, ότι χωρίς σταθερό πολιτειακό χάρτη, η αναρχία ήταν επί θύραις και ότι ο 

ίδιος ήταν αδύνατο να σταθεί.  Και πως επί τέλους δεν μπορούσε να είναι συνταγματικός μονάρχης 

σε χώρα χωρίς Σύνταγμα!  Στην στάση του αυτή οπωσδήποτε μέτρησαν και οι φιλελεύθερες 

αρχές της δανικής μοναρχίας. Όταν δε του υποβλήθηκε το σχέδιο Συντάγματος – μεταφρασμένο 

στα γαλλικά, καθώς τα ελληνικά του Γεωργίου ήσαν ακόμη ελάχιστα – η κύρια παρατήρηση που 

έκαμε και που αφορούσε στο άρθρο περί αναθεωρήσεως του Συντάγματος, μολονότι δεν ελήφθη 

τότε υπ΄ όψιν  από τους συντάκτες του, αργότερα αποδείχθηκε  ορθή. Αντιλαμβανόμενος ότι ο 

θείος του πρίγκιπας Ιούλιος του Glucksburg και ο δανός σύμβουλος κόμης Σπόνεκ που τον 

συνόδευσαν στην Ελλάδα, ξυπνούσαν στους Έλληνες παλιά ανακλαστικά θυμίζοντάς τους την 

μισητή βαυαρική αντιβασιλεία, τους απομάκρυνε πάραυτα από την χώρα και στην στιγμιαία 

πολιτική κρίση που προκάλεσαν έλαβε αποφασιστικά το μέρος της κυβερνήσεως.    

Το Σύνταγμα του 1864 το οποίο ο Γεώργιος ορκίστηκε να τηρήσει, ήταν ίσως το πιο 

φιλελεύθερο της εποχής του. Περιείχε ωστόσο μια εσωτερική αντίφαση προερχόμενη από την 

ανησυχία που προκάλεσε στους συντάκτες του η υπερβολική προοδευτικότητά του σε συνδυασμό 

με τα ισχύοντα πολιτικά ήθη. Διότι, ενώ από την μία επέβαλε την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, 

θεσπίζοντας ότι όλες οι εξουσίες, συμπεριλαμβανομένης της βασιλικής, πηγάζουν από τον λαό 

–  εξ ου η μετατροπή που επήλθε στον τίτλο του βασιλέως που από «βασιλεύς της Έλλάδος» 

έγινε «βασιλεύς των Ελλήνων» –, από την άλλη οι συντάκτες του, ως αντιστάθμισμα της τόλμης 

τους,  εθέσπισαν  τις λεγόμενες βασιλικές προνομίες με πρώτη το δικαίωμα του βασιλέως να 

ορίζει και να παύει την κυβέρνηση (άρθρο 31), υπό τον όρο προκήρυξης νέων εκλογών εντός 

τακτού διαστήματος. Η αντίφαση αυτή που διατηρήθηκε στην Ελλάδα στα Συντάγματα του 

1911 και του 1952, υπήρξε πρόξενος τριβών, καθώς συχνά η αντιπολίτευση, επικαλούμενη το 

άρθρο 31, απαιτούσε από τον βασιλέα / ρυθμιστή του πολιτεύματος να ρίξει την κυβέρνηση. 

Υπήρξε επίσης πρόξενος των μειζόνων πολιτικών κρίσεων στην σύγχρονη πολιτική ιστορία της 

χώρας που ξεσπούσαν όταν ο βασιλεύς είτε ενέδιδε στην πίεση της αντιπολιτεύσεως, είτε έκρινε 

ότι για λόγους υπέρτερου εθνικού συμφέροντος όφειλε να παύσει την κυβέρνηση. Σ’ αυτή την 

περίπτωση ήταν βέβαιος ότι παρ’ όλο που το άρθρο 31 του παρείχε το συνταγματικό δικαίωμα 

της κυβερνητικής αποπομπής, ότι θα κατηγορείτο από το κόμμα που εξέπιπτε της εξουσίας ότι 

παραβίασε την επίσης συνταγματική αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. 

Η θεμελιώδης αυτή συνταγματική αρχή περαιτέρω εδραιώθηκε το έτος 1875 με την 

επικράτηση της αρχής «της δεδηλωμένης», η οποία υποχρέωνε τον βασιλέα να αναθέτει 

την κυβέρνηση στο κόμμα που είχε την δεδηλωμένη προτίμηση του εκλογικού σώματος.  

Αντιλαμβανόμενος έγκαιρα τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού χαρακτήρα και τις παγίδες 



του πολιτικού συστήματος, ο Γεώργιος με σπάνια πολιτική ευστροφία κατόρθωσε επί μία 

πεντηκονταετία να ρυμουλκήσει με ασφάλεια το σκάφος της πολιτείας ανάμεσα σε συμπληγάδες 

και πολιτικούς σκοπέλους.   Είχε δε ως πάγια αρχή να αναθέτει την εξουσία στον  πολιτικό εκείνο 

που επέκρινε τον Θρόνο  και τον οποίο στήριζε στην περίπτωση που θα αποδεικνυόταν ωφέλιμος 

για την χώρα. Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση ήταν εκείνη του Χαριλάου Τρικούπη (1832-

1896), μεγάλου εκσυγχρονιστή πολιτικού, ο οποίος κυριάρχησε στην ελληνική δημόσια ζωή 

ανάμεσα στα 1875 και τα 1894.

política, conseguiu por um período de cinquenta anos rebocar com segurança o navio 
estatal entre enchentes e obstáculos políticos. Tinha como princípio constante delegar 
poder ao político que criticava o trono, e o apoiava, no caso dele se mostrar benéfico 
para o país. O caso mais característico foi o de Charilaos Trikoupis (1832-1896),  
um grande político modernista que dominou a vida pública grega entre 1875 e 1894.

Ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος α’ των 

Ελλήνων, κατά τον α’ Βαλκανικό 

Πόλεμο (1913).

Rei Constantino i dos Gregos na 

Primeira Guerra Balcânica (1913). 

Η Βασίλισσα Όλγα των 

Ελλήνων (1851-1926),  

περί τα 1868.

A Rainha Olga dos Gregos 

(1851-1926), cerca de 1868.

Ο Βασιλιάς Γεώργιος α’ των 

Ελλήνων (βασιλεία 1863-1913),  

περί τα 1868.

Rei George i dos Gregos  

(reinado 1863-1913), cerca de 1868.
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Pelo fato de viver em uma Europa monárquica, George possuía facilidade para 
realizar manobras diplomáticas, uma vez que a maioria de seus irmãos e parentes 
mais próximos eram, eles mesmos ou suas esposas, governantes influentes. Uma de 
suas irmãs foi a rainha Alexandra da Inglaterra (1901-1910); sua segunda irmã, Dagmar, 
tornou-se a imperatriz Maria Feodorovna da Rússia (1881-1893); e seu irmão mais velho 
foi Frederico da Dinamarca (1906-1912); enquanto seu sobrinho Carlos foi nomeado, 
sob o nome de Haakon, o primeiro rei da Noruega moderna (1905-1957). Acrescentamos 
a esposa de George, Olga (1851-1926), que foi uma grande duquesa da Rússia e neta do 
czar Nicolau I.  Apesar de seus fortes laços familiares, ele reforçou essa rede por meio 
dos casamentos de seus quatro filhos que contraíram matrimônio com princesas:  
o primeiro casou-se com uma alemã; o segundo com uma francesa; o terceiro com 
uma russa; e o quarto com uma inglesa. George nunca deixou de enfatizar aos políticos 
de seu país que a Grécia tinha que confiar principalmente em suas próprias forças, 
dando prioridade à melhoria de sua administração interna. Os parentes reais só 
desempenhariam um papel em circunstâncias excepcionais, como de fato aconteceu 
após a desastrosa guerra de 1897, quando sua intervenção interrompeu o avanço turco 
em direção a Atenas. Sem nunca questionar a supremacia da influência britânica, 
George procurou manter seu país nas boas graças de todas as grandes potências, 
apesar das rivalidades entre elas. Esta, além disso, foi uma das razões pelas quais ele 
viajava durante um longo período a cada ano pela Europa. 

George foi acusado de não ser um proponente – como seu romântico predecessor 
Otto havia sido – da Grande Ideia. Isto se deve à sua atitude responsável e realista – 
que diferia da dos políticos demagogos, dos líderes militares de sangue quente e de 
parcela do povo – segundo a qual as ambições do país deviam andar de mãos dadas 
com suas reais capacidades militares e econômicas para evitar empreitadas com 
resultados desastrosos. Pelas mesmas razões baseadas no realismo, na prudência 
e na responsabilidade, George também se opôs que a Grécia incitasse movimentos 
revolucionários entre os gregos que ainda estavam sob o domínio otomano, enquanto 
considerava seu dever ajudar aqueles que se levantassem sem nenhum incitamento 
por parte da Grécia, tal como fizeram os cretenses. Ele desejava a expansão da Grécia 
via negociações diplomáticas – como aconteceu com a Tessália e com parte do Épiro 
em 1881 –, em detrimento da guerra. Note-se ainda que, George havia tentado assegurar 
uma fronteira norte ainda mais ampla propondo às potências a linha dos rios Aoos-
Aliakmon. Também tentou garantir o apoio da Áustria-Hungria, no caso de uma divisão 

Ζώντας ακόμη σε μια μοναρχική Ευρώπη, ο Γεώργιος διέθετε αυξημένη ευχέρεια 

διπλωματικών χειρισμών και από το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα αδέλφια του και οι 

στενότεροι συγγενείς του ήσαν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους σημαίνοντες ηγεμόνες. Η αδελφή του 

ήταν η βασίλισσα Αλεξάνδρα της Αγγλίας (1901-1910), η δεύτερη αδελφή του, Ντάγκμαρ, έγινε 

η αυτοκράτειρα Μαρία-Φεοντώροβνα της Ρωσίας (1881-1893) και ο πρεσβύτερος αδελφός του 

Φρειδερίκος βασιλεύς της Δανίας (1906-1912), ενώ ο ανηψιός του Κάρολος ορίστηκε, με το 

όνομα Χαάκων, πρώτος βασιλεύς της σύγχρονης Νορβηγίας (1905-1957). Ας προσθέσομε ότι 

η σύζυγος του Γεωργίου, Όλγα (1851-1926), ήταν μεγάλη δούκισσα της Ρωσίας και εγγονή του 

τσάρου Νικολάου Α΄. Παρά τις ισχυρές του συγγένειες, τις οποίες ενίσχυσε με τους γάμους 

των τεσσάρων του γιών που παντρεύτηκαν ο πρώτος με γερμανίδα, ο δεύτερος με  γαλλίδα,  

ο τρίτος με ρωσίδα και ο τέταρτος με αγγλίδα πριγκίπισσα, ο Γεώργιος δεν έπαυσε να τονίζει 

στους πολιτικούς της χώρας του ότι η Ελλάδα έπρεπε πρωτίστως να στηρίζεται στις δικές της 

δυνάμεις, δίδοντας προτεραιότητα στην βελτίωση της εσωτερικής της διοίκησης.  Οι βασιλικές 

συγγένειες θα έπαιζαν ρόλο μόνον σε έκτακτες περιστάσεις, όπως όντως συνέβη μετά τον 

καταστροφικό πόλεμο του 1897 όταν η παρέμβασή τους σταμάτησε την τουρκική προέλαση 

προς την Αθήνα. Χωρίς ποτέ να αμφισβητήσει την υπεροχή της αγγλικής επιρροής, ο Γεώργιος 

επιχείρησε να διατηρήσει η χώρα του την εύνοια όλων των μεγάλων Δυνάμεων, παρά τους 

μεταξύ τους ανταγωνισμούς. Αυτός ήταν άλλωστε ένας από τους σκοπούς της κατ’ έτος μακράς 

περιοδείας του ανά την Ευρώπη. 

Ο Γεώργιος κατηγορήθηκε ότι δεν ήταν υπέρμαχος – όπως αντιθέτως ήταν ο ρομαντικός 

προκάτοχός του  Όθων – της Μεγάλης Ιδέας. Τούτο αληθεύει μόνον ως προς την υπεύθυνη  και 

ρεαλιστική στάση του – που διέφερε από εκείνη των δημαγωγών  πολιτικών, των θερμόαιμων 

στρατιωτικών παραγόντων και μέρους του λαού –  σύμφωνα με την οποία οι βλέψεις της χώρας 

έπρεπε να συμβαδίζουν με τις πραγματικές στρατιωτικές και οικονομικές της δυνατότητες, 

ώστε να αποφευχθούν  περιπέτειες με ολέθρια έκβαση. Για τους ίδιους λόγους ρεαλισμού, 

φρόνησης και υπευθυνότητας ο Γεώργιος ήταν επίσης αντίθετος στο να υποκινεί η Ελλάς 

επαναστατικά κινήματα στους Έλληνες υπό οθωμανική κυριαρχία, ενώ θεωρούσε υποχρέωσή 

του να συνδράμει εκείνους που ξεσηκώθηκαν χωρίς ιδιαίτερη υποδαύλιση από την Ελλάδα, 

όπως π.χ. οι Κρητικοί.  Ήθελε την  μεγέθυνση της Ελλάδος  περισσότερο ως αποτέλεσμα 

διπλωματικών διαπραγματεύσεων – όπως συνέβη με την Θεσσαλία και μέρος της Ηπείρου το 

1881 –, παρά πολέμου. Ας σημειωθεί ότι είχε προσπαθήσει  να εξασφαλίσει ακόμη ευρύτερα 

βόρεια σύνορα, προτείνοντας στις Δυνάμεις την γραμμή Αώος-Αλιάκμων. Επίσης επεχείρησε 

να εξασφαλίσει την εύνοια της Αυστροουγγαρίας σε περίπτωση διαμελισμού της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας για την προσάρτηση από την Ελλάδα της Μακεδονίας.  Όλα του τα παιδιά, τόσο  
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do Império Otomano, para a anexação da Macedônia pela Grécia. Todos os seus filhos, 
tanto por causa de seus excelentes tutores gregos quanto pela atmosfera circundante, 
tornaram-se adeptos da Grande Ideia, como atestam seus escritos pessoais. Ele estava, 
finalmente, consciente de que com o título constitucional de “Rei dos Gregos” foram 
cobertos, sem que ninguém pudesse reclamar sobre isso, incluso os gregos do Império 
Otomano.

A relativa tranquilidade do longo período de cinquenta anos de George i, que 
muito se deve à sua personalidade, mas também às habilidades políticas do rei, teve 
muitos efeitos benéficos na sociedade grega, sendo provavelmente o maior deles o 
desenvolvimento de uma burguesia grega, que em parte um dia se voltaria contra o 
trono que tanto contribuiu para o seu surgimento e para a sua consolidação. Durante 
esse período, a família real exerceu na Grécia, mutatis mutandis, o papel civilizador 
que, em muitos aspectos, a aristocracia na Europa desempenhou em tempos 
anteriores. O verde nas cidades e no subúrbio campesino; o primeiro movimento de 
proteção aos animais; a Sociedade Agrícola; hospitais como Evangelismos e o Hospital 
Infantil; orfanatos e reformatórios infantis; o Real – posteriormente Nacional – Teatro;  
o Museu Cristão-Bizantino e outras instituições e sociedades culturais; a preparação e 
realização dos primeiros Jogos Olímpicos modernos em Atenas em 1896; devem muito 
ao apoio do Rei e de membros de sua família. É característico que os grandes mecenas 
tenham confiado o dinheiro que doaram à Grécia ao Rei, e não aos políticos.

A maior prova de que George enfrentou em seus 50 anos de reinado foi o golpe 
militar (pronunciamiento) em Goudi, em 15 de agosto de 1909: a rebelião dos oficiais e 
suboficiais da Guarda de Atenas com um estado de ânimo disfarçado, mas fortemente, 
antidinástico. Os soldados rebeldes estavam reproduzindo seus colegas jovens 
turcos que haviam se revoltado um ano antes. Só que George i não era Abdul Hamit!  
A crescente volatilidade nos Bálcãs, poderiam gerar uma guerra local, também foi 
algo que os golpistas tomaram seriamente em consideração. Seja como for, George 
viu-se confrontado com um golpe militar que, embora quase encenado, prevaleceu, 
sem resistência, e cujos líderes exigiam a remoção do príncipe herdeiro e demais 
príncipes do exército. Eles também exigiram que o processo de armamento do exército 
fosse acelerado e, para conseguir isso, forçaram o Parlamento, por meio de violência 
e extorsão, a obedecer a seus ditames, além de nomearem seus apoiadores como 
ministros nos ministérios militares. George, profundamente ofendido e incapaz de 
tolerar a grosseira violação da Constituição e / ou um regime de militar; ao mesmo 

λόγω των εξαιρετικών ελλήνων παιδαγωγών τους όσο και της περιρρέουσας ατμόσφαιρας 

έγιναν μεγαλοϊδεάτες, όπως μαρτυρείται στα προσωπικά τους γραπτά. Είχε, τέλος, συνείδηση 

ότι με τον συνταγματικό τίτλο του βασιλέως των Ελλήνων, κάλυπτε, χωρίς κανείς να μπορεί  

να διαμαρτυρηθεί γι αυτό, τους Έλληνες και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Η σχετική ηρεμία μακρών περιόδων της πεντηκονταετίας του Γεωργίου Α΄, ηρεμία 

που πολλά οφείλει στην προσωπικότητα, αλλά και στις πολιτικές δεξιότητες του βασιλέως,  

είχε ευεργετικότατα αποτελέσματα στην ελληνική κοινωνία με πιθανώς μεγαλύτερο την 

ανάπτυξη της ελληνικού τύπου αστικής τάξης, μέρος της οποίας μια ημέρα θα στρεφόταν 

εναντίον του Θρόνου που τόσο συνέβαλε στην εκκόλαψη και την εδραίωσή της. Σε ολόκληρη 

αυτή την περίοδο η βασιλική οικογένεια έπαιζε στην Ελλάδα, τηρουμένων των αναλογιών, τον 

εκπολιτιστικό σε πολλά ρόλο που είχε η αριστοκρατία στην Ευρώπη σε παλαιότερη εποχή.  

Το πράσινο στις πόλεις και στην περιαστική ύπαιθρο, η πρώτη φιλοζωική κίνηση, η Γεωργική 

Εταιρεία, νοσοκομεία όπως ο Ευαγγελισμός και το Νοσοκομείο των Παίδων, ορφανοτροφεία και 

παιδικά αναμορφωτήρια, το Βασιλικό – μετέπειτα Εθνικό – Θέατρο, το Χριστιανικό-Βυζαντινό 

μουσείο, άλλα πολιτιστικά ιδρύματα και εταιρείες, η προετοιμασία και η πραγμάτωση των 

πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 1896, οφείλουν πολλά στην υποστήριξη 

του βασιλέως και μελών της οικογενείας του.  Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι μεγάλοι ευεργέτες 

εμπιστεύονταν τα χρήματα που πρόσφεραν στην Ελλάδα κατά κανόνα στον βασιλέα, όχι στους 

πολιτικούς.

Η μεγαλύτερη δοκιμασία του Γεωργίου στην διάρκεια της πεντηκονταετίας της βασιλείας 

του ήταν το στρατιωτικό πραξικόπημα (pronunciamiento) στου Γουδή την 15η Αυγούστου 1909: η 

στάση αξιωματικών και υπαξιωματικών της Φρουράς των Αθηνών με κεκαλυμμένη πλην έντονα 

αντιδυναστική διάθεση. Οι στασιαστές στρατιωτικοί εμιμούντο τους Νεότουρκους συναδέλφους 

τους που είχαν επαναστατήσει ένα έτος νωρίτερα. Μόνον που ο Γεώργιος Α΄ δεν ήταν ο 

Αβδούλ Χαμίτ!  Πολύ επίσης μέτρησε στους πραξικοπηματίες η αυξανόμενη ρευστότητα στα 

Βαλκάνια  που έκαμε πιθανό έναν τοπικό πόλεμο.  Όπως και να είχαν τα πράγματα ο Γεώργιος 

βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα στρατιωτικό πραξικόπημα που μολονότι σχεδόν οπερετικό, είχε 

επικρατήσει, αντιστάσεως μη ούσης, και του οποίου οι αρχηγοί ζητούσαν την απομάκρυνση 

του Διαδόχου και των βασιλοπαίδων από το στράτευμα. Απαιτούσαν  επίσης την επιτάχυνση 

των εξοπλισμών, και προκειμένου να την επιτύχουν εξανάγκασαν την Βουλή, ασκώντας βία 

και εκβιασμούς, να υπακούσει στα κελεύσματά τους, και διόρισαν στα στρατιωτικά υπουργεία 

οπαδούς τους ως υπουργούς. Βαθιά προσβεβλημένος ο Γεώργιος και μη δυνάμενος να ανεχθεί 

ούτε την ωμή παραβίαση του Συντάγματος, ούτε καθεστώς στρατοκρατίας – ενώ απεστρέφετο 

τους περισσοτέρους  πολιτικούς θεωρώντας τους υπεύθυνους για την κατάντια στην οποία είχε 

περιπέσει η χώρα –, σκέφθηκε προς στιγμήν να παραιτηθεί. 
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tempo em que detestava a maioria dos políticos, responsabilizando-os pela ruína na 
qual o país havia caído, pensou por um momento em renúncia. 

Recuperando sua compostura, ele assistiu à distância, mas com crescente 
interesse, o político cretense Eleftherios Venizelos, que havia sido convidado para 
Atenas pelos golpistas, e que não era desconhecido para ele, como poucos anos antes 
ele havia liderado – com o apoio britânico – outra bancada em Creta autônoma sob 
o alto governo do Sultão, contra o Alto Comissário das Potências: o filho do rei grego 
George.  Entretanto, também aqui prevaleceu o espírito político de George I, que deu a 
Venizelos tempo para metodizar – empurrando os limites da legalidade constitucional 
– o retorno gradual à normalidade, da qual ele considerava o Rei e a constituição da 
República dirigida por um monarca como parte integrante. Tendo assegurado em seu 
nome as garantias necessárias quanto às relações de qualquer governo com a Turquia, 
George o nomeou primeiro-ministro em 6 de outubro de 1910. Isto foi seguido, em 
acordo entre o Rei e Venizelos, por uma nova eleição, resultando na vitória completa 
do líder cretense. 

Cerca de dois anos depois, o exército grego, liderado pelo herdeiro Constantino, 
entrou vitorioso em Tessalônica, pois a Grécia participou da Primeira Guerra dos Balcãs 
contra os otomanos, do lado da Sérvia, Montenegro e Bulgária. Em 21 de fevereiro de 
1913, Constantino libertou Ioannina. Toda a família real participou da luta da nação: 
os príncipes estavam na frente, a rainha e as princesas assumiram a difícil tarefa de 
transportar os feridos para os hospitais e tratá-los. Quanto ao rei George, percebendo 
que a segurança de Tessalônica para a Grécia não era um dado adquirido, pois a cidade 
era reivindicada pelos búlgaros, e não indiferente aos sérvios, ele se estabeleceu nela. 
Foi assassinado em sua caminhada em 18 de março de 1913 pelo suposto psicopata 
Alexander Schinas – talvez um instrumento dos nacionalistas sérvios – que cometeu 
suicídio algumas horas depois. Todo o mundo helênico lamentou o martírio do rei.  
Foi enterrado em Tatoi, a estância  real que tanto amava.  

Há poucos reis na história mundial que subiram ao trono tão populares 
como Constantino, em um momento de rara felicidade nacional, consenso e união.   
Sendo assim, o novo rei compartilhou esta adoração popular com o igualmente 
popular primeiro-ministro, Eleftherios Venizelos. Embora como personalidades os 
dois homens estivessem em lados opostos, eles cooperaram satisfatoriamente até os 
primeiros meses da Grande Guerra, estando de acordo também sobre o posicionamento 
da Grécia na Entente. A recusa da Entente em aceitar a aliança grega e a avaliação de 

Ανακτώντας την ψυχραιμία του, παρακολούθησε εξ αποστάσεως, αλλά με αυξανόμενο 

ενδιαφέρον, τον Κρήτα πολιτικό Ελευθέριο Βενιζέλο που οι πραξικοπηματίες είχαν καλέσει 

στην Αθήνα και ο οποίος δεν του ήταν άγνωστος, καθώς  πριν από λίγα χρόνια  είχε ηγηθεί –  

με αγγλικές πλάτες – άλλης στάσεως στην αυτόνομη υπό την υψηλή κυριαρχία του σουλτάνου, 

Κρήτη,  εναντίον του Υπάτου Αρμοστή των Δυνάμεων:  του Έλληνος βασιλόπαιδος  Γεωργίου.  

Αλλά και εδώ πρυτάνευσε η πολιτικότητα του Γεωργίου Α΄, ο οποίος έδωσε χρόνο στον Βενιζέλο 

να μεθοδεύσει – ακροβατώντας στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας – την σταδιακή 

επάνοδο στην ομαλότητα, αναπόσπαστο συντελεστή της οποίας θεωρούσε τον βασιλέα και το 

πολίτευμα της Βασιλευόμενης Δημοκρατίας. Έχοντας εξασφαλίσει εκ μέρους του τα απαραίτητα 

εχέγγυα ως προς τις σχέσεις τυχόν κυβερνήσεώς του με την Τουρκία,  ο Γεώργιος τον έχρισε 

πρωθυπουργό στις 6 Οκτωβρίου 1910. Ακολούθησε, σε συνεννόηση βασιλέως – Βενιζέλου,  

νέα εκλογική αναμέτρηση με αποτέλεσμα την πλήρη επικράτηση του κρητικού ηγέτη. 

Δύο περίπου χρόνια αργότερα  ο ελληνικός στρατός, οδηγούμενος από τον διάδοχο 

Κωνσταντίνο εισήλθε νικητής στην Θεσσαλονίκη, καθώς η Ελλάδα μετείχε στον Α΄ Βαλκανικό 

πόλεμο εναντίον των Οθωμανών, στο πλευρό της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της 

Βουλγαρίας. Στις 21 Φεβρουαρίου 1913 ο Κωνσταντίνος ελευθέρωνε τα Ιωάννινα. Η βασιλική 

οικογένεια μετείχε ολόκληρη στον αγώνα του έθνους: οι πρίγκιπες ήσαν στο μέτωπο, η βασίλισσα 

και οι πριγκίπισσες επωμίσθηκαν το δυσκολότατο έργο της μεταφοράς των τραυματιών στα 

νοσοκομεία και της περιθάλψεώς τους. Όσο για τον βασιλέα Γεώργιο που αντιλαμβανόταν ότι η 

εξασφάλιση της Θεσσαλονίκης  για την Ελλάδα δεν ήταν δεδομένη, καθώς την πόλη διεκδικούσαν 

οι Βούλγαροι, ενώ δεν ήταν αδιάφορη στους Σέρβους, εγκαταστάθηκε σε αυτήν. Δολοφονήθηκε  

στον περίπατό του στις 18 Μαρτίου 1913 από τον, υποτίθεται ψυχοπαθή, Αλέξανδρο Σχινά – 

όργανο ίσως  Σέρβων εθνικιστών – που αυτοκτόνησε λίγες ώρες αργότερα. Τον εθνομάρτυρα 

βασιλέα πένθησε ολόκληρος ο ελληνισμός. Ετάφη στο Τατόι, το βασιλικό θέρετρο, που τόσο 

αγάπησε.    

Ελάχιστοι είναι  στην παγκόσμια ιστορία οι βασιλείς που ανέβηκαν στον θρόνο τόσο 

λαοφιλείς όσο ο Κωνσταντίνος, σε μια στιγμή σπάνιας εθνικής ευδαιμονίας, ομοψυχίας και 

ενότητας.  Την λαϊκή λατρεία ο νέος βασιλεύς την μοιραζόταν όμως με τον επίσης δημοφιλή 

πρωθυπουργό, τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Μολονότι ως προσωπικότητες οι δύο άνδρες ήσαν 

στους αντίποδες, συνεργάστηκαν ικανοποιητικά έως τους πρώτους μήνες του Μεγάλου 

Πολέμου, συμφωνώντας και ως προς την τοποθέτηση της Ελλάδος στην παράταξη της Entente.  

Η άρνησή της να δεχθεί την ελληνική συμμαχία και η εκτίμηση του Κωνσταντίνου μετά την 

πρώτη μάχη του Μάρνη ότι ο πόλεμος θα ήταν πρωτόφαντα σκληρός και μακρύς σε σχέση 

με τις περιορισμένες αντοχές της Ελλάδος που είχαν σκληρά δοκιμαστεί στην διάρκεια του β΄ 



Η εξοχική βασιλική κατοικία 

στο Κτήμα Τατοΐου (1896).

Palácio de verão na 

Propriedade de Tatoi (1896).
Φωτογραφίες: σταματοπουλοσ, Κώστας Μ..  

Η μοναρχία στη σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα:  

Εκδόσεις Καπόν, 2015. (πρωτοτυποσ τιτλοσ /  

título original)

Fotografias: stamatopoulos, Kostas M.. Monarquia 

na Grécia Moderna. Athens: Kapon Editions, 2015. 

(ελευθερη μεταφραση του επιμελητη /  

tradução livre do revisor)

Το βασιλικό ανάκτορο στην Αθήνα, περί τα 1900.

Palácio Real de Atenas, cerca de 1900.
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Constantino após a primeira batalha de Marni de que a guerra seria sem precedentes 
dura e longa em comparação com as forças limitadas da Grécia – duramente testadas 
durante a Segunda Guerra dos Balcãs – dividiu os dois homens, com o Rei, até então, 
inclinando-se para a neutralidade e Venizelos tentando envolver a Grécia na guerra de 
todas as formas possíveis. O conflito, a partir do verão de 1915, estendeu-se ao povo, 
dividindo os gregos em dois agrupamentos que se odiavam mutuamente. A divisão 
foi aprofundada pela atitude errática e cínica das Potências. O edifício que havia sido 
pacientemente construído nos cinquenta anos de George I, e que floresceu de forma 
única, multifacetada e tão promissora, colapsou após a Guerra dos Balcãs, e com ele a 
ainda mais frágil ordem social e institucional ao redor do trono – cujo espelho estético 
era a tão elegante Atenas neoclássica da época: a Grécia entrou abruptamente em um 
ciclo de sucessivas crises severas e catástrofes que durariam muitas décadas.

notas do revisor

1  O autor refere-se às lendas populares que giravam em torno do retorno 
do imperador Constantino xi Paleologo, último imperador bizantino, morto 
em batalha durante a tomada de Constantinopla pelos turcos otamanos, em 
29 de maio de 1453. 

2  Otto era menor de idade quando foi entronizado na Grécia.  
Por conseguinte, seu pai,  Luís I da Baviera designou um comitê de três membros 
para o governo até que o príncipe atingisse a maioridade. Tal comitê foi chamado 
de “Regência”, e contava com a participação de três homens proeminentes na 
Baviera: Joseph Louis Armansberg, Presidente do Conselho da Regência, tendo 
sido em seu país Ministro da Fazenda e das Relações Exteriores; George-Ludovic 
Maurer, que serviu como conselheiro estadual na Baviera e foi professor de 
direito em Munique; e Gustavos Eudek, um oficial superior do exército bávaro 
e provavelmente o que possuía uma relação de maior proximidade com os 
assuntos da Grécia, visto que lutou no exército de Karaiskakis em 1826 no posto 
de coronel. Eles foram acompanhados por dois membros suplentes, Charles von 
Abel e Charles-Adalbert Greiner.

Βαλκανικού πολέμου, δίχασαν τους δύο άνδρες, με τον βασιλέα να κλίνει υπέρ της άχρι καιρού 

ουδετερότητας και τον Βενιζέλο να προσπαθεί να εμπλέξει με κάθε τρόπο την Ελλάδα στον 

πόλεμο. Η σύγκρουση  από το καλοκαίρι του 1915 και πέρα επεκτάθηκε στον λαό χωρίζοντας 

τους Έλληνες σε δύο αλληλομισούμενα στρατόπεδα.  Τον διχασμό βάθυνε η αλλοπρόσαλλη και 

κυνική  στάση των Δυνάμεων. Το οικοδόμημα που υπομονετικά είχε κτισθεί στην πεντηκονταετία 

του Γεωργίου του Α΄ και είχε μοναδικά, πολύπλευρα και τόσο ελπιδοφόρα ανθίσει την περίοδο 

μετά τους Βαλκανικούς πολέμους κατέρρευσε  και μαζί της η εισέτι εύθραυστη κοινωνική και 

θεσμική ευταξία γύρω από τον Θρόνο – καθρέφτης αισθητικός της οποίας ήταν η τότε κομψή 

νεοκλασική Αθήνα  της εποχής: η Ελλάδα μπήκε απότομα σε κύκλο  αλλεπάλληλων σφοδρών 

κρίσεων και καταστροφών που θα διαρκέσει πολλές δεκαετίες.

σημειωσει του επιμελητη  

1   Ο συγγραφέας αναφέρεται στους δημώδεις μύθους που περιέβαλαν την 

επιστροφή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου του 9ου, τελευταίου 

αυτοκράτορα του Βυζαντίου, που πέθανε στη μάχη της άλωσης της Κωνσταντινούπολης 

από τους Οθωμανούς, στις 29 Μαΐου 1453.

2   Ο Όθωνας ήταν ανήλικος όταν ανέβηκε στο θρόνο της Ελλάδας. Κατά 

συνέπεια, ο πατέρας του, Λουδοβίκος ο 1ος της Βαυαρίας όρισε μία τριμελή επιτροπή 

διακυβέρνησης μέχρις ότου ο πρίγκηπας ενηλικωνόταν. Αυτή η επιτροπή ονομάστηκε 

«Αντιβασιλεία», και περιλάμβανε τρεις εξέχοντες Βαυαρούς: τον Joseph Louis 

Armansberg, Πρόεδρο του Συμβουλίου της Αντιβασιλείας, που υπήρξε υπουργός 

οικονομίας και εξωτερικών της χώρας του, τον George-Ludovic Maurer, που είχε 

υπηρετήσει ως σύμβουλος στην Βαυαρία και καθηγητής δικαίου στο Μόναχο, και 

τον Gustavos Eudek, έναν ανώτατο αξιωματικό του βαυαρικού στρατού και ο οποίος 

πιθανόν είχε τη μεγαλύτερη εξοικείωση με τα θέματα της Ελλάδας, δεδομένου ότι είχε 

πολεμήσει με τον στρατό του Καραϊσκάκη το 1826 ως συνταγματάρχης. Τους τρεις 

αυτούς άντρες συμπλήρωναν δύο αναπληρωματικά μέλη, ο Charles von Abel και ο 

Charles-Adalbert Greiner.
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3  Assim são chamados os gregos que chegaram ao país tanto nos últimos 
anos da Revolução como na ascensão de Kapodistrias ao poder. Por serem 
estrangeiros, foram tratados com particular desconfiança pelos combatentes 
locais (“autóctones”), uma vez que passaram a adquirir alguns privilégios.  
A grande rivalidade entre os “heteróctones” e os “autóctones” se deu em virtude 
de os primeiros, em detrimento aos nativos, receberem cargos públicos e 
importantes devido à sua educação, uma vez que a maioria dos combatentes 
não possuíam a educação requerida pelo aparato político e burocrático exigido 
por um Estado Moderno (alguns dos principais líderes da Revolução como 
Makriyannis, por exemplo, era analfabeto).

4  Fustanela é um traje tradicional, que consiste em uma saia plissada 
– às vezes também referida como um kilt – usada por homens de muitas 
nações balcânicas. Nos dias atuais, além da fustanela fazer parte do vestuário 
folclórico dessa região, na Grécia, por exemplo, é vestida por unidades militares 
cerimoniais como os Evzones, em uma versão mais curta. A fustanela usada 
pelos roumeliotes (gregos do interior montanhoso) foi a versão escolhida como 
traje nacional da Grécia no início do século xix. Durante o reinado de Otto i 
(1832-1862), o traje foi adotado pelo monarca, pela corte real e pelos militares,  
e se tornou um uniforme de serviço imposto aos funcionários do governo para 
ser usado até mesmo quando no exterior.

3   Έτσι αποκαλούνται οι Έλληνες που έφτασαν στη χώρα είτε τα τελευταία 

χρόνια της Επανάστασης είτε όταν ο Καποδίστριας ανέλαβε την διακυβέρνησή της. 

Επειδή ήταν ξένοι, έγιναν αντικείμενο ιδιαίτερης δυσπιστίας εκ μέρους των τοπικών 

αγωνιστών (των αυτοχθόνων), από τη στιγμή που έλαβαν ορισμένα προνόμια. Η μεγάλη 

αντιπαλότητα μεταξύ των ετεροχθόνων και των αυτοχθόνων δημιουργήθηκε εξαιτίας 

του γεγονότος ότι οι πρώτοι, σε αντίθεση με τους ντόπιους, κατέλαβαν σημαντικά 

δημόσια αξιώματα χάρη στην εκπαίδευση που είχαν λάβει, καθώς η πλειονότητα των 

αγωνιστών δεν είχαν την απαιτούμενη παιδεία για τον πολιτικό και γραφειοκρατικό 

μηχανισμό που το Σύγχρονο Κράτος απαιτούσε (ορισμένοι εκ των κυριοτέρων ηγετών 

της Επανάστασης όπως ο Μακρυγιάννης, για παράδειγμα, ήταν αναλφάβητοι).

4  Η φουστανέλα είναι παραδοσιακή φορεσιά, που αποτελείται από μία πτυχωτή 

φούστα – ενίοτε αναφέρεται και ως κιλτ – και που φορούσαν πολλοί άνδρες των 

βαλκανικών χωρών. Σήμερα, πέραν από το γεγονός ότι η φουστανέλα αποτελεί μέρος 

των παραδοσιακών φορεσιών αυτής της περιοχής, στην Ελλάδα, για παράδειγμα, 

χρησιμοποιείται από τιμητικά αγήματα, όπως εκείνο των Ευζώνων, σε μια πιο κοντή 

εκδοχή της. Η φουστανέλα που χρησιμοποιούσαν οι Ρουμελιώτες (Έλληνες της 

ηπειρωτικής χώρας) ήταν η εκδοχή της φορεσιάς που επελέγη ως εθνική ενδυμασία 

της Ελλάδας στις αρχές του 19ου αιώνα. Κατά τη βασιλεία του Όθωνος του 1ου (1832-

1862), η ενδυμασία αυτή επελέγη ως ενδυμασία του μονάρχη, της βασιλικής αυλής και 

των αξιωματικών του στρατού και κατέστη υποχρεωτική υπηρεσιακή στολή για τους 

κρατικούς υπαλλήλους ακόμη και στο εξωτερικό.
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IOANNIS KAPODISTRIAS:  
O PRIMEIRO GOVERNADOR DA GRÉCIA

Elpida K. Vogli

Em 1828, Ioannis Kapodistrias (1776-1831), graduado pela Universidade de Pádua 
associado próximo e Segundo Ministro das Relações Exteriores do czar Alexandre i, 
foi o diplomata grego mais experiente 

1, e houve de fato uma impressão generalizada 
(mencionada em jornais e em cartas da época) de que se ele mostrasse o “heroísmo” 
necessário à mesa de negociações, poderia tornar-se o líder cobiçado que a Revolução 
Grega2 ainda não havia produzido. Nos jornais gregos até sua eleição, foi relatado que 
ele era “o homem certo” para liderar o caminho para a tão necessária conclusão da 
Luta, e também que era o “Líder Supremo” que seus compatriotas precisavam para 
resolver suas questões – pois, de fato, muitos problemas haviam se acumulado. Alguns 
até projetaram em Kapodistrias a imagem de um eleito por Deus, que trabalharia para 
o país como seu redentor e salvador3, pois era tão necessária a sua aceitação pelo 
povo, como a sua aprovação perante Deus. Naturalmente, não podemos saber até que 
ponto essas opiniões expressaram a vontade coletiva ou a opinião pública. Entretanto, 
podemos aceitar que, após vários anos de guerra, muitos gregos desejassem o 
aparecimento na cena política grega de um líder carismático que fornecesse soluções 
mágicas para seus problemas.

Por outro lado, sabe-se, entretanto, que Kapodistrias, além de suas vantagens, 
tinha uma séria “desvantagem”: ele estava ligado à corte do czar, fato que despertou a 
suspeita não só dos britânicos, mas também dos não “russófilos” gregos, que obviamente 
estavam preocupados com sua possível identificação com o partido russo, ou seja, com 
os Napeos [terminologia inspirada no sobrenome do fanático russófilo, de origem da 
ilha de Corfu, e apoiador do Kapodistrias Napas]. Os núcleos dos chamados partidos 
gregos “estrangeiros” (que mantiveram papéis importantes por quase toda a duração 
do reinado de Otto)4 já haviam sido formados. Afinal, foram os Napeos que apoiaram 
fortemente a candidatura de Kapodistrias em Troizina, e seu líder, o conhecido general 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ:  
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ελπίδα Κ. Βόγλη

Το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας (1776-1831), απόφοιτος του πανεπιστημίου της Πάντοβα και 

στενός συνεργάτης και δεύτερος υπουργός εξωτερικών του τσάρου Αλέξανδρου Α´, ήταν ο 

πιο έμπειρος Έλληνας διπλωμάτης1 και ήταν πράγματι διάχυτη η εντύπωση (αναφέρεται σε 

εφημερίδες και επιστολές της εποχής) ότι, εάν επιδείκνυε τον απαραίτητο ‘ηρωισμό’ στο τραπέζι 

των διαπραγματεύσεων, θα μπορούσε να εξελιχθεί στον πολυπόθητο ηγέτη που δεν είχε αναδείξει 

ως τότε η Ελληνική Επανάσταση2. Στις ελληνικές εφημερίδες μέχρι την εκλογή του αναφερόταν 

ότι ήταν «ο κατάλληλος ανήρ» που θα οδηγούσε στην πολυπόθητη ολοκλήρωση του Αγώνα και 

επίσης ότι ήταν ο «Ανώτατος Άρχων» που χρειάζονταν οι συμπατριώτες του για την επίλυση των 

προβλημάτων τους –γιατί πράγματι είχαν συσσωρευτεί πολλά προβλήματα. Ορισμένοι μάλιστα 

πρόβαλαν τον Καποδίστρια ως εκλεκτό του Θεού ο οποίος θα εργαζόταν υπέρ της χώρας ως 

λυτρωτής και σωτήρας της3, γιατί ήταν σκόπιμο να έχει εξασφαλίσει την αποδοχή αλλά και 

την έγκριση του Θεού. Φυσικά, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό οι απόψεις αυτές 

εξέφραζαν τη συλλογική βούληση ή την κοινή γνώμη. Μπορούμε όμως να δεχτούμε ότι μετά 

από αρκετά χρόνια πολέμου ήταν πολλοί οι Έλληνες που εύχονταν να εμφανιστεί στην ελληνική 

πολιτική σκηνή ένας χαρισματικός ηγέτης που θα έδινε μαγικές λύσεις στα προβλήματα τους.

Από την άλλη πλευρά όμως είναι γνωστό ότι ο Καποδίστριας πέρα από τα προτερήματά 

του είχε και ένα σοβαρό «μειονέκτημα»: συνδεόταν με την Αυλή του τσάρου, γεγονός που δεν 

εξήρε μόνο την καχυποψία των Βρετανών αλλά και των μη ρωσόφιλων Ελλήνων που προφανώς 

ανησυχούσαν για την πιθανή ταύτισή του με το ρωσικό κόμμα, δηλαδή τους Ναπαίους [όρος 

εμπνευσμένος από το επώνυμο του φανατικού ρωσόφιλου και υποστηρικτή του Καποδίστρια, 

από την Κέρκυρα, Νάπα]. Ήδη είχαν σχηματιστεί οι πυρήνες των λεγόμενων «ξενικών» ελληνικών 

κομμάτων (που επρόκειτο να διατηρούν σημαντικούς ρόλους σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της 

βασιλείας του Όθωνα)4. Οι Ναπαίοι, άλλωστε, ήταν αυτοί που στήριξαν ένθερμα την υποψηφιότητα 

του Καποδίστρια στην Τροιζήνα και ο ηγέτης τους, ο γνωστός στρατηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 
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δεν δίστασε να περικυκλώσει με τους άνδρες τους την Εθνοσυνέλευση για να διασφαλίσει την 

εκλογή του. Τελικά η εκλογή του Καποδίστρια πραγματοποιήθηκε με τη συναίνεση όχι μόνον 

ρωσόφιλων αλλά 191 πληρεξουσίων, ανεξάρτητα από τις κομματικές τοποθετήσεις τους και σε 

αυτήν τη στάση τους οδηγήθηκαν υπό την πίεση των δυσάρεστων ειδήσεων για την εξέλιξη της 

πολιορκίας της Αθήνας λίγο πριν την πτώση της στα χέρια του εχθρού.

Με άλλα λόγια ποια ήταν τα κατά κοινή αποδοχή προτερήματα του Καποδίστρια που 

προφανώς λειτούργησαν και ως κριτήρια που του εξασφάλισαν τη συναίνεση της πλειοψηφίας; 

Αναμφίβολα ήταν η διπλωματική του εμπειρία και η διεθνής του φήμη. Επίσης ήταν η 

προσδοκία των περισσότερων ότι θα κυβερνούσε με βάση τους ισχύοντες νόμους. Δηλαδή με 

το Προσωρινό Πολίτευμα του 1823, όπως όριζε το σχετικό Ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης. Αλλά 

τις επόμενες μέρες, παρά τις διαμαρτυρίες των αγγλόφιλων και κυρίως των πληρεξουσίων 

της Ύδρας, των Σπετσών και των Ψαρών, αποφασίστηκε η ψήφιση νέου συντάγματος, που 

θα παραχωρούσε διευρυμένες δικαιοδοσίες στον Κυβερνήτη. Έτσι σχεδιάστηκε το τρίτο 

πολίτευμα και ίσως αυτή η μεσολάβηση του αγγλικού κόμματος ήταν η αιτία που έγινε δεκτό 

χωρίς σοβαρές αντιδράσεις το αίτημα του Καποδίστρια να ανασταλεί η ισχύς του συντάγματος 

και να του παραχωρηθούν έκτακτες εξουσίες μέχρι τη σύγκληση νέας Εθνοσυνέλευσης.  

Εξάλλου, τα επιχειρήματα που πρόβαλε ο ίδιος για να στηρίξει αυτό το αίτημά του, 

υπό τις συνθήκες που επικρατούσαν παρουσιάζονταν αρκετά πειστικά. Αν και οι πολεμικές 

επιχειρήσεις φαίνονταν να εξελίσσονται υπέρ των Ελλήνων, το μεγαλύτερο μέρος της 

Στερεάς Ελλάδας παρέμενε στα χέρια του εχθρού. Η οικονομία της επαναστατημένης 

χώρας βρισκόταν σε εξαιρετικά κακή κατάσταση και οι απλήρωτοι στρατιώτες ήταν σχεδόν 

ανεξέλεγκτοι. Η ληστεία στη στεριά και η πειρατεία στη θάλασσα είχαν αποδεκατίσει τον 

πληθυσμό της επαναστατημένης χώρας και προκαλούσαν δυσάρεστες εντυπώσεις στην 

Ευρώπη, ενώ ο υποτυπώδης και εμβρυακός διοικητικός μηχανισμός που είχε συγκροτηθεί τα 

προηγούμενα χρόνια βρισκόταν πια σε κατάσταση διάλυσης. Υπό την πίεση των παραπάνω 

αναγκών ορίστηκαν οι επιδιώξεις του πολιτικού προγράμματος του Κυβερνήτη. Απαραίτητες 

θεωρήθηκε, λοιπόν, η συγκεντρωτική διοίκηση, που θα εγγυόταν την πολιτική σταθερότητα, 

η εξυγίανση του στρατού και πάνω από όλα η αναζήτηση τρόπων για την ανάκαμψη της 

ελληνικής οικονομίας. 

Theodoros Kolokotronis, não hesitou em cercar a Assembleia Nacional com seus 

homens para garantir sua eleição. No final, a eleição de Kapodistrias foi realizada com 

o consentimento não só dos russófilos, mas de 191 deputados, independentemente de 

suas filiações partidárias, sendo eles levados a essa posição sob a pressão das notícias 

desagradáveis sobre o desenvolvimento do cerco de Atenas, pouco antes da cidade cair 

em mãos inimigas.

Em outras palavras, quais foram os méritos comumente aceitos de Kapodistrias 

que aparentemente serviram como critérios que garantiram o consenso da maioria? 

Sem dúvida, foi sua experiência diplomática e sua reputação internacional. Era 

também a expectativa da maioria das pessoas de que ele governaria de acordo com as 

leis existentes. Isto é, sob a Constituição Provisória de 1823, conforme estipulado pela 

resolução pertinente da Assembleia Nacional. Contudo, nos dias seguintes, apesar dos 

protestos dos anglófilos e especialmente dos deputados das ilhas de Hidra, Spetses 

e Psará, foi decidido aprovar uma nova constituição, que concederia a ampliação de 

poderes ao Governador. Assim, a Terceira Constituição foi concebida, e talvez essa 

intercessão do partido inglês tenha sido a razão pela qual Kapodistrias solicitou que a 

constituição fosse suspensa e que lhe fossem concedidos poderes extraordinários, até a 

convocação de uma nova Assembleia Nacional, pedido que foi aceito sem reações sérias.

Além disso, os argumentos que ele apresentou em apoio a esse pedido, dadas as 

circunstâncias, pareciam ser bastante convincentes. Embora as operações militares 

parecessem estar progredindo em favor dos gregos, a maior parte da Grécia Central 

permaneceu nas mãos do inimigo. A economia do país rebelado estava em ruínas 

e os soldados, que não estavam sendo remunerados, eram quase incontroláveis. 

O roubo em terra e a pirataria no mar dizimaram a população do país e causaram 

uma má impressão na Europa, enquanto o aparato administrativo rudimentar e 

embrionário que havia sido criado nos anos anteriores encontrava-se, à época, em 

estado de desintegração. Sob a pressão das necessidades anteriormente mencionadas, 

foram definidos os objetivos do programa político do Governador. Consideraram-se 

necessárias, portanto, a administração centralizada, que garantiria a estabilidade 

política, a consolidação do exército e, sobretudo, a busca de formas de revitalizar a 

economia grega. 
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h ανασυγκροτηση τησ κοινωνιασ των πολιτων, οι θεσμοι,  
το δημογραφικο ζητημα, η οικονομια

Στην αφετηρία του πολιτικού προγράμματος του Κυβερνήτη βρισκόταν η επιδίωξη της 

αξιοποίησης των δυνάμεων και της συλλογικότητας του εθνικού σώματος που συνδυαζόταν 

με το σχέδιό του να συγκροτήσει ένα υποτυπώδες υπό τις τότε κρατούσες συνθήκες ελληνικό 

προξενικό δίκτυο. Και αυτό το πολιτικό βήμα κατείχε αναπόφευκτα καίρια θέση στη διπλωματική 

υποστήριξη του ελληνικού ζητήματος. Μετά τους ναπολεόντειους πολέμους οι περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες συστηματοποιούσαν το θεσμικό πλαίσιο των προξενικών δικτύων τους 

μέσω του οποίου η υπεράσπιση που προσέφεραν στους ομοεθνείς τους ξεπερνούσε τα όρια της 

επικράτειας τους, δημιουργώντας εθνικές νησίδες πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων5. 

Με την ίδια λογική ο Καποδίστριας περιέλαβε στις προτεραιότητές του, προκειμένου να 

διευκολύνει την εν εξελίξει ακόμη διαδικασία αναγνώρισης της νόμιμης ύπαρξής της Ελλάδας 

από τις Δυνάμεις τη δημιουργία ενός τουλάχιστον ελληνικού προξενείου. Κατά την επίσκεψή 

του λοιπόν στη Μάλτα – και κομβικό σημείο του μεσογειακού εμπορίου – διαπραγματεύτηκε 

τον διορισμό ως πρώτου Έλληνα προξένου του Βρετανού εμπόρου Thomas MacGill. Αν και η 

προσπάθεια του δεν είχε συνέχεια, ο MacGill υπήρξε άτυπα – εφόσον δεν διέθετε την έγκριση 

του Βρετανού αρμοστή – ο μοναδικός προξενικός πράκτορας της χώρας ως τον Μάρτιο του 1833 

(και ήταν επίσης ο πρώτος που διορίστηκε επίσημα από την Αντιβασιλεία)6. 

Παράλληλα, οι επιδιώξεις του Κυβερνήτη απέναντι στους Έλληνες του εξωτερικού έγιναν 

γνωστές πριν ακόμη ο ίδιος φτάσει στην Ελλάδα. Από τον Ιούλιο του 1827, που έφυγε από την 

Πετρούπολη, ξεκινώντας την περιήγησή του στις σημαντικότερες πρωτεύουσες της Ευρώπης 

για να διερευνήσει τις διαθέσεις των Δυνάμεων στο ενδεχόμενο της σύναψης νέου δανείου και 

τα περιθώρια που ο ίδιος είχε στο πεδίο της χάραξης ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, φρόντισε 

να έρθει σε επαφή με επιφανείς Έλληνες της διασποράς. Προφανώς υπολόγιζε στην  οικονομική 

συνδρομή που θα μπορούσε να πετύχει τουλάχιστον από τους ευπορότερους υπό τη μορφή είτε 

πατριωτικής χορηγίας είτε εράνων (αφού η προσέλκυση ομογενειακών κεφαλαίων ήταν ακόμη 

αδύνατη ενόσω συνεχιζόταν ο πόλεμος). Έτσι, οι πρώτες χρηματικές ενισχύσεις κατέφθασαν 

από την ελληνική παροικία της Οδησσού και στη συνέχεια από τα Επτάνησα.

Από την άλλη όμως ο Καποδίστριας δεν έκρυβε το ενδιαφέρον του για την προσέλκυση 

στη χώρα ικανών ομογενών που θα μπορούσαν να στελεχώσουν τον διοικητικό μηχανισμό. 

Εξάλλου, η πρόσκληση ομογενών στην επαναστατημένη χώρα αποτελούσε ανοικτό ζήτημα 

από τα αρχικά στάδια του Αγώνα και είναι γνωστό πως αρκετοί Φιλέλληνες είχαν υποδείξει 

reconstruindo a sociedade civil, as instituições, a demografia, 
a economia

No ponto de partida do programa político do Governador estava a busca pela 
utilização das forças e do coletivismo do corpo nacional, o que foi combinado com 
seu plano de estabelecer uma rede consular grega rudimentar sob as condições 
que vigoravam à época. E esse passo político representou, inevitavelmente, um 
posicionamento chave no apoio diplomático à questão grega. Após as guerras 
napoleônicas, a maioria dos países europeus sistematizou a estrutura institucional 
de suas redes consulares através da qual a defesa que ofereciam a seus compatriotas 
ultrapassava as fronteiras de seu território, criando ilhas nacionais de interesses 
políticos e econômicos5. Da mesma forma, Kapodistrias incluiu entre suas prioridades, 
a fim de facilitar o processo ainda em curso de reconhecimento da existência legal da 
Grécia pelas potências, a criação de pelo menos um consulado grego. Durante sua 
visita a Malta – um centro do comércio mediterrâneo – ele negociou a nomeação do 
comerciante britânico Thomas MacGill como o primeiro cônsul grego. Embora seu 
esforço não tenha sido acompanhado, MacGill foi informalmente – já que não teve a 
aprovação do comissário britânico – o único agente consular no país até março de 1833 
(e foi também o primeiro a ser formalmente nomeado pela Regência)6.

Ao mesmo tempo, as ambições do Governador em relação aos gregos no exterior 
tornaram-se conhecidas mesmo antes de sua chegada à Grécia. A partir de julho 
de 1827, quando deixou Petersburgo, e começando sua viagem pelas capitais mais 
importantes da Europa para investigar o estado de espírito das potências quanto à 
possibilidade de concluir um novo empréstimo e a margem de manobra que tinha no 
campo da política externa grega, ele certificou-se de fazer contato com proeminentes 
gregos da diáspora. Ele estava obviamente contando com a assistência financeira que 
poderia obter pelo menos dos mais prósperos na forma de patrocínio patriótico ou 
de levantamento de fundos ( já que ainda era impossível atrair fundos de expatriados 
enquanto a guerra estava em curso). Assim, a primeira ajuda financeira chegou da 
comunidade grega de Odessa e depois das Ilhas Jônicas.

Por outro lado, porém, Kapodistrias não fez segredo de seu interesse em atrair 
para o país expatriados competentes que poderiam ser empregados no aparelho 
administrativo. Além disso, o convite para o retorno dos gregos da diáspora ao país 
revolucionário foi uma questão aberta desde os estágios iniciais da Luta e é sabido 
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επανειλημμένα στις ελληνικές κυβερνήσεις τον θετικό αντίκτυπο που θα είχε για την 

Επανάσταση, η «επιστροφή» των Ελλήνων της Ευρώπης. Ωστόσο, μετά από το πρώτο κύμα 

Ελλήνων μεταναστών ή φοιτητών που κατέφτασαν στις υπό τα όπλα επαρχίες από την Ευρώπη 

το 1821 ή το 1822, οι ελληνικές κυβερνήσεις και οι εθνοσυνελεύσεις όχι μόνο δεν κατάφεραν να 

προκαλέσουν την άφιξη περισσότερων αλλά μετά βίας μόλις μπορούσαν να αποτρέψουν την 

διαφυγή Ελλήνων στα γειτονικά Επτάνησα ή το εξωτερικό. 

Στο μεταξύ η χώρα παρέμενε αραιοκατοικημένη, γεγονός που μακροπρόθεσμα 

φαινόταν να μειώνει ακόμη περισσότερο τα ήδη περιορισμένα περιθώρια της οικονομικής 

της ανάκαμψης. Το σημαντικότερο, ωστόσο, ήταν ότι δεν υπήρχαν πολλοί Έλληνες με 

ειδικές γνώσεις ικανοί να στελεχώσουν τις υπηρεσίες της διοίκησης, της δικαιοσύνης, της 

βασικής και τεχνικής εκπαίδευσης και άλλων υπηρεσιών. Σημαντική ήταν επίσης η έλλειψη 

Ελλήνων που θα μπορούσαν να συστήσουν στη χώρα «σημαντικά καταστήματα, συντείνοντα 

εις την πρόοδον των τεχνών, του εμπορίου, των επιστημών και της βιομηχανίας». Για αυτόν 

τον λόγο αυτό η ίδρυση τέτοιων καταστημάτων αποτέλεσε κριτήριο για τη διευκόλυνση της 

πολιτογράφησης αλλοεθνών αλλοδαπών στις σχετικές διατάξεις του συντάγματος του 1827, 

ενώ παρόμοιες περίπου προϋποθέσεις είχαν περιληφθεί και στο Πολίτευμα του 1823. Δεν ήταν 

τυχαίο επίσης το γεγονός ότι, καθώς η άφιξη του Καποδίστρια στη χώρα και οι εξελίξεις της 

διπλωματίας φαίνονταν να εγγυώνται την αποκατάσταση της τάξης και της ευνομίας, πολλοί 

αλλοδαποί εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την ίδρυση 

επιχειρήσεων στη νεοσύστατη Ελλάδα. 

Αν και η μοναδική επίσημη απογραφή του πληθυσμού της χώρας την περίοδο αυτή – η 

πρόχειρη απογραφή που επιχείρησε ο Καποδίστριας το 1828– δεν περιλαμβάνει πληροφορίες για 

την παρουσία αλλοδαπών ή πολιτογραφημένων αλλοεθνών ούτε στοιχεία για τα επαγγέλματα 

των κατοίκων της χώρας, άλλες πηγές συγκαταλέγουν ανάμεσα στους Ευρωπαίους που ίδρυσαν 

ή ενδιαφέρθηκαν να συστήσουν καταστήματα ή εταιρείες στην Ελλάδα του Καποδίστρια, 

και ορισμένους Επτανήσιους. Πράγματι οι προσκλήσεις που απηύθυνε ο Κυβερνήτης στους 

Επτανήσιους αλλά και στους Έλληνες της Ευρώπης έτυχαν αξιοσημείωτης απήχησης, ίσως 

υπό την επίδραση του γεγονότος ότι και ο ίδιος ήταν Επτανήσιος Έλληνας της Ευρώπης. Όχι 

σπάνια μάλιστα έδειχνε την υποστήριξή του προς όσους Επτανησίους ή Ευρωπαίους Έλληνες, 

όπως αναφέρονται συχνά, επέλεγαν να ακολουθήσουν τον δρόμο που θα τους οδηγούσε στην 

Ελλάδα. Ειδικά οι εκθέσεις του Βρετανού αρμοστή των νησιών του Ιονίου περιλαμβάνουν 

πλήθος πληροφοριών σε σχέση με την άφιξη Επτανησίων και άλλων ετεροχθόνων Ελλήνων και 

την απασχόλησή τους στις υπηρεσίες της ελληνικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με μια πληροφορία, 

ο Καποδίστριας, στα τέλη του καλοκαιριού του 1828, δήλωσε ότι θα ενίσχυε με κάθε τρόπο 

que vários fililenos haviam repetidamente apontado aos governos gregos o impacto 
positivo que o “retorno” dos gregos da Europa teria sobre a Revolução. Entretanto, 
após a primeira onda de imigrantes ou estudantes gregos que chegaram da Europa às 
províncias sob as armas, em 1821 e 1822, os governos e assembleias de etnias gregas, 
não só não conseguiram induzir a chegada de mais diaspóricos, mas mal conseguiram 
impedir a fuga dos gregos para as ilhas Jônicas vizinhas ou para o exterior. 

Entretanto, o país permaneceu pouco povoado, o que, a longo prazo, pareceu 
reduzir ainda mais o já limitado espaço de recuperação econômica. E o mais relevante, 
no entanto, é ressaltar que não havia muitos gregos com habilidades especiais capazes 
de prover a administração, o judiciário, a educação básica e técnica e outros serviços. 
Havia também uma escassez significativa de gregos que podiam construir no país 
“instituições importantes, que contribuíssem para o avanço das artes, do comércio, 
das ciências e da indústria”. Por essa razão, o estabelecimento de tais instituições era 
um critério para facilitar a naturalização de estrangeiros nas disposições relevantes da 
Constituição de 1827, enquanto que condições semelhantes haviam sido incluídas na 
Constituição de 1823. Também não foi coincidência que, com a chegada de Kapodistrias 
ao país e com os desenvolvimentos no campo diplomático, a restauração da lei e da 
ordem pareciam estar asseguradas, o que resultou no fato de que muitos estrangeiros 
passassem a demonstrar interesse em exercer sua profissão ou estabelecer negócios 

na Grécia recém-estabelecida. 

Embora o único censo oficial da população do país durante esse período –  
o censo rudimentar tentado por Kapodistrias em 1828 – não inclua informações sobre 
a presença de estrangeiros ou estrangeiros naturalizados ou dados sobre as ocupações 
dos habitantes do país, outras fontes incluem entre os europeus que se estabeleceram 
ou estavam interessados em estabelecer lojas ou empresas na Grécia de Kapodistrias, 
alguns cidadãos da Jônia. De fato, os convites feitos pelo Governador aos gregos 
jônicos e europeus foram bem recebidos, talvez sob a influência do fato de que ele 
mesmo era um grego jônico da Europa. Ele mostrou frequentemente seu apoio àqueles 
gregos jônicos ou europeus, como eram frequentemente referidos, que escolheram 
seguir o caminho que os levaria à Grécia. Em particular, os relatórios do Comissário 
britânico das Ilhas Jônicas contêm uma riqueza de informações em relação à chegada 
de habitantes da Jônia e de outros gregos da diáspora e seu emprego nos serviços 
do governo grego. De acordo com um relato, Kapodistrias, no final do verão de 1828, 
declarou que encorajaria de todas as maneiras a imigração de gregos de todos os cantos 
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τη μετανάστευση Ελλήνων από κάθε γωνιά της Ευρώπης και ότι με μεγάλη ικανοποίηση θα 

δεχόταν, όσο το δυνατό περισσότερους Επτανήσιους, προκειμένου οι ομογενείς μετανάστες 

κάθε επαγγέλματος να γίνουν οι «δάσκαλοι των Ελλήνων». 

Ωστόσο, οι περισσότερες προσπάθειες ερμηνείας της πολιτικής του Κυβερνήτη σε ό,τι 

αφορά την προσέλκυση στη χώρα Ευρωπαίων ή Επτανησίων Ελλήνων συνήθως παρακάμπτουν 

την επιδίωξή του να συγκροτήσει μια αστική τάξη επαγγελματιών και υπαλλήλων της διοίκησης 

από Έλληνες την καταγωγή ανεξάρτητα από την τοπική τους προέλευση, συνεχίζοντας στην 

ουσία την πολιτική που είχε προαναγγελθεί, αλλά είχε εφαρμοστεί εν μέρει μόνο, και όχι 

απαραίτητα αποτελεσματικά, από τα αρχικά στάδια του Αγώνα. Αξίζει να αναφερθεί μάλιστα 

ότι μια πενταετία περίπου, όταν μετά την εγκαθίδρυση της βασιλείας του Όθωνα συζητήθηκε εκ 

νέου το ενδεχόμενο της χάραξης μιας πολιτικής για την προσέλκυση μεταναστών στο ελληνικό 

κράτος και φάνηκε πως οι προθέσεις της Αντιβασιλείας επικεντρώνονταν στους αλλοεθνείς 

μετανάστες, οι απόψεις τόσο των φιλελεύθερων όσο και των συντηρητικών Ελλήνων σχεδόν 

ταυτίζονταν με τις ιδέες που είχε εκφράσει πρώτος ο Κυβερνήτης υπέρ των ομογενών 

μεταναστών – τότε βέβαια στο επίκεντρο του ελληνικού ενδιαφέροντος βρίσκονταν κατά κύριο 

λόγο οι αλύτρωτοι παρά οι Ευρωπαίοι ή οι Επτανήσιοι Έλληνες.

η διπλωματια και η εξωτερικη πολιτικη 

Βέβαια, το ζήτημα στο οποίο αναμενόταν να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του αφορούσε 

τα ελληνικά σύνορα. Είχε προηγηθεί η Πρεσβευτική Διάσκεψη του Πόρου και η κυριότερη 

ελληνική επιτυχία μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν πως είχε αρχίσει να απομακρύνεται ο κίνδυνος η 

μελλοντική Ελλάδα να περιοριστεί στην Πελοπόννησο και τα γύρω νησιά του Αιγαίου Πελάγους. 

Μάλιστα σημαντική πρόταση στη Διάσκεψη του Πόρου ήταν η επιβολή κληρονομικού ηγεμόνα 

στην Ελλάδα – θέμα που είχαν συζητήσει οι ξένοι πρεσβευτές κατά τις συναντήσεις τους με τον 

Καποδίστρια πριν ακόμη φτάσουν στον Πόρο και είχαν διαπιστώσει πως και η δική του άποψη 

ήταν θετική. Αξίζει να τονιστεί πως τον Δεκέμβριο του 1828, ο Καποδίστριας είχε εκφράσει την 

προσδοκία του να επιλεχθεί ως ηγεμόνας της χώρας ο Λεοπόλδος του Σαξ-Κοβούργου. Όπως 

ακριβώς και έγινε. Με νέο πρωτόκολλο τον Μάρτη του 1829 οι Δυνάμεις αναγνώρισαν τον 

θεσμό του κληρονομικού ηγεμόνα της Ελλάδας ενώ παράλληλα αξίωναν γενική αμνηστία και 

ανακωχή καθώς και τον σχεδιασμό της αμοιβαίας μετανάστευσης Ελλήνων και Μουσουλμάνων 

ως μακροπρόθεσμη εγγύηση της ειρήνης. Η αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Ελλάδας 

da Europa e que ficaria muito feliz em receber o maior número possível de habitantes 
das ilhas jônicas, para que os imigrantes expatriados de cada profissão pudessem se 
tornar os “professores dos gregos”.

Entretanto, a maioria das tentativas de interpretar a política do Governador 
de atrair gregos europeus ou habitante das ilhas Jônicas para o país geralmente 
negligenciam seu desejo de estabelecer uma classe burguesa de profissionais e 
funcionários administrativos de origem grega independentemente de suas origens 
locais, em essência dando continuidade à política que havia sido anunciada, mas 
que havia sido implementada apenas parcialmente, e não necessariamente de forma 
eficaz, desde os estágios iniciais da Luta. De fato, vale mencionar que cerca de cinco 
anos após o estabelecimento do reinado de Otto, quando a possibilidade de elaborar 
uma política para atrair imigrantes ao Estado grego foi novamente discutida, e parecia 
que as intenções da Regência estavam focalizadas nos imigrantes estrangeiros, as 
opiniões dos gregos liberais e conservadores eram quase idênticas às ideias expressas 
pela primeira vez pelo Governador a favor dos imigrantes de origem grega – naquela 
época, é claro, o foco do interesse grego era principalmente nos gregos ainda não 
libertos e não nos gregos europeus ou jônicos.

diplomacia e política externa

Naturalmente, a questão sobre a qual Kapodistrias deveria focar seu interesse 
era a que dizia respeito às fronteiras gregas. Fora precedida a Conferência de 
Embaixadores de Poros, e a principal conquista grega em tal contexto foi a de que 
o perigo de a futura Grécia ficar confinada ao Peloponeso e às ilhas vizinhas do Mar 
Egeu começava a ser removido. De fato, uma proposta importante na Conferência 
de Poros foi a imposição de um soberano hereditário na Grécia – um assunto que os 
embaixadores estrangeiros haviam discutido durante suas reuniões com Kapodistrias 
antes mesmo de chegarem a Poros e  haviam descoberto que a opinião do Governador 
também era positiva. Vale ressaltar que, em dezembro de 1828, Kapodistrias havia 
expressado sua expectativa de que Leopoldo de Saxe-Coburgo seria escolhido como 
soberano do país. O que de fato aconteceu. Por um novo protocolo em março de 
1829, as potências reconheceram a instituição do soberano hereditário da Grécia e ao 
mesmo tempo exigiram uma anistia geral e armistício, assim como o planejamento da 
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επιτεύχθηκε μετά τις κρίσιμες εξελίξεις των επόμενων μηνών του 1829 που παρουσίαζαν πιθανό 

να κερδίσει η Ρωσία προνόμια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που προοδευτικά έχανε τις 

δυνάμεις της. Για να ανατρέψει τότε αυτόν τον κίνδυνο, η Βρετανία συμφώνησε στη λύση της 

ίδρυσης ανεξάρτητου ελληνικού κράτους για να διεκδικεί ερείσματα και πολιτική επιρροή στην 

περιοχή. Έτσι, στις 22 Ιανουαρίου/3 Φεβρουαρίου 1830 η Διάσκεψη του Λονδίνου προέβη στην 

υπογραφή τριών πρωτοκόλλων. Το πρώτο ανακήρυττε την ‘εντελή ανεξαρτησίαν’ του ελληνικού 

κράτους, στο οποίο δεν περιλαμβανόταν η Ακαρνανία και τμήμα της Αιτωλίας, αλλά εντασσόταν 

η Εύβοια, η Σκύρος και οι Κυκλάδες. Με το δεύτερο πρωτόκολλο οριζόταν «Ηγεμών Κυρίαρχος 

της Ελλάδος» ο Λεοπόλδος του Σαξ Κοβούργου, αν και δεν είχαν γίνει δεκτοί οι όροι του για 

την παραχώρηση και της Κρήτης στην Ελλάδα. Το τρίτο πρωτόκολλο, που υπογράφηκε κατ’ 

απαίτηση της Γαλλίας, αφορούσε την προστασία των Καθολικών της ελεύθερης χώρας και τον 

σεβασμό της δογματικής τους ιδιαιτερότητας7.

Εικοσιπέντε μέρες  αργότερα ο Λεοπόλδος του Σαξ Κοβούργου ανήγγειλε στον Καποδίστρια 

ότι αποδέχθηκε την εκλογή του και ότι εξουσιοδοτούσε τον ίδιο να συνεχίσει απερίσπαστος το 

έργο του στην Ελλάδα. Τον Μάρτιο 1830 εξασφαλίστηκε η υπόσχεση της Βρετανίας ότι η ίδια 

θα εγγυηθεί τους τόκους ενός δανείου 500.000 αγγλικών λιρών υπέρ του Ηγεμόνα της Ελλάδας. 

Προφανώς αυτή η βρετανική χειρονομία, οφειλόταν στο γεγονός ότι την ελληνική οικονομία 

στήριζαν σε μεγάλο βαθμό τότε οι ρωσικές και γαλλικές μηνιαίες συνδρομές και σίγουρα δεν 

ικανοποίησε τον Λεοπόλδο. Αντίθετα αυτός επιθυμούσε τη χορήγηση μεγαλύτερου δανείου 

με την εγγύηση της Διάσκεψης και όχι αποκλειστικά μιας Δύναμης, στόχος για την επίτευξη 

του οποίου συνέχιζε τις διαπραγματεύσεις, που στην ουσία είχε ξεκινήσει το προηγούμενο 

έτος ο Καποδίστριας. Έχει συζητηθεί έντονα η επιρροή που ασκούσε ο Κυβερνήτης στον 

εκλεγμένο Ηγεμόνα της χώρας μέχρι τη στιγμή της παραίτησής του. Τον ενημέρωνε αναλυτικά 

για τις υποθέσεις της Ελλάδας, μεταφέροντας έτσι και τις προσωπικές του απόψεις για την 

εξωτερική πολιτικής που θεωρούσε επωφελέστερη. Από τον Απρίλη του 1830 διατηρούσε 

συχνή αλληλογραφία μαζί του, μέσω της οποίας του περιέγραφε τις πολιτικές αντιλήψεις και 

τις συνήθειες των Ελλήνων8. Τον Μάρτιο του 1830 ο Κυβερνήτης δεν δίστασε να περιγράψει 

διεξοδικά στον Λεοπόλδο και πολιτικές συγκρούσεις που δίχαζαν τους Έλληνες και καθιστούσαν 

αδήριτη την ανάγκη συγκεντρωτικής διοίκησης. Παράλληλα επεσήμανε τις φιλελεύθερες 

διαθέσεις των Ελλήνων ως απόρροια της Επανάστασής τους. Πρόκειται για την περίφημη 

επιστολή του Κυβερνήτη, που συζητήθηκε όσο λίγα κείμενα της εποχής, και η οποία θεωρήθηκε 

από την αντιπολίτευση πως προδίκαζε την παραίτηση του Ηγεμόνα. Σ’ αυτήν την επιστολή του 

ο Κυβερνήτης διευκρίνιζε ότι η φτώχεια ήταν ίσως το σοβαρότερο κοινωνικό πρόβλημα και 

απαιτούσε την άσκηση φιλολαϊκής πολιτικής εκ μέρους του βασιλιά που φυσικά δεν θα έπρεπε 

migração mútua de gregos e muçulmanos como uma garantia de paz a longo prazo. 
O reconhecimento da independência grega foi alcançado após os desenvolvimentos 
cruciais dos meses seguintes de 1829, que apresentaram a possibilidade de a Rússia 
ganhar privilégios no Império Otomano, que estava perdendo progressivamente seus 
poderes. Para então frustrar esse perigo, a Grã-Bretanha concordou com a solução de 
estabelecer um Estado grego independente para reivindicar bases de apoio e influência 
política na região. Assim, em 22 de janeiro / 3 de fevereiro de 1830, a Conferência de 
Londres assinou três protocolos. O primeiro proclamou a “independência completa” do 
Estado grego, que não incluía Acarnânia e parte de Etólia, mas incluía Eubeia, Skiros 
e as Cíclades. O segundo protocolo designou Leopoldo de Saxe-Coburgo como “Rei 
da Grécia”, embora suas condições para a cessão de Creta à Grécia não tenham sido 
aceitas. O terceiro protocolo, assinado a pedido da França, dizia respeito à proteção 
dos católicos do país livre e ao respeito por sua particularidade doutrinária 7.

Vinte e cinco dias depois, Leopoldo de Saxe-Coburgo anunciou a Kapodistrias 
que havia aceitado sua eleição e que o autorizava a continuar sem impedimentos seu 
trabalho na Grécia. Em março de 1830, a Grã-Bretanha prometeu que garantiria os juros 
de um empréstimo de 500.000 libras inglesas em favor do Rei da Grécia. Aparentemente, 
esse gesto britânico devia-se ao fato de que a economia grega era então amplamente 
apoiada pelas contribuições mensais russas e francesas, que certamente não seriam 
suficientes para Leopoldo. Pelo contrário, Kapodistrias queria um empréstimo maior 
garantido pela Conferência e não exclusivamente por uma potência, objetivo pelo qual 
ele prosseguiu as negociações que de fato haviam sido iniciadas no ano anterior por 
Kapodistrias. A influência que o Governador exerceu sobre o rei eleito do país até o 

momento de sua demissão tem sido calorosamente debatida. Kapodistrias o manteve 
informado em detalhes sobre os assuntos da Grécia, transmitindo assim sua visão 
pessoal sobre a política externa que ele considerava mais vantajosa. A partir de abril 
de 1830, manteve uma correspondência frequente com ele, através da qual apresentou-
lhe os pontos de vista e hábitos políticos dos gregos8. Em março de 1830, o Governador 
não hesitou em descrever longamente a Leopoldo sobre os conflitos políticos que 
dividiam os gregos, o que tornava imperativa a necessidade de uma administração 
centralizada. Ao mesmo tempo, ele apontou os ânimos liberais dos gregos, como 
resultado de sua Revolução. Esta foi a famosa carta do Governador, a mais discutida 
dentre os outros poucos textos da época, e que foi interpretada pela oposição como um 
convite à renúncia do príncipe. Nessa carta, o Governador deixou claro que a pobreza 
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να διάγει πολυτελή βίο ή να διατηρεί πολυδάπανη Αυλή. Προσέθετε επίσης ο Κυβερνήτης ότι 

με βάση τις εμπειρίες του θα χρειάζονταν α´) η μεταστροφή του Λεοπόλδου στην ορθοδοξία, 

β´) η αναγνώριση εκ μέρους του τις αρχές του δικαίου που είχαν κατοχυρώσει οι επαναστατικές 

εθνοσυνελεύσεις και η προστασία των ελληνικών δικαιωμάτων που υπόσχονταν τα Ψηφίσματα 

της Δ´ Εθνοσυνέλευσης και γ´) η παραχώρηση συντάγματος. 

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Κυβερνήτης ήθελε να εξαπατήσει τον 

Λεοπόλδο ή να τον οδηγήσει σε παραίτηση. Τις φήμες όμως που ήθελαν τον Καποδίστρια να 

οδηγεί τον εκλεγμένο Ηγεμόνα της Ελλάδας σε παραίτηση προκειμένου να αναλάβει ο ίδιος στη 

θέση του την απόλυτη εξουσία της χώρας, διακινούσε ακόμη και ο πρεσβευτής της Βρετανίας, 

Έντουαρντ Ντώκινς (Eduard Dawkins) σε συνεργασία με τους πολιτικούς του αγγλικού κόμματος. 

Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι η επίρριψη της ευθύνης στον Καποδίστρια, δημιουργούσε 

έντονη απογοήτευση σε όλες εκείνες τις ομάδες που, ανεξάρτητα από το αν στήριζαν ή όχι την 

πολιτική του, ανέμεναν έναν νέο σωτήρα -αυτή τη φορά εστεμμένο και Ευρωπαίο, για να τους 

απαλλάξει οριστικά από τις ταλαιπωρίες των προηγούμενων χρόνων και να δώσει οριστικές 

λύσεις στα προβλήματα της καθημερινής τους ζωής. Η αναζήτηση ενός ‘σωτήρα’ αποτελεί 

σύνηθες γνώρισμα της καθόλα ασταθούς πολιτικής συμπεριφοράς της εύκολα χειραγωγήσιμης 

μάζας. Ειδικότερα μάλιστα στην περίπτωση της Ελλάδας του Καποδίστρια, σύμφωνα με τις 

πρώιμες απόπειρες κοινωνιολογικής ερμηνείας των πρώτων χρόνων μετά την απελευθέρωση, 

η συναίνεση του λαού ήταν τόσο εύκολο να εξασφαλισθεί όσο και να ανακληθεί για τον λόγο ότι 

ο «απαίδευτος» λαός εξερχόταν θριαμβευτικά από μια σκληρή και μακρά περίοδο δοκιμασιών, 

κατά την οποία είχε θυσιάσει τα πάντα στο όνομα των κοινών πατριωτικών συμφερόντων. Κατά 

μια εκδοχή, λοιπόν, ήταν φυσικό ο καθένας πια να εστιάζει την προσοχή του αποκλειστικά στα 

ιδιωτικά του συμφέροντα, να επιθυμεί ως ένα είδος αποζημίωσης την οικονομική αποκατάστασή 

του αλλά και να απαιτεί την άμεση και χωρίς χρονοτριβή εκπλήρωση των αναμφίβολα πολλών 

ανεκπλήρωτων υποσχέσεων που είχε λάβει από τους ιθύνοντες του Αγώνα. 

Μια σοβαρή αδυναμία του Καποδίστρια ήταν ότι δεν είχε κατανοήσει πόσο ευμετάβλητη 

ήταν η πολιτική συμπεριφορά των Ελλήνων, καθώς περνούσε ο χρόνος και οι αναπόφευκτα 

αργές διαδικασίες της πολιτειακής ανασυγκρότησης περιόριζαν δραστικά το κύρος του 

στη χώρα. Στο κλίμα αυτό επίσης δεν φαίνεται ότι είχε εκτιμήσει σωστά την επιρροή που 

μπορούσαν υπό δεδομένες συνθήκες να ασκήσουν οι εχθροί του –και είναι κοινώς αποδεκτό ότι 

δημιούργησε εξαρχής αρκετούς θανάσιμους εχθρούς. Οι «ολιγαρχικοί» και οι «συνταγματικοί», 

όπως αναφέρονται στις πηγές της εποχής οι δύο ομάδες που συγκρότησαν σταδιακά μετά τους 

πρώτους μήνες του 1828 τον κορμό της αντιπολίτευσης, είχαν επικεντρώσει το ενδιαφέρον 

τους στην ανάρρηση του Λεοπόλδου, προκειμένου να απαλλαγούν από τον Κυβερνήτη.  

era talvez o problema social mais grave e exigiu uma política pró-popular por parte 
do rei, que naturalmente não deveria levar uma vida ou manter uma corte luxuosa. 
O Governador também acrescentou que, com base em suas experiências, exigiria a) a 
conversão de Leopoldo à ortodoxia, b) o reconhecimento de sua parte dos princípios 
de direito que haviam sido consagrados pelas Assembleias Nacionais revolucionárias 
e a proteção dos direitos gregos prometidos pelas Resoluções da Quarta Assembleia 
Nacional e c) a concessão de uma constituição. 

Não há provas de que o Governador pretendia enganar Leopoldo ou levá-lo a 
abdicar. Entretanto, os rumores de que Kapodistrias queria levar o príncipe eleito a 
renunciar, a fim de assumir o poder absoluto do país em seu lugar, foram divulgados 
pelo mesmo embaixador britânico, Edward Dawkins, em colaboração com os 
políticos do partido inglês. Mais importante, porém, a culpa de Kapodistrias criou 
intensa frustração entre todos aqueles grupos que, independentemente de apoiarem 
ou não suas políticas, esperavam um novo salvador –  desta vez coroado e europeu, 
para aliviá-los de uma vez por todas das dificuldades dos anos anteriores e fornecer 
soluções definitivas para os problemas de sua vida diária. A busca por um “salvador” 
é uma característica comum do comportamento político totalmente instável das 
massas facilmente manipuláveis. No caso da Grécia de Kapodistrias em particular, de 
acordo com as primeiras tentativas de interpretação sociológica dos primeiros anos 
após a libertação, o consentimento do povo era tão fácil de obter quanto de revogar, 
pela razão de que o povo “inculto” estava emergindo triunfantemente de um longo 
e duro período de provações, durante o qual tinham sacrificado tudo em nome de 
interesses patrióticos comuns. Em certo sentido, portanto, era natural que cada um 
agora concentrasse sua atenção exclusivamente em seus próprios interesses privados, 
para desejar como uma espécie de compensação sua restituição financeira, mas 
também para exigir o cumprimento imediato, sem demora, das muitas promessas não 

cumpridas que haviam recebido dos líderes da Luta. 

Um ponto fraco de Kapodistrias foi o de que ele não tinha compreendido o quão 
volátil era o comportamento político dos gregos, pois o tempo passou e os processos 
inevitavelmente lentos de reconstrução do Estado reduziram drasticamente sua 
autoridade no país. Nesse clima ele também não parece ter avaliado corretamente 
a influência que seus inimigos poderiam exercer sob as circunstâncias – e é 
geralmente aceito que ele criou vários inimigos mortais desde o início. Os “oligarcas” 
e os “constitucionalistas”, como os dois grupos que gradualmente formaram o núcleo 
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Με τον όρο «ολιγαρχικοί» περιγράφονται κυρίως οι πρώην ισχυροί πρόκριτοι της Πελοποννήσου, 

οι οποίοι αντιδρούσαν στο πρόγραμμά του για να μην χάσουν τα προνόμια και τις εξουσίες που 

απολάμβαναν μέχρι τότε. Ούτε οι συνταγματικοί αποτελούσαν ενιαίο κόμμα: απαρτίζονταν από 

διάφορες τοπικές φατρίες του αγγλικού και του γαλλικού κόμματος που επέκριναν την πολιτική 

του Καποδίστρια διότι θεωρούσαν ότι κυβερνούσε την Ελλάδα απολυταρχικά9.

Μετά την απογοήτευση που προκάλεσε η παραίτηση του Λεοπόλδου, οι δεσμοί των 

αντιπολιτευόμενων ενισχύθηκαν με αφορμή ένα ευρωπαϊκό γεγονός: την ανατροπή του 

Καρόλου a´ μετά την επανάσταση του λαού του Παρισιού, τον Ιούλιο του 1830. Η μεταβολή 

του καθεστώτος στη Γαλλία προμήνυε την απομόνωση του Καποδίστρια από μια δεύτερη 

Μεγάλη Δύναμη πέρα από την Αγγλία, ενώ επικαλούμενοι τις επιτυχίες της νέας Επανάστασης 

των Γάλλων, οι υπέρμαχοι του συνταγματισμού εξαπέλυσαν δριμύτατες επιθέσεις εναντίον 

του Κυβερνήτη. Η Ελλάδα, βέβαια, δεν ανήκε στις χώρες που ακολούθησαν το παράδειγμα 

των Γάλλων. Αλλά η Ιουλιανή Επανάσταση έδωσε ένα αρκετά πειστικό επιχείρημα στην 

αντιπολίτευση που άρχισε τώρα να αποκτά επαναστατική ιδεολογία: Οι δύο χώρες είχαν ένα 

σημαντικό κοινό γνώρισμα: η ‘αναγέννησή’ τους, μολονότι αποκτούσε σε κάθε περίπτωση 

διαφορετικό περιεχόμενο, είχε επιτευχθεί διά της επαναστατικής οδού. Οι ιδέες, οι αρχές 

και οι θεσμοί της πρώτης Γαλλικής Επανάστασης είχαν επηρεάσει σοβαρά τις επιλογές των 

επαναστατών του 1821, σε σημείο μάλιστα που να θεωρείται πως αποτέλεσαν τον οδηγό για 

τη διαμόρφωση μιας ‘παραστατικής’ πολιτείας μέχρι την άφιξη του Καποδίστρια. Κατ’ ανάλογο 

τρόπο η δεύτερη Επανάσταση των Γάλλων το 1830, με την οποία κατόρθωσαν να κατοχυρώσουν 

πανηγυρικά τις επιτυχίες της πρώτης, άνοιγε και πάλι τον δρόμο για ουσιαστικές μεταβολές 

και στην Ελλάδα του Καποδίστρια. Το επαναστατικό σύνθημα που ήθελε το σύνταγμα και τη 

λαϊκή κυριαρχία να αποτελούν τα υπέρτατα αγαθά της εθνικής ανεξαρτησίας, για την οποία 

είχαν πολεμήσει οι Έλληνες, μάλλον ήταν αδύνατο να οδηγήσει υπό τις κρατούσες συνθήκες 

τον ελληνικό λαό σε πολιτική ή κοινωνική ίσως επανάσταση. Αλλά ήταν ένα σύνθημα που ήταν 

πιθανό να τύχει ευρείας απήχησης από τη στιγμή που παρέπεμπε στις ένδοξες μνήμες του Αγώνα, 

οι μνήμες των οποίων ήταν ακόμη νωπές αλλά είχαν ήδη εξωραϊστεί, για τον πρόσθετο λόγο ότι 

προκαλούσαν τους επαίνους και τις φιλοφρονήσεις Ελλήνων και Ευρωπαίων Φιλελλήνων. 

da oposição após os primeiros meses de 1828 foram referidos nas fontes da época, 
concentraram seu interesse na entronização de Leopoldo a fim de se livrarem do 
Governador. O termo “oligarcas” foi usado para descrever principalmente os antigos 
poderosos patrícios do Peloponeso, que se opunham a seu programa para não perder os 
privilégios e poderes que desfrutavam até então. Nem os constitucionalistas formaram 
um único partido: eles eram formados por várias facções locais dos partidos inglês 
e francês que criticaram as políticas de Kapodistrias porque o consideravam como 
governando a Grécia de forma autoritária9. 

Após a decepção causada pela renúncia de Leopoldo, os laços entre a oposição 
foram fortalecidos por um evento europeu: a derrubada de Carlos i após a revolução 
do povo de Paris em julho de 1830. A mudança de regime na França prefigurou o 
isolamento de Kapodistrias de uma segunda grande potência além da Inglaterra,  
e citando os sucessos da nova Revolução Francesa, os defensores do constitucionalismo 
lançaram ataques mordazes contra o Governador. A Grécia, é claro, não estava entre 
os países que seguiram o exemplo dos franceses. Todavia, a Revolução Juliana deu um 
argumento bastante convincente à oposição, que agora estava começando a adquirir 
uma ideologia revolucionária: os dois países tinham uma característica importante 
em comum: seu “renascimento”, apesar de ter assumido um conteúdo diferente em 
cada caso, havia sido alcançado através da rota revolucionária. As ideias, princípios 
e instituições da primeira Revolução Francesa haviam influenciado seriamente as 
escolhas dos revolucionários de 1821, ao ponto de serem considerados como o guia para 
a formação de um estado “representativo” até a chegada de Kapodistrias. De maneira 
semelhante, a segunda Revolução Francesa de 1830, na qual os franceses conseguiram 
consolidar solenemente os sucessos da primeira, abriu novamente o caminho para 
mudanças substanciais na Grécia de Kapodistrias. O slogan revolucionário que 
exortava a constituição e a soberania popular como bens supremos da independência 
nacional, pelos quais os gregos haviam lutado, era provavelmente impossível nas 
condições prevalecentes para conduzir o povo grego a uma revolução política ou talvez 
social. Contudo, era um slogan que provavelmente teria um grande apelo, já que se 
referia às gloriosas memórias da Luta, cujas reminiscências ainda estavam frescas, 
floreadas pela razão adicional de que elas evocavam os elogios e o reconhecimento dos 

filelênicos gregos e europeus. 
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η δολοφονια του κυβερνητη

Αντίθετα, ο Καποδίστριας δεν συνήθιζε να κολακεύει τους πολίτες της χώρας που 

κυβερνούσε. Και είναι ίσως παράδοξο το γεγονός ότι, αντίθετα από τις προτάσεις που είχε 

υποβάλει τους προηγούμενους μήνες στον Λεοπόλδο, ο ίδιος παρέμενε προσηλωμένος στις 

ιδέες του για την πολιτική ωριμότητα και τις άλλες κοινωνικές προϋποθέσεις που απαιτούσε 

η παραχώρηση συντάγματος. Με την παραίτηση, συνεπώς, του Λεοπόλδου φαινόταν να 

αναβάλλεται και πάλι επ’ αόριστον η παραχώρηση συντάγματος. Οι διαπιστώσεις αυτές δεν 

διέφευγαν της προσοχής του Αναστάσιου Πολυζωΐδη, εκδότη του Απόλλωνα, της κυριότερης 

αντικαποδιστριακής εφημερίδας της Ύδρας από τον Μάρτιο του 1831 –λίγους μήνες δηλαδή μετά 

την επιστροφή του από το Παρίσι. Από μια άποψη, άλλωστε, ο Κυβερνήτης ούτε είχε καταφέρει 

αλλά ούτε είχε ενδιαφερθεί να ενσωματώσει στο πολιτικό του πρόγραμμα τις παραδόσεις που 

είχε δημιουργήσει η Επανάσταση. Και προφανώς δεν συμφωνούσε με το γενικό επιχείρημα 

που είχε προβάλει ο Λεοπόλδος για να δικαιολογήσει την παραίτησή του, ή λίγο αργότερα ο 

Φρειδερίκος Τιρς (Friedrich Thiersch) που βρισκόταν στην Ελλάδα από το 1831: ότι δηλαδή υπό 

τις δεδομένες συνθήκες στη νεοσύστατη Ελλάδα, πολύ περισσότερο ίσως από αρκετές άλλες 

χώρες, η αστυνόμευση ήταν αδύνατο να προσφέρει το ασφαλές έρεισμα ενός κυβερνητικού 

καθεστώτος. Είναι όμως γεγονός ότι το καθεστώς του Καποδίστρια υπολόγιζε από νωρίς ως 

στήριγμά της την αυστηρή αστυνομική επιτήρηση. 

Στα πρώτα ζητήματα επίσης που είχαν προκαλέσει το ενδιαφέρον του Κυβερνήτη, 

συγκαταλέγονταν ο αποτελεσματικός έλεγχος του Τύπου, οι διώξεις των αντιφρονούντων10 

και η προσπάθεια της δημιουργίας μιας υποτιθέμενα συλλογικής ομοφωνίας, κατ’ επίφαση 

πατριωτικής, μέσω των κυβερνητικών προκηρύξεων. Θορυβημένος από το νέο επαναστατικό 

κύμα που είχε προκαλέσει η Ιουλιανή Επανάσταση της Γαλλίας, προέβη στη λήψη ακόμη 

πιο αυστηρών μέτρων –τα οποία όμως είχαν τα αντίθετα αποτελέσματα. Στη συνταγματική 

αντιπολίτευση ενσωματώθηκαν όλες σχεδόν οι ομάδες των δυσαρεστημένων, λησμονώντας 

τις προηγούμενες έριδες και αντιπαραθέσεις τους, ενώ το κοινό τους αίτημα, η κατάλυση της 

‘τυραννίας’ του Κυβερνήτη και η επάνοδος στην ‘παραστατική’ και ‘δημοτική’ πολιτεία των 

επαναστατικών χρόνων, έδινε την εντύπωση πως η αντιπολίτευση αποκτούσε πια εθνικό 

χαρακτήρα. Στη Μάνη, που αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες εστίες της αντιπολίτευσης, 

το αίτημα για την κατάλυση της ‘τυραννίας’ του Καποδίστρια παρέπεμπε στην επιθυμία των 

κατοίκων της, ή σωστότερα των ισχυρών οικογενειών της, να διατηρηθεί το καθεστώς της 

αυτονομίας που ίσχυε πριν την Επανάσταση. Σοβαρά προβλήματα παρουσιάστηκαν, όταν η 

Μάνη ενσωματώθηκε στον νέο διοικητικό οργανισμό του Καποδίστρια και εμφανίστηκε στην 

περιοχή ο πρώτος διορισμένος διοικητής για να αναλάβει τα καθήκοντά του. 

o assassinato do governador

Pelo contrário, Kapodistrias não tinha o hábito de lisonjear os cidadãos do país 
que ele governava. E talvez seja paradoxal que, ao contrário das propostas que ele 
havia feito a Leopoldo nos meses anteriores, ele tenha permanecido comprometido 
com suas ideias sobre maturidade política e outras condições sociais necessárias para 
a concessão de uma constituição. Com a renúncia de Leopoldo, portanto, parecia 
que a concessão de uma constituição foi novamente adiada indefinidamente. Essas 
observações não escaparam à atenção de Anastássio Polyzoidis, editor do Apollo, o 
principal jornal antikapodistríaco da ilha de Hidra desde março de 1831 – poucos meses 
após o retorno de Kapodistrias de Paris. Em certo sentido, além disso, o Governador 
não tinha conseguido nem se preocupado em incorporar em seu programa político as 
tradições criadas pela Revolução. E ele obviamente não concordou com o argumento 
geral apresentado por Leopoldo para justificar sua demissão, ou um pouco mais tarde 
por Friedrich Thiersch, que estava na Grécia desde 1831: isto é, que nas circunstâncias 
da Grécia recém-estabelecida, muito mais talvez do que em vários outros países,  
o policiamento era impossível para fornecer a base segura de um regime governamental. 
Mas, o fato é que o regime de Kapodistrias contou cedo com uma vigilância policial 

rigorosa como seu apoio. 

Entre as primeiras questões que também despertaram o interesse do Governador 
estavam o controle efetivo da imprensa, a perseguição de dissidentes10 e a tentativa de 
criar um suposto consenso coletivo, supostamente só patriótico, através das proclamações 
governamentais. Alarmado pela nova onda revolucionária provocada pela Revolução 
Juliana na França, ele tomou medidas ainda mais severas – contudo, elas tiveram o 
efeito oposto. Quase todos os grupos descontentes foram incorporados à oposição 
constitucional, esquecendo suas brigas e disputas anteriores, enquanto sua exigência 
comum, a abolição da “tirania” do Governador e o retorno à política “representativa” 
e “popular” dos tempos revolucionários, deu a impressão de que a oposição estava 
agora adquirindo um caráter nacional. Em Mani, um dos mais importantes centros de 
oposição, a demanda pela abolição da “tirania” de Kapodistrias referia-se ao desejo de 
seus habitantes, ou mais corretamente de suas famílias poderosas, de manter o regime 
de autonomia que existia antes da Revolução. Surgiram sérios problemas quando 
Mani foi incorporado à nova organização administrativa de Kapodistrias e o primeiro 
administrador nomeado apareceu na região para assumir suas funções.
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Ως υποκινητής της εξέγερσης που εκδηλώθηκε στην πόλη Τσίμοβα της Μάνης, το Πάσχα 

του 1830, αναφέρεται ένας από τους αδελφούς και ένας από τους ανιψιούς του Πετρόμπεη 

Μαυρομιχάλη, του αρχηγού της σημαντικότερης μανιάτικης οικογένειας, τον οποίο οι συντοπίτες 

του αποκαλούσαν συνήθως ‘βασιλιά της Μάνης’11. Αν και ο Καποδίστριας προσπάθησε αρκετά 

φιλότιμα να ικανοποιήσει τους Μαυρομιχαλαίους, δεν τα κατάφερε12. Είναι πειστική η εξήγηση 

ότι οι Μανιάτες δεν στασίασαν γιατί επιθυμούσαν την κατοχύρωση των συνταγματικών τους 

δικαιωμάτων αλλά επειδή πείσθηκαν από τους παραδοσιακούς ηγέτες τους, τους οποίους 

εμπιστεύονταν, ότι το καθεστώς του Καποδίστρια ήταν πιο εχθρικό από το καθεστώς του 

σουλτάνου. Εξάλλου, ο Κυβερνήτης της Ελλάδας επιχείρησε να επιβάλει στον τόπο τους νόμους 

που διέφεραν από το εθιμικό δίκαιο που οι ίδιοι γνώριζαν, τους υποχρέωσε να πληρώσουν 

φόρους, τους οποίους δεν είχαν καταβάλει ούτε στον σουλτάνο και επιπλέον να εκπληρώσουν 

τις πρωτόγνωρες για αυτούς υποχρεώσεις του πολίτη, μεταξύ άλλων και την υποχρέωση της 

κατάταξής τους εν καιρώ πολέμου στον υπό αναδιαμόρφωση εθνικό στρατό. Η περίπτωση της 

Μάνης αποτελεί ένα ακραίο παράδειγμα, το οποίο διευκολύνει την κατανόηση αρκετών από τις 

ιδιαίτερες αντιξοότητες που παρουσιάστηκαν κατά τη διοικητική και θεσμική ενοποίηση της 

ελληνικής επικράτειας και τη διαμόρφωση, συνεπώς, του ελληνικού κράτους. Υπό τις συνθήκες 

που αναφέρθηκαν, η εξέγερση που ξεκίνησε στη Μάνη, το Πάσχα του 1830, κλιμακώθηκε στην 

Ύδρα –κυρίως για τον λόγο ότι ο Κυβερνήτης εκδήλωσε την πρόθεσή του να λησμονήσει την 

προνομιακή θέση που είχαν παραχωρήσει στο νησί οι επαναστατικές συνελεύσεις, λόγω της 

σημαντικής οικονομικής συνδρομής των Υδραίων και του κρίσιμου ρόλου των πλοίων τους στον 

Αγώνα– και  κατέληξε με τη δολοφονία του Καποδίστρια στο Ναύπλιο. 

Συγκεκριμένα, στις 9 Οκτωβρίου 1831 ο αδελφός του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, 

που παρέμενε φυλακισμένος από τον Ιανουάριο, Κωνσταντίνος, και ο γιος του Γεώργιος 

δολοφόνησαν τον Κυβερνήτη έξω από τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο, όπου 

συνήθιζε να παρακολουθεί την κυριακάτικη λειτουργία. Η είδηση της δολοφονίας έγινε δεκτή 

με μεγάλη θλίψη από τους Έλληνες. Μόνο η εφημερίδα Απόλλων της Ύδρας πανηγύρισε 

τον θάνατό του, υποστηρίζοντας ότι με κριτήριο τα συμφέροντα του έθνους ήταν δίκαιη και 

νόμιμη η εγκληματική πράξη των Μαυρομιχαλαίων. Από το έργο του Καποδίστρια είθισται να 

τονίζονται οι μεταρρυθμίσεις του στον στρατό, οι επιτυχίες του στη διπλωματία και η οργάνωση 

της εκπαίδευσης.  

Um dos irmãos e um dos sobrinhos de Petrobey Mavromichalis, o chefe da mais 
importante família Mani, que era normalmente chamado “Rei de Mani” por seus 
vizinhos, é mencionado como o instigador da revolta que ocorreu na cidade de Chimova, 
Mani, na Páscoa de 183011. Embora Kapodistrias tenha tentado diligentemente satisfazer 
os “Mavromichalianos”, ele não teve sucesso12. É uma explicação convincente que os 
habitantes de Mani se rebelaram não porque queriam que seus direitos constitucionais 
fossem assegurados, mas porque estavam convencidos por seus líderes tradicionais, 
em quem confiavam, que o regime de Kapodistrias era mais hostil do que o do 
Sultão. Além disso, o Governador da Grécia tentou impor ao país leis diferentes da lei 
consuetudinária que eles próprios conheciam, forçando-os a pagar impostos que nem 
sequer havia pagado ao Sultão e, além disso, obrigando-os a cumprir as obrigações 
de cidadania que eram novas para eles, incluindo a obrigação de alistar-se em tempo 
de guerra no exército nacional que estava sendo reconstituído. O caso de Mani é um 
exemplo extremo, que facilita a compreensão de muitas das adversidades particulares 
encontradas durante a unificação administrativa e institucional do território grego e 
a formação do Estado grego. Nas circunstâncias mencionadas acima, a rebelião que 
começou em Mani, na Páscoa de 1830, escalou em Hidra – principalmente porque o 
Governador expressou sua intenção de esquecer a posição privilegiada concedida à 
ilha pelas assembleias revolucionárias, devido à significativa contribuição financeira 

de habitantes de Hidra e o papel crucial de seus navios na Luta –  e terminou com o 
assassinato de Kapodistrias em Náuplio. 

Especificamente, em 9 de outubro de 1831, o irmão de Petrobeis Mavromichalis, 
que permanecia prisioneiro desde janeiro, Constantino, e seu filho George assassinaram 
o Governador fora da igreja de São Espiridião em Náuplio, onde ele costumava assistir 
ao culto dominical. A notícia do assassinato foi recebida com grande tristeza pelos 
gregos. Somente o jornal Apollo de Hidra celebrou sua morte, argumentando que, 
no interesse da nação, o ato criminoso dos “mavromichalaianos” era justo e legal.  
A partir do trabalho de Kapodistrias é costume enfatizar suas reformas no exército, 
seus sucessos na diplomacia e sua organização da educação.
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Η Ελλάδα στην πορεία των 200 χρονών

Grécia no curso dos 200 anos



261260

NIKOLAOS GYZIS – ΚONSTANTINOS VOLANAKIS: 
DOIS GRANDES PINTORES DA  
ESCOLA DE MUNIQUE 

Tákis Mavrotás

A Grécia comemora os 200 anos desde a declaração da Revolução Grega de 1821, 

uma revolução que é um símbolo de liberdade e direitos humanos. Uma revolução 

mergulhada em sangue, mas marcada pelo heroísmo e autossacrifício. Οtto, filho de 

Luís i da Baviera, foi o primeiro rei do recém fundado Estado após a independência 

grega do domínio otomano. Instalou-se em Atenas com a rainha Amália em 1833, num 

local arruinado por incessantes batalhas, mas repleto de monumentos da Grécia antiga, 

de igrejas bizantinas e mosteiros. Sua grande missão foi reconstruir uma cidade com 

uma história ecumênica e construções neoclássicas assinadas por grandes arquitetos 

como Theophilus Hansen, Günter Linders e Josef Hoffmann.

Otto foi sucedido por George i, que também enfatizou a reconstrução da Grécia, 

pois, durante o seu reinado, foram erguidas a mansão que abriga a Academia de 

Atenas e a Biblioteca Nacional – por Theophilus Hansen –, a Universidade de Atenas –  

por Christian Hansen –, o Palácio Presidencial, conhecido à época como Palácio Novo, 

e o Iliou Melathron e o Palácio Stathatos – pelo arquiteto Ernst Schiller –, definindo, 

desta forma, a fisionomia arquitetônica de Atenas. A Grécia desenvolveu gradualmente 

uma forte relação com a Baviera, e artistas gregos como Nikolaos Gyzis, Konstantinos 

Volanakis,  Nikiforos Lytras e Giorgos Iakovidis entre outros, não apenas cursaram 

a Academia de Munique, mas se destacaram como grandes artistas europeus.  

A Escola de Munique baseou-se no Realismo Acadêmico, ou seja, na estreita 

representação figurativa da realidade, com ênfase no desenho, na perspectiva e na 

excelência e solidez técnicas. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ: 
ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ  
ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

Τάκης Μαυρωτάς

Η Ελλάδα γιορτάζει τα 200 χρόνια από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, 

μια επανάσταση που αποτελεί σύμβολο της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Μια επανάσταση βαμμένη στο αίμα αλλά και βαφτισμένη στον ηρωισμό και την αυτοθυσία. 

Ο Όθωνας, γιος του Λουδοβίκου α’ της Βαυαρίας, είναι ο πρώτος βασιλιάς του νεοσύστατου 

κράτους μετά την απελευθέρωση των Ελλήνων από τους Οθωμανούς. Εγκαταστάθηκε στην 

Αθήνα με τη βασίλισσα Αμαλία το 1833, σε έναν ερειπωμένο τόπο από τις αλλεπάλληλες μάχες 

αλλά διάσπαρτο από μνημεία της αρχαίας Ελλάδος, βυζαντινές εκκλησίες και μοναστήρια. 

Μέλημά του ήταν η ανοικοδόμηση μιας πόλης με οικουμενική ιστορία και με κτίρια νεοκλασικού 

χαρακτήρα που φέρουν τη σφραγίδα μεγάλων αρχιτεκτόνων όπως του Θεόφιλου Χάνσεν,  

του Γκίντερ Λίντερς και του Γιόζεφ Χόφμαν.

Τον Όθωνα διαδέχτηκε ο Γεώργιος ο α’, δίνοντας και αυτός έμφαση στην ανοικοδόμηση 

της Ελλάδος, καθώς την περίοδο της βασιλείας του κατασκευάστηκε το μέγαρο που 

στεγάζει την Ακαδημία των Αθηνών και η Εθνική Βιβλιοθήκη – από τον Θεόφιλο Χάνσεν –,  

το Πανεπιστήμιο Αθηνών – από τον Κρίστιαν Χάνσεν –, το Προεδρικό Μέγαρο, γνωστό τότε 

ως Νέα Ανάκτορα – το Ιλίου Μέλαθρον και το Μέγαρο Σταθάτου – από τον αρχιτέκτονα Έρνστ 

Τσίλλερ – ο οποίος καθόρισε την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της Αθήνας. Η Ελλάδα, σταδιακά, 

ανέπτυξε ιδιαίτερες σχέσεις με τη Βαυαρία και Έλληνες καλλιτέχνες όπως οι Νικόλαος Γύζης, 

Κωνσταντίνος Βολανάκης, Νικηφόρος Λύτρας και Γιώργος Ιακωβίδης μεταξύ των άλλων,  

όχι μόνο φοίτησαν στη Σχολή του Μονάχου, αλλά διακρίθηκαν και ως σπουδαίοι καλλιτέχνες της 

Ευρώπης. Η Σχολή του Μονάχου βασιζόταν στον Ακαδημαϊκό Ρεαλισμό, δηλαδή στην αυστηρή 

παραστατική απόδοση της πραγματικότητας δίνοντας έμφαση στο σχέδιο, την προοπτική,  

στη στερεή και άριστη τεχνική. 
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Κonstantinos Volanakis (Heraklion, 1837 – Pireu, 1907) mudou-se para a capital 
da Baviera em 1860 e estudou na Real Academia de Belas Artes de Munique sob Karl von 
Piloty. Interessou-se, particularmente, na vastidão do mar e do céu e na representação 
fiel dos navios, que são a identidade do seu mundo da pintura. Assim, pequenos e 
grandes veleiros, fragatas, bricks (navios de guerra), bracera (tipo de navio à vela) e 
canoas. A luminosidade úmida, as cores cintilantes do mar, a escuridão misteriosa 
despertaram o seu interesse pela luz e pela cor, pela precisão do desenho e da 
composição estruturada. A nitidez, as mudanças de luz, a representação polimórfica 
e diversificada das nuvens, o movimento fugaz da fumaça saindo das chaminés são 
elementos que conferem a marca ao artista. Sua obra caracteriza-se pelo senso de 
movimento, mas também de quietude, pela representação do momentâneo, mas 
também do que é fugaz. No mundo das imagens de Volanakis coexistem alegria e morte, 
pois retrata desde a vida praiana despreocupada, com crianças brincando na areia 
e pescadores estendendo suas redes, até violentos bombardeios em chocantes cenas 
históricas. Esse aspecto dual de nosso mundo se reflete em sua obra, ora com nuances 
de romantismo e lirismo, ora com intensa dramaticidade, levando o expectador a se 
confrontar com a dor e a morte. Sua disposição poética, a transparência do ambiente, 
a imensidão da paisagem, testemunham seu amor pela vida. Ao mesmo tempo, sua 
obstinação por cenas espetaculares em composições navais monumentais enfatiza o 
simbolismo dramático dos elementos como forças vivas capazes de despertar emoções. 

Ao longo de sua trajetória artística, Κonstantinos Volanakis, com profundo senso 
e entusiasmo pictórico, ateve-se à representação do mar, como se buscasse revelar os 
seus segredos, a verdade autêntica que se contrapõe ao inexorável fluxo do tempo até 
atingir a eternidade. A vida dos navios e dos portos de encontro aos veleiros levam 
o expectador a uma viagem fantástica. O mar, com suas simetrias estéticas eróticas,  
foi provocado e desafiado pelo seu pincel, não somente na dimensão visual, mas 
também na metafísica. 

A conturbada realidade humana, uma constelação de conflitos políticos e 
incontáveis paixões, deram origem às suas obras memoráveis que ilustram batalhas e 
bombardeios, como: “O navio da linha Kaiser na Batalha de Lissa” (Museu de Belas Artes 
de Budapeste), “O bombardeio do navio de guerra turco”, “O Êxodo de Ares” (Pinacoteca 
Nacional de Atenas) e “A Batalha Naval de Navarino contra Garneray” (Museu Náutico 
da Grécia) dentre outros. Volanakis tinha um profundo sentimento de dívida perante a 
história europeia e foi solidário ao sofrimento e a luta dos que apoiaram sua liberdade.  

Ο Κωνσταντίνος Βολανάκης (Ηράκλειο, 1837 – Πειραιάς, 1907) πήγε στην πρωτεύουσα 

της Βαυαρίας το 1860 και σπούδασε στην Ακαδημία του Μονάχου κοντά στον Karl von Piloty. 

Εκείνο που τον απασχόλησε κυρίως ήταν η απεραντοσύνη της θάλασσας με τον ουρανό και 

η πιστή αποτύπωση των πλοίων που αποτελούν την ταυτότητα του ζωγραφικού του κόσμου. 

Έτσι μικρά και μεγάλα ιστιοφόρα, φρεγάτες, μπρίκια, μπρατσέρες και καΐκια καταλαμβάνουν 

το έργο του. Η υγρή φωτεινότητα, τα λαμπυρίζοντα χρώματα της θάλασσας, το μυστηριακό 

σκοτάδι, προκάλεσαν το ενδιαφέρον του για το φως και το χρώμα, τη σχεδιαστική ακρίβεια και 

τη δομημένη σύνθεση. Η ευκρίνεια, οι μεταβολές του φωτός, η πολύμορφη και διαφορετική 

απόδοση των σύννεφων, η φευγαλέα κίνηση του καπνού των φουγάρων αποτελούν γνώριμα 

στοιχεία του. Το έργο του χαρακτηρίζεται από την αίσθηση της κίνησης, αλλά και της ακινησίας, 

την απόδοση του στιγμιαίου, αλλά και του φευγαλέου. Στον κόσμο των εικόνων του Βολανάκη 

συνυπάρχουν η χαρά και ο θάνατος, από την ανέμελη ζωή στην παραλία με σκηνές παιδιών 

που παίζουν στην άμμο και ψαράδες που απλώνουν τα δίχτυα, έως βίαιες πυρπολήσεις στις 

συνταρακτικές ιστορικές σκηνές. Αυτή η διττή όψη του κόσμου μας καθρεφτίζεται στο έργο του, 

άλλοτε με ρομαντικό και λυρικό τόνο και άλλοτε με δραματική ένταση, φέρνοντας τον θεατή 

αντιμέτωπο με τον πόνο και το θάνατο. Η ποιητική του διάθεση, η διαύγεια της ατμόσφαιρας, 

η απεραντοσύνη του τοπίου, μαρτυρούν την αγάπη του για τη ζωή. Παράλληλα, η εμμονή του 

απέναντι στις μεγάλες θεαματικές σκηνές με τις μνημειώδεις ναυτικές συνθέσεις τονίζει το 

δραματικό συμβολισμό των στοιχείων ως ζωντανές δυνάμεις ικανές να εγείρουν συναισθήματα.

Ο Κωνσταντίνος Βολανάκης σε όλη την καλλιτεχνική του διαδρομή, με βαθειά 

ζωγραφική αίσθηση και ενθουσιασμό, έστρεψε το βλέμμα του στην απόδοση της θάλασσας,  

σαν να αποζητούσε να αποκαλύψει τα μυστικά της, την αυθεντική αλήθεια που αντιστέκεται 

στην αδυσώπητη ροή του χρόνου και κερδίζει την αιωνιότητα. Η ζωή των πλοίων και τα 

λιμάνια με τις συναθροίσεις των ιστιοφόρων, παρασύρουν το θεατή σε ένα φανταστικό ταξίδι.  

Η θάλασσα, με τις αισθητικές και ερωτικές συμμετρίες της, προκάλεσε κι άγγιξε με τον 

χρωστήρα του την οπτική, αλλά και τη μεταφυσική της διάσταση.

Η σπαραγμένη ανθρώπινη πραγματικότητα, σύμφυρμα πολιτικών συγκρούσεων και 

αμέτρητων παθημάτων, στάθηκε αιτία για τα μνημειακά του έργα με ναυμαχίες και πυρπολήσεις, 

όπως: Το πλοίο της γραμμής Kaiser στη ναυμαχία της Λίσσας (στο Μουσείο Καλών Τεχνών 

Βουδαπέστης), Η πυρπόληση του τουρκικού πολεμικού πλοίου, Η έξοδος του Άρεως (στην Εθνική 

Πινακοθήκη στην Αθήνα) και Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου κατά Garneray (στο Ναυτικό Μουσείο 

της Ελλάδος) μεταξύ των άλλων. Ο Βολανάκης αισθανόταν βαθιά το χρέος του απέναντι στην 

ευρωπαϊκή ιστορία και ήταν αλληλέγγυος με τα πάθη και τον αγώνα εκείνων που υποστήριζαν 

την ελευθερία τους. Χωρίς, βέβαια, να προσπερνάμε το γεγονός ότι εστίαζε περισσότερο το 
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Entretanto não devemos esquecer, é claro, que seu principal foco no ápice de suas 
composições era, por exemplo, a retratação evocativa dos mastros e dos reflexos da 
luz, e não a representação de acontecimentos históricos.

Em 1866, participou de um concurso promovido pelo governo austríaco para 
representar a Batalha Naval de Lissa. Viajou até o Mar Adriático para se inspirar no 
local onde ocorreu o feroz confronto entre a esquadra italiana e a pequena frota 
do Império Austríaco, que terminou com o triunfo do último. Um ano mais tarde, 
exibiu esta impressionante pintura na Feira de Arte de Viena, que foi comprada 
pelo imperador Francisco José. A alta qualidade de sua arte contribuiu para a sua 
participação em diversas exposições em Munique, de 1869 até 1878, e em 1877 seu 
famoso quadro “A Batalha de Trafalgar” foi adquirido pelo Ministro da Marinha da 
Inglaterra. A pintura retratava o conflito naval travado a oeste dο Cabo de Trafalgar 
em 1805 entre a Marinha Real Britânica, liderada pelo oficial Horatio Nelson, e as 
forças aliadas da marinha francesa e espanhola, sob o comando do oficial francês  
Pierre-Charles Villeneuve, durante a Terceira Coalização e as Guerras Napoleônicas.  
A frota franco-hispânica perdeu 21 navios, enquanto nenhum navio inglês foi perdido, 
o que tornou esta batalha a mais decisiva de toda a guerra, acabando efetivamente 
com os planos franceses de invadir a Inglaterra de uma vez por todas.

A “Batalha Naval de Salamina” (Coleção do Comando da Marinha) com sua 
dramática intensidade conflituosa entre os navios gregos e persas reflete o sentimento 
de valentia dos gregos e permanece como símbolo das lutas dos homens livres.  Dentro 
de um trirreme surge a rainha de Helicarnasso, Ártemis, sobre a qual diz Xerxes: 
“Meus homens se tornaram mulheres, e as mulheres se tornaram homens”. Volanakis 
se emocionava sempre com a história, cuja memória ele reavivava com seu pincel, 
como é o caso dos quadros O “Êxodo de Ares” e “A chegada da princesa Sofia em Faliro” 
(Coleção Evangelos Angelakos) onde, no primeiro, o pintor eleva sua pintura ao topo 
com uma sólida experiência pictórica dentro de um ambiente bélico, enquanto no 
segundo, retrata a atmosfera festiva da chegada do irmão do imperador da Alemanha, 
Guilherme ii, em Faliro.

Gyzis (Tinos, 1842 – Munique, 1900) estabeleceu-se em Munique em 1865, onde 
frequentou a Academia de Munique juntamente com Anschütz, Alexander von 
Wagner e Karl von Piloty. Sua pintura expressa a sua verdade em todos os passos de 
sua trajetória. Profundamente humanista e religioso, retrata a verdade do mundo por 
meio de uma multidão de pessoas, onde cada figura reflete a sua interioridade e é 

ενδιαφέρον του στη ζωγραφική κορύφωση των συνθέσεων με την απόδοση, για παράδειγμα, 

των υποβλητικών ιστίων και των αντανακλάσεων του φωτός, παρά στην πιστή αναπαράσταση 

των ιστορικών γεγονότων, αφήνοντας τη ζωγραφική κορύφωση να έχει τον πρωτεύοντα ρόλο. 

Το 1866 έλαβε μέρος στο διαγωνισμό της αυστριακής κυβέρνησης για την απεικόνιση 

της Ναυμαχίας της Λίσσας. Ταξίδεψε στην Αδριατική για να εμπνευστεί από τον τόπο της 

σφοδρής σύγκρουσης ανάμεσα στο στόλο της Ιταλίας και τη μικρή δύναμη της αυστριακής 

αυτοκρατορίας, που έληξε με τον θρίαμβο των Αυστριακών. Ένα χρόνο αργότερα παρουσίασε 

τον εντυπωσιακό αυτό πίνακα στην Καλλιτεχνική Έκθεση της Βιέννης, ο οποίος αγοράστηκε 

από τον αυτοκράτορα Φραγκίσκο Ιωσήφ. Η υψηλή ποιότητα της ζωγραφικής του συνέβαλε στη 

συμμετοχή του σε πολλές εκθέσεις της Καλλιτεχνικής Εταιρίας του Μονάχου, από το 1869 έως 

το 1878, ενώ το 1877 ο πολυσυζητημένος πίνακάς του Η Ναυμαχία του Τραφάλγκαρ αγοράστηκε 

από το υπουργείο Ναυτικών της Αγγλίας. Ο πίνακας αποτύπωνε τη ναυτική συμπλοκή που 

πραγματοποιήθηκε δυτικά του ακρωτηρίου Τραφάλγκαρ το 1805 μεταξύ του βρετανικού 

Βασιλικού Ναυτικού, με επικεφαλής τον ναύαρχο Οράτιο Νέλσονα, και του συμμαχικού στόλου 

του γαλλικού και ισπανικού Ναυτικού, υπό τον Γάλλο ναύαρχο Πιερ-Σαρλ Βιλνέβ, κατά τη 

διάρκεια του πολέμου του Γ’ Συνασπισμού και των Ναπολεόντειων Πολέμων. Ο γαλλο-ισπανικός 

στόλος έχασε 21 πλοία, ενώ δεν χάθηκε ούτε ένα βρετανικό, καθιστώντας έτσι τη ναυμαχία ως 

την πλέον αποφασιστική όλου του πολέμου, όπου ουσιαστικά τερμάτισε οριστικά τα γαλλικά 

σχέδια εισβολής στην Αγγλία. 

Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας (Συλλογή Αρχηγείου Ναυτικού) με τη δραματική ένταση 

της σύρραξης ανάμεσα στα πλοία των Ελλήνων και των Περσών αντανακλά το αίσθημα 

ανδρείας των Ελλήνων και παραμένει σύμβολο των αγώνων των ελεύθερων ανθρώπων. Σε μια 

τριήρη διακρίνεται η βασίλισσα της Αλικαρνασσού, Αρτεμισία, για την οποία ο Ξέρξης είπε:  

«Οι άνδρες μου έγιναν γυναίκες και οι γυναίκες, άνδρες». Η ιστορία πάντα συγκινούσε τον 

Βολανάκη και με το χρωστήρα του ζωντανεύει τη μνήμη όπως με τους πίνακες Η έξοδος του 

Άρεως και Η άφιξη της πριγκίπισσας Σοφίας στο Φάληρο (Συλλογή Ευαγγέλου Αγγελάκου) όπου 

ο ζωγράφος με τη στέρεα ζωγραφική του εμπειρία κορυφώνει την πολεμική ατμόσφαιρα στον 

πρώτο, ενώ στο δεύτερο το εορταστικό κλίμα της άφιξης της αδελφής του Αυτοκράτορα της 

Γερμανίας ,Γουλιέλμου Β΄, στο Φάληρο.

Ο Γύζης (Τήνος, 1842 – Μόναχο, 1900) εγκαταστάθηκε στο Μόναχο το 1865 και φοίτησε  

στην Ακαδημία του Μονάχου κοντά στους Anschütz, Alexander von Wagner και Karl von 

Piloty. Η ζωγραφική του εκφράζει την αλήθεια του σε όλα τα στάδια της εξελικτικής του 

πορείας. Βαθιά ουμανιστής και βαθιά θρησκευόμενος καταγράφει την αλήθεια του κόσμου 

μέσα από ένα πλήθος ανθρώπων, όπου η κάθε μορφή καθρεφτίζει την εσωτερικότητά της και 
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expressa por seu olhar, movimento e gestos diferentes. Se preocupava também com a 
existência e a coexistência, com o significado do homem em sua relação com o outro, 
no tempo e na história. Cada figura tem o seu próprio estilo e ethos, seu próprio lugar 
na composição e no mundo. O que o preocupava de forma excruciante era a qualidade 
da formulação da pintura, com o ritmo estável e a expressão das figuras. Muitas de suas 
principais obras são dominadas pelo sentimento grego profundo, que inegavelmente 
sela nossa memória histórica.

Em 1888, Gyzis tornou-se Professor Titular da Academia de Munique.  É evidente 
a influência da arte grega antiga com referências nítidas ao estilo classicista. Conseguiu 
combinar os princípios da arte grega antiga com a realidade de sua época em muitas 
de suas obras, tais como nos quadros “História e Harmonia”. Com seu pincel, abordou 
com reverência o espírito da Grécia declarando com muita humildade que: “não posso 
desenhar a Grécia tão bela quanto a sinto”. 

Persistentemente Apolíneo e nunca Dionisíaco, mesmo na cabeça de Eros da 
carruagem da pintura “Triunfo da Baviera”, enfatiza a forma do rosto no espelho para o 
mundo puro da alma. No “Triunfo da Baviera”, as formas alegóricas da Poesia com a  lira, 
da Ciência com a lamparina, da Indústria e do Comércio na forma de uma mulher com 
o caduceu de Hermes, da Sorte com o  chifre de Amalthea e Eros enfatizam a concepção 
clássica dessa obra insuperável, irradiando o seu profundo helenismo. Sua pintura 
encontra o seu auge  tanto na força da composição quanto na clareza de sua harmonia 
cromática, com atenção especial aos mínimos detalhes. Sua pintura é motivada pelo 
mundo dos espíritos através da música e da arte. Suas figuras, em várias de suas 
pinturas, enfatizam a dimensão musical de suas obras através do sopro do movimento 
dos anjos – figuras como na “Sinfonia de Primavera” ou no deslumbrante desenho  
“Orfeu e Apolo”, entre outros.

O mundo antropocêntrico da pintura de Gyzis com figuras de grande valor 
intrínseco – às vezes familiar e cotidiano, às vezes atemporal e idealizado – nos dão 
a sensação de que estão em busca da eternidade. Essas figuras, com a respectiva 
intensidade de cada projeto, sonhadoras ou fugazes, herméticas e, até mesmo, 
assustadoras, recusam-se a cair no abismo niilista, voltando sempre o seu olhar 
para a luz e para o Divino. Sua profunda religiosidade é evidente em diversas obras, 
e, especialmente, em seus últimos anos de vida, quando ela foi a razão e o motivo de 
sua atividade criativa, a partir de uma abordagem filosófica e poética do mistério da 
vida. As figuras de seus últimos trabalhos contêm a experiência daquele que estudou 

εκφράζεται από το διαφορετικό της βλέμμα, την κίνηση  και τις χειρονομίες της. Εκείνο που 

επίσης τον απασχολούσε ήταν η ύπαρξη και η συνύπαρξη, το νόημα του ανθρώπου στη σχέση 

του με τον άλλον, στο χρόνο και την ιστορία. Η κάθε φιγούρα  του έχει το δικό της ύφος και 

ήθος, τη δική της θέση στη σύνθεση και στον κόσμο.  Εκείνο που βασανιστικά τον απασχολούσε 

ήταν η ποιότητα της ζωγραφικής διατύπωσης, η  δύναμη της σύνθεσης, ο στέρεος ρυθμός και η 

έκφραση των μορφών. Σε πολλά κορυφαία του έργα  κυριαρχεί η βαθιά ελληνική αίσθηση που 

αναντίρρητα σφραγίζει την ιστορική μας μνήμη. 

Ο Γύζης το 1888 έγινε τακτικός καθηγητής της Ακαδημίας του Μονάχου. Η επιρροή του 

από την αρχαία ελληνική τέχνη είναι έκδηλη με ευδιάκριτες αναφορές στο κλασικιστικό ύφος. 

Κατάφερε να συνδυάσει τις αρχές της αρχαίας ελληνικής τέχνης με την πραγματικότητα της 

εποχής του σε πολλά του έργα, όπως στους πίνακες Ιστορία και Αρμονία. Ο ίδιος με τον χρωστήρα 

του προσέγγισε με ευλάβεια το πνεύμα της Ελλάδας δηλώνοντας με περίσσια ταπεινότητα ότι: 

«την Ελλάδα δεν ημπορώ να την ζωγραφίσω τόσον ωραίαν ως την αισθάνομαι».

Επίμονα Απολλώνιος και ποτέ Διονυσιακός, ακόμα και στο κεφάλι του Έρωτα από το άρμα 

του πίνακα Θρίαμβος της Βαυαρίας  δίνει έμφαση στη μορφή του προσώπου στον καθρέφτη προς 

τον καθαρό κόσμο της ψυχής. Στο «Θρίαμβο της Βαυαρίας» οι αλληγορικές μορφές της Ποίησης 

με τη λύρα, της Επιστήμης με το λύχνο, η Βιομηχανία και το Εμπόριο με τη μορφή γυναίκας με 

το κηρύκειο του Ερμή, η Τύχη με το κέρας της Αμάλθειας και ο Έρωτας τονίζουν την κλασική 

αντίληψη αυτής της αξεπέραστης δουλειάς του ακτινοβολώντας τη βαθιά του ελληνικότητα. 

Η ζωγραφική του κορυφώνεται τόσο στη δύναμη της σύνθεσης όσο και στη διαύγεια της 

χρωματικής της αρμονίας δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια.  

Ο κόσμος των πνευμάτων μέσα από τη μουσική και την τέχνη προκαλεί τη ζωγραφική του 

δράση. Οι μορφές του, σε αρκετούς του πίνακες, τονίζουν τη μουσική διάσταση των συνθέσεων 

μέσα από την πνοή της κίνησης των αγγέλων – μορφών όπως στην Εαρινή συμφωνία ή το  

εκπληκτικό σχέδιο Ορφέας και Απόλλων μεταξύ των άλλων.

Ο ανθρωποκεντρικός ζωγραφικός κόσμος του Γύζη με μορφές, με αυτοδύναμη αξία  

– άλλοτε οικείες και καθημερινές, άλλοτε διαχρονικές και εξιδανικευμένες – δίνοντας την 

αίσθηση ότι αναζητούν την αιωνιότητα. Αυτές οι μορφές με την ανάλογη κάθε φορά σχεδιαστική 

ένταση, ονειρικές ή φευγαλέες, ερμητικές ακόμα και εφιαλτικές, αρνούνται την πτώση τους 

στο απύθμενο μηδέν στρέφοντας πάντα το βλέμμα τους προς το φως και το Θείο. Η βαθιά 

θρησκευτικότητα είναι δηλωτική σε αρκετά  έργα και ιδιαίτερα στα τελευταία του χρόνια,  

όπου στάθηκε αιτία και αφορμή της δημιουργικής του δράσης, για μια φιλοσοφική και ποιητική 

προσέγγιση του μυστηρίου της ζωής. Οι φιγούρες των τελευταίων του έργων εμπεριέχουν την 

πείρα εκείνου που μελέτησε σε βάθος το χθες και αφουγκράστηκε το σήμερα αφήνοντας τη 
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o passado em profundidade e escutou o presente, deixando sua imaginação levá-
lo a caminhos desconhecidos de outras revelações, de outras expressões criativas.  
Sua atmosfera mística é confrontada com o sentido da vida e do tempo. E sua disposição 
para tudo que é elevado, alegórico e transcendental fortalece sua intenção de alcançar a 
existência humana entre os seus sentimentos e paixões ou em sua fé e sua necessidade 
de liberdade. Com seu trabalho reflexivo, conduz a nossa imaginação a outro lugar, pois 
conseguiu que sua arte tivesse vida própria. E como ele mesmo dizia: “...o genial Solomós 
me inspirou a glória da Antiguidade, glória rigorosa e séria. Não são as palavras que 
são pintadas, mas seu espírito”. Suas figuras criam a sensação de que estão inspiradas 
da mesma essência eterna da vida e revelam sua perfeição interior, sua completa e 
inalterada maturidade como pintor, significando sua imensa importância.

Em sua pintura, Gyzis busca a paz eterna, o mundo das ideias e das visões.  
Cria um pouco antes de sua morte, os desenhos e a obra inacabada “Eis que o Noivo 
chega”, seguindo um estilo completamente diferente do “Juízo Final” de Michelangelo 
e do “Pequeno Juízo Final” de Rubens. É uma obra de grande inspiração e visão clara 
que sintetiza a expressão da pintura com a poesia e a religião. Evitando a noção de 
julgamento e punição, inferno e catarse, ele permite reinar apenas o sentido e a 
necessidade do Amor. E como Gyzis confessa: "Eu sinto a religião apenas com amor... 
O Amor é seu estandarte".

φαντασία να τον οδηγήσει σ᾽ εκείνα τα άγνωστα μονοπάτια της άλλης φώτισης, της άλλης 

δημιουργικής έκφρασης. Η μυστηριακή τους ατμόσφαιρα έρχεται αντιμέτωπη με την αίσθηση 

της ζωής και του χρόνου. Και η διάθεση του προς κάθε τι υψηλό, αλληγορικό και υπερβατικό 

ενδυναμώνει την πρόθεση του να προσεγγίζει την ανθρώπινη ύπαρξη ανάμεσα στα αισθήματα 

και τα πάθη της ή την πίστη και την ανάγκη της για ελευθερία. Με το στοχαστικό του έργο οδηγεί 

αλλού τη φαντασία μας γιατί κατάφερε η τέχνη του να έχει τη δική της ζωή. Και όπως ο ίδιος 

έλεγε: «…ο δαιμόνιος Σολωμός με ενέπνευσεν Δόξαν αρχαίαν, Δόξαν αυστηράν και σοβαράν. 

Δεν ζωγραφίζονται οι λέξεις, αλλά το πνεύμα αυτών». Οι μορφές του δημιουργούν την αίσθηση 

ότι εμφορούνται από την ίδια αιώνια ουσία της ζωής και αποκαλύπτουν την εσωτερική του 

τελείωση, την αυτούσια και πλήρη ζωγραφική του ωριμότητα προ σημαίνοντας την απέραντη 

σημασία τους.

Ο Γύζης στη ζωγραφική του αναζητά την αιώνια γαλήνη, τον κόσμο των ιδεών και των 

οραμάτων. Δημιουργεί, λίγο πριν το τέλος τη ζωής του, τα σχέδια και το ανολοκλήρωτο έργο 

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται ακολουθώντας ένα τελείως διαφορετικό ύφος  από την Τελευταία 

κρίση του Μιχαήλ Άγγελου και τη Μικρή τελευταία κρίση του Ρούμπενς Πρόκειται για ένα 

έργο μεγάλης πνοής και διαυγούς ενόρασης που συναιρεί τη ζωγραφική έκφραση με την 

ποίηση, και τη θρησκεία. Αποφεύγοντας την έννοια της κρίσεως και της τιμωρίας, την 

κόλαση και την κάθαρση αφήνει να βασιλεύει μόνο η αίσθηση και η ανάγκη της Αγάπης. 

Και όπως ο Γύζης εξομολογείται  «Εγώ αισθάνομαι την θρησκείαν μόνον με αγάπη…  

Η Αγάπη είναι το έμβλημα της».

Βολανάκης Κωνσταντίνος, Βάρκες 

και παιδιά στην παραλία (1869-1907). 

Konstantinos Volanakis, “Barcos  

e crianças na praia” (1869-1875).

Γύζης Νικόλαος, Ιδού ο Νυμφίος 

έρχεται (1899-1900).

Nikolaos Gyzis, “Eis que o Noivo 

chega” (1899-1900).
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O RENASCIMENTO DOS MODERNOS  
JOGOS OLÍMPICOS 1896

Ministério da Relações Exteriores da Grécia 
Departamento e3 de Assuntos Educacionais,  

Culturais e Desportivos 

Os primeiros Jogos Olímpicos modernos realizaram-se em 1896 em Atenas. A escolha 
da cidade não se deu por acaso. A memória histórica, bem como tudo o que a antiga 
civilização grega ofereceu à humanidade, tiveram um papel decisivo nessa escolha. 
O renascimento dos Jogos Olímpicos, num patamar internacional, foi decidido em 
junho de 1894, no âmbito do congresso internacional que se realizou em Paris – 
cujo tema fora o atletismo amador –, após a proposta do barão Francês Pierre de 
Coubertin. Na sessão, a Grécia estava sendo representada pelo erudito Δημήτριος 
Βικέλας / Dimitrios Bikelas, que teve um papel decisivo na escolha de Atenas 
como cidade organizadora dos Jogos Olímpicos contemporâneos. Em 25/03/1896,  
a execução do hino Olímpico, na cerimônia de abertura, marcou o renascimento dos 
Jogos Olímpicos e sua entrada para a época atual. Duzentos e quarenta e um atletas 
de catorze países tornaram realidade o sonho de Pierre de Coubertin.

O Hino Olímpico foi composto para os primeiros Jogos Olímpicos modernos pelo 
compositor natural de Corfu Σπύρος Σαμάρας / Spyros Samarás, a partir da poesia de  
Κωστής Παλαμάς / Kostís Palamás. Em 1958, foi escolhido pela Comissão Olímpica 
Internacional como o hino oficial do Movimento Olímpico, e desde a Olimpíada de Roma, 
em 1960, é executado nas cerimônias de abertura e encerramento de cada evento. A partitura 
original está guardada na sede da Comissão Olímpica Internacional, em Lausanne. 

O evento mencionado no início do texto não foi a primeira tentativa de fazer 
renascer os Jogos Olímpicos. Precederam a ele, as Olimpíadas Zappeianas (1859, 1870, 
1875, e 1888-1889) e a Olímpia de 1870. Atenas, à época, superou Londres e Paris ao ser 
escolhida para sediar os primeiros Jogos Olímpicos, notícia que gerou entusiasmo.

Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ  
ΟΛΥΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 1896

Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας 
ε3 Διευθυνση Μορφωτικών, Πολιτιστικών  

και Αθλητικών Υποθέσεων

Οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες πραγματοποιούνται το1896 στην Αθήνα. Η επιλογή 

της Αθήνας δεν ήταν τυχαία. Η ιστορική μνήμη καθώς και η προσφορά του αρχαίου ελληνικού 

πολιτισμού στην ανθρωπότητα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την επιλογή. Η αναβίωση 

των Ολυμπιακών Αγώνων σε διεθνές επίπεδο αποφασίστηκε τον Ιούνιο του 1894 στο πλαίσιο του 

διεθνούς συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι με θέμα τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, 

κατόπιν εισηγήσεως του Γάλλου βαρώνου Pierre de Coubertin. Την Ελλάδα αντιπροσώπευσε 

στο συνέδριο ο λόγιος Δημήτριος Βικέλας, ο οποίος έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην επιλογή 

της Αθήνας ως διοργανώτριας πόλης των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Στις 25/3/1896 

η ανάκρουση του Ολυμπιακού Ύμνου κατά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, 

σηματοδοτεί την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων και το πέρασμά τους στη σύγχρονη εποχή. 

Διακόσιοι σαράντα ένας (241) αθλητές από δέκα τέσσερις (14) χώρες έκαναν πραγματικότητα το 

όνειρου του Pierre de Coubertin.

Ο Ολυμπιακός Ύμνος συντέθηκε για τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, 

από τον Κερκυραίο συνθέτη Σπύρο Σαμάρα, σε ποίηση του Κωστή Παλαμά. Το 1958 επελέγη από 

τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ως ο επίσημος ύμνος του Ολυμπιακού Κινήματος και από την 

Ολυμπιάδα της Ρώμης το 1960 ανακρούεται στις τελετές έναρξης και λήξης κάθε Ολυπμιάδας. 

Η πρωτότυπη παρτιτούρα φυλάσσεται στην έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στη 

Λωζάνη. 

Η διοργάνωση δεν ήταν η πρώτη προσπάθεια αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. 

Είχαν προηγηθεί οι Ζάππειες Ολυμπιάδες (1859, 1870, 1875 και 1888-1889) και τα Ολύμπια του 

1870. Η Αθήνα επικράτησε τότε του ανταγωνισμού από το Λονδίνο και το Παρίσι, κερδίζοντας 

τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, είδηση που προκάλεσε ενθουσιασμό. 



a revo
lu

ção
 grega d

e 1821: h
in

o
 à liberd

ad
e. 200 an

o
s d

a grécia m
o

d
ern

a
η

 ε
λλ

η
ν

ικ
η

 ε
π

αν
ασ

τα
ση

 τ
ο

υ 
18

21
: ο

 υ
μ

ν
ο

σ 
γι

α 
τη

ν
 ε

λε
υθ

ερ
ια

. τ
α 

20
0 

χρ
ο

ν
ια

 τ
η

σ 
συ

γχ
ρο

ν
η

σ 
ελ

λα
δα

σ

272 273

Os Jogos duraram nove dias, e o evento foi especialmente enriquecido com 
apresentações artísticas e culturais, que resultaram em um sucesso inesperado. 
As instalações esportivas estavam cheias de espectadores que acompanhavam as 
competições atléticas. Nos dias da realização dos Jogos, a cidade recebeu mais ou menos 
sessenta mil pessoas, da Grécia e do exterior, para assistirem à exibição dos esportes e 
para visitarem os monumentos únicos da cidade. 

Para o nosso país, o momento de destaque foi a vitória de Σπύρος Λούης / Spyros 
Loúis na corrida de Maratona, sendo o atleta grego aclamado pela multidão que havia 
inundado o Estádio Panathinaiko. Com sua vitória tornou-se um herói nacional: 
percorreu 40km em 2 horas, 58 minutos e 50 segundos. Tal modalidade esportiva deve 
seu nome a rota lendária percorrida pelo soldado ateniense que após a Batalha de 
Maratona (490 a.c.), saiu correndo do campo de batalha rumo à Atenas para transmitir 
as novidades da vitória. Após comunicar “vencemos”, caiu morto por esgotamento.

Esta história despertou a imaginação do helenista Michel Breal e o resultado foi 
a criação de uma maratona moderna. A estrada da maratona ganhou com o passar 
dos anos grande popularidade no mundo todo porque simboliza a linha de união da 
antiga e da atual civilização e paralelamente condensa ao longo do tempo, mensagens 
atléticas e culturais sobre a liberdade, paz e humanidade. A corrida de maratona é 
uma extraordinária dádiva da Grécia para o Movimento Olímpico.

Os Jogos Olímpicos de 1896 evidenciaram também, além dos grandes atletas, um 
importante patrocinador, Georges Averoff, que forneceu um valor alto em dracmas 
de ouro para o acabamento e renovação dos mármores (desde então, por isso o nome 
Kallimármaro) do Estádio Panathinaiko, o primeiro estádio olímpico na história,  
sem o qual não seria possível a realização dos Jogos. 

O renascimento dos Jogos Olímpicos de 1896 marcou a consolidação de uma 
instituição mundial que será um elemento dominante do mundo contemporâneo e 
que irá se ligar com as transformações políticas, econômicas e ideológicas do séc. xx. 
Hoje os Jogos Olímpicos, uma das mais novas – celebrações de caráter mundial, são 
uns dos poucos fenômenos culturais que atraem o interesse de bilhões de pessoas 
em todo planeta e incorporam em seu núcleo esportivo um potente código de valores 
sociais como a boa competição, o voluntarismo, a igualdade, a solidariedade, a paz e 
o armistício / a trégua.

Οι Αγώνες διήρκησαν 9 ημέρες, λαμπρύνθηκαν ιδιαίτερα από καλλιτεχνικές και 

πολιτιστικές εκδηλώσεις και σημείωσαν απροσδόκητη επιτυχία. Οι αθλητικοί χώροι γέμισαν 

από τους θεατές που παρακολουθούσαν τις αθλητικές αναμετρήσεις. Τις ημέρες των Αγώνων 

συγκεντρώθηκαν στην πόλη εξήντα χιλιάδες περίπου άνθρωποι, από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό, για να παρακολουθήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να επισκεφτούν τα μοναδικά 

μνημεία της πόλης. 

Για τη χώρα μας η κορυφαία στιγμή ήταν η νίκη του Σπύρου Λούη στον Μαραθώνιο, με 

τον Έλληνα δρομέα να αποθεώνεται από το κοινό που είχε κατακλύσει το Παναθηναϊκό Στάδιο.  

Ο Σπύρος Λούης κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην πρώτη διοργάνωση Μαραθωνίου δρόμου και 

με τη νίκη του καθίσταται εθνικός ήρωας. Διανύει 40χλμ σε 2 ώρες, 58 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. 

Το αγώνισμα έλαβε αυτήν την ονομασία από τη θρυλική διαδρομή του Αθηναίου δρομέα, 

ο οποίος μετά τη Μάχη του Μαραθώνα (490 π.Χ.) έτρεξε από το πεδίο της μάχης μέχρι την 

Αθήνα για να μεταφέρει να νέα της νίκης με τη λέξη «νενικήκαμεν» και αμέσως έπεσε νεκρός 

από την εξάντληση. 

Η ιστορία αυτή κέντρισε τη φαντασία του ελληνιστή Michel Breal με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ενός σύγχρονου αγωνίσματος, του μαραθωνίου δρόμου. Ο μαραθώνιος δρόμος 

απέκτησε διαχρονικά υψηλή δημοφιλία σε όλον τον κόσμο γιατί συμβολίζει τη διασύνδεση 

του αρχαίου με τον σύγχρονο πολιτισμό και παράλληλα συμπυκνώνει διαχρονικά αθλητικά 

και πολιτισμικά μηνύματα για την ελευθερία, την ειρήνη και τον ανθρωπισμό. Ο μαραθώνιος 

δρόμος είναι μια κορυφαία προσφορά της Ελλάδας στο Ολυμπιακό Κίνημα.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1896 ανέδειξαν, εκτός από σημαντικούς αθλητές, και 

έναν σημαντικό χορηγό, τον Γεώργιο Αβέρωφ, ο οποίος διέθεσε ένα υψηλό ποσό σε χρυσές 

δραχμές για την περάτωση και ανανέωση των μαρμάρων (εξ ου... Καλλιμάρμαρο από τότε) του 

Παναθηναϊκού Σταδίου, το πρώτο ολυμπιακό στάδιο στην ιστορία, χωρίς το οποίο δεν θα ήταν 

δυνατόν να πραγματοποιηθούν οι Αγώνες. 

Η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 σηματοδότησε την καθιέρωση ενός 

παγκόσμιου θεσμού που θα αποτελέσει κυρίαρχο συστατικό του σύγχρονου κόσμου και θα 

συνδεθεί με τους πολιτικούς, οικονομικούς και ιδεολογικούς μετασχηματισμούς του 20ου αιώνα. 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες σήμερα, μια από τις νεότερες τελετουργίες κοσμικού χαρακτήρα, 

είναι από τα λίγα πολιτιστικά φαινόμενα που προσεκλύουν το ενδιαφέρον δισεκατομμυρίων 

ανθρώπων στον πλανήτη και ενσωματώνουν στον αθλητικό τους πυρήνα έναν ισχυρό κώδικα 

κοινωνικών αξιών, όπως το ευ αγωνίζεσθαι, τον εθελοντισμό, την ισότητα, την αλληλεγγύη,  

την ειρήνη και την εκεχειρία. 
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O conceito de trégua – na antiguidade um dos valores olímpicos mais importantes 
– está sendo gradualmente incorporado ao código de valores do Olimpismo atual e 
é chamado para servir ao diálogo e à paz entre os países. É mais uma oferenda da 
Grécia ao Movimento Olímpico, para a promoção da paz. Trata-se de uma das mais 
importantes inovações que os antigos Jogos Olímpicos introduziram e que muito 
influenciou toda história helênica antiga. Significava a suspensão das hostilidades 
de combate, na perspectiva de um evento importante e socialmente admitido,  
como eram os Jogos Olímpicos. Em 1992, pela primeira vez desde a Antiguidade, a 
Comissão Olímpica Internacional tomou a iniciativa para o renascimento da lei da 
trégua. Esta iniciativa foi reconhecida também pelos Estados Unidos como sendo 
a única ferramenta para a promoção da paz mundial. Essa ideia é promovida pela 
Fundação Internacional da Trégua Olímpica com sede em Lozano, e o Centro de 
Trégua Olímpica Internacional com sede na antiga Olímpia, e consiste numa tentativa 
fundamental para a divulgação universal dos valores olímpicos e da paz mundial. 

Desde o renascimento dos Jogos Olímpicos em 1896 até hoje, a Grécia como país 
natal dos antigos Jogos Olímpicos e como contratante / tutora, dos primeiros Jogos 
Olímpicos modernos, é o berço histórico do Movimento Olímpico, continua sendo um 
interlocutor na narrativa internacional dos Jogos Olímpicos e está ao longo dos anos 
presente em todos os Jogos Olímpicos. O pico dessa jornada histórica foi o ano 2004 
quando foi convidada, novamente, para sediar os Jogos Olímpicos do novo milênio. 
Os Jogos Olímpicos de 2004 foram apresentados como “Jogos de Medida Humana”  
e aconteceram com sucesso absoluto. Atenas proporcionou uma tonalidade especial 
ao evento olímpico pondo em evidência elementos do patrimônio antigo e do seu 
renascimento, voltando aos precedentes pontos de partida históricos do Olimpismo.

O Estádio Panathinaiko 

(Kallimarmaro) em 

Atenas, Grécia.

Το Παναθηναϊκό Στάδιο 

(Καλλιμάρμαρο) στην 

Αθήνα, Ελλάδα.

Η αρχαία έννοια της εκεχειρίας, μια από τις σημαντικότερες ολυμπιακές αξίες, 

ενσωματώνεται σταδιακά στον αξιακό κώδικα του ολυμπισμού στη σύγχρονη εποχή και 

καλείται να υπηρετήσει τον διάλογο και την ειρήνη μεταξύ των κρατών. Αποτελεί μία ακόμη 

συμβολή της Ελλάδας στο Ολυμπιακό Κίνημα για την προώθηση της ειρήνης. Πρόκειται 

για μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες που εισήγαγαν οι αρχαίοι Ολυπμαικοί Αγώνες 

και άσκησε μεγάλη επίδραση σε όλη την αρχαία ελληνική ιστορία. Σήμαινε ανακοχή στις 

εχθροπραξίες, στην προοπτική ενός σημαντικού και κοινωνικά αποδεκτού γεγονότος όπως 

ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το 1992, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτορπή ανέλαβε την πρωτοβουλία 

αναβίωσης του θεσμού της εκεχειρίας, για πρώτη φορά από την αρχαιότητα. Η πρωτοβουλία 

αυτή αναγνωρίστηκε και από τα Ηνωμένα Έθνη ως μοναδικό εργαλείο για την προώθηση της 

παγκόσμιας ειρήνης. Η ιδέα αυτή προωθείται από το Διεθνές Ίδρυμα Ολυμπιακής Εκεχειρίας με 

έδρα την Λωζάνη και το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας με έδρα την αρχαία Ολυμπία 

και αποτελεί μια ουσιώδη προσπάθεια για την οικουμενική διάδοση των ολυμπιακών αξιών και 

της παγκόσμιας ειρήνης.

Από την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 και μέχρι σήμερα η Ελλάδα ως 

γενέτειρα των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων και ανάδοχος των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών 

Αγώνων αποτελεί το ιστορικό λίκνο του Ολυμπιακού Κινήματος, παραμένει συνομιλητής στο 

διεθνές αφήγημα των Ολυμπιακών Αγώνων και βρίσκεται διαχρονικά παρούσα σε όλους τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες. Αποκορύφωμα αυτής της ιστορικής διαδρομής αποτέλεσε το 2004, όταν 

κλήθηκε, εκ νέου, να διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες της νέας χιλιετίας. Οι Ολυμπιακοί 

Αγώνες του 2004 προβλήθηκαν ως «Αγώνες του Ανθρώπινου Μέτρου» και υπήρξαν  απόλυτα 

επιτυχημένοι. Η Αθήνα προσέδωσε ιδιαίτερη χροιά στην ολυμπιακή διοργάνωση αναδεικνύοντας 

στοιχεία της αρχαίας κληρονομιάς και της αναβίωσης μέσα από την αναγωγή στις ιστορικές 

αφετηρίες του Ολυμπισμού. 



277276

ELEFTHERIOS VENIZELOS COMO FIGURA 
CENTRAL NA HISTÓRIA POLÍTICA GREGA

Margarita Liagka

Eleftherios Venizelos foi a personalidade dominante da história política grega na 
primeira metade do século xx. Ele tornou-se não somente um ponto de referência 
como líder do Partido Liberal, mas também para um movimento inteiro, que foi 
identificado com seu nome, “venizelistas”. O anúncio da fundação do Partido Liberal 
em 1910 como um partido de princípios e não de dirigentes marcou uma mudança 
substancial na percepção da forma com a qual os partidos políticos funcionavam e se 
organizavam na Grécia. No âmbito ideológico, Eleftherios Venizelos foi identificado 
com a implementação da Μεγάλης Ιδέας / “Grande Ideia”, um programa expansionista 
irredentista de política externa, e com a promoção de um programa de reforma interna 
modernizadora para a criação de um Estado grego moderno.

Eleftherios Venizelos já havia desenvolvido uma forte atividade política em Creta, 
que se encontrava sob o domínio otomano à época. Ele participou de movimentos 
revolucionários contra a administração otomana e assumiu posições de poder no 
Estado cretense, o status de administração autônoma da ilha. Sua fisionomia política 
e suas posições radicais fizeram dele uma alternativa ideal, além das figuras políticas 
de Atenas, para a implementação das exigências da “Liga Militar” e das corporações 
profissionais, conforme expresso no Κίνημα στο Γουδί / Golpe de Goudi1 em setembro 
de 1909. Aceitando a proposta da Liga Militar, que havia tomado o poder após a 
intervenção militar, ele deixou o cargo de primeiro-ministro do Estado Cretense e foi 
para Atenas.

Foi eleito como membro do Parlamento grego nas eleições de agosto de 1910, 
e em 6 de outubro de 1910 foi formado um governo sob seu primeiro ministério, no 
qual participaram principalmente “novas” figuras políticas, eleitas pela primeira vez. 
A proposta de Venizelos para o estabelecimento de um parlamento revisionista em vez 

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Μαργαρίτα Λιάγκα

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπήρξε η κυρίαρχη προσωπικότητα στην ελληνική πολιτική ιστορία του 

α΄ μισού του 20ου αιώνα. Αποτέλεσε σημείο αναφοράς ως αρχηγός του Κόμματος Φιλελευθέρων, 

αλλά και για μια ολόκληρη παράταξη, η οποία ταυτίστηκε με το όνομά του, τη βενιζελική.  

Η εξαγγελία της ίδρυσης του Κόμματος Φιλελευθέρων το 1910 ως κόμματος αρχών και όχι 

στελεχών, σηματοδότησε μια ουσιαστική μεταβολή στην αντίληψη του τρόπου λειτουργίας 

και οργάνωσης των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα. Σε ιδεολογικό επίπεδο, ο Ελ. Βενιζέλος 

ταυτίστηκε με την υλοποίηση της Μεγάλης Ιδέας, ενός αλυτρωτικού επεκτατικού προγράμματος 

στην εξωτερική πολιτική και με την προώθηση ενός εκσυγχρονιστικού προγράμματος 

μεταρρυθμίσεων στο εσωτερικό για τη δημιουργία ενός σύγχρονου ελληνικού κράτους.

Ο Ελ. Βενιζέλος είχε ήδη αναπτύξει έντονη πολιτική δράση στην Κρήτη, η οποία βρισκόταν 

υπό οθωμανική κυριαρχία. Συμμετείχε σε επαναστατικά κινήματα ενάντια στην οθωμανική 

διοίκηση και ανέλαβε θέσεις εξουσίας στην Κρητική Πολιτεία, το καθεστώς αυτόνομης διοίκησης 

του νησιού. Η πολιτική του φυσιογνωμία και οι ριζοσπαστικές του θέσεις τον κατέστησαν ιδανική 

επιλογή, εκτός των πολιτικών προσώπων των Αθηνών, για την υλοποίηση των αιτημάτων του 

Στρατιωτικού Συνδέσμου και των επαγγελματικών συντεχνιών, όπως αυτά εκφράστηκαν στο 

Κίνημα στο Γουδί1 τον Σεπτέμβριο του 1909. Αποδεχόμενος την πρόταση του Στρατιωτικού 

Συνδέσμου, ο οποίος είχε καταλάβει την εξουσία μετά την στρατιωτική επέμβαση, αποχώρησε 

από την πρωθυπουργία της Κρητικής Πολιτείας και μετέβη στην Αθήνα.

Εξελέγη βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου στις εκλογές του Αυγούστου του 1910 

και στις 6 Οκτωβρίου 1910 συγκρότησε κυβέρνηση υπό την πρωθυπουργία του, στην οποία 

συμμετείχαν κυρίως «νέα» πολιτικά πρόσωπα, που είχαν εκλεγεί για πρώτη φορά. Η εισήγηση 

του Ελ. Βενιζέλου για συγκρότηση αναθεωρητικής βουλής και όχι συντακτικής και η στάση 

του απέναντι στα Ανάκτορα, επιλογές αμφότερες σε αντίθεση με τα κυρίαρχα αιτήματα του 

κινήματος του 1909, κατέδειξαν την αναγνώριση του βασιλιά ως συμβόλου της εθνικής 
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de um parlamento constituinte e sua atitude em relação ao Palácio, ambas escolhas 
contrárias às exigências dominantes do golpe de 1909, demonstraram o fato de que ele 
reconhecia o rei como símbolo da ideologia nacional e a conexão entre o estilo de sua 
política que continha variações conservadora e liberal. O governo não recebeu sequer 
um voto de confiança do Parlamento e novas eleições foram anunciadas para 28 de 
novembro de 1910 com o consentimento do rei, uma decisão com a qual os “velhos” 
partidos discordaram. 

O Partido Liberal prevaleceu em absoluto, devido à abstenção dos partidos 
“antigos”, e Venizelos formou um governo. O programa governamental estabeleceu 
como seus principais eixos na política interna, o desenvolvimento da sociedade 
burguesa grega e da economia capitalista, condições necessárias para a realização do 
plano de política irredentista e do programa expansionista no exterior. A principal 
tarefa do governo foi a revisão da Constituição e a adoção de medidas legislativas 
sobre justiça, administração, política fiscal, educação, imprensa e o funcionamento 
das forças armadas. As medidas se concentraram em salvaguardar as liberdades 
pessoais e limitar a interferência arbitrária do Estado. O trabalho de modernização 
do primeiro período de governo sob Venizelos foi aplaudida nas eleições de 1912,  
nas quais prevaleceu novamente o Partido Liberal. As dinâmicas criadas internamente 
foram então utilizadas na política externa para implementar a “Grande Ideia”. A vitória 
da Grécia nas Guerras Balcânicas (1912-1913) e a subsequente anexação da Macedônia 
e do Épiro foram o primeiro sucesso de sua política externa.

A continuação do “programa de retificação” do governo de Venizelos e o apoio 
às suas decisões políticas no âmbito da política externa foram suspensos por ocasião 
da entrada da Grécia na Primeira Guerra Mundial. O Cisma Nacional, controvérsia 
gerada entre Venizelos, que propôs a participação da Grécia na aliança Entente, e o rei 
Constantino i, que defendeu a neutralidade do país, refletiu as diferentes direções na 
condução da política externa entre os dois centros de poder dominantes. Ao mesmo 
tempo, definiu e moldou ideológica e socialmente as duas facções políticas do período 
entre guerras, a venizelista, de Eleftherios Venizelos então líder do Partido Liberal,  
e o anti-venizelista, com o rei como sua figura política dominante somada à figura 
política de Δημήτριος Γούναρης / Dimitrios Gounaris, líder do Partido Nacionalista. 
O conflito agravou-se com a renúncia de Venizelos como primeiro-ministro em 1915 
e culminou com a manifestação do movimento de Εθνικής Αμύνης / “Defesa Nacional” 
no verão de 1916 por oficiais e políticos venizelistas e com a formação do governo 

ιδεολογίας και τη σύνδεση ανάμεσα στη συντηρητική και φιλελεύθερη παραλλαγή της πολιτικής 

του. Η κυβέρνηση δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από το Κοινοβούλιο και εξαγγέλθηκαν νέες 

εκλογές για τις 28 Νοεμβρίου 1910 με τη σύμφωνη γνώμη του βασιλιά, απόφαση με την οποία 

διαφώνησαν τα «παλαιά» κόμματα. 

Το Κόμμα Φιλελευθέρων επικράτησε καθολικά στις εκλογές, λόγω της αποχής των 

«παλαιών» κομμάτων, και ο Ελ. Βενιζέλος συγκρότησε κυβέρνηση. Το κυβερνητικό πρόγραμμα 

έθεσε ως βασικούς άξονες την ανάπτυξη της αστικής ελληνικής κοινωνίας και της καπιταλιστικής 

οικονομίας στην εσωτερική πολιτική, προϋποθέσεις αναγκαίες για την πραγματοποίηση του 

σχεδίου αλυτρωτικής πολιτικής και του επεκτατικού προγράμματος στο εξωτερικό. Πρωταρχικό 

έργο της κυβέρνησης αποτέλεσε η αναθεώρηση του Συντάγματος και η ψήφιση νομοθετικών 

μέτρων για τη δικαιοσύνη, τη διοίκηση, τη δημοσιονομική πολιτική, την εκπαίδευση, τον Τύπο 

και τη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων. Τα μέτρα εστίαζαν στην κατοχύρωση των προσωπικών 

ελευθεριών και στον περιορισμό αυθαίρετων κρατικών παρεμβάσεων. Το εκσυγχρονιστικό έργο 

της πρώτης περιόδου διακυβέρνησης υπό τον Ελ. Βενιζέλο επικροτήθηκε στις εκλογές του 1912, 

στις οποίες το Κόμμα Φιλελευθέρων επικράτησε ξανά. Η δυναμική που δημιουργήθηκε στο 

εσωτερικό αξιοποιήθηκε στη συνέχεια στην εξωτερική πολιτική για την υλοποίηση της Μεγάλης 

Ιδέας. Η επικράτηση της Ελλάδας στους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-1913) και η επακόλουθη 

προσάρτηση της Μακεδονίας και της Ηπείρου αποτέλεσαν την πρώτη επιτυχία της εξωτερικής 

πολιτικής του. 

Η συνέχιση του «ανορθωτικού προγράμματος» της κυβέρνησης του Ελ. Βενιζέλου 

και η υποστήριξη των πολιτικών επιλογών του στην εξωτερική πολιτική ανεστάλησαν με 

αφορμή την είσοδο της Ελλάδας στον α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Εθνικός Διχασμός, η διαμάχη 

του Ελ. Βενιζέλου, ο οποίος πρότασσε τη συμμετοχή της Ελλάδας στη συμμαχία της Αντάντ, 

και του βασιλιά Κωνσταντίνου α΄, ο οποίος υποστήριζε την ουδετερότητα, αποτύπωσε τις 

διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις στην εξωτερική πολιτική ανάμεσα στα δύο κυρίαρχα 

κέντρα εξουσίας. Συγχρόνως, προσδιόρισε και σχηματοποίησε ιδεολογικά και κοινωνικά τις δύο 

πολιτικές παρατάξεις του Μεσοπολέμου, τη βενιζελική, με πολιτικό ηγέτη τον Ελ. Βενιζέλο και 

πολιτικό οργανισμό το Κόμμα Φιλελευθέρων, και την αντιβενιζελική, με κυρίαρχο τον βασιλιά 

και πολιτικό πρόσωπο τον Δημήτριο Γούναρη, αρχηγό του Κόμματος των Εθνικοφρόνων.   

Η σύγκρουση κλιμακώθηκε με την παραίτηση του Ελ. Βενιζέλου από την πρωθυπουργία το 

1915 και κορυφώθηκε με την εκδήλωση του κινήματος Εθνικής Αμύνης το καλοκαίρι του 1916 

από βενιζελικούς αξιωματικούς και πολιτικούς και τον σχηματισμό της προσωρινής κυβέρνησης 

στη Θεσσαλονίκη υπό τον Ελ. Βενιζέλο. Τον Ιούνιο του 1917, έπειτα και από τη στρατιωτική 

παρέμβαση της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας, ο Ελ. Βενιζέλος επανήλθε στην Αθήνα 
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provisório em Tessalônica sob Venizelos. Em junho de 1917, após a intervenção militar 
da Grã-Bretanha e da França, Venizelos retornou a Atenas como chefe do governo, 
enquanto o rei era expulso para o exterior. A participação da Grécia na aliança dos 
vencedores da guerra foi a segunda escolha bem sucedida de Venizelos na política 
externa. Após a guerra, ele assumiu a liderança na negociação de reivindicações 
nacionais na Conferência de Paz de Paris em 1919, por meio da qual a maioria das 
reivindicações territoriais da Grécia contra os outros países dos Balcãs e a Turquia 
foram atendidas. A Trácia Oriental e Ocidental e o Épiro do Sul foram transferidos 
para o Estado grego e a costa da Ásia Menor foi colocada sob a administração militar 
das forças armadas gregas pelo Tratado de Sèvres (1920), enquanto um acordo bilateral 
greco-italiano foi assinado para a concessão do Dodecaneso.

 Entretanto, três meses após o sucesso diplomático, o Partido Liberal foi 
derrotado nas eleições de novembro de 1920. A decisão de intervir militarmente na 
Ásia Menor e a polêmica do governo de Venizelos em relação aos anti-venizelistas 
nos anos anteriores foram as principais razões para o fracasso eleitoral. Enquanto o 
governo do Partido Popular formado após a vitória nas eleições procedeu à realização 
de um referendo sobre a restauração do rei, Venizelos deixou a Grécia e se estabeleceu 
em Paris. Mesmo após a derrota do exército grego na Campanha da Ásia Menor em 
1922 e de sua retirada do poder, Venizelos assumiu as negociações com a Turquia, 
que resultaram na assinatura do Tratado de Lausanne (1923). A Grécia conservou a 
Trácia Ocidental e as ilhas a nordeste do Mar Egeu. O tratado também estipulava o 
intercâmbio forçado da população cristã ortodoxa do Estado turco com a população 
muçulmana do Estado grego. A Catástrofe da Ásia Menor marcou o fim definitivo da 
ideologia da “Grande Ideia” como doutrina da política externa do Estado grego. A 
extensão do programa de modernização, expresso por Venizelos na década de 1910, 
esteve doravante ligado à construção de um Estado nacional forte dentro de suas 
fronteiras, laureado ideologicamente pela glória de uma república não monárquica. 
O referendo de 1924 aprovou o destronamento do rei e a proclamação da Segunda 
República Grega, que havia sido votada anteriormente pelo Parlamento.

A vitória do Partido Liberal nas eleições de 1928 devolveu a Venizelos o cargo 
de primeiro-ministro. O programa de governo concentrou-se, no âmbito interno, no 
desenvolvimento da economia e na consolidação da democracia por meio da nova 
constituição, e, no âmbito externo, assegurando relações internacionais amigáveis. 
Venizelos garantiu a conclusão de acordos bilaterais com a Itália e com a Iugoslávia 

ως επικεφαλής της κυβέρνησης, ενώ ο βασιλιάς εκδιώχθηκε στο εξωτερικό. Η συμμετοχή της 

Ελλάδας στη συμμαχία των νικητών του πολέμου αποτέλεσε τη δεύτερη επιτυχή επιλογή του 

Ελ. Βενιζέλου στην εξωτερική πολιτική. Μετά τον πόλεμο ανέλαβε ο ίδιος επικεφαλής των 

διαπραγματεύσεων για τις εθνικές διεκδικήσεις στο συνέδριο ειρήνης στο Παρίσι το 1919, στο 

οποίο οι εδαφικές διεκδικήσεις της Ελλάδας έναντι των άλλων βαλκανικών χωρών και της 

Τουρκίας ικανοποιήθηκαν στην πλειονότητά τους. Η ανατολική και δυτική Θράκη και η νότια 

Ήπειρος αποδόθηκαν στο ελληνικό κράτος και οι ακτές της Μικράς Ασίας τέθηκαν υπό την 

στρατιωτική διοίκηση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με τη Συνθήκη των Σεβρών (1920), 

ενώ υπεγράφη και διμερής ελληνο-ιταλική συμφωνία για την παραχώρηση των Δωδεκανήσων.

 Ωστόσο, τρεις μήνες μετά τη διπλωματική επιτυχία το Κόμμα Φιλελευθέρων ηττήθηκε 

στις εκλογές του Νοεμβρίου 1920. Η απόφαση για στρατιωτική επέμβαση στη Μικρά Ασία και η 

πολεμική της κυβέρνησης του Ελ. Βενιζέλου προς τους αντιβενιζελικούς τα προηγούμενα χρόνια 

αποτέλεσαν τα βασικά αίτια της εκλογικής αποτυχίας. Ενώ η κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος που 

συγκροτήθηκε μετά την επικράτηση στις εκλογές προχώρησε στη διενέργεια δημοψηφίσματος 

για τη παλινόρθωση του βασιλιά, o Ελ. Βενιζέλος αποχώρησε από την Ελλάδα και εγκαταστάθηκε 

στο Παρίσι. Έπειτα από την ήττα του ελληνικού στρατού στη Μικρασιατική Εκστρατεία το 1922 

και παρά την απομάκρυνσή του από την εξουσία, ανέλαβε τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, 

οι οποίες κατέληξαν στην υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης (1923). Η Ελλάδα διατήρησε 

τη δυτική Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Η συνθήκη καθόρισε, επίσης, 

την αναγκαστική ανταλλαγή του ορθόδοξου χριστιανικού πληθυσμού από το τουρκικό κράτος 

με τον μουσουλμανικό στο ελληνικό. Η Μικρασιατική Καταστροφή σηματοδότησε το οριστικό 

τέλος της ιδεολογίας της Μεγάλης Ιδέας ως δόγματος της εξωτερικής πολιτικής του ελληνικού 

κράτους. Η επέκταση του εκσυγχρονιστικού προγράμματος που διατύπωσε ο Ελ. Βενιζέλος τη 

δεκαετία του 1910 συνδέθηκε στο εξής με την οικοδόμηση ενός ισχυρού εθνικού κράτους, εντός 

των συνόρων, με ιδεολογικό επιστέγασμα την αβασίλευτη δημοκρατία. Το δημοψήφισμα του 

1924 ενέκρινε την έκπτωση του βασιλιά από τον θρόνο και την ανακήρυξη της Β΄ Ελληνικής 

Δημοκρατίας, που είχε προηγουμένως ψηφίσει το Κοινοβούλιο. 

Η επικράτηση του Κόμματος Φιλελευθέρων στις εκλογές του 1928 επανάφερε τον 

Ελ. Βενιζέλο στην πρωθυπουργία. Το κυβερνητικό πρόγραμμα εστίασε στην ανάπτυξη της 

οικονομίας και στην εδραίωση της δημοκρατίας, δηλαδή του νέου πολιτεύματος, στο εσωτερικό 

και στη διασφάλιση φιλικών διακρατικών σχέσεων στο εξωτερικό. Ο Ελ. Βενιζέλος εξασφάλισε 

τη σύναψη διμερών συμφωνιών με την Ιταλία και τη Γιουγκοσλαβία και την εξομάλυνση 

των διαφορών με την Τουρκία, υπογράφοντας το ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας το 1930. 

Σταδιακά ωστόσο οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης του 1929 έγιναν ορατές και στην Ελλάδα 
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e a normalização das disputas com a Turquia, assinando o Pacto de Amizade Greco-
Turca em 1930. Gradualmente, porém, as consequências da crise econômica de 1929 
tornaram-se visíveis também na Grécia, resultando na suspensão da conclusão do 
programa do governo. O Partido Liberal foi derrotado nas eleições de 1932 e o Venizelos 
partiu novamente para o exterior, anunciando sua aposentadoria definitiva da política. 

O Partido do Povo, vencedor das eleições, formou um governo liderado pelo 
primeiro-ministro Παναγής Τσαλδάρης / Panagis Chaldaris e procurou se estabelecer 
no aparato estatal e no exército. O movimento militar na noite das eleições de 1933 
foi a primeira tentativa da facção venizelista de evitar o enfraquecimento político e a 
perspectiva da restauração da monarquia. O movimento fracassou e o governo tomou 
medidas repressivas, que foram exacerbadas após o fracasso do segundo movimento 
militar venizelista, em março de 1935. Venizelos, que estava no exterior, foi condenado 
à morte à revelia como instigador, enquanto os membros políticos e militares da facção 
venizelista foram presos e deportados. Os oficiais venizelistas foram dispensados do 
exército e o aparelho estatal foi purgado. Como consequência do intenso confronto 
político entre a facção monárquica dominante e a facção democrática formada por 
venizelistas e comunistas, em novembro de 1935, o governo do General Giorgos 
Kondylis realizou um referendo sob o terror e restaurou a realeza. A aceitação do 
reconhecimento do resultado do referendo por Venizelos e sua exortação aos partidos 
da facção venizelista por uma política de reconciliação e legitimidade parlamentar sob 
a democracia reinante, embora constituísse uma ruptura com as escolhas feitas até 
aquele momento, refletia a preservação de sua hegemonia política pessoal. 

Em 18 de março de 1936, Venizelos faleceu em Paris. Ele dominou como 
personalidade política em nível nacional, tendo uma influência decisiva na 
formação e no curso do Estado grego no período entreguerras. Fundador e 
líder de um dos partidos políticos mais duradouros da Grécia, o Partido Liberal  
(1910-1961), Eleftherios Venizelos dominou a política grega, entrelaçada com a 
governança do país. As avaliações posteriores à sua contribuição para a história 
política grega concentraram-se em sua natureza “carismática” como líder, em seu 
realismo político e sua visão modernizadora para o estabelecimento de um Estado-
nação burguês, na superação das posições divisórias durante o entreguerras e na 
transformação do político em um líder nacional.

με αποτέλεσμα την αναστολή της ολοκλήρωσης του κυβερνητικού προγράμματος. Το Κόμμα 

Φιλελευθέρων ηττήθηκε στις εκλογές του 1932 και ο Ελ. Βενιζέλος αναχώρησε εκ νέου για το 

εξωτερικό, ανακοινώνοντας την οριστική του αποχώρηση από την πολιτική. 

Το Λαϊκό Κόμμα, νικητής των εκλογών, συγκρότησε κυβέρνηση υπό την πρωθυπουργία 

του Παναγή Τσαλδάρη και επιδίωξε να εδραιωθεί στον κρατικό μηχανισμό και στον στρατό. 

Το στρατιωτικό κίνημα το βράδυ των εκλογών του 1933 αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια 

της βενιζελικής παράταξης να αποφύγει την πολιτική αποδυνάμωση και την προοπτική 

παλινόρθωσης της μοναρχίας. Το κίνημα απέτυχε και η κυβέρνηση έλαβε κατασταλτικά μέτρα, τα 

οποία επιδεινώθηκαν μετά και την αποτυχία του δεύτερου βενιζελικού στρατιωτικού κινήματος 

τον Μάρτιο του 1935. Ο Ελ. Βενιζέλος, ο οποίος βρισκόταν στο εξωτερικό, καταδικάστηκε ερήμην 

σε θάνατο ως υποκινητής, ενώ πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη της βενιζελικής παράταξης 

φυλακίστηκαν και εκτοπίστηκαν. Οι βενιζελικοί αξιωματικοί αποτάχθηκαν από το στράτευμα και 

ο κρατικός μηχανισμός εκκαθαρίστηκε. Συνεπεία της έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ 

της κυβερνητικής φιλοβασιλικής παράταξης και της συγκροτηθείσας από βενιζελικούς και 

κομμουνιστές δημοκρατικής παράταξης, τον Νοέμβριο του 1935, η κυβέρνηση του στρατηγού 

Γεώργιου Κονδύλη διενέργησε δημοψήφισμα υπό καθεστώς τρομοκρατίας και επανάφερε την 

βασιλεία. Η αποδοχή της αναγνώρισης του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος από τον Ελ. 

Βενιζέλο και η προτροπή του προς τα κόμματα της βενιζελικής παράταξης για μια πολιτική 

συμφιλίωσης και κοινοβουλευτικής νομιμότητας υπό τη βασιλευομένη δημοκρατία, αν και 

συνιστούσε ρήξη με τις έως τότε επιλογές, αποτύπωσε τη διατήρηση της προσωπικής πολιτικής 

του ηγεμονίας. 

Στις 18 Μαρτίου 1936 ο Ελ. Βενιζέλος απεβίωσε στο Παρίσι. Επικράτησε ως πολιτική 

προσωπικότητα σε εθνικό επίπεδο και επέδρασσε καθοριστικά στη διαμόρφωση και 

στην πορεία του ελληνικού κράτους στον Μεσοπόλεμο. Ιδρυτής και ηγέτης ενός από τα 

μακροβιότερα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, του Κόμματος Φιλελευθέρων (1910-1961), ο Ελ. 

Βενιζέλος κυριάρχησε στην ελληνική πολιτική, συνυφασμένος με τη διακυβέρνηση της χώρας.  

Οι μεταγενέστερες αποτιμήσεις της συμβολής του στην ελληνική πολιτική ιστορία εστίασαν 

στην «χαρισματική» του φύση ως ηγέτη, στον πολιτικό ρεαλισμό και στο εκσυγχρονιστικό 

όραμα για τη συγκρότηση ενός εθνικού αστικού κράτους, υπερβαίνοντας τις διαιρετικές τομές 

του Μεσοπολέμου και μετατρέποντας τον Ελευθέριο Βενιζέλο σε εθνικό ηγέτη.
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nota do revisor:

1  O Golpe de Goudi de 1909 (também conhecido como “pronunciamento”) 
foi um golpe militar ocorrido em 28 de agosto de 1909 (no calendário gregoriano) 
ou 15 de agosto (no calendário juliano), iniciado no quartel em Goudi, um 
subúrbio ao leste de Atenas. O golpe foi um ponto de virada na história da 
Grécia moderna, pois, como tratado no texto, levou à chegada de Eleftherios 
Venizelos ao cargo de primeiro-ministro, promovendo uma mudança na vida 
política grega, que nas décadas seguintes passou a ser dominada por duas forças 
ideológicas opostas: o venizelismo, liberal republicano, e o anti-venizelismo, 
monarquista conservador. O golpe em si foi o resultado de tensões latentes na 
sociedade grega, abalada pelos os efeitos da desastrosa Guerra Greco-Turca 
de 1897, por problemas financeiros, pela falta de reformas modernizadoras, e 
pela desilusão com o sistema político estabelecido. Tomando por inspiração o 
movimento dos Jovens Turcos, vários oficiais juniores do Exército fundaram 
uma sociedade secreta, a “Liga Militar”. Com o coronel Nikolaos Zorbas a frente 
dos acontecimentos, na noite de 15 de agosto, a Liga Militar, tendo reunido suas 
tropas no quartel de Goudi, emitiu um pronunciamento ao governo exigindo 
uma reviravolta imediata para o país e para as suas forças armadas. O rei 
George I cedeu às pressões e substituiu o primeiro-ministro Dimitris Rallis por 
Kyriakoulis Mayromichalis, não satisfazendo os insurgentes que recorreram a 
uma grande manifestação pública no mês seguinte. Os golpistas apelaram para a 
emergente figura do cenário político grego, o cretense Eleftherios Venizelos, que 
respeitou as normas democráticas ao convocar novas eleições.

σημεiωση του επιμελητη:

1  Το πραξικόπημα στο Γουδί του 1909 (γνωστό και ως “κίνημα”) ήταν ένα 
στρατιωτικό πραξικόπημα που έλαβε χώρα στις 28 Αυγούστου του 1909 (σύμφωνα 
με το Γρηγοριανό ημερολόγιο) ή 15 Αυγούστου (σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο) 
ξεκινώντας από το στρατόπεδο Γουδί, σε μία συνοικία στα ανατολικά της Αθήνας. Το 
πραξικόπημα αποτέλεσε τομή στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, καθώς, όπως 
άλλωστε πραγματεύεται και το κείμενο, οδήγησε στην άνοδο του Βενιζέλου στο 
αξίωμα του πρωθυπουργού, γεγονός που επέφερε αλλαγές στην ελληνική πολιτική 
ζωή, στην οποία κατά τις επόμενες δεκαετίας κυριάρχησαν δύο αντίπαλες ιδεολογικές 
δυνάμεις: ο Βενιζελισμός, δημοκρατικός φιλελευθερισμός, και ο αντιβενιζελισμός, 
μοναρχικός συντηρητισμός. Το πραξικόπημα, αυτό καθ’εαυτό, ήταν αποτέλεσμα 
υποβοσκουσών εντάσεων στην ελληνική κοινωνία, ρημαγμένη από τις επιπτώσεις του 
καταστροφικού ελληνο-τουρκικού πολέμου του 1897, από οικονομικά προβλήματα, 
από την έλλειψη εκσυγχρονιστικών μεταρρυθμίσεων και από την απογοήτευση με την 

καθεστηκυΐα πολιτική τάξη. Αντλώντας έμπνευση από το κίνημα των Νεοτούρκων, 
νεαροί αξιωματικοί του στρατού ίδρυσαν μια μυστική ένωση τον “Στρατιωτικό 
Σύνδεσμο”. Με πρωτεργάτη των εξελίξεων το Συνταγματάρχη Νικόλαο Ζορμπά, 
στις 15 Αυγούστου, ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος, έχοντας συγκεντρώσει δυνάμεις στο 
στρατόπεδο, εξέδωσε ένα διάγγελμα προς την κυβέρνηση στο Γουδί, απαιτώντας την 
άμεση μεταρρύθμιση της χώρας και των ενόπλων δυνάμεων. Ο βασιλιάς Γεώργιος ο 
1ος υποχώρησε στις πιέσεις και αντικατέστησε τον πρωθυπουργό Δημήτριο Ράλλη με 
τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, γεγονός που δεν ικανοποίησε τους κινηματίες, οι οποίοι 
έκαναν μια μεγάλη δημόσια συγκέντρωση τον επόμενο μήνα. Οι πραξικοπηματίες 
κάλεσαν να αναλάβει ηγεσία η ανερχόμενη πολιτική μορφή στην ελληνική σκηνή, 
ο Κρητικός Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος σεβάστηκε τους δημοκρατικούς κανόνες 
και προκήρυξε νέες εκλογές.
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A DÉCADA “DE GUERRA” (1912-1922): 
CUMPRIMENTO E REFUTAÇÃO  
DAS VISÕES NACIONAIS

Luciano Hassiotis 

introdução

Igualmente ao ocorrido com o resto da Europa, a segunda década do século xx foi 
um ponto de virada histórico chave para a Grécia. Foi um período de intensa guerra, 
conflitos políticos e sociais que mudaram profundamente o equilíbrio geopolítico,  
as relações sociopolíticas e as cosmovisões, não só no velho continente, mas também 
em todo o mundo. Para a Grécia, o início desse período prometia levar ao cumprimento 
das visões nacionalistas e irredentistas do século xix – a famosa  “Μεγάλης Ιδέας” / 
“Grande Ideia”. Mas, seu término também foi o término dessas visões. Além disso, tal 
período da história grega é identificado com a crise provocada pelo Cisma Nacional – 
que determinou a evolução da vida política do país pelo menos até a Segunda Guerra 
Mundial, se não até meados dos anos 70 – e com a abolição definitiva da monarquia.

as guerras dos balcãs (1912-1913)

O período começou com um ambicioso programa de reformas liderado por 
Eleftherios Venizelos e pelo Partido Liberal. Esse programa respondeu em grande parte 
às exigências para a “ascensão” da sociedade grega e para o aparelhamento do exército 
grego tal como havia sido reivindicado pelo Golpe de Goldi de 1909. Os governos de 
Venizelos tentaram, em parte com sucesso, melhorar a situação fiscal e econômica do 
país, fortalecer o aparato estatal e o intervencionismo, o que permitiu o financiamento 
do próximo conflito na região do sudeste europeu. 

Η «ΠΟΛΕΜΙΚΗ» ΔΕΚΑΕΤΙΑ (1912-1922): 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΨΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑΤΩΝ

Λουκιανός Χασιώτης 

εισαγωγη

Όπως και για την υπόλοιπη Ευρώπη έτσι και για την Ελλάδα, η δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα 

συνιστά μία κομβική ιστορική τομή. Πρόκειται για μία περίοδο έντονων πολεμικών αλλά και 

πολιτικών και κοινωνικών συγκρούσεων που άλλαξαν συθέμελα  τις γεωπολιτικές ισορροπίες, 

τους πολιτικούς συσχετισμούς, τις κοινωνικές σχέσεις αλλά και τις αντιλήψεις όχι μόνο στη 

γηραιά ήπειρο αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Για την Ελλάδα η έναρξη της περιόδου αυτής 

φάνηκε να οδηγεί στην εκπλήρωση των εθνικιστικών και αλυτρωτικών οραμάτων του 19ου αιώνα 

– της περίφημης «Μεγάλης Ιδέας». Το τέλος της όμως ήταν ταυτόχρονα και το τέλος αυτών 

των οραμάτων. Επιπλέον, η περίοδος αυτή στην ελληνική ιστορία ταυτίζεται με την κρίση που 

προκάλεσε ο Εθνικός Διχασμός, ο οποίος καθόρισε την εξέλιξη της πολιτικής ζωής της χώρας 

τουλάχιστον μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν όχι  μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 

1970 και την οριστική κατάργηση της μοναρχίας.

οι βαλκανικοι πολεμοι (1912-1913)

Η περίοδος ξεκίνησε με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων με επικεφαλής τον 

Ελευθέριο Βενιζέλο και το Κόμμα των Φιλελευθέρων. Τα πρόγραμμα αυτό ανταποκρινόταν σε 

μεγάλο βαθμό στα αιτήματα για την «ανόρθωση» της ελληνικής κοινωνίας και για τον εξοπλισμό 

του ελληνικού στρατού που είχαν τεθεί από το 1909 και το Κίνημα στο Γουδί. Οι κυβερνήσεις του 

Βενιζέλου προσπάθησαν, εν μέρει επιτυχημένα, να βελτιώσουν τη δημοσιονομική κατάσταση και την 

οικονομία της χώρας, να ενισχύσουν τον κρατικό μηχανισμό και παρεμβατισμό, γεγονός που επέτρεψε 

τη χρηματοδότηση της επερχόμενης σύγκρουσης στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
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O conflito militar era de se esperar: por um lado, os Estados balcânicos há muito 
reivindicavam territórios e populações do Império Otomano; por outro lado, o novo 
governo otomano que emergiu da Revolução dos Jovens Turcos de 1908, após o breve 
otimismo gerado por suas declarações iniciais conciliatórias e liberais, prosseguiu 
uma política de centralização e tentativa de conversão das minorias cristãs. Ao mesmo 
tempo, a Guerra Ítalo-Turca de 1911 e a Revolta Albanesa do mesmo ano evidenciaram 
as fragilidades militares do Império e criaram condições favoráveis para a formação 
de uma aliança balcânica contra ele.

A aliança foi formada por acordos individuais entre os estados balcânicos (Grécia, 
Bulgária, Sérvia, Montenegro), dando-lhes superioridade numérica e estratégica sobre 
os otomanos. A aliança também foi favorecida pela impossibilidade de acordo entre as 
Grandes Potências (Grã-Bretanha, França, Alemanha, Império Austro-Húngaro, Rússia 
e, secundariamente, Itália), que tinham suas próprias rivalidades e seus próprios 
interesses distintos nos Balcãs e no Mediterrâneo Oriental. A Primeira Guerra dos 
Bálcãs prematuramente revelou as fraquezas do exército otomano, que se encontrava 
em retirada em todas as frentes. Em março de 1913, os otomanos haviam perdido todos 
os seus territórios europeus, exceto Constantinopla. Pelo Tratado de Londres de 30 de 
maio de 1913, o Império cedeu todos as suas terras a oeste da “linha Ainos-Medea”,  
e abdicou de seus direitos sobre Creta. 

Mesmo antes do fim das hostilidades contra as tropas otomanas, a rivalidade 
entre os Aliados (Potências da Europa do Leste) sobre a divisão dos territórios 
conquistados já havia começado. A Sérvia e a Grécia decidiram formar uma frente 
comum para combater as reivindicações búlgaras na Macedônia. Ao mesmo tempo, em 
Sófia, a liderança política e militar do país, superestimando as capacidades do exército 
búlgaro, decidiu atacar simultaneamente as posições sérvia e grega a fim de impor 
suas ambições à mesa de negociações. Essa opção também foi apoiada nos bastidores 
pela Áustria-Hungria com o objetivo óbvio de desmantelar a aliança dos Bálcãs, que 
considerou ameaçadora para seus interesses na região. Entretanto, na Segunda Guerra 
dos Bálcãs, a Bulgária sofreu uma pesada derrota nas mãos de tropas gregas e sérvias 
e, após a Romênia e o Império Otomano declararem guerra, foi forçada a capitular. 
Em 10 de agosto de 1913, o tratado com o mesmo nome foi assinado em Bucareste,  
que deveria definir as novas fronteiras dos Balcãs. 

Η πολεμική σύγκρουση ήταν αναμενόμενη: από τη μία πλευρά τα βαλκανικά κράτη 

διεκδικούσαν από καιρό εδάφη και πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας· από την άλλη, 

η νέα οθωμανική κυβέρνηση που προέκυψε από τη Νεοτουρκική Επανάσταση του 1908, μετά τη 

σύντομη αισιοδοξία που είχαν γεννήσει οι αρχικές συμφιλιωτικές και φιλελεύθερες διακηρύξεις 

της, ακολούθησε πολιτική συγκεντρωτισμού και εκτουρκισμού εις βάρος των χριστιανικών 

μειονοτήτων. Παράλληλα, ο ιταλοτουρκικός πόλεμος του 1911 και η αλβανική εξέγερση την ίδια 

χρονιά ανέδειξαν τις στρατιωτικές αδυναμίες της Αυτοκρατορίας και δημιούργησαν ευνοϊκές 

συνθήκες για τη συγκρότηση μίας βαλκανικής συμμαχίας εναντίον της.

Η συμμαχία συγκροτήθηκε με επιμέρους συμφωνίες μεταξύ των βαλκανικών κρατών 

(Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας, Μαυροβουνίου) δίνοντας σε αυτά αριθμητική και στρατηγική 

υπεροχή έναντι των Οθωμανών. Η συμμαχία ευνοήθηκε βέβαια και από την αδυναμία συνεννόησης 

μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων (Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Αυστροουγγαρίας, Ρωσίας 

και δευτερευόντως της Ιταλίας), οι οποίες είχαν τους δικούς τους ανταγωνισμούς και τα δικά 

τους διακριτά συμφέροντα στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρώτος Βαλκανικός 

Πόλεμος κατέδειξε από νωρίς τις αδυναμίες του οθωμανικού στρατού που βρέθηκε να υποχωρεί 

σε όλα τα μέτωπα. Μέχρι τον Μάρτιο του 1913 οι Οθωμανοί είχαν χάσει όλα τα ευρωπαϊκά 

εδάφη τους, εκτός από την Κωνσταντινούπολη. Με τη Συνθήκη του Λονδίνου στις 30 Μαΐου 

1913 η Αυτοκρατορία παραχωρούσε όλα της τα εδάφη δυτικά της γραμμής Αίνου-Μήδειας και 

παραιτούταν των δικαιωμάτων της στην Κρήτη. 

Πριν ακόμα τελειώσουν οι εχθροπραξίες εναντίον των οθωμανικών στρατευμάτων, 

είχαν ήδη αρχίσει οι ενδοσυμμαχικές προστριβές για το μοίρασμα των κατακτημένων εδαφών. 

Η Σερβία και η Ελλάδα αποφάσισαν να συνάψουν κοινό μέτωπο για να αντιμετωπίσουν τις 

βουλγαρικές διεκδικήσεις στην περιοχή της Μακεδονίας. Την ίδια στιγμή στη Σόφια η πολιτική 

και στρατιωτική ηγεσία της χώρας, υπερεκτιμώντας τις δυνατότητες του βουλγαρικού στρατού, 

αποφάσισε να επιτεθεί ταυτόχρονα εναντίον των σερβικών και των ελληνικών θέσεων, 

προκειμένου να επιβάλλει τις βλέψεις της στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Την επιλογή 

αυτή υποστήριξε παρασκηνιακά και η Αυστροουγγαρία με προφανή σκοπό τη διάλυση της 

βαλκανικής συμμαχίας, την οποία θεωρούσε απειλητική για τα συμφέροντά της στην περιοχή. 

Ωστόσο στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο η Βουλγαρία υπέστη δεινή ήττα από τα ελληνικά και 

σερβικά στρατεύματα, και, μετά την κήρυξη πολέμου από τη Ρουμανία και την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία, αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει. Στις 10 Αυγούστου 1913 υπογράφτηκε στο 

Βουκουρέστι η ομώνυμη συνθήκη που έμελλε να καθορίσει τα νέα βαλκανικά σύνορα. 
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Os ganhos da Grécia com as Guerras dos Balcãs foram verdadeiramente 
impressionantes. Seu território aumentou em 70% e sua população de 2,7 para 4,8 
milhões. As “novas terras” do reino grego (Creta, as ilhas do nordeste do Egeu, Épiro e 
Macedônia) forneceram novos recursos e impulsionaram demograficamente o estado 
em um momento crítico de competição com seus vizinhos. O sucesso das guerras 
impulsionou a autoconfiança e o prestígio internacional do país e alimentou aspirações 
expansionistas para a libertação dos gregos que permaneceram nos territórios 
do Império Otomano. Entretanto, as guerras também criaram novos problemas: 
refugiados gregos da Trácia Oriental, Ásia Menor e Bulgária começaram a afluir à 
Macedônia grega, enquanto muçulmanos e búlgaros da mesma região tomaram o rumo 
oposto, encorajando a rivalidade de Atenas com Sófia e Constantinopla. Nas “novas 
terras” havia populações muçulmanas, eslavas e judaicas há muito estabelecidas – 
um fenômeno sem precedentes para o Estado até então relativamente homogêneo de 
etnia grega –, com as quais o aparato estatal teve dificuldade de lidar. Finalmente, foi 
durante as guerras que as relações entre o Primeiro-Ministro Venizelos e o sucessor 
Constantino foram testadas pela primeira vez em questões de natureza militar e 
diplomática, dando uma amostra inicial da ruptura que se seguiria dentro do regime 
político do país.

a grande guerra, grécia e o cisma nacional

Durante a Grande Guerra, a Grécia passou por sua mais grave crise política 
interna até hoje. O Cisma Nacional teve dois protagonistas principais, o Primeiro-
Ministro Venizelos e o Rei Constantino (desde 1913), e contou com muitos aspectos: 
o conflito sobre a política externa que o país deveria prosseguir, a controvérsia sobre 
os poderes constitucionais do monarca, a competição dentro do corpo de oficiais 
gregos e entre as elites antigas e as novas pelo acesso e controle do poder, os distintos 
interesses econômicos das elites tradicionais do sul da Grécia e os investidores gregos 
do Império Otomano ou da Diáspora. Uma característica  que corresponde aos grandes 
antagonismos políticos do século xx.

Τα κέρδη της Ελλάδας από τους Βαλκανικούς Πολέμους ήταν πραγματικά εντυπωσιακά. 

Η επικράτειά της αυξήθηκε κατά 70% και ο πληθυσμός της από 2,7 σε 4,8 εκατομμύρια. Οι «νέες 

χώρες» του ελληνικού βασιλείου (η Κρήτη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, η Ήπειρος 

και η Μακεδονία) πρόσφεραν νέους πόρους και τόνωσαν δημογραφικά το κράτος σε μία 

κρίσιμη περίοδο ανταγωνισμού με τους γείτονές του. Οι επιτυχίες των πολέμων ενίσχυσαν την 

αυτοπεποίθηση και το διεθνές κύρος της χώρας, και αναθέρμαναν τις επεκτατικές βλέψεις για 

την απελευθέρωση των Ελλήνων που παρέμεναν στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.  

Οι πόλεμοι όμως δημιούργησαν επίσης νέα προβλήματα: Έλληνες πρόσφυγες από την Ανατολική 

Θράκη, τη Μικρά Ασία και τη Βουλγαρία άρχισαν να συρρέουν στην ελληνική Μακεδονία, 

ενώ την αντίστροφη πορεία πήραν μουσουλμάνοι και βούλγαροι κάτοικοι της ίδιας περιοχής, 

ενθαρρύνοντας έτσι τη αντιπαλότητα της Αθήνας με τη Σόφια και την Κωνσταντινούπολη. 

Στις «νέες χώρες» υπήρχαν συμπαγείς μουσουλμανικοί, σλαβικοί και εβραϊκοί πληθυσμοί, ένα 

πρωτόγνωρο φαινόμενο για το μέχρι πρότινος σχετικά ομοιογενές εθνικά ελληνικό κράτος,  

το οποίο ο κρατικός μηχανισμός δυσκολευόταν να αντιμετωπίσει. Τέλος, κατά τη διάρκεια των 

πολέμων δοκιμάστηκαν για πρώτη φορά οι σχέσεις ανάμεσα στον πρωθυπουργό Βενιζέλο και 

τον διάδοχο Κωνσταντίνο σχετικά με ζητήματα στρατιωτικής και διπλωματικής φύσης, δίνοντας 

μία πρώτη γεύση για τη ρήξη που επρόκειτο να ακολουθήσει στο εσωτερικό του πολιτικού 

καθεστώτος της χώρας.

ο μεγαλοσ πολεμοσ, η ελλαδα και ο εθνικοσ διχασμοσ

Κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου η Ελλάδα γνώρισε τη σοβαρότερη μέχρι 

τότε εσωτερική πολιτική κρίση. O Εθνικός Διχασμός, είχε δύο βασικούς πρωταγωνιστές,  

τον πρωθυπουργό Βενιζέλο και τον βασιλιά (από το 1913) Κωνσταντίνο, αλλά πολύ περισσότερες 

όψεις: τη σύγκρουση για την εξωτερική πολιτική που έπρεπε να ακολουθήσει η χώρα,  

τη διαμάχη για τις συνταγματικές εξουσίες του μονάρχη, τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό του 

σώματος ελλήνων αξιωματικών αλλά και μεταξύ παλιών και νέων ελίτ για την πρόσβαση και τον 

έλεγχο της εξουσίας, τα διακριτά οικονομικά συμφέροντα των παραδοσιακών ελίτ της νότιας 

Ελλάδας και των ελλήνων καπιταλιστών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ή της Διασποράς. 

Ιδιαίτερο γνώρισμα του Εθνικού Διχασμού αποτέλεσε η μαζική κινητοποίηση των οπαδών των 

δύο αντίπαλων στρατοπέδων, χαρακτηριστικό που αντιστοιχεί στους μεγάλους πολιτικούς 

ανταγωνισμούς του 20ού αιώνα.
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O eixo central da crise política grega foi desempenhado pela divergência de 
opinião entre Venizelos e Constantino sobre o posicionamento que a Grécia deveria 
ocupar na guerra. O primeiro estava convencido de que a supremacia naval anglo-
francesa no Mediterrâneo oriental determinaria os arranjos territoriais do pós-
guerra na região. Desde que o Império Otomano entrou na guerra do lado dos Aliados 
(Potências da Europa do Leste) e contra a Entente, uma possível partição futura 
ofereceu à Grécia uma oportunidade única para cumprir a visão da “Grande Ideia”.  
Pelo contrário, Constantino estava convencido de que a Alemanha venceria a guerra 
graças a sua superioridade militar. Portanto, como a Grécia não podia entrar em conflito 
com a superioridade naval britânica, deveria permanecer neutra. Suas opiniões foram 
compartilhadas pelos oficiais do Estado-Maior do Exército que haviam estudado em 
países germanófonos, e acreditavam que a Grécia deveria adotar uma atitude prudente 
e não arriscada no conflito, a fim de preservar os ganhos das Guerras dos Balcãs.  
Esses mesmos oficiais também estavam preocupados com a crescente influência de 
seus colegas juniores, que haviam subido rapidamente na hierarquia militar após o 
Golpe de Goudi e as Guerras dos Balcãs, e apoiavam a política agressiva de Venizelos. 
Os políticos dos partidos tradicionais, cujo papel havia sido diminuído após a ascensão 
de Venizelos ao poder, também estiveram do lado do rei. A identificação do rei com a 
oposição anti-venizelista intensificou a crise política e acabou levando a uma ruptura 
completa entre os dois lados. 

A ruptura foi finalizada em outubro de 1915: quando a Bulgária atacou a Sérvia 
junto com os Aliados (Potências da Europa do Leste), Venizelos, com o apoio do 
Parlamento, decidiu ajudar a Bulgária militarmente e, ao mesmo tempo, concordou 
com a Entente em enviar tropas anglo-francesas para Tessalônica. Constantino, no 
entanto, o forçou a se demitir por não poder concordar com uma política que estava 
levando o país ao desastre. 

Enquanto isso, as tropas da Entente já haviam desembarcado em Tessalônica para 
apoiar militarmente a Sérvia e Venizelos politicamente, mas não conseguiram alcançar 
nenhum dos dois. A Sérvia caiu sob o efeito do ataque combinado promovido pelos 
Aliados (Potências da Europa do Leste), cujo avanço foi interrompido na fronteira grega 
a fim de evitar que a Grécia fosse provocada a abandonar sua neutralidade. As tropas da 
Entente fortaleceram-se ao redor de Tessalônica, assumindo um papel defensivo, o que 
lhes custou o título depreciativo de Gardeners of Salonika (“Jardineiros de Tessalônica”). 
A coexistência das tropas da Entente e das autoridades gregas criou problemas desde o 

Κεντρικό ρόλο στην ελληνική πολιτική κρίση έπαιξε η διάσταση απόψεων μεταξύ του 

Βενιζέλου και του Κωνσταντίνου για τη στάση που έπρεπε να κρατήσει η Ελλάδα στον πόλεμο. 

Ο πρώτος ήταν πεπεισμένος ότι  η αγγλογαλλική ναυτική υπεροχή στην ανατολική Μεσόγειο 

θα καθόριζε και τις μεταπολεμικές εδαφικές διευθετήσεις στην περιοχή. Από τη στιγμή που 

η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε μπει στον πόλεμο με το πλευρό των Κεντρικών Δυνάμεων 

και εναντίον της Entente, ένας πιθανός μελλοντικός διαμελισμός της πρόσφερε στην Ελλάδα 

μία μοναδική ευκαιρία για την εκπλήρωση του οράματος της Μεγάλης Ιδέας. Αντίθετα,  

ο Κωνσταντίνος ήταν πεπεισμένος ότι η Γερμανία θα κέρδιζε τον πόλεμο χάρη στη στρατιωτική 

της ανωτερότητα. Συνεπώς η Ελλάδα, εφόσον δεν μπορούσε να έρθει σε σύγκρουση με τη 

βρετανική ναυτική υπεροχή, έπρεπε να παραμείνει ουδέτερη. Τις απόψεις του συμμερίζονταν 

οι γερμανοσπουδαγμένοι αξιωματικοί του Γενικού Επιτελείου Στρατού, οι οποίοι θεωρούσαν 

ότι η Ελλάδα έπρεπε να ακολουθήσει μία συνετή και όχι τυχοδιωκτική στάση στον πόλεμο για 

να διατηρήσει τα κέρδη των Βαλκανικών Πολέμων. Οι ίδιοι αξιωματικοί εξάλλου ανησυχούσαν 

με την αυξανόμενη επιρροή κατώτερων συναδέλφων τους, οι οποίοι είχαν ανέλθει ταχύτατα 

στη στρατιωτική ιεραρχία μετά το Κίνημα στο Γουδί και τους Βαλκανικούς Πολέμους,  

και υποστήριζαν την επιθετική πολιτική του Βενιζέλου. Με την πλευρά του βασιλιά συντάχθηκαν 

επίσης οι πολιτικοί των παραδοσιακών κομμάτων, ο ρόλος των οποίων είχε υποβαθμιστεί 

μετά την άνοδο του Βενιζέλου στην εξουσία. Η ταύτιση του βασιλιά με την αντιβενιζελική 

αντιπολίτευση ενέτεινε την πολιτική κρίση και οδήγησε τελικά σε απόλυτη ρήξη ανάμεσα στις 

δύο πλευρές. 

Η ρήξη οριστικοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1915: Όταν η Βουλγαρία επιτέθηκε από κοινού 

με τις Κεντρικές Δυνάμεις στη Σερβία, ο Βενιζέλος με την υποστήριξη της βουλής αποφάσισε 

να τη βοηθήσει στρατιωτικά και ταυτόχρονα συνεννοήθηκε με την Entente την αποστολή 

αγγλογαλλικών στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη. Ο Κωνσταντίνος όμως τον εξανάγκασε  

να παραιτηθεί με το επιχείρημα ότι δεν μπορούσε να συμφωνήσει με μία πολιτική που οδηγούσε 

τη χώρα στην καταστροφή. 

Στο μεταξύ συμμαχικά στρατεύματα είχαν ήδη αποβιβαστεί στη Θεσσαλονίκη για 

υποστηρίξουν στρατιωτικά τη Σερβία και πολιτικά τον Βενιζέλο, χωρίς τελικά να καταφέρουν 

τίποτα από τα δύο. Η Σερβία κατέρρευσε υπό το βάρος της συνδυασμένης επίθεσης των 

Κεντρικών δυνάμεων, η προέλαση των οποίων σταμάτησε στα ελληνικά σύνορα προκειμένου 

να μην προκληθεί η Ελλάδα και εγκαταλείψει την ουδετερότητά της. Τα συμμαχικά στρατεύματα 

οχυρώθηκαν γύρω από τη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνοντας αμυντικό ρόλο, γεγονός που τους 

στοίχισε τον υποτιμητικό τίτλο Gardeners of Salonika. Η συνύπαρξη συμμαχικών στρατευμάτων 

και ελληνικών αρχών δημιούργησε εξαρχής προβλήματα. Πρωταγωνιστής σε αυτήν την 
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início. O protagonista dessa crise foi o comandante-chefe do Exército Francês do Leste, 
Maurice Sarrail, que limitou a jurisdição e os poderes das autoridades gregas e expulsou 
da cidade os cônsules e súditos dos Aliados (Potências da Europa do Leste). Com efeito, 
a soberania grega na região e a neutralidade do país foram abolidas. 

O atrito entre o governo pró-monarquista grego e a Entente também exacerbou 
o antagonismo político interno entre pró-venizelistas e anti-venizelistas, pois ambos 
os lados se acusaram mutuamente de traição nacional. Oficiais pró-venizelistas 
formaram o Movimento de Defesa Nacional, enquanto seus colegas anti-venizelistas 
formaram a Liga dos Reservistas. Após a ocupação sem oposição da Macedônia grega 
oriental pelas tropas germano-búlgaras, o Movimento de Defesa Nacional, com a ajuda 
das tropas francesas, tomou o controle das “novas terras” do reino grego, dividindo a 
Grécia em duas: as “novas terras” estavam sob a administração do Governo Provisório 
de Tessalônica, chefiado por Venizelos, enquanto a “Grécia Antiga” permanecia 
sob a jurisdição do governo pró-monarquia de Atenas. A cisão terminou quando a 
Entente finalmente decidiu remover Constantino do trono e reintegrar Venizelos como  
primeiro-ministro em junho de 1917. A Grécia então entrou formalmente na guerra do 
lado da Entente e participou da ofensiva contra os Aliados (Potências da Europa do Leste)  
na Frente Macedônia em setembro de 1918, que levou à capitulação da Bulgária e ao 
fim da guerra nos Bálcãs.

a campanha e catástrofe da ásia menor (1919-1922)

Apesar da participação limitada da Grécia na guerra e suas relações problemáticas 
com a Entente, a vitória desta última ofereceu aos vencedores ganhos significativos. Da 
Bulgária, o reino grego anexou à Trácia Ocidental com o Tratado de Neuilly-sur-Seine 
(1919), enquanto o Tratado de Sèvres (1920) ofereceu concessões ainda mais ricas às 
custas do Império Otomano: Trácia Oriental (sem Constantinopla), as ilhas de Imbros 
e Ténedos e a administração provisória de Esmirna por cinco anos, até que fosse 
realizado um referendo para decidir o destino final da região. Por um momento parecia 
ter chegado a hora de cumprir a visão da “Grande Ideia”, mas os desenvolvimentos 
políticos e militares derrubaram essas expectativas. 

A campanha Ásia Menor ocorreu no contexto do desmembramento do Império 
Otomano pelos vitoriosos da guerra. As tropas britânicas, francesas e italianas 

κρίση αναδείχτηκε ο αρχιστράτηγος της γαλλικής Στρατιάς της Ανατολής Maurice Sarrail, 

ο οποίος περιόρισε τις δικαιοδοσίες και τις αρμοδιότητες των ελληνικών αρχών και απέλασε 

τους προξένους και υπηκόους των Κεντρικών Δυνάμεων από την πόλη. Στην πράξη η ελληνική 

κυριαρχία στην περιοχή και η ουδετερότητα της χώρας καταλύθηκαν. 

Οι προστριβές μεταξύ της φιλοβασιλικής ελληνικής κυβέρνησης και της Entente όξυνε 

και τον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό μεταξύ φιλοβενιζελικών και αντιβενιζελικών, καθώς 

η κάθε πλευρά κατηγορούσε την αντίπαλη για εθνική προδοσία. Φιλοβενιζελικοί αξιωματικοί 

σχημάτισαν το Κίνημα της Εθνικής Αμύνης, ενώ αντιβενιζελικοί συνάδελφοί τους δημιούργησαν 

τον Σύνδεσμο των Επίστρατων. Μετά την άνευ αντίστασης κατάληψη της ανατολικής ελληνικής 

Μακεδονίας από τα γερμανοβουλγαρικά στρατεύματα, το Κίνημα της Εθνικής Αμύνης, με τη 

βοήθεια γαλλικών στρατευμάτων, πήρε τον έλεγχο των «νέων χωρών» του ελληνικού βασιλείου 

χωρίζοντας την Ελλάδα στα δύο: οι «νέες χώρες» βρισκόταν υπό τη διοίκηση της Προσωρινής 

Κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης, με επικεφαλής τον Βενιζέλο, ενώ η «Παλιά Ελλάδα» παρέμεινε 

υπό τη δικαιοδοσία της φιλοβασιλικής κυβέρνησης της Αθήνας. Η διάσπαση έλαβε τέλος, όταν 

η Entente αποφάσισε τελικά να απομακρύνει τον Κωνσταντίνο από το θρόνο και να επαναφέρει 

τον Βενιζέλο στην πρωθυπουργία, τον Ιούνιο του 1917. Στη συνέχεια η Ελλάδα μπήκε επισήμως 

στον πόλεμο στο πλευρό της Entente και συμμετείχε στη συμμαχική επίθεση στο Μακεδονικό 

Μέτωπο τον Σεπτέμβριο του 1918, η οποία οδήγησε στη συνθηκολόγηση της Βουλγαρίας και στο 

τέλος του πολέμου στα Βαλκάνια. 

η μικρασιατικη εκστρατεια και καταστροφη (1919-1922)

Παρά την περιορισμένη χρονικά συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο και τις 

προβληματικές σχέσεις της με την Entente, η νίκη της τελευταίας πρόσφερε στην πρώτη 

σημαντικά κέρδη. Από τη Βουλγαρία το ελληνικό βασίλειο προσάρτησε τη Δυτική Θράκη με τη 

Συνθήκη του Neuilly (1919), ενώ η Συνθήκη των Σεβρών (1920) πρόσφερε ακόμα πιο πλούσιες 

παραχωρήσεις εις βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: την Ανατολική Θράκη (χωρίς την 

Κωνσταντινούπολη), τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και την προσωρινή διοίκηση της Σμύρνης για 

μία πενταετία, μέχρι  τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος που θα αποφάσιζε την οριστική τύχη 

της περιοχής. Προς στιγμή φάνηκε ότι είχε φτάσει η ώρα της εκπλήρωσης του οράματος της 

Μεγάλης Ιδέας, αλλά οι πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις ανέτρεψαν αυτές τις προσδοκίες. 

Η μικρασιατική εκστρατεία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διαμελισμού της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τους νικητές του πολέμου. Βρετανικά, γαλλικά και ιταλικά 
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ocuparam Constantinopla e pontos estratégicos do país a fim de impor suas políticas. 
Esta operação, entretanto, encontrou obstáculos iniciais, principalmente a competição 
entre as potências da Entente por influência na região e o crescimento do movimento 
nacional turco, liderado por Mustafa Kemal Atatürk, que não aceitou o Tratado de 
Sèvres e organizou sua resistência no interior da Anatólia. As tropas gregas ocuparam 
Esmirna, mas foram rapidamente forçadas a expandir sua zona de controle para 
enfrentar as forças turcas, envolvendo-se assim em uma longa guerra de atrito. 

Além disso, o prolongamento da guerra, as dificuldades econômicas e a política 
autoritária de Venizelos contra seus oponentes ampliaram o descontentamento 
e prolongaram a divisão dentro da sociedade grega. Assim, apesar do sucesso 
diplomático do Tratado de Sèvres, que transformou a Grécia em uma potência 
regional de “dois continentes e cinco mares”, de acordo com a propaganda da época, 
a coalizão anti-venizelista conseguiu vencer por pouco as eleições de novembro de 
1920, prometendo acabar com a guerra. 

Entretanto o novo governo não foi capaz de abandonar a visão da “Grande 
Ideia”, nem poderia deixar os gregos da Ásia Menor à sorte dos nacionalistas turcos 
– a experiência de genocídio e limpeza étnica que as populações cristãs haviam 
vivido durante a Grande Guerra mostrou que eles não tinham lugar em um Estado 
nacional turco. Por isso, continuou suas operações militares penetrando ainda mais 
profundamente na Anatólia e expandindo muito as linhas de aprovisionamento do 
exército grego. Ao mesmo tempo, começou a substituição de experientes oficiais 
pró-venizelistas por oficiais pró-monarquistas, enfraquecendo ainda mais a frente. 
Os esforços para resolver a questão falharam diplomaticamente tanto por causa da 
alienação da Grécia das forças da Entente após a vitória dos anti-venizelistas e do 
retorno de Constantino ao trono, quanto devido à melhoria gradual das relações 
do movimento nacional turco com os vitoriosos da Grande Guerra. O exército 
grego continuou a lutar contra os nacionalistas turcos até agosto de 1922, quando 
foi forçado a um retiro desordenado. Sua retirada da Anatólia foi seguida por 
massacres e atrocidades generalizadas contra a população grega local, que acabou 
sendo forçada a abandonar definitivamente suas terras ancestrais. Sob o peso 
dessa tragédia nacional e humanitária sem precedentes, oficiais pró-venizelistas 
derrubaram o governo e forçaram o rei Constantino a abdicar do trono e deixar a 
Grécia, desta vez para sempre.

στρατεύματα κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη και στρατηγικά σημεία της χώρας προκειμένου 

να επιβάλλουν τις πολιτικές τους. Η επιχείρηση αυτή όμως συνάντησε από νωρίς προσκόμματα, 

κυρίως τον ανταγωνισμό μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων για την επιρροή στην περιοχή 

αλλά και την ανάπτυξη του τουρκικού εθνικού κινήματος, με επικεφαλής τον Μουσταφά Κεμάλ 

Ατατούρκ, το οποίο δεν αποδέχτηκε τη Συνθήκη των Σεβρών και οργάνωσε την αντίστασή του 

στην ενδοχώρα της Ανατολίας. Ελληνικά στρατεύματα κατέλαβαν τη Σμύρνη, αλλά γρήγορα 

αναγκάστηκαν να επεκτείνουν τη ζώνη ελέγχου για να αντιμετωπίσουν τις τουρκικές δυνάμεις 

εμπλεκόμενα έτσι σε έναν μακρύ πόλεμο φθοράς. 

Επιπλέον, η παράταση του πολέμου, η οικονομική δυσπραγία και η αυταρχική πολιτική 

του Βενιζέλου εις βάρος των αντιπάλων του διεύρυνε τη δυσαρέσκεια και παράτεινε τον 

διχασμό στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι, παρά τη διπλωματική επιτυχία της 

Συνθήκης των Σεβρών, που μετέτρεπε την Ελλάδα σε περιφερειακή δύναμη «δύο ηπείρων και 

πέντε θαλασσών», σύμφωνα με την προπαγάνδα της εποχής, ο αντιβενιζελικός συνασπισμός 

κατάφερε να κερδίσει οριακά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920, υποσχόμενος να τερματίσει 

τον πόλεμο. 

Η νέα κυβέρνηση όμως αδυνατούσε να εγκαταλείψει το όραμα της Μεγάλης Ιδέας 

αλλά ούτε και μπορούσε να αφήσει τους Έλληνες της Μικράς Ασίας στην τύχη των τούρκων 

εθνικιστών – η εμπειρία της γενοκτονίας και της εθνοκάθαρσης που είχαν ζήσει στην περίοδο 

του Μεγάλου Πολέμου οι χριστιανικοί πληθυσμοί έδειχνε ότι αυτοί δεν είχαν θέση σε ένα εθνικό 

τουρκικό κράτος. Συνέχισε λοιπόν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις διεισδύοντας ακόμα βαθύτερα 

στην Ανατολία και διευρύνοντας υπερβολικά τις γραμμές ανεφοδιασμού του ελληνικού 

στρατού. Παράλληλα προχώρησε στην αντικατάσταση έμπειρων φιλοβενιζελικών αξιωματικών 

με φιλοβασιλικούς αποδυναμώνοντας ακόμα περισσότερο το μέτωπο. Οι προσπάθειες 

διπλωματικής επίλυσης του ζητήματος απέτυχαν τόσο εξαιτίας της αποξένωσης της Ελλάδας 

από τις δυνάμεις της Entente, μετά τη νίκη των αντιβενιζελικών και την επιστροφή του 

Κωνσταντίνου στο θρόνο, όσο και λόγω της σταδιακής βελτίωσης των σχέσεων του τουρκικού 

εθνικού κινήματος με τους νικητές του Μεγάλου Πολέμου. Ο ελληνικός στρατός συνέχισε να 

πολεμάει εναντίον των τούρκων εθνικιστών, μέχρι τον Αύγουστο του 1922, όταν αναγκάστηκε σε 

άτακτη υποχώρηση. Την αποχώρηση του από την Ανατολία ακολούθησαν εκτεταμένες σφαγές 

και ακρότητες εναντίον του τοπικού ελληνικού πληθυσμού, ο οποίος τελικά, αναγκάστηκε να 

εγκαταλείψει οριστικά την πατρογονική του γη. Υπό το βάρος αυτής της πρωτόγνωρης εθνικής 

και ανθρωπιστικής τραγωδίας φιλοβενιζελικοί αξιωματικοί ανέτρεψαν την κυβέρνηση και 

ανάγκασαν τον βασιλιά Κωνσταντίνο να παραιτηθεί από τον θρόνο και να εγκαταλείψει την 

Ελλάδα, αυτήν τη φορά οριστικά.
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conclusões

A década de 1912-1922 foi um período de eventos particularmente drásticos para 
a Grécia: guerras, desastres humanitários, revoltas diplomáticas, rivalidades políticas 
e uma crise constitucional. O Estado grego tentou se aproveitar do declínio do Império 
Otomano e das rivalidades entre as Grandes Potências para cumprir seu programa 
irredentista. Pela primeira vez, participou de alianças que a ajudaram a se expandir 
significativamente, mas ao mesmo tempo o vincularam a conflitos e interesses regionais 
mais amplos. A Grécia se envolveu na guerra europeia quase inevitavelmente, devido 
à sua posição geopolítica e às reivindicações com as quais suas elites políticas e a 
opinião pública haviam sido alimentadas desde meados do século XIX. Entretanto, 
como ocorreu em outros países, a guerra provocou ou destacou conflitos internos que 
tiveram consequências duradouras. No final do período, a Grécia emergiu duplamente 
em território e população e, ao mesmo tempo, saiu dividida, profundamente ferida, 
mas, sobretudo, muito mais madura. 

συμπερασματα

H δεκαετία 1912-1922 υπήρξε μία περίοδος ιδιαίτερα πυκνή σε γεγονότα για την Ελλάδα: 

πολεμικές αναμετρήσεις, ανθρωπιστικές καταστροφές, διπλωματικές ανατροπές, πολιτικούς 

ανταγωνισμούς και συνταγματική κρίση. Το ελληνικό κράτος επιχείρησε να εκμεταλλευτεί 

την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τους ανταγωνισμούς μεταξύ των Μεγάλων 

Δυνάμεων, για να εκπληρώσει το αλυτρωτικό του πρόγραμμα. Για πρώτη φορά συμμετείχε σε 

συμμαχίες που το βοήθησαν να επεκταθεί σημαντικά, αλλά ταυτόχρονα το δέσμευαν σε ευρύτερες 

περιφερειακές διαμάχες και συμφέροντα. Η Ελλάδα ενεπλάκη στον ευρωπαϊκό πόλεμο σχεδόν 

αναπόφευκτα, λόγω της γεωπολιτικής της θέσης αλλά και των διεκδικήσεων, με τις οποίες είχαν 

γαλουχηθεί από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα οι πολιτικές ελίτ της αλλά και η κοινή γνώμη. 

Όπως συνέβη όμως και αλλού, ο πόλεμος προκάλεσε ή ανέδειξε εσωτερικές διαμάχες που είχαν 

μακροχρόνιες συνέπειες. Στο τέλος της περιόδου η χώρα βγήκε διπλασιασμένη εδαφικά και 

πληθυσμιακά, και ταυτόχρονα διχασμένη, βαθιά τραυματισμένη, αλλά, επιπλέον, πολύ πιο 

ώριμη. 
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GRÉCIA NO PERÍODO ENTREGUERRAS:  
A SEGUNDA REPÚBLICA GREGA E  
A DITADURA DE IOANNIS METAXAS, 1924-1941

Thanasis D. Sfikas

ι. das guerras balcânicas à catástrofe da ásia menor, 1910-1922

Quando, em agosto de 1909, um grupo de oficiais gregos fez um pronunciamento 
exigindo reformas políticas, econômicas e militares, a perspectiva de superar o 
impasse político colocou em questão até mesmo o futuro da monarquia. Em dezembro 
de 1909, os militares entregaram a liderança política de seu movimento ao advogado e 
político em ascensão Eleftherios Venizelos, que reconciliou a Coroa com seus críticos, 
prometendo modernizar o país. Em agosto de 1910, Venizelos fundou o Κόμμα των 
Φιλελευθέρων (κφ) / Partido Liberal e nas eleições de dezembro daquele ano, das quais 
os antigos partidos políticos se abstiveram, conseguiu 307 dos 362 assentos.

O programa de Venizelos e de seu partido incluía reformas econômicas, sociais e 
institucionais, mas também uma aspiração realista para a Μεγάλη Ιδέα / “Grande Ideia”, 
a visão irredentista da libertação das populações gregas que viviam nos territórios do 
Império Otomano. Durante as Guerras dos Balcãs de 1912-1913, a Grécia duplicou seu 
território e sua população, mas o próximo alvo do irredentismo, os gregos da Ásia 
Menor, deparou-se com uma profunda ruptura política e social chamada “Cisma 
Nacional”. Com o início da Primeira Guerra Mundial, o governo de Venizelos defendeu 
a participação da Grécia na Entente, enquanto o Rei Constantino e os rivais políticos 
de Venizelos – o Partido Nacionalista, rebatizado Λαϊκό Κόμμα (λκ) / Partido do Povo 
em 1920 – insistiram na neutralidade.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ:  
Η Β΄ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ  
Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ, 1924-1941

Θανάσης Δ. Σφήκας

ι. απο τουσ βαλκανικουσ πολεμουσ στη μικρασιατικη καταστροφη, 
1910-1922

Όταν τον Αύγουστο του 1909 ομάδα Ελλήνων αξιωματικών έκανε pronunciamento απαιτώντας 

πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις, η προοπτική υπέρβασης του πολιτικού 

αδιεξόδου έθεσε υπό αμφισβήτηση ακόμη και το μέλλον της μοναρχίας. Τον Δεκέμβριο του 

1909 οι στρατιωτικοί παρέδωσαν την πολιτική ηγεσία του κινήματός τους στον δικηγόρο και 

ανερχόμενο πολιτικό Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος συμφιλίωσε το Στέμμα με τους επικριτές 

του υποσχόμενος τον εκσυγχρονισμό της χώρας. Τον Αύγουστο του 1910 ο Βενιζέλος ίδρυσε το 

Κόμμα των Φιλελευθέρων (κφ) και στις εκλογές του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, από τις οποίες 

τα παλαιά πολιτικά κόμματα απείχαν, εξασφάλισε 307 από τις 362 έδρες.

 Το πρόγραμμα του Βενιζέλου και του κφ περιλάμβανε οικονομικές, κοινωνικές 

και θεσμικές μεταρρυθμίσεις, αλλά και τη ρεαλιστική επιδίωξη της Μεγάλης Ιδέας, του 

αλυτρωτικού οράματος για την απελευθέρωση των ελληνικών πληθυσμών που ζούσαν σε εδάφη 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913 η Ελλάδα 

διπλασίασε την έκταση και τον πληθυσμό της, αλλά ο επόμενος στόχος του αλυτρωτισμού, 

ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, προσέκρουσε στη βαθιά πολιτική και κοινωνική ρήξη που 

ονομάστηκε «Εθνικός Διχασμός». Με την έκρηξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η κυβέρνηση του 

Βενιζέλου τάχθηκε υπέρ της συμμετοχής της Ελλάδας στο πλευρό της Entente, ενώ ο βασιλιάς 

Κωνσταντίνος και οι πολιτικοί αντίπαλοι του Βενιζέλου – το Κόμμα Εθνικοφρόνων που το 1920 

μετονομάσθηκε σε Λαϊκό Κόμμα (λκ) – επέμειναν στην ουδετερότητα.
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A razão do Cisma Nacional foi a discordância sobre a política externa e a ação 
inconstitucional do rei ao demitir o Primeiro-Ministro Venizelos, em outubro de 1915. 
Suas causas últimas encontram-se nos antagonismos sociais, econômicos e de classe 
cristalizados nas bases sociais das duas facções. O Cisma Nacional surgiu como uma 
extensão e um alargamento da crise de 1909. O Partido Liberal e a facção mais ampla 
do “venizelismo” representavam uma aliança ordenada de camponeses, trabalhadores 
e pequenos burgueses urbanos sob a liderança da burguesia empresarial. O Partido do 
Povo e a coalizão do “anti-venizelismo” representavam a aliança social da burguesia 
estatal, dos proprietários de terras, de pessoas que viviam de renda, dos monopólios 
e da pequena burguesia da cidade e da aldeia. A burguesia empresarial, representada 
politicamente pelo Partido Liberal, procurou uma aliança com a Entente, pois, para 
atrair a Grécia a entrar na Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha havia prometido 
uma recompensa territorial substancial. A perspectiva de expansão territorial parecia 
garantir a perpetuação da soberania política desse grupo e a modernização do Estado, 
da sociedade e da economia segundo o modelo britânico. Para os anti-venizelistas, 
por outro lado, o rei Constantino tornou-se um símbolo e um ponto de referência para 
o esforço de reverter o projeto de reforma iniciado em 1909-1910 e para defender os 
interesses oligárquicos1.

O Partido Liberal acreditava ter alcançado o objetivo de uma soberania política 
duradoura em 1919, quando o exército grego desembarcou em Esmirna, na Ásia 
Menor. A refutação veio apenas no ano seguinte, quando Venizelos foi derrotado nas 
eleições de novembro de 1920. Dois anos depois, a derrota do exército grego na Guerra 
Greco-Turca de 1919-1922 e a “Catástrofe da Ásia Menor” marcaram o colapso final da 
“Grande Ideia” e a chegada à Grécia de 1.300.000 refugiados dos territórios do Império 
Otomano. Com a dissolução da teia coesa da “Grande Ideia”, o período 1922-1936 foi 
consumido pelos esforços para preencher o vazio ideológico e resolver os problemas 
sociais, econômicos e políticos causados pela chegada dos refugiados. 

ii. a segunda república grega, 1924-1935

A responsabilidade pela Catástrofe da Ásia Menor foi atribuída à monarquia e 
aos seus representantes políticos que estavam no poder desde 1920. O catalisador dos 
acontecimentos foi o exército. Em setembro de 1922, um comitê “revolucionário” de 

Αφορμή για τον Εθνικό Διχασμό στάθηκε η διαφωνία για την εξωτερική πολιτική και η 

αντισυνταγματική ενέργεια του βασιλιά να αποπέμψει τον Βενιζέλο από την πρωθυπουργία τον 

Οκτώβριο του 1915. Τα απώτερα αίτιά του εντοπίζονται σε κοινωνικές, οικονομικές και ταξικές 

αντιθέσεις που αποκρυστάλλωσαν τα κοινωνικά ερείσματα των δύο παρατάξεων. Ο Εθνικός 

Διχασμός εμφανίστηκε ως επέκταση και διεύρυνση της κρίσης του 1909. Το κφ και η ευρύτερη 

παράταξη του «βενιζελισμού» αντιπροσώπευε μια διαταξική συμμαχία αγροτών, εργατών και 

μικροαστικών στρωμάτων των πόλεων υπό την ηγεσία της επιχειρηματικής αστικής τάξης. 

Το λκ και ο συνασπισμός του «αντιβενιζελισμού» αντιπροσώπευαν την κοινωνική συμμαχία 

της κρατικής αστικής τάξης, των γαιοκτημόνων, των εισοδηματιών, των μονοπωλίων και των 

μικροαστών της πόλης και του χωριού. Η επιχειρηματική αστική τάξη που εκπροσωπείτο πολιτικά 

από το κφ επιδίωκε τη συστράτευση με την Entente καθώς, για να δελεάσει την Ελλάδα να 

εισέλθει στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Βρετανία είχε υποσχεθεί σημαντική εδαφική ανταμοιβή. 

Η προοπτική εδαφικής επέκτασης φάνηκε να εγγυάται τη διαιώνιση της πολιτικής κυριαρχίας 

της τάξης αυτής και τον εκσυγχρονισμό του κράτους, της κοινωνίας και της οικονομίας κατά το 

βρετανικό πρότυπο. Για τους αντιβενιζελικούς, από την άλλη πλευρά, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος 

έγινε σύμβολο και σημείο αναφοράς της προσπάθειας για την αναστροφή του μεταρρυθμιστικού 

έργου που είχε αρχίσει το 1909-1910 και την υπεράσπιση των ολιγαρχικών συμφερόντων1.

Το κφ πίστεψε ότι άγγιξε τον στόχο της διαρκούς πολιτικής κυριαρχίας το 1919, όταν 

ο ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας. Η διάψευση ήλθε μόλις 

τον επόμενο χρόνο, όταν ο Βενιζέλος ηττήθηκε στις εκλογές του Νοεμβρίου 1920. Δύο χρόνια 

αργότερα η ήττα του ελληνικού στρατού στον ελληνο-τουρκικό πόλεμο του 1919-1922 και η 

«Μικρασιατική Καταστροφή» σήμαναν την οριστική κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας και την 

άφιξη στην Ελλάδα 1.300.000 προσφύγων από τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όταν 

εξέλιπε ο συνεκτικός ιστός της Μεγάλης Ιδέας, η περίοδος 1922-1936 αναλώθηκε σε προσπάθειες 

αναπλήρωσης του ιδεολογικού κενού και επίλυσης των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών 

προβλημάτων που έθετε η έλευση των προσφύγων. 

ιι. η β΄ ελληνικη δημοκρατια, 1924-1935

Οι ευθύνες για τη Μικρασιατική Καταστροφή αποδόθηκαν στη μοναρχία και τους πολιτικούς 

εκπροσώπους της που βρίσκονταν στην εξουσία από το 1920. Καταλύτης των εξελίξεων υπήρξε 

ο στρατός. Τον Σεπτέμβριο του 1922 μια «επαναστατική» επιτροπή αξιωματικών ανάγκασε τον 
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oficiais forçou o rei Constantino a abdicar. Dois meses depois, a execução por traição 
de cinco políticos anti-venizelistas e um oficial militar restaurou a disciplina das forças 
armadas e impediu a eclosão de conflitos civis. Em outubro de 1923, a deflagração de 
um movimento contra-revolucionário fracassado e a suspeita do envolvimento do Rei 
George ii, o sucessor de Constantino, marcaram o fim da monarquia. 

Imediatamente após a Catástrofe da Ásia Menor, Venizelos se opôs à abolição 
da monarquia porque considerava a instituição uma garantia de estabilidade em um 
período de grandes crises internas e externas. Suas hesitações sobre a constituição 
levaram os elementos antimonárquicos do Partido Liberal a se tornarem independentes 
e participarem das eleições de dezembro de 1923 como a Δημοκρατική Ένωση / União 
Democrática e os Δημοκρατικοί Φιλελεύθεροι / Liberais Democratas. Enquanto a 
maioria dos partidos monárquicos se absteve, o Partido Liberal, a União Democrática 
sob Alexander Papanastasiou e os Liberais Democratas ganharam 370 das 397 cadeiras, 
forçando George ii a deixar a Grécia. Enquanto era convocado um referendo sobre o 
regime político do país, Venizelos tentou em vão adiar a solução final da questão. Após 
a formação de um governo pela União Democrática com Alexander Papanastasiou 
como Primeiro-Ministro, numa sessão extraordinária da Assembleia Nacional em 
25 de março de 1924, 283 deputados votaram a favor da abolição da monarquia e do 
estabelecimento da República Parlamentar. O referendo realizado no mês seguinte 
ratificou a mudança de estado por uma votação de 69,95% a favor e 30,05% contra.

Desde seu nascimento, a Segunda República Grega esteve ligada às facções 
do Partido Liberal e das forças armadas. Sua curta vida estava repleta de crises 
econômicas, agitação social e instabilidade política. Após três governos de curta 
duração no primeiro ano, o novo regime foi marcado por quatro golpes militares 
(1925, 1926, 1933, 1935), pela tentativa de assassinato de Venizelos (1933), pelo atraso na 
adoção de uma nova constituição (1927), e pelo atraso ainda maior no reconhecimento 
da nova constituição pelo Partido Liberal (1932). A relativa estabilidade política foi 
mantida apenas durante os quatro anos de Venizelos, de 1928 a 1932, mas não faltaram 
crises econômicas e conflitos sociais que minaram a constituição democrática e 
acabaram levando à sua deposição. 

Logo após a proclamação da República Parlamentar, a reforma agrária e a 
reintegração dos refugiados foram concluídas, tendo como objetivo de longo prazo 
muito mais a integração nacional do que o desenvolvimento econômico geral.  

βασιλιά Κωνσταντίνο να παραιτηθεί. Δύο μήνες αργότερα η εκτέλεση επί εσχάτη προδοσία 

πέντε αντιβενιζελικών πολιτικών και ενός στρατιωτικού επανέφερε την πειθαρχία στις ένοπλες 

δυνάμεις και απέτρεψε την έκρηξη εμφύλιας διαμάχης. Τον Οκτώβριο του 1923 η εκδήλωση ενός 

αποτυχημένου αντεπαναστατικού κινήματος και οι υπόνοιες για ανάμειξη σε αυτό του βασιλιά 

Γεωργίου Β΄, διαδόχου του Κωνσταντίνου, σήμαναν το τέλος της μοναρχίας. 

Αμέσως μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή ο Βενιζέλος τάχθηκε εναντίον της 

κατάλυσης της μοναρχίας επειδή θεωρούσε τον θεσμό εγγύηση σταθερότητας σε μια περίοδο 

σημαντικών εσωτερικών και εξωτερικών κρίσεων. Οι δισταγμοί του για το πολιτειακό οδήγησαν 

αντιμοναρχικά στοιχεία του κφ να ανεξαρτητοποιηθούν και να συμμετάσχουν στις εκλογές του 

Δεκεμβρίου 1923 ως Δημοκρατική Ένωση και Δημοκρατικοί Φιλελεύθεροι. Ενώ τα περισσότερα 

μοναρχικά κόμματα απείχαν, το κφ, η Δημοκρατική Ένωση υπό τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου 

και οι Δημοκρατικοί Φιλελεύθεροι κέρδισαν 370 από τις 397 έδρες, αναγκάζοντας τον Γεώργιο β΄ 

να εγκαταλείψει την Ελλάδα. Ενώ προκηρύχθηκε δημοψήφισμα για το πολιτειακό, ο Βενιζέλος 

προσπάθησε μάταια να αναβάλει την οριστική διευθέτηση του ζητήματος. Μετά τον σχηματισμό 

κυβέρνησης από τη Δημοκρατική Ένωση με πρωθυπουργό τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, σε 

έκτακτη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης στις 25 Μαρτίου 1924, 283 πληρεξούσιοι βουλευτές 

ψήφισαν την κατάργηση της μοναρχίας και την εγκαθίδρυση της Αβασίλευτης Δημοκρατίας. 

Το δημοψήφισμα που διενεργήθηκε τον επόμενο μήνα επικύρωσε την πολιτειακή μεταβολή με 

ποσοστά 69,95% υπέρ και 30,05% κατά.

Από τη γένεσή της, η β΄ Ελληνική Δημοκρατία υπήρξε συνδεδεμένη με φατρίες του κφ 

και των ενόπλων δυνάμεων. Ο σύντομος βίος της ήταν διάστικτος με οικονομικές κρίσεις, 

κοινωνικές αναταραχές και πολιτική αστάθεια. Μετά από τρεις βραχύβιες κυβερνήσεις τον 

πρώτο χρόνο, το νέο καθεστώς σημαδεύτηκε από τέσσερα στρατιωτικά πραξικοπήματα (1925, 

1926, 1933, 1935), την απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου (1933), την καθυστέρηση υιοθέτησης 

νέου συντάγματος (1927), και την ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση αναγνώρισης του νέου 

πολιτεύματος από το λκ (1932). Σχετική πολιτική σταθερότητα διατηρήθηκε μόνο κατά την 

τετραετία της πρωθυπουργίας Βενιζέλου από το 1928 ως το 1932, χωρίς ωστόσο να λείψουν οι 

οικονομικές κρίσεις και οι κοινωνικές συγκρούσεις που υπονόμευσαν το δημοκρατικό πολίτευμα 

και τελικά οδήγησαν στην ανατροπή του. 

Λίγο μετά την ανακήρυξη της Αβασίλευτης Δημοκρατίας ολοκληρώθηκε η αγροτική 

μεταρρύθμιση και η αποκατάσταση των προσφύγων, με μακροπρόθεσμο στόχο περισσότερο 

την εθνική ολοκλήρωση παρά τη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη. Στις εκλογές του 1928 
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Nas eleições de 1928, o Partido Liberal obteve uma grande maioria parlamentar e 
Venizelos retomou o esforço de modernização urbana do país. O projeto foi baseado 
na importação maciça de capital estrangeiro na forma de empréstimos que acabaram 
controlando setores vitais da economia e tornaram a Grécia vulnerável aos choques do 
sistema econômico internacional. Durante o mesmo período, a chegada dos refugiados 
e a aceleração da industrialização e urbanização ampliaram o status social e político da 
classe trabalhadora. 

A fundação do Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμματος Ελλάδας (σεκε) / Partido Socialista 
dos Trabalhadores da Grécia em 1918 já havia mostrado que um pequeno setor da classe 
trabalhadora começara a retirar seu apoio ao venizelismo, emancipando-se ideológica 
e politicamente. Embora o desafio “nacional” da esquerda tivesse surgido em 1924 com 
a decisão do Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας / Partido Comunista da Grécia (kke, novo 
nome do σεκε) em prol de uma Macedônia independente, o desafio social e político 
surgiu durante o governo de Venizelos no período de 1928-1932.

No final da década de 1920, as consequências da industrialização e a desilusão dos 
camponeses com os benefícios limitados da reforma agrária causaram os primeiros 
surtos de grave agitação social e prefiguraram a perspectiva de uma mudança para 
a esquerda por parte de alguns dos setores mais radicais da população que até então 
haviam apoiado o Partido Liberal. Em 1929, Venizelos reagiu aprovando a legislação 
que tornou o Estado o agente oficial do anticomunismo, perseguindo todas as formas 
de protesto radical. Em parte, a legislação foi o resultado da intensificação das 
lutas trabalhistas, mas ao mesmo tempo serviu à necessidade de preencher o vazio 
ideológico criado pelo colapso da “Grande Ideia” com o anticomunismo, que o próprio 
kke estava promovendo com sua política de Macedônia independente. O objetivo final 
da legislação era evitar a potencial erosão da aliança venizelista pela esquerda2.

A crise financeira global de 1929 esmagou o sonho de desenvolvimento industrial 
estável e aumentou as dificuldades que o surgimento de um movimento operário 
militante já havia criado para Venizelos. As consequências da crise também foram 
onerosas para a burguesia empresarial, parte da qual abandonou o Partido Liberal e se 
rendeu ao Partido do Povo, que surgiu como garantidor da segurança e da estabilidade 
financeira. Em maio de 1932, a drástica redução das exportações gregas e o inchaço 
da dívida externa forçaram o Estado grego a declarar uma suspensão de pagamentos. 

το κφ εξασφάλισε μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και ο Βενιζέλος ανέλαβε εκ νέου 

την προσπάθεια αστικού εκσυγχρονισμού της χώρας. Το εγχείρημα στηρίχθηκε στη μαζική 

εισαγωγή ξένων κεφαλαίων υπό τη μορφή δανείων που κατέληξαν να ελέγχουν ζωτικούς 

τομείς της οικονομίας και κατέστησαν την Ελλάδα ευάλωτη στους κραδασμούς του διεθνούς 

οικονομικού συστήματος. Κατά την ίδια περίοδο, η έλευση των προσφύγων και η επιτάχυνση 

της εκβιομηχάνισης και της αστικοποίησης διεύρυναν την κοινωνική και πολιτική υπόσταση της 

εργατικής τάξης. 

Η ίδρυση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας (σεκε) το 1918 είχε ήδη δείξει 

ότι τμήματα της αριθμητικά ολιγομελούς εργατικής τάξης είχαν αρχίσει να αποσύρουν την 

υποστήριξή τους από τον βενιζελισμό και να χειραφετούνται ιδεολογικά και πολιτικά. Αν και η 

«εθνική» πρόκληση της Αριστεράς είχε εμφανιστεί το 1924 με την απόφαση του Κομμουνιστικού 

Κόμματος Ελλάδας (κκε, το νέο όνομα του σεκε) για μια ανεξάρτητη Μακεδονία, η κοινωνική 

και πολιτική πρόκληση εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Βενιζέλου στην 

περίοδο 1928-1932.

Στο τέλος δεκαετίας 1920 οι συνέπειες της εκβιομηχάνισης και η απογοήτευση των 

αγροτών από τα περιορισμένα οφέλη της αγροτικής μεταρρύθμισης προκάλεσαν τα πρώτα 

κρούσματα σοβαρών κοινωνικών αναταραχών και προδιέγραψαν την προοπτική στροφής προς 

την Αριστερά μερίδας των ριζοσπαστικότερων λαϊκών στρωμάτων που ως τότε υποστήριζαν το 

κφ. Το 1929 ο Βενιζέλος αντέδρασε με την ψήφιση νομοθεσίας που καθιστούσε το κράτος επίσημο 

φορέα του αντικομμουνισμού διώκοντας κάθε μορφή ριζοσπαστικής διαμαρτυρίας. Εν μέρει η 

νομοθεσία ήταν αποτέλεσμα της εντατικοποίησης των εργατικών αγώνων, αλλά ταυτόχρονα 

εξυπηρετούσε την ανάγκη αναπλήρωσης του ιδεολογικού κενού που είχε δημιουργήσει η 

κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας με τον αντικομμουνισμό, τον οποίο υπέθαλπε και το ίδιο το 

ΚΚΕ με την πολιτική του περί ανεξάρτητης Μακεδονίας. Ο απώτερος στόχος της νομοθεσίας 

ήταν να αποτρέψει το ενδεχόμενο διάβρωσης της διαταξικής συμμαχίας του βενιζελισμού από 

την Αριστερά2.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 συνέθλιψε το όνειρο της σταθερής βιομηχανικής 

ανάπτυξης και αύξησε τις δυσκολίες που είχε ήδη δημιουργήσει στον Βενιζέλο η εμφάνιση ενός 

μαχητικού εργατικού κινήματος. Οι συνέπειες της κρίσης υπήρξαν επίσης επαχθείς για την 

επιχειρηματική αστική τάξη, ένα τμήμα της οποίας εγκατέλειψε το κφ και αυτομόλησε στο λκ 

που εμφανίστηκε ως εγγυητής της οικονομικής ασφάλειας και σταθερότητας. Τον Μάιο του 1932 

η δραστική μείωση των ελληνικών εξαγωγών και η διόγκωση του εξωτερικού χρέους ανάγκασαν 

το ελληνικό κράτος να κηρύξει παύση πληρωμών. 
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Toda vez que estava em perigo político, Venizelos levantava a questão do regime 
político3. Nas eleições de setembro de 1932, nenhum partido obteve a maioria absoluta. 
O reconhecimento da República Parlamentar no início de outubro pelo Partido Liberal 
desarmou a liderança do Partido do Povo, e nas eleições de março de 1933 a controvérsia 
se referia ao fracasso econômico do governo de Venizelos. A vitória do Partido Liberal 
foi acompanhada pelo golpe fracassado do general anti-monárquico Nikolaos Plastiras 
(6 de março de 1933), pela tentativa de assassinato de monarquistas contra Venizelos 
(6 de junho de 1933) e pela intensificação das discussões dentro do Partido Liberal e 
dentro de seu governo sobre a restauração da monarquia. Em 1º de março de 1935, um 
movimento militar liderado por Venizelos e oficiais anti-monárquicos representou a 
última tentativa da facção que havia governado a Grécia durante a maior parte do 
período desde 1910 de reverter as derrotas eleitorais de 1932-1933 e retornar ao poder. 

O fracasso do movimento deu aos monarquistas a oportunidade de abolir a 
Segunda República Grega. A violência estatal que até então tinha sido dirigida aos 
poucos apoiadores do Partido Comunista foi estendida contra todo o movimento 
anti-monarquista. A supressão do que os monarquistas chamavam de “Venizelos-
comunismo” reduziu significativamente a distância entre cidadãos democráticos de 
todos os matizes, já que eram agora os destinatários da violência policial. Diante da 
ameaça da restauração da monarquia, em setembro-outubro de 1935 foi formada uma 
frente democrática unida em nível nacional, liderada por um comitê de coordenação 
composto por todo tipo de espectro político desde o Partido Liberal até o Partido 
Comunista. A liderança do Partido Liberal, insatisfeita com essa aliança profana, 
abandonou o comitê diretivo, ao ressentir-se da acusação de “Venizelos-comunismo” 
e do desejo de impedir a fuga de parcela da base popular do partido para a esquerda4. 
Visando a restauração imediata da monarquia, em 10 de outubro de 1935 um movimento 
de oficiais monarquistas derrubou o moderado Panagis Chaldaris, primeiro-ministro 
e líder do lp, e em 3 de novembro organizou um referendo ilegítimo. Com 97,88% dos 
votos, os eleitores “aprovaram” a abolição da República Parlamentar e a restauração da 
monarquia. O Rei George ii voltou à Grécia no final de novembro de 1935.

Nas eleições realizadas dois meses depois, em janeiro de 1936, o Partido do Povo 
e os partidos monárquicos menores garantiram 143 assentos contra 141 do Partido 
Liberal e de seus aliados. A ausência de maioria absoluta em um parlamento de 300 
assentos maximizou o peso parlamentar dos 15 deputados comunistas. Quando foi 
revelado que tanto o Partido Liberal como a Partido do Povo estavam conversando 

Κάθε φορά που κινδύνευε πολιτικά, ο Βενιζέλος, ήγειρε το πολιτειακό ζήτημα3. Στις 

εκλογές του Σεπτεμβρίου 1932 κανένα κόμμα δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία. Η 

αναγνώριση της Αβασίλευτης Δημοκρατίας στις αρχές Οκτωβρίου από το λκ αφόπλισε τον 

αρχηγό του κφ και στις εκλογές του Μαρτίου 1933 η αντιπαράθεση αφορούσε στην οικονομική 

αποτυχία της κυβέρνησης Βενιζέλου. Η νίκη του λκ συνοδεύτηκε από το αποτυχημένο 

πραξικόπημα του αντιμοναρχικού στρατηγού Νικόλαου Πλαστήρα (6 Μαρτίου 1933), τη  

δολοφονική απόπειρα των μοναρχικών κατά του Βενιζέλου (6 Ιουνίου 1933) και εντεινόμενες 

συζητήσεις εντός του λκ και της κυβέρνησής του για παλινόρθωση της μοναρχίας. Την 1η 

Μαρτίου 1935 ένα στρατιωτικό κίνημα υπό την ηγεσία του Βενιζέλου και αντιμοναρχικών 

αξιωματικών αντιπροσώπευε την τελευταία προσπάθεια της παράταξης που είχε κυβερνήσει 

την Ελλάδα για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά το 1910 να αναστρέψει τις εκλογικές 

ήττες του 1932-1933 και να επανέλθει στην εξουσία. 

Η αποτυχία του κινήματος έδωσε στους μοναρχικούς την ευκαιρία να καταλύσουν τη 

Β΄ Ελληνική Δημοκρατία. Η κρατική βία που ως τότε είχε αποδέκτες τους λίγους οπαδούς 

του κκε επεκτάθηκε εναντίον κάθε αντιμοναρχικού. Η καταστολή αυτού που οι μοναρχικοί 

ονόμαζαν «βενιζελοκομμουνισμό» μείωσε αισθητά την απόσταση μεταξύ δημοκρατικών 

πολιτών κάθε απόχρωσης, καθώς όλοι πλέον έγιναν αποδέκτες της αστυνομικής βίας. 

Έναντι της απειλής της παλινόρθωσης της μοναρχίας, τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 1935 

συγκροτήθηκε σε εθνικό επίπεδο ένα ενωμένο δημοκρατικό μέτωπο με επικεφαλής μια 

συντονιστική επιτροπή που περιλάμβανε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα από το κφ ως το κκε. 

Η ηγεσία του κφ, η οποία δυσφορούσε με αυτή την ανίερη συμμαχία, δυσανασχετούσε με την 

κατηγορία του «βενιζελοκομμουνισμού» και επιθυμούσε να ανακόψει τη διολίσθηση μερίδας 

της λαϊκής βάσης του κόμματος προς την Αριστερά, εγκατέλειψε τη συντονιστική επιτροπή4. 

Με στόχο την άμεση παλινόρθωση της μοναρχίας, στις 10 Οκτωβρίου 1935 ένα κίνημα 

μοναρχικών αξιωματικών ανέτρεψε τον μετριοπαθή Παναγή Τσαλδάρη, πρωθυπουργό και 

αρχηγό του λκ, και στις 3 Νοεμβρίου οργάνωσε νόθο δημοψήφισμα. Με ποσοστό 97,88% οι 

ψηφοφόροι «ενέκριναν» την κατάργηση της Αβασίλευτης Δημοκρατίας και την παλινόρθωση 

της μοναρχίας. Ο βασιλιάς Γεώργιος β΄ επέστρεψε στην Ελλάδα στο τέλος Νοεμβρίου 1935.

Στις εκλογές που διενεργήθηκαν δύο  μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 1936, το 

λκ και τα μικρότερα μοναρχικά κόμματα εξασφάλισαν 143 έδρες έναντι 141 του κφ και των 

συμμάχων του. Η απουσία απόλυτης πλειοψηφίας σε μια βουλή 300 εδρών μεγιστοποίησε 

το κοινοβουλευτικό βάρος των 15 κομμουνιστών βουλευτών. Όταν αποκαλύφθηκε ότι τόσο 

το κφ όσο και το λκ συνομιλούσαν κρυφά με το κκε ζητώντας την υποστήριξή του για 
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secretamente com o Partido Comunista, buscando seu apoio para a formação de um 
governo, o exército, do qual os oficiais Venizelistas haviam sido removidos após o 
movimento de 1º de março de 1935, advertiu que não toleraria um governo baseado 
em votos comunistas.

Numa tentativa de conter os oficiais, em 5 de março de 1936 George ii nomeou como 
Ministro de Assuntos Militares Ioannis Metaxas, um general aposentado conhecido 
por suas opiniões antiparlamentares e líder de um pequeno partido monarquista com 
sete cadeiras no parlamento. Após a morte do primeiro-ministro interino, em 13 de 
abril de 1936, o rei o substituiu por Metaxas. Duas semanas depois, Metaxas garantiu 
um voto de confiança e aprovação de sua proposta de adiamento do parlamento até 
30 de setembro. Dos 261 deputados presentes, quatro se abstiveram de votar, dezesseis 
votaram contra e 241 votaram a favor de sua proposta. 

Paralelamente aos processos políticos, as exigências dos trabalhadores foram 
se intensificando, principalmente devido ao rápido aumento do preço dos alimentos 
básicos e à redução de salários e vencimentos para seus níveis já muito baixos. As 
lutas trabalhistas aumentaram em Tessalônica em maio de 1936, quando durante 
uma manifestação dos trabalhadores do tabaco, a gendarmaria matou doze grevistas. 
O governo Metaxas culpou os eventos de “agitadores comunistas”. O Cônsul Geral 
britânico em Tessalônica tinha uma opinião diferente: “A verdadeira miséria das 
classes trabalhadoras”, ele observou, era devida “ao aumento do custo de vida [que] 
reduziu o valor dos salários já baixos”5.

Enquanto a raiva e o desespero dos trabalhadores cresciam, em 1935 a economia 
grega havia se recuperado da crise econômica e estava crescendo rapidamente. Em 
1935, a produção industrial era 13,13% maior do que em 1934 e 44,2% maior do que em 
1928. Em meados dos anos 30, a causa das reivindicações dos trabalhadores não era a 
estagnação econômica, mas a relutância da burguesia em devolver aos trabalhadores 
alguns dos benefícios da recuperação econômica6.

Segundo Metaxas e George ii, no verão de 1936 “o comunismo, aproveitando-
se da anarquia política [...] acreditava que tinha chegado a hora da derrubada do 
regime social e da desintegração da sociedade grega”. Proclamando que “o Parlamento 
[...] falhando em seus principais objetivos [...] torna-se prejudicial”, em 4 de agosto 
de 1936 o rei e o primeiro-ministro aboliram as disposições básicas da constituição e 
impuseram uma ditadura. 

τον σχηματισμό κυβέρνησης, ο στρατός, από τον οποίο είχαν απομακρυνθεί οι βενιζελικοί 

αξιωματικοί μετά το κίνημα της 1ης Μαρτίου 1935, προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχόταν 

κυβέρνηση που θα στηριζόταν σε ψήφους κομμουνιστών.

Σε μια προσπάθεια να χαλιναγωγήσει τους αξιωματικούς, στις 5 Μαρτίου 1936 ο Γεώργιος 

Β΄ διόρισε ως υπουργό Στρατιωτικών τον Ιωάννη Μεταξά, απόστρατο στρατηγό γνωστό για 

τις αντικοινοβουλευτικές απόψεις του και αρχηγό μικρού μοναρχικού κόμματος με επτά έδρες 

στο κοινοβούλιο. Μετά τον θάνατο του υπηρεσιακού πρωθυπουργού στις 13 Απριλίου 1936, ο 

βασιλιάς τον αντικατέστησε με τον Μεταξά. Δύο εβδομάδες αργότερα ο Μεταξάς εξασφάλισε 

ψήφο εμπιστοσύνης και έγκριση της πρότασής του για διακοπή των εργασιών της βουλής ως 

τις 30 Σεπτεμβρίου. Από τους 261 παρόντες βουλευτές, τέσσερεις απείχαν της ψηφοφορίας, 

δεκαέξι καταψήφισαν και 241 υπερψήφισαν την πρότασή του. 

Παράλληλα με τις πολιτικές διεργασίες εντείνονταν οι εργατικές διεκδικήσεις που 

οφείλονταν κυρίως στη ραγδαία αύξηση της τιμής βασικών ειδών διατροφής και στην 

καθήλωση μισθών και ημερομισθίων στα ήδη πολύ χαμηλά επίπεδά τους. Οι εργατικοί αγώνες 

κλιμακώθηκαν στη Θεσσαλονίκη τον Μάιο του 1936, όταν κατά τη διάρκεια διαδήλωσης 

καπνεργατών η χωροφυλακή σκότωσε δώδεκα απεργούς. Η κυβέρνηση Μεταξά απέδωσε τα 

γεγονότα σε «κομμουνιστές ταραξίες». Ο Βρετανός γενικός πρόξενος στη Θεσσαλονίκη είχε 

διαφορετική γνώμη: «Η πραγματική δυστυχία των εργατικών τάξεων», σημείωσε, οφειλόταν 

«στην αύξηση του κόστους ζωής [που] μείωνε την αξία των ήδη χαμηλών ημερομισθίων»5. 

Ενώ η οργή και η απόγνωση των εργατών αυξάνονταν, ως το 1935 η ελληνική οικονομία 

είχε ανακάμψει από την οικονομική κρίση και αναπτυσσόταν με ταχείς ρυθμούς. Το 1935 η 

βιομηχανική παραγωγή ήταν κατά 13,13% υψηλότερη απ’ ό,τι το 1934 και 44,2% υψηλότερη απ’ 

ό,τι το 1928. Στα μέσα της δεκαετίας του 1930 η αιτία των εργατικών διεκδικήσεων δεν ήταν η 

οικονομική αποτελμάτωση, αλλά η απροθυμία της αστικής τάξης να επιστρέψει στους εργάτες 

ορισμένα από τα οφέλη της οικονομικής ανάκαμψης6.

Κατά τον Μεταξά και τον Γεώργιο β΄, το καλοκαίρι του 1936 «ο κομμουνισμός, 

επωφελούμενος της πολιτικής αναρχίας [...] επίστευσεν ότι επέστη η στιγμή της ανατροπής 

του κοινωνικού καθεστώτος και της αποσυνθέσεως της ελληνικής κοινωνίας». Διακηρύσσοντας 

ότι «η Βουλή [...] αποτυχούσα εις τους κυρίους αυτής προορισμούς [...] καθίσταται επιβλαβής», 

στις 4 Αυγούστου 1936 ο βασιλιάς και ο πρωθυπουργός κατάργησαν τις βασικές διατάξεις του 

συντάγματος και επέβαλαν δικτατορία. 
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A agitação trabalhista e os acontecimentos de maio de 1936 em Tessalônica não 
constituíram um perigo imediato para a burguesia, mas uma prova da precária posição 
econômica e social dos trabalhadores e da militância de suas reivindicações. O voto de 
confiança em Metaxas do Partido Liberal e do Partido do Povo, em 27 de abril de 1936, 
indicou que as diferenças entre venizelistas e anti-venizelistas poderiam ser eliminadas 
frente à perspectiva de um movimento popular com demandas econômicas e sociais.  
A perspectiva parecia mais ameaçadora depois de 22 de julho de 1936, quando a Partido 
Comunista e o Αγροτικό Κόμμα / Partido Camponês assinaram um acordo para formar 
uma Λαϊκό Μέτωπο / Frente Popular.

Para justificar a imposição de uma ditadura na Grécia após 4 de agosto de 1936, 
Metaxas e seus partidários se referiam frequentemente ao início da Guerra Civil 
Espanhola duas semanas antes. Em um discurso público em outubro de 1937, o ditador 
chamou a atenção para a coincidência cronológica dos acontecimentos na Grécia e na 
Espanha em 1936. 

Um mesmo inimigo procurou atormentar os dois países, saindo da escuridão. Eles 

não conseguiram fazer isto aqui. E hoje, no outro país, eles são abatidos na mais 

das terríveis  guerras civis, e sabe só Deus por quanto tempo. Esperemos7.

Como observou um general Venizelista, “o medo do comunismo entre as classes 
burguesas, e os acontecimentos na Espanha fizeram com que muitos [na Grécia] 
preferissem perder suas liberdades do que seu dinheiro”8.

iii. a ditadura de ioannis metaxas, 1936-1941

Embora muitas vezes chamado de fascista, e embora tenha copiado algumas 
características do fascismo italiano e do nacional-socialismo alemão, a ditadura da 
Metaxas e o Νέον Κράτοs / “Estado Novo”, que proclamou, continuou sendo uma 
ditadura real, militar, policial e burocrática. Como as ditaduras de Antônio de Oliveira 
Salazar em Portugal e, depois de 1939, Francisco Franco na Espanha, o regime de 
Metaxas assemelhava-se ao de Mussolini e Hitler em sua organização policial estatal, 

Οι εργατικές αναταραχές και τα γεγονότα του Μαΐου 1936 στη Θεσσαλονίκη δεν 

αποτελούσαν άμεσο κίνδυνο για την αστική τάξη, αλλά απόδειξη της δεινής οικονομικής και 

κοινωνικής θέσης των εργατών και της μαχητικότητας των διεκδικήσεών τους. Η ψήφος 

εμπιστοσύνης του κφ και του λκ προς τον Μεταξά στις 27 Απριλίου 1936 υποδήλωνε ότι οι 

διαφορές μεταξύ βενιζελικών και αντιβενιζελικών μπορούσαν να εξαλειφθούν έναντι της 

προοπτικής ενός λαϊκού κινήματος με οικονομικά και κοινωνικά αιτήματα. Η προοπτική φάνηκε 

πιο απειλητική μετά τις 22 Ιουλίου 1936, όταν το κκε και το Αγροτικό Κόμμα υπέγραψαν 

συμφωνία για τη συγκρότηση Λαϊκού Μετώπου.

Για να δικαιολογήσουν την επιβολή δικτατορίας στην Ελλάδα, μετά τις 4 Αυγούστου 1936 

ο Μεταξάς και οι υποστηρικτές του αναφέρθηκαν συχνά στην έκρηξη του Ισπανικού Εμφυλίου 

Πολέμου δύο εβδομάδες νωρίτερα. Σε δημόσια ομιλία του τον Οκτώβριο του 1937 ο δικτάτορας 

ζήτησε να προσεχτεί η χρονολογική σύμπτωση των εξελίξεων στην Ελλάδα και την Ισπανία το 

1936.

Ένας και ο αυτός εχθρός προσεπάθη να πλήξη εξερχόμενος από το σκότος και τας δύο 

χώρας. Αυτό δεν επρόφθασαν να το κάμουν εδώ. Και σήμερον εις την άλλην χώραν 

σφαδάζουν μέσα εις τον φοβερώτερον των εμφυλίων πολέμων και Κύριος οίδε δια 

πόσον καιρόν. Ημείς επρολάβαμεν7. 

Όπως παρατήρησε ένας βενιζελικός στρατηγός, «ο φόβος του κομμουνισμού υπό των 

αστικών τάξεων, και τα γεγονότα της Ισπανίας έκαμαν πολλούς [στην Ελλάδα] να προτιμήσουν 

να χάσουν τας ελευθερίας παρά το χρήμα των»8.

ιιι. η δικτατορια του ιωαννη μεταξα, 1936-1941

Αν και συχνά αποκαλείται φασιστικό, και μολονότι αντέγραψε ορισμένα χαρακτηριστικά 

του ιταλικού Φασισμού και του γερμανικού Εθνικοσοσιαλισμού, η δικτατορία του Μεταξά και το 

«Νέον Κράτος» (Estado Novo) που εξήγγειλε παρέμειναν μια βασιλική, στρατιωτική, αστυνομική 

και γραφειοκρατική δικτατορία. Όπως οι δικτατορίες των António de Oliveira Salazar στην 

Πορτογαλία και μετά το 1939 του Francisco Franco στην Ισπανία, το καθεστώς Μεταξά έμοιαζε 

με τα αντίστοιχα του Mussolini και του Hitler ως προς  την οργάνωση αστυνομικού κράτους, 
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visão conservadora da estrutura social, tentativa de corporificar a economia, crença 
na família como o núcleo básico da sociedade e nacionalismo intenso.

Buscando um modelo nacional para o “Estado Novo” de 4 de agosto, Metaxas 
rejeitou influências estrangeiras e quis criar a “Terceira Civilização Grega”, uma 
construção ideológica que seria uma síntese das civilizações da Grécia clássica e 
Bizantina: da primeira derivaria o alto desempenho nas artes e ciências, da segunda 
o “ideal religioso” e a organização política do Estado. No entanto, o modelo nacional 
da “Terceira Civilização Grega” tinha importantes diferenças em relação ao fascismo 
italiano e ao nacional-socialismo alemão. A “Terceira Civilização Grega” não recebeu 
elaboração e articulação ideológica sérias, seu núcleo ideológico era menos repugnante 
do que o racista nacional-socialismo e o imperialismo neorromano, e lhe faltava uma 
borda territorial expansionista. A diferença essencial entre a ditadura de 4 de agosto 
e os modelos da Alemanha e da Itália era que o nacionalismo autoritário conservador 
de Metaxas era voltado para o futuro e não abrigava tendências revisionistas ou sonhos 
bélicos.

Além disso, ao contrário das ditaduras de Mussolini e Hitler, a ditadura de 
Metaxas e George ii não se baseava em um movimento popular de massa e não tinha 
“nenhuma organização partidária ou grupo de vestes, preto ou marrom, para apoiá-
la”, como observou o embaixador americano em Atenas9. O 4 de agosto continuou 
sendo um regime ditatorial criado e apoiado pelos grupos de liderança existentes, 
enquanto as tentativas de criar uma base popular de massa, principalmente através 
da Εθνική Οργάνωση Νεολαίας / Organização Nacional da Juventude, fracassaram. 
Sem um partido ou movimento de massas, a ditadura tinha como principais pilares 
de apoio o palácio e a facção anti-venizelista que dominava as forças armadas,  
as forças de segurança e o aparato estatal. Sua composição social era semelhante a do 
anti-venizelismo no período 1922-1936 e incluía a burguesia estatal de funcionários 
públicos, oficiais, advogados, professores universitários, clero e banqueiros10.

Apesar de sua aversão declarada aos modelos estrangeiros, a ditadura de Metaxas 
observou a organização do Estado na Alemanha, Itália, Portugal e – depois de abril 
de 1939 –  Espanha. Em uma entrevista a um jornal francês em setembro de 1936, 
Metaxas apareceu disposto a aceitar uma comparação de seu regime com o de Salazar. 
Posteriormente, em conversas privadas, ele admitiu que as semelhanças entre os dois 
eram de fato maiores do que entre outros regimes11. Em sua curta vida, as principais 
características do 4 de agosto foram o antiparlamentarismo e o anticomunismo,  

τη συντηρητική θεώρηση της κοινωνικής δομής, την προσπάθεια συντεχνιακής δόμησης 

της οικονομίας, την πίστη στην οικογένεια ως βασικό πυρήνα της κοινωνίας, και τον έντονο 

εθνικισμό.

Αναζητώντας ένα εθνικό πρότυπο για το Estado Novo της 4ης Αυγούστου, ο Μεταξάς 

απέρριψε τις ξένες επιρροές και θέλησε να δημιουργήσει τον «Τρίτο Ελληνικό Πολιτισμό», μια 

ιδεολογική κατασκευή που θα αποτελούσε σύνθεση των πολιτισμών της κλασικής Ελλάδας και 

του Βυζαντίου: από τον πρώτο θα αντλούσε τις υψηλές επιδόσεις στις τέχνες και τις επιστήμες, 

από τον δεύτερο το «θρησκευτικόν ιδεώδες» και την πολιτική οργάνωση του κράτους. Ωστόσο, 

το εθνικό πρότυπο του «Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού» είχε σημαντικές διαφορές από τον ιταλικό 

Φασισμό και τον γερμανικό Εθνικοσοσιαλισμό. Ο «Τρίτος Ελληνικός Πολιτισμός» δεν έτυχε 

σοβαρής ιδεολογικής επεξεργασίας και άρθρωσης, ο ιδεολογικός πυρήνας του υπήρξε λιγότερο 

δυσάρεστος από τον εθνικοσοσιαλιστικό φυλετισμό και το νεοπαγή ρωμαϊκό ιμπεριαλισμό, 

και δεν διέθετε επεκτατική εδαφική αιχμή. Η ουσιώδης διαφορά μεταξύ της δικτατορίας της 

4ης Αυγούστου και των προτύπων της Γερμανίας και της Ιταλίας ήταν ότι ο συντηρητικός 

αυταρχικός εθνικισμός του Μεταξά ήταν εσωστρεφής και δεν έτρεφε αναθεωρητικές διαθέσεις 

ή πολεμοχαρή όνειρα.

Επιπλέον, αντίθετα με τις δικτατορίες του Mussolini και του Hitler, η δικτατορία του 

Μεταξά και του Γεωργίου Β΄ δεν βασιζόταν σε κάποιο μαζικό λαϊκό κίνημα και δεν είχε «καμία 

κομματική οργάνωση ή ομάδα χιτώνων, μελανών ή καφέ, για να τη στηρίξει», όπως παρατήρησε 

ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα9. Η 4η Αυγούστου παρέμεινε ένα δικτατορικό καθεστώς 

που δημιούργησαν και στήριξαν οι ήδη υπάρχουσες ηγετικές ομάδες, ενώ οι προσπάθειες  

δημιουργίας μαζικής λαϊκής βάσης, κυρίως μέσω της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας, απέτυχαν. 

Χωρίς να διαθέτει μαζικό κόμμα ή κίνημα, η δικτατορία είχε ως βασικούς πυλώνες στήριξης τα 

ανάκτορα και την αντιβενιζελική φατρία που κυριαρχούσε στις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα 

ασφαλείας και τον κρατικό μηχανισμό. Η κοινωνική σύνθεσή της ήταν παρόμοια με αυτή 

του αντιβενιζελισμού της περιόδου 1922-1936 και περιλάμβανε την κρατική αστική τάξη των 

δημοσίων υπαλλήλων, αξιωματικούς, δικηγόρους, καθηγητές πανεπιστημίων, κληρικούς και 

τραπεζίτες10.

Παρά τη διακηρυγμένη αποστροφή προς ξένα πρότυπα, η δικτατορία του Μεταξά 

παρατηρούσε την οργάνωση του κράτους στη Γερμανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και –  μετά 

τον Απρίλιο του 1939 – την Ισπανία. Σε συνέντευξή του σε γαλλική εφημερίδα τον Σεπτέμβριο 

του 1936, ο Μεταξάς εμφανίστηκε φάνηκε πρόθυμος να δεχθεί σύγκριση του καθεστώτος του 

με αυτό του Salazar. Στη συνέχεια σε ιδιωτικές συζητήσεις παραδεχόταν ότι οι ομοιότητες 

μεταξύ των δύο ήταν πράγματι μεγαλύτερες απ’ ό,τι μεταξύ άλλων καθεστώτων11. Στον σύντομο 
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a imposição violenta da estabilidade social e política através do instrumento de um 

Estado policial opressivo, a prevenção de excessos expansionistas na política externa 

e a tentativa de organizar a sociedade e a economia de forma corporativista. 

Imediatamente após a imposição da ditadura, Metaxas expressou sua intenção de 

colocar em seu governo tecnocratas que não vinham do mundo da política. A tentativa 

de criar uma versão grega do “Estado Novo” de Salazar refletiu-se na atribuição de 

representação direta a grupos de interesse sindicais; na organização da população 

rural em “cooperativas agrícolas” e “casas de camponeses” como organizações 

profissionais e políticas, respectivamente; e em planos para uma delegação nacional 

baseada no sindicato que seria “a representação das várias classes da [Grécia], com 

representantes do interior dessas classes”12. Os planos da Metaxas previam a criação 

de três corporações básicas controladas pelo Estado e representando, respectivamente, 

os trabalhadores (empregados e operários), os empregadores e os profissionais livres. 

Entretanto, a falta de doutrina revolucionária e de impulso, o fracasso da tentativa de 

mobilizar politicamente a população e a eclosão da Segunda Guerra Mundial frearam 

a tentativa da ditadura de criar um movimento semifascista de cima para baixo. 

No campo da política externa, já em 1936, Metaxas decidira manter a Grécia neutra 

em uma possível guerra europeia. O ataque da Itália em outubro de 1940 desmentiu 

suas expectativas de que a afinidade ideológica do regime com a Itália e a Alemanha 

impediria um ataque das potências do Eixo. O ditador viveu para ver o sucesso da 

repulsão dos invasores italianos, mas não o ataque da Alemanha em abril de 1941, 

o colapso das forças armadas gregas, a capitulação e o início da tripla ocupação da 

Grécia pela Alemanha, Itália e Bulgária. Metaxas morrera em 29 de janeiro de 1941

notas 
(ελευθερη μεταφραση του επιμελητη / tradução livre do revisor)

1  mavrogordatos. G. Th.. República natimorta: coalizões sociais e estratégias 

partidárias na Grécia 1922-1936. Berkeley, CA: University of California Press, 1983, pp. 

119-120, 125-130, 181.

βίο της η 4η Αυγούστου είχε ως κύρια χαρακτηριστικά τον αντικοινοβουλευτισμό και τον 

αντικομμουνισμό, τη βίαιη επιβολή της κοινωνικής και πολιτικής σταθερότητας με εργαλείο 

ένα καταπιεστικό αστυνομικό κράτος, την αποφυγή επεκτατικών εξάρσεων στην εξωτερική 

πολιτική, και την προσπάθεια κορπορατιστικής οργάνωσης της κοινωνίας και της οικονομίας. 

Αμέσως μετά την επιβολή της δικτατορίας, ο Μεταξάς εκδήλωσε την πρόθεση να 

τοποθετήσει στην κυβέρνησή του τεχνοκράτες που δεν προέρχονταν από τον χώρο της 

πολιτικής. Η προσπάθεια δημιουργίας μιας ελληνικής εκδοχής του Estado Novo του Salazar 

αποτυπώθηκε στην ανάθεση άμεσης εκπροσώπησης σε συντεχνιακές ομάδες συμφερόντων· 

στην οργάνωση του αγροτικού πληθυσμού σε «γεωργικούς συνεταιρισμούς» και «οίκους του 

αγρότου» ως επαγγελματικές και πολιτικές οργανώσεις αντίστοιχα· και στα σχέδια για μια 

συντεχνιακή εθνική αντιπροσωπεία που θα ήταν «η αντιπροσωπεία των διαφόρων τάξεων της 

[Ελλάδας], με αντιπροσώπους που θα προέρχονται μέσα από αυτές τις τάξεις»12. Οι σχεδιασμοί 

του Μεταξά προέβλεπαν τη δημιουργία τριών βασικών συντεχνιών που θα ελέγχονταν από το 

κράτος και θα αντιπροσώπευαν, αντίστοιχα, τους εργαζόμενους (υπαλλήλους και εργάτες), τους 

εργοδότες, και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ωστόσο, η έλλειψη επαναστατικού δόγματος και 

δυναμικής, η αποτυχία της προσπάθειας πολιτικής κινητοποίησης του πληθυσμού και η έκρηξη 

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ανέκοψαν την προσπάθεια της δικτατορίας να δημιουργήσει ένα 

ημιφασιστικό κίνημα εκ των άνω. 

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ήδη από το 1936 ο Μεταξάς είχε αποφασίσει να 

διατηρήσει την Ελλάδα ουδέτερη σε έναν ενδεχόμενο ευρωπαϊκό πόλεμο. Η επίθεση της Ιταλίας 

τον Οκτώβριο του 1940 διέψευσε τις προσδοκίες του ότι η ιδεολογική συγγένεια του καθεστώτος 

με την Ιταλία και τη Γερμανία θα απέτρεπαν την επίθεση από τις δυνάμεις του Άξονα. Ο 

δικτάτορας έζησε για να δει την επιτυχή απώθηση των Ιταλών εισβολέων, αλλά όχι την επίθεση 

της Γερμανίας τον Απρίλιο του 1941, την κατάρρευση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τη 

συνθηκολόγηση και την έναρξη της τριπλής κατοχής της Ελλάδας από τη Γερμανία, την Ιταλία 

και τη Βουλγαρία. Ο Μεταξάς είχε πεθάνει στις 29 Ιανουαρίου 1941.

σημειωσεισ 
(ελευθερη μεταφραση του επιμελητη / tradução livre do revisor)

1  mavrogordatos. g. Th.. Stillborn Republic: Social Coalitions and Party 

Strategies in Greece 1922-1936. Berkeley, CA: University of California Press, 1983, pp. 

119-120, 125-130, 181.



a revo
lu

ção
 grega d

e 1821: h
in

o
 à liberd

ad
e. 200 an

o
s d

a grécia m
o

d
ern

a
η

 ε
λλ

η
ν

ικ
η

 ε
π

αν
ασ

τα
ση

 τ
ο

υ 
18

21
: ο

 υ
μ

ν
ο

σ 
γι

α 
τη

ν
 ε

λε
υθ

ερ
ια

. τ
α 

20
0 

χρ
ο

ν
ια

 τ
η

σ 
συ

γχ
ρο

ν
η

σ 
ελ

λα
δα

σ

322 323

2  Idem, pp. 335-337.
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8  mazarakis-ainian a., Memórias, p. 475.
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A GRÉCIA NO REDEMOINHO DA GUERRA: 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1941-1944)  
E A GUERRA CIVIL (1946-1949)

Magda Fytilí

O envolvimento da Grécia na Segunda Guerra Mundial começou em 28 de outubro 
de 1940, quando a Itália decretou guerra contra o país. A Guerra Greco-Italiana nas 
montanhas albanesas tornou-se um ponto alto do espírito antifascista e resultou 
em uma série de sucessos impressionantes e inesperados, que também constituiu a 
primeira vitória dos Aliados contra o Eixo. A ofensiva alemã, porém, em abril de 1941, 
apoiando os italianos, resultou na ocupação da Grécia e na passagem do país para o 
período de Ocupação (Κατοχής). 

Segunda Guerra Mundial e a Ocupação marcaram a Grécia com a fome,  
com o empobrecimento da população, com as represálias e as execuções em massa, com o 
extermínio da população judaica do país, com a queima de centenas de aldeias pelas forças 
de ocupação, mas também com a criação de um dos maiores movimentos de resistência 
da Europa. A Resistência desde o início foi o produto de ações espontâneas dos cidadãos, 
que lutaram por sua sobrevivência inicialmente organizando as cozinhas de sopa para 
os necessitados. Posteriormente, a iniciativa de confronto armado com os invasores foi 
adotada em massa pelo povo grego do campo que buscava uma forma de proteger suas 
vidas e seus meios de subsistência contra a pilhagem dos conquistadores e do governo que 
com eles cooperava. Assim, imediatamente após o primeiro ano da Ocupação, a libertação 
da maior parte do país continental por seu próprio povo começou de forma organizada1. 

As circunstâncias trágicas da tríplice ocupação (alemã, italiana e búlgara) 
e a pressão catalítica multiforme a qual o país foi submetido em todas as áreas de 
sua existência, enfraqueceram as instituições tradicionais de poder e geraram uma 
vontade coletiva de mudança. Esta vontade foi expressa por um movimento de 
resistência diversificado, que expressou programas políticos diferentes e parcialmente 
concorrentes para o futuro, e que se envolveu em um antagonismo político precisamente 
aguçado pelo contexto do colapso do Estado.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ:  
Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1941-1944)  
ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1946-1949)

Μάγδα Φυτιλή

Η εμπλοκή της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ξεκίνησε στις 28 Οκτωβρίου 1940, με 
την εναντίον της κήρυξη πολέμου από την Ιταλία. Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος στα αλβανικά 
βουνά αναδείχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή αντιφασιστικού πνεύματος και κατέληξε σε μια 
σειρά από εντυπωσιακές και αναπάντεχες επιτυχίες, που αποτέλεσαν ταυτόχρονα και την 
πρώτη συμμαχική νίκη κατά του Άξονα. Η γερμανική επίθεση, ωστόσο τον Απρίλη του 1941,  
προς συνδρομή των Ιταλών, κατέληξε στην κατάληψη της Ελλάδας και στο πέρασμα της χώρας 
στην περίοδο της Κατοχής. 

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η Κατοχή σήμαναν για την Ελλάδα την πείνα, την 
εξαθλίωση του πληθυσμού, τα αντίποινα και τις αθρόες εκτελέσεις, την εξόντωση του εβραϊκού 
πληθυσμού της χώρας, την πυρπόληση εκατοντάδων χωριών από τις κατοχικές δυνάμεις, 
αλλά και την δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα αντιστασιακά κινήματα της Ευρώπης.  
Η Αντίσταση ξεκίνησε ευθύς εξαρχής και υπήρξε προϊόν αυθόρμητων ενεργειών των πολιτών, 
οι οποίοι πάλευαν για την επιβίωση τους με τη διοργάνωση λαϊκών συσσιτίων. Στη συνέχεια, 
η πρωτοβουλία για ένοπλη αντιπαράθεση με τους κατακτητές αγκαλιάστηκε μαζικά από τον 
ελληνικό λαό της υπαίθρου που αναζητούσε τον τρόπο να προστατέψει τη ζωή και το βιός του 
από τη λεηλασία των κατακτητών και της δωσίλογης κυβέρνησης. Έτσι, αμέσως μετά τον 
πρώτο χρόνο της Κατοχής, ξεκίνησε οργανωμένα η απελευθέρωση του μεγαλύτερου μέρους 
της ηπειρωτικής χώρας από τον ίδιο το λαό της1.

Οι τραγικές συνθήκες της τριπλής Κατοχής (γερμανική, ιταλική και βουλγαρική) και η 
πολύμορφη καταλυτική πίεση που δέχτηκε ο ελληνικός χώρος σε όλους τους τομείς της ύπαρξής 
του, αποδυνάμωσαν τους παραδοσιακούς θεσμούς εξουσίας και ανέδειξαν μια συλλογική θέληση 
για αλλαγή. Η θέληση αυτή εκφράστηκε από ένα ποικιλόμορφο αντιστασιακό κίνημα, το οποίο 
εξέφραζε διαφορετικά και εν μέρει ανταγωνιστικά πολιτικά προγράμματα για το μέλλον, και το 
οποίο ενεπλάκη σε έναν πολιτικό ανταγωνισμό που είχε οξυνθεί ακριβώς από τις συνθήκες της 
κατάρρευσης του κράτους.
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A Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο / Frente de Libertação Nacional, eam, assim 
como seu braço armado, Εθνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός / Exército de Libertação 
Popular Nacional da Grécia, elas – as maiores organizações de resistência que 
assumiram um papel de liderança na luta contra as forças de ocupação anticomunista 
– estabeleceram seu próprio governo na forma do Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής 
Απελευθέρωσης  / Comitê Político de Libertação Nacional (pecn), também conhecido 
como o “governo da montanha”, controlando um território que correspondia a 1/3 do 
país. Dessa forma, além dos dois centros oficiais de poder (os governos corruptos em 
Atenas e o governo exilado no Cairo), um terceiro polo, o da Resistência, começou a 
ser formado. 

Ao mesmo tempo, a competição política entre organizações de resistência, 
principalmente entre eam-elas e a Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου / Liga 
Nacional Democrática Grega, edes – o segundo maior exército guerrilheiro – mas 
também outras organizações, como a Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση / Libertação 
Nacional e Social, ekka etc., gradualmente levou, a partir de 1943, a conflitos civis 
esporádicos. A participação de uma parcela significativa da população em um 
movimento de libertação com elementos emancipatórios e, sobretudo, o controle de 
grandes áreas do território pela eam-elas, perturbou violentamente os equilíbrios 
sociais e políticos preexistentes. 

Em 12 de outubro de 1944, porém, tudo isso foi acobertado pelas celebrações 
e confraternizações dos atenienses novamente livres e aliviados, que comemoravam 
sua libertação. Seis dias depois, em 18 de outubro de 1944, o Governo de Unidade 
Nacional retornou do Cairo para Atenas. O frágil estado do pós-guerra teve que 
recuperar o monopólio estatal da violência através da recriação de um exército 
nacional. A discordância entre os partidos políticos sobre os termos em que os 
combatentes da Resistência se juntariam às novas forças armadas foi a causa imediata 
do desentendimento.

A curta participação de ministros de esquerda no governo de Unidade Nacional 
de Giorgos Papandreou desmoronou sobre a questão da desmobilização das forças de 
resistência e sua participação no novo exército. A esquerda comunista queria criar 
um exército nacional que incluísse suas forças guerrilheiras e formalizasse seu poder. 
Entretanto, o resto da classe política, que tinha uma maioria no governo e gozava de 
apoio britânico incondicional, trabalhou duro para suprimir a influência comunista. 
A situação se agravou até a chamada Δεκεμβριανά / “Decembriana” (dezembro de 1944), 
uma batalha armada que durou mais de um mês em Atenas e resultou na derrota da 
esquerda contra as tropas monarquistas gregas e britânicas.

Το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ, καθώς και το ένοπλό του σκέλος ο Εθνικός 

Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, ο ΕΛΑΣ – οι μεγαλύτερες αντιστασιακές οργανώσεις με 

πρωταγωνιστικό ρόλο στον αντικατοχικό αγώνα –, εγκαθίδρυσαν τη δική τους κυβέρνηση 

με τη μορφή της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ), γνωστής και ως 

«κυβέρνησης του βουνού», ελέγχοντας μια επικράτεια ίσης με το 1/3 της χώρας. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, εκτός των δύο επίσημων κέντρων εξουσίας (δωσίλογες κυβερνήσεις στην Αθήνα 

και εξόριστη κυβέρνηση στο Κάϊρο), άρχισε να συγκροτείται κι ένας τρίτος πόλος, αυτός της 

Αντίστασης. 

Ταυτόχρονα, ο πολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ των αντιστασιακών οργανώσεων, κυρίως 

μεταξύ του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και του Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου, του ΕΔΕΣ – του 

δεύτερου μεγαλύτερου αντάρτικου στρατού –, αλλά και άλλων οργανώσεων, όπως η Εθνική 

και Κοινωνική Απελευθέρωση, η ΕΚΚΑ κ.α., οδήγησε σταδιακά, από το 1943 και μετά, σε 

σποραδικές εμφύλιες συγκρούσεις. Η συμμετοχή ενός σημαντικού τμήματος του πληθυσμού 

σε ένα απελευθερωτικό κίνημα με χειραφετητικά στοιχεία και, κυρίως, ο έλεγχος μεγάλων 

περιοχών της επικράτειας από το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ανέτρεψε βίαια τις προϋπάρχουσες κοινωνικές 

και πολιτικές ισορροπίες. 

Στις 12 Οκτωβρίου 1944, όμως, όλα αυτά είχαν καλυφθεί πίσω από τους πανηγυρισμούς 

και τις αγκαλιές των ανακουφισμένων και ελεύθερων ξανά Αθηναίων, που γιόρταζαν την 

απελευθέρωσή τους. Έξι ημέρες μετά, στις 18 Οκτωβρίου του 1944 επέστρεψε στην Αθήνα 

από το Κάϊρο η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Το εύθραυστο μεταπολεμικό κράτος έπρεπε να 

ανακτήσει το κρατικό μονοπώλιο της βίας μέσα από την επαναδημιουργία ενός εθνικού στρατού. 

Η διαφωνία των πολιτικών κομμάτων σχετικά με τους όρους με τους οποίους οι αγωνιστές 

της Αντίστασης θα εντάσσονταν στις νέες ένοπλες δυνάμεις αποτέλεσε την άμεση αιτία της 

εμπλοκής.

Η βραχύβια συμμετοχή αριστερών υπουργών στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του 

Γιώργου Παπανδρέου, κατέρρευσε λόγω του ζητήματος της αποστράτευσης των αντιστασιακών 

δυνάμεων και της συμμετοχής τους στο νέο στρατό. Η κομμουνιστική Αριστερά ήθελε να 

δημιουργήσει έναν εθνικό στρατό που θα συμπεριλάμβανε τις αντάρτικες δυνάμεις της και θα 

επισημοποιούσε την εξουσία της. Ωστόσο, η υπόλοιπη πολιτική τάξη, η οποία πλειοψηφούσε 

στην κυβέρνηση και έχαιρε την άνευ όρων βρετανική υποστήριξη, εργάστηκε σκληρά για να 

καταστείλει την κομμουνιστική επιρροή. Η κατάσταση κλιμακώθηκε μέχρι τα επονομαζόμενα 

Δεκεμβριανά (Δεκέμβριος 1944), μια ένοπλη μάχη που μαινόταν στην Αθήνα για περισσότερο 

από ένα μήνα και κατέληξε στην ήττα της Αριστεράς έναντι των ελληνικών και βρετανικών 

μοναρχικών στρατευμάτων.
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O Tratado de Varkiza (fevereiro de 1945) pôs fim ao conflito entre o eam-elas e o 
governo, mas em vez de trazer a paz, levou a integração de mais colaboradores armados 
ao aparato estatal para combater a ameaça comunista. Ex-grupos paramilitares com 
a participação de ex-colaboradores dos conquistadores foram rapidamente formados, 
o que levou a uma onda de represálias e terrorismo – o chamado “terrorismo branco” 
– contra todos aqueles que pertenciam ou haviam colaborado com a eam-elas. 
Assassinatos, execuções, prisões e exílio tornaram-se rotina. A criação do Exército 
Republicano de inspiração comunista no final de 1946 marcou o início do conflito civil, 
que culminou em 1949 com a vitória absoluta do lado governamental, que obteve o 
apoio incondicional dos britânicos e, a partir de 1947, dos americanos. A cortina caiu 
sobre as batalhas ocorridas nas montanhas de Gramos e Vichy em agosto de 1949. 

Os conflitos internos na Grécia expressaram, dessa forma, muitas das tensões 
da transição da guerra para a paz que existiram por toda parte, mas que eram menos 
visíveis em outras zonas da Europa. Na Grécia, e em menor grau na Iugoslávia e no 
norte da Itália, a cena política interna foi “envenenada”, resultando numa guerra 
civil aberta. As divisões anteriores à guerra (Εθνικός Διχασμός / “Cisma Nacional”) 
juntamente com uma instabilidade política endêmica, o legado da Resistência – um 
movimento de resistência em massa, a “Grécia Livre” como uma estrutura política 
alternativa autogovernada, radicalização em massa, fragmentação política e conflito 
civil –, juntamente com as políticas anticomunistas e pró-monarquistas nacionais e 
britânicas, foram alguns dos fatores que levaram à sangrenta Guerra Civil de 1946-1949, 
o conflito mais sangrento da Europa entre 1945 e o desmembramento da Iugoslávia2.

A Ocupação e a Resistência foram um ponto de virada na história grega, pois 
mudaram o então mapa político, ideológico e cultural do país. Enquanto antes da 
guerra a grande divisão era entre Venizelistas e anti-Venizelistas, já nos anos 40 e por 
muitas décadas depois a divisão tornou-se de um lado a Direita e de outro a Esquerda. 
Ao mesmo tempo, a Guerra Civil foi o “filtro” através do qual a memória coletiva dos 
anos 40 como um todo foi moldada. A “Decembriana” e especialmente a Guerra Civil 
consolidaram a narrativa estatal da Ocupação. Para o Estado, a Resistência esquerdista 
era um movimento político desleal que havia enganado o povo com o único objetivo de 
tomar o poder violentamente. Levou trinta e oito anos, após a libertação da Grécia das 
tropas de ocupação nazistas, para que o parlamento grego reconhecesse oficialmente 
pela primeira vez que o eam era uma organização de resistência com um papel de 
liderança na Ocupação, e o tratamento discriminatório de seus milhares de membros 
por quase quatro décadas. 

Η Συνθήκη της Βάρκιζας (Φεβρουάριος 1945) τερμάτισε τη σύγκρουση μεταξύ του  

εαμ-ελασ και της κυβέρνησης, αλλά αντί να επιφέρει την ειρήνευση, οδήγησε στην ενσωμάτωση 

των περισσότερων ένοπλων συνεργατών στον κρατικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση της 

κομμουνιστικής απειλής. Γρήγορα σχηματίστηκαν παρακρατικές ομάδες πρώην δωσιλόγων, 

οι οποίες πραγματοποίησαν ένα κύμα αντιποίνων και τρομοκρατίας – τη λεγόμενη «λευκή 

τρομοκρατία» – εναντίον όλων όσων ανήκαν ή είχαν συνεργαστεί με το εαμ-ελασ. Οι δολοφονίες, 

οι εκτελέσεις, οι φυλακίσεις και η εξορία έγιναν ρουτίνα. Η δημιουργία του, κομμουνιστικής 

έμπνευσης, Δημοκρατικού Στρατού στα τέλη του 1946 σηματοδότησε την έναρξη της εμφύλιας 

σύρραξης, η οποία κορυφώθηκε το 1949 με την ολοκληρωτική νίκη της κυβερνητικής πλευράς, 

η οποία είχε την ανεπιφύλακτη υποστήριξη των Βρετανών και, από το 1947 των Αμερικανών.  

Η αυλαία έπεσε στις μάχες που έλαβαν χώρα στα βουνά του Γράμμου και του Βίτσι τον Αύγουστο 

του 1949. 

Οι εσωτερικές συγκρούσεις στην Ελλάδα εξέφραζαν, λοιπόν, πολλές από τις εντάσεις 

της μετάβασης από τον πόλεμο στην ειρήνη που υπήρχαν παντού, αλλά ήταν λιγότερο ορατές 

σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Στην Ελλάδα, και σε μικρότερο βαθμό στη Γιουγκοσλαβία και στη 

βόρεια Ιταλία, η εγχώρια πολιτική σκηνή «δηλητηριάστηκε» καταλήγοντας σε έναν ανοιχτό 

εμφύλιο πόλεμο. Οι προπολεμικές διαιρέσεις (Εθνικός Διχασμός) μαζί με μία ενδημική πολιτική 

αστάθεια, η κληρονομιά της Αντίστασης – ένα μαζικό αντιστασιακό κίνημα, η «Ελεύθερη 

Ελλάδα» ως εναλλακτική αυτοκυβέρνητη πολιτική δομή, η μαζική ριζοσπαστικοποίηση, 

ο πολιτικός κατακερματισμός και οι εμφύλιες συγκρούσεις –, μαζί με την εγχώρια και τη 

βρετανική αντικομμουνιστική και φιλοβασιλική πολιτική ήταν ορισμένοι από τους παράγοντες 

που οδήγησαν στον αιματηρό εμφύλιο πόλεμο του 1946-1949, στην πιο αιματηρή σύγκρουση 

στην Ευρώπη μεταξύ του 1945 και της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας2.

Η Κατοχή και η Αντίσταση αποτέλεσαν ένα σημείο καμπής για την ελληνική ιστορία, καθώς 

άλλαξαν τον τότε πολιτικό, ιδεολογικό και πολιτισμικό χάρτη της χώρας. Ενώ προπολεμικά η μεγάλη 

διαιρετική τομή ήταν μεταξύ βενιζελικών και αντιβενιζελικών, ήδη από τη δεκαετία του 1940 και 

για πολλές στη συνέχεια δεκαετίες η διαιρετική τομή άλλαξε, ήταν μεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς. 

Ταυτόχρονα, ο Εμφύλιος αποτέλεσε το «φίλτρο» μέσα από το οποίο διαμορφώθηκε η συλλογική 

μνήμη συνολικά για τη δεκαετία του 1940. Τα Δεκεμβριανά και κυρίως ο Εμφύλιος Πόλεμος 

παγίωσαν την κρατική αφήγηση για την Κατοχή. Για το κράτος, η αριστερή Αντίσταση ήταν μια 

υποχθόνια πολιτική κίνηση που είχε παραπλανήσει το λαό με μοναδικό στόχο τη βίαιη κατάληψη 

της εξουσίας. Χρειάστηκαν τριάντα οκτώ ολόκληρα χρόνια, μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας 

από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, για να αναγνωρίσει επίσημα το ελληνικό κοινοβούλιο, για 

πρώτη φορά, ότι το εαμ, υπήρξε αντιστασιακή οργάνωση με πρωταγωνιστικό ρόλο στην Κατοχή, 

καθώς και τη δυσμενή μεταχείριση των χιλιάδων μελών του επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. 
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2  Durante a Segunda Guerra Mundial, 8% de uma população de sete 
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A DITADURA DOS CORONÉIS, 1967-1974

Antonis Klapsis

Na madrugada de 21 de abril de 1967, um grupo de oficiais das forças armadas, liderados 
pelos coronéis Γεώργιος Παπαδόπουλος / Giorgous Papadopoulos e Νικόλαος Μακαρέζος 
/ Nikolaos Makarezos e pelo general brigadeiro Στυλιανός Παττακός / Stylianos Pattakós, 
protagonizaram um golpe de Estado. O primeiro-ministro e a maioria dos membros do 
governo, líderes políticos e deputados de todas as facções políticas, personalidades 
proeminentes e numerosos cidadãos (esses últimos principalmente os de esquerda) 
foram presos. A hierarquia das forças armadas foi derrubada. Até mesmo, o rei 
Constantino ii, que foi chamado a legitimar a aberração constitucional após o golpe, foi 
feito refém do primeiro Governo da Junta, sendo forçado a jurá-la. O país foi declarado 
sob cerco e a validade de um conjunto de artigos da Constituição, que protegem as 
liberdades individuais e os direitos democráticos dos cidadãos gregos, foi suspensa 
por um período de tempo indefinido. A lei marcial foi imposta e tribunais militares 
extraordinários foram criados em todo o território grego, substituindo em grande 
parte a justiça convencional em casos de natureza política.

Desde o primeiro momento, os golpistas alegaram o “perigo comunista” para 
justificar suas ações. Os ditadores afirmaram que haviam salvado o país da anarquia 
e do perigo de uma tomada violenta do poder pelos comunistas. Retrataram-se sob a 
justificativa de estarem acima de partidos e de suas rivalidades partidárias, denunciando 
o sistema político que existiu até aquele momento como vicioso. Finalmente, eles 
apresentaram seu regime como uma forma de rebelião nacional que conduziria o país 
ao caminho da prosperidade e do progresso em todos os aspectos.

O estabelecimento do regime ditatorial estava destinado a provocar reações 
internacionais, especialmente no âmbito da opinião pública dos países ocidentais. 
Entretanto, contrariamente, no nível da praxis política, os governos desses Estados 
adotaram uma abordagem mais pragmática. Independentemente dos desenvolvimentos 
internos, a Grécia continuou a ser um aliado útil em uma região extremamente 

Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ, 1967-1974

Αντώνης Κλάψης

Τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου 1967, μια ομάδα αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων, 

με επικεφαλής τους συνταγματάρχες Γεώργιο Παπαδόπουλο και Νικόλαο Μακαρέζο και τον 

ταξίαρχο Στυλιανό Παττακό, έκανε πραξικόπημα. Ο πρωθυπουργός και τα περισσότερα μέλη 

της κυβέρνησης, πολιτικοί αρχηγοί και βουλευτές όλων των πολιτικών παρατάξεων, επιφανείς 

προσωπικότητες και πολυάριθμοι πολίτες (οι τελευταίοι κατά κύριο λόγο προερχόμενοι από 

την Αριστερά) συνελήφθησαν. Η ιεραρχία των ενόπλων δυνάμεων ανατράπηκε. Σε ιδιότυπο 

καθεστώς ομηρίας τέθηκε ακόμα και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄, ο οποίος κλήθηκε να 

νομιμοποιήσει εκ των υστέρων τη συνταγματική εκτροπή, πειθαναγκαζόμενος να ορκίσει την 

πρώτη χουντική κυβέρνηση. Η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση πολιορκίας και η ισχύς σειράς 

άρθρων του Συντάγματος, τα οποία προστάτευαν τις ατομικές ελευθερίες και τα δημοκρατικά 

δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, ανεστάλη για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Επιβλήθηκε 

ο στρατιωτικός νόμος και συστήθηκαν Έκτακτα Στρατοδικεία σε όλη την ελληνική επικράτεια, 

τα οποία εν πολλοίς υποκαθιστούσαν την τακτική δικαιοσύνη σε υποθέσεις με πολιτικό 

χαρακτήρα.

Από την πρώτη στιγμή, οι πραξικοπηματίες χρησιμοποίησαν ως δικαιολογητική βάση 

των πράξεών τους τον υποτιθέμενο «κομμουνιστικό κίνδυνο». Οι δικτάτορες υποστήριζαν ότι 

είχαν σώσει τη χώρα από την αναρχία και τον κίνδυνο της βίαιης υφαρπαγής της εξουσίας 

από τους κομμουνιστές. Εμφάνιζαν τους εαυτούς τους ως ιστάμενους υπεράνω κομμάτων και 

κομματικών αντιπαραθέσεων, καταγγέλλοντας ως φαύλο το μέχρι τότε υφιστάμενο πολιτικό 

σύστημα. Παρουσίαζαν, τέλος, το καθεστώς τους ως μια μορφή εθνικής παλιγγενεσίας, που θα 

οδηγούσε τη χώρα στην οδό της ευημερίας και της προόδου από όλες τις απόψεις.

Η εγκαθίδρυση του δικτατορικού καθεστώτος ήταν μοιραίο να προκαλέσει διεθνείς 

αντιδράσεις, ιδίως στο επίπεδο της κοινής γνώμης των κρατών της Δύσης. Αντίθετα, στο 

επίπεδο της πρακτικής πολιτικής, οι κυβερνήσεις των εν λόγω κρατών υιοθέτησαν μια πιο 

ωμά ρεαλιστική προσέγγιση. Ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στο εσωτερικό της, η Ελλάδα 

εξακολουθούσε να αποτελεί χρήσιμο σύμμαχο σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή.  
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sensível. A sua manutenção no âmbito da otan recebeu a mais alta prioridade. 
Assim, as reações da maioria dos governos ocidentais foram quase automaticamente 
subordinadas a essa doutrina. O desconforto pelo aparente caráter antidemocrático 
da Junta estava geralmente subordinado à necessidade de não perturbar a coesão da 
aliança ocidental.

No entanto, a gestão diplomática do desvio constitucional provou ser, desde o 
início, uma das tarefas mais difíceis dos ditadores. Um dos primeiros exemplos tangíveis 
das dificuldades internacionais que o regime dos coronéis enfrentaria foi a suspensão 
imediata da implementação do Acordo de Associação da Grécia com a cee, que foi 
adotado pelos seis Estados membros da Comunidade em reação ao desmantelamento 
da constituição democrática. Esse desenvolvimento foi um forte golpe contra a Junta, 
tanto simbólica quanto efetivamente, pois o congelamento do Acordo de Associação 
acarretou graves perdas econômicas para o lado grego (principalmente, a retirada de 
fundos financeiros significativos).

Uma expressão extrema do autoritarismo da Ditadura dos Coronéis fora as 
violações sistemáticas dos direitos humanos, tais como a privação da liberdade de 
expressão, censura da imprensa, prisões arbitrárias, deportações, tortura e até 
assassinatos. Em setembro de 1967, os governos da Dinamarca, Noruega, Suécia 
e Holanda apresentaram petições ao Conselho da Europa, acusando o governo da 
Junta, em Atenas, de violar uma série de artigos da Convenção Europeia de Direitos 
Humanos. A extensa e minuciosa investigação realizada pelos órgãos competentes do 
Conselho da Europa provou, sem qualquer dúvida, a absoluta validade das acusações. 
Finalmente, em dezembro de 1969, a Grécia foi expulsa do Conselho da Europa, pois, 
até então, os ditadores não haviam dado nenhuma garantia real de um retorno à 
normalidade democrática.

Uma rara tentativa de manter uma fachada democrática foi a realização de 
um referendo em setembro de 1968. A pergunta a qual o povo grego foi solicitado a 
responder por seu voto foi se aprovariam a nova constituição elaborada pelos ditadores. 
Entretanto, as condições sob as quais o referendo foi realizado estavam longe de 
serem um processo democrático. As autoridades propagaram-se sistematicamente 
para a adoção da nova constituição, enquanto nenhuma oportunidade real foi dada 
aos opositores da Junta para expressarem livremente seus pontos de vista. A lei 
marcial ainda estava em vigor e nenhuma demonstração individual ou coletiva de 
desaprovação da proposta do governo foi permitida. As coisas pioraram ainda mais no 

Η διατήρησή της εντός του πλαισίου του νατο προκρίθηκε ως ύψιστη προτεραιότητα. Έτσι, 

οι αντιδράσεις των περισσότερων δυτικών κυβερνήσεων υποτάχθηκαν σχεδόν μηχανικά 

σε αυτό το δόγμα. Η δυσφορία για τον προφανή αντιδημοκρατικό χαρακτήρα της χούντας 

υποσκελίστηκε σε γενικές γραμμές από την ανάγκη μη διατάραξης της συνοχής της δυτικής 

συμμαχίας. 

Παρ’ όλα αυτά, η διπλωματική διαχείριση της συνταγματικής εκτροπής αποδείχθηκε 

ευθύς εξαρχής μία από τις πιο δύσκολες αποστολές των δικτατόρων. Ένα από τα πρώτα απτά 

δείγματα των διεθνών δυσχερειών που θα αντιμετώπιζε το καθεστώς των συνταγματαρχών 

υπήρξε η άμεση αναστολή εφαρμογής της Συμφωνίας Σύνδεσης της Ελλάδας με την εοκ, 

η οποία λήφθηκε από τα έξι κράτη μέλη της Κοινότητας ως αντίδραση στην κατάλυση του 

δημοκρατικού πολιτεύματος. Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε ισχυρό πλήγμα κατά της χούντας, 

τόσο από άποψη συμβολική, όσο και πρακτική, καθώς το πάγωμα της Συμφωνίας Σύνδεσης 

συνεπαγόταν σοβαρές οικονομικές απώλειες για την ελληνική πλευρά (πρωτίστως, αποστέρηση 

σημαντικών χρηματοδοτικών κεφαλαίων).

Ακραία έκφραση της αυταρχικότητας της δικτατορίας των συνταγματαρχών υπήρξαν οι 

συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως στέρηση της ελευθερίας του λόγου, 

λογοκρισία του Τύπου, αναίτιες φυλακίσεις, εκτοπίσεις, βασανιστήρια, ακόμα και δολοφονίες. 

Τον Σεπτέμβριο του 1967, οι κυβερνήσεις της Δανίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας και της 

Ολλανδίας υπέβαλαν προσφυγές στο Συμβούλιο της Ευρώπης, με τις οποίες κατηγορούσαν 

τη χουντική κυβέρνηση της Αθήνας ότι παραβίαζε σειρά άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η εκτεταμένη και ενδελεχής έρευνα που διεξήχθη από τα 

αρμόδια όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης απέδειξε πέρα από κάθε αμφιβολία την απόλυτη 

βασιμότητα των κατηγοριών. Τελικά, τον Δεκέμβριο του 1969 η Ελλάδα αποπέμφθηκε από το 

Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς στο μεταξύ οι δικτάτορες δεν είχαν δώσει καμία πραγματική 

εγγύηση για επιστροφή στη δημοκρατική ομαλότητα.

Ισχνή προσπάθεια διατήρησης δημοκρατικού προσωπείου υπήρξε η διενέργεια 

δημοψηφίσματος τον Σεπτέμβριο του 1968. Το ερώτημα στο οποίο κλήθηκε να απαντήσει ο 

ελληνικός λαός διά της ψήφου του ήταν εάν ενέκρινε το νέο σύνταγμα που είχαν συντάξει οι 

δικτάτορες. Ωστόσο, οι όροι διεξαγωγής του δημοψηφίσματος κάθε άλλο παρά προσιδίαζαν 

σε δημοκρατική διαδικασία. Οι αρχές άσκησαν συστηματική προπαγάνδα υπέρ της έγκρισης 

του νέου συντάγματος, ενώ καμία πραγματική δυνατότητα δεν δόθηκε στους πολέμιους της 

χούντας να διατυπώσουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Ο στρατιωτικός νόμος εξακολουθούσε να 

ισχύει και καμία ατομική ή ομαδική εκδήλωση αποδοκιμασίας της κυβερνητικής πρότασης δεν 

επιτράπηκε. Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα την ημέρα της ψηφοφορίας: τα ψηφοδέλτια 
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dia da votação: os cartões de voto com a opção “não” estavam indisponíveis em todos 
os lugares, o sigilo do voto era sistematicamente violado, e havia casos generalizados 
de fraude na contagem dos votos. De acordo com os números oficiais anunciados, a 
constituição parecia ter sido aprovada por 92,11% daqueles que tinham ido às urnas, o 
que obviamente não correspondia à realidade.

A Junta conseguiu sobreviver por mais de sete anos, apesar da considerável 
turbulência interna que sofreu de tempos em tempos. A primeira delas foi a 
tentativa do rei Constantino ii, em dezembro de 1967, de derrubá-la através de um 
contramovimento militar que ele mesmo havia organizado. Entretanto, a ação não 
deu frutos, pois o movimento não foi devidamente preparado. Constantino foi forçado 
a deixar o território grego e a refugiar-se em Roma. A instituição da realeza foi 
formalmente preservada, mas na prática Constantino deixou de exercer as funções de 
governante supremo. O vácuo constitucional foi preenchido com a nomeação de um 
regente. Assim, a Junta tornou-se ainda mais entrincheirada.

Uma tentativa de desafiar efetivamente o regime da Junta foi gradualmente 
empreendida por um grupo de oficiais da Marinha, que elaboraram um plano para a 
abolição da ditadura estabelecida pelo exército e para a restauração da democracia. 
Entretanto, em maio de 1973, o plano foi descoberto e seus líderes foram presos, à 
exceção do comandante do contratorpedeiro “Flecha”, Νίκος Παππάς / Nikos Pappas, 
que desertou e conduziu o navio à Itália, onde ele e vários membros da tripulação 
buscaram asilo político. Tal acontecimento revelou aos olhos da opinião pública 
internacional que os ditadores não só não tinham o apoio da maioria esmagadora do 
povo grego, mas nem mesmo o tinham da unanimidade das forças armadas do país.

O movimento naval que não se efetivou deu aos condutores do regime da Junta 
a desculpa para que se procedesse à abolição da monarquia e à proclamação de uma 
república parlamentar. Foi elaborada uma nova constituição, que, em sua essência, 
institucionalizou o papel intervencionista das forças armadas na vida política 
grega, estabelecendo uma pseudodemocracia. A fim de ratificar ostensivamente a 
mudança constitucional, outro referendo foi realizado em julho de 1973. Os resultados 
anunciados, embora não tão escandalosamente falsificados como os de 1968, foram a 
prova tangível do caráter ilegítimo do referendo: 78,43% dos votos foram supostamente 
emitidos a favor da constituição de uma república parlamentar, enquanto apenas 
21,57% eram contra ela.

του «Όχι» δεν ήταν παντού διαθέσιμα, η μυστικότητα της ψηφοφορίας παραβιάστηκε 

συστηματικά, ενώ υπήρξαν εκτεταμένα φαινόμενα νοθείας στην καταμέτρηση των ψήφων. Με 

βάση τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, το σύνταγμα εμφανιζόταν να είχε εγκριθεί από 

το 92,11% όσων είχαν προσέλθει στις κάλπες, κάτι το οποίο προφανώς δεν ανταποκρινόταν 

στην πραγματικότητα. 

Η χούντα κατόρθωσε να επιβιώσει για πάνω από επτά χρόνια παρά τις σημαντικές 

εσωτερικές αναταράξεις που κατά διαστήματα υπέστη. Η πρώτη από αυτές υπήρξε τον 

Δεκέμβριο του 1967 η προσπάθεια του βασιλιά Κωνσταντίνου Β΄ να την ανατρέψει μέσω ενός 

στρατιωτικού αντικινήματος που ο ίδιος είχε οργανώσει. Ωστόσο, η ενέργεια δεν καρποφόρησε, 

καθώς το κίνημα δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένο. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος αναγκάστηκε 

να εγκαταλείψει το ελληνικό έδαφος και να βρει καταφύγιο στη Ρώμη. Ο θεσμός της βασιλείας 

διατηρήθηκε τυπικά, αλλά στην πράξη ο Κωνσταντίνος έπαψε να ασκεί τα καθήκοντα του 

ανώτατου άρχοντα. Το πολιτειακό κενό καλύφθηκε με τον ορισμό αντιβασιλέα. Έτσι η χούντα 

εμπεδώθηκε ακόμα περισσότερο.

Προσπάθεια έμπρακτης αμφισβήτησης του χουντικού καθεστώτος αναλήφθηκε σταδιακά 

από ομάδα αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι άρχισαν να επεξεργάζονται σχέδιο για 

την ένοπλη κατάργηση της δικτατορίας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ωστόσο, τον Μάιο 

του 1973 το σχέδιο αποκαλύφθηκε και οι πρωτεργάτες του συνελήφθησαν. Εξαίρεση αποτέλεσε 

ο κυβερνήτης του αντιτορπιλικού «Βέλος» πλωτάρχης Νίκος Παππάς, ο οποίος αυτομόλησε και 

οδήγησε το πλοίο στην Ιταλία, όπου ο ίδιος και αρκετά μέλη του προσωπικού του πλοίου ζήτησαν 

πολιτικό άσυλο. Επρόκειτο για μια εξέλιξη που αποκάλυψε στα μάτια της διεθνούς κοινής γνώμης 

ότι οι δικτάτορες όχι μόνο δεν είχαν την υποστήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού 

λαού, αλλά ούτε καν του συνόλου των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Το μηδέποτε εκδηλωθέν κίνημα του Ναυτικού έδωσε την αφορμή στους ιθύνοντες του 

χουντικού καθεστώτος να προχωρήσουν στην κατάργηση της μοναρχίας και στην ανακήρυξη 

της αβασίλευτης δημοκρατίας. Εκπονήθηκε νέο σύνταγμα, το οποίο ουσιαστικά θεσμοποιούσε 

τον παρεμβατικό ρόλο των ενόπλων δυνάμεων στην ελληνική πολιτική ζωή, καθιερώνοντας 

μια ψευδεπίγραφη δημοκρατία. Προς δήθεν επικύρωση της πολιτειακής μεταβολής, τον Ιούλιο 

του 1973 διενεργήθηκε κι άλλο δημοψήφισμα. Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, αν και δεν 

ήταν τόσο εξωφρενικά παραποιημένα όσο εκείνα του 1968, αποτελούσαν απτή απόδειξη του 

νόθου χαρακτήρα του δημοψηφίσματος: 78,43% των ψήφων υποτίθεται ότι ρίφθηκαν υπέρ του 

συντάγματος της αβασίλευτης δημοκρατίας, ενώ μόλις 21,57% εναντίον του.
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Nesta conjuntura, os ditadores tentaram implementar um plano de politização 
controlada, permanecendo eles mesmos no papel de reguladores de todos os 
desenvolvimentos: é característico, por exemplo, que seu líder, Giorgous Papadopoulos, 
tenha mantido o cargo de Presidente da República. Enquanto isso, a reação popular 
contra a Junta começou a inchar, em parte devido à situação econômica desastrosa em 
que a Grécia se encontrava como resultado da crise mundial do petróleo de outubro de 
1973. O ponto culminante foi a revolta estudantil no Politécnico em novembro daquele 
ano, que foi reprimida com sangue.

Em 25 de novembro de 1973, Papadopoulos foi derrubado por um de seus 
colaboradores mais próximos: o comandante da famigerada Polícia Militar Grega, 
Brigadeiro-General Δημήτριος Ιωαννίδης / Dimitrios Ioannidis. Ioannidis não assumiu 
nenhum cargo político, mas permaneceu no exército, governando a Grécia nos 
bastidores. Ele era o “ditador invisível”. A Nova Junta foi ainda pior do que a anterior, 
tanto em termos de seu autoritarismo e crueldade, quanto em relação ao tratamento 
completamente errático em questões de política externa. As relações com a Turquia 
deterioraram-se rapidamente. Ao mesmo tempo, surgiu uma profunda fenda 
entre Atenas e Nicósia devido a intenção de Ioannidis em derrubar o Presidente da 
República de Chipre, o então Arcebispo Makarios iii, e de estabelecer um regime no 
país semelhante ao da Junta grega.

Em 15 de julho de 1974, ocorreu um golpe de Estado contra Makarios em Nicósia, 
que foi orquestrado por Ioannidis. Makarios foi derrubado, mas escapou ileso no 
exterior. O golpe abriu a porta para a invasão turca de Chipre, que ocorreu cinco dias 
depois e levou à ocupação de território na parte norte da ilha. O regime ditatorial 
de Atenas mostrou-se incapaz de reagir e entrou em colapso em meio às ruínas do 
desastre nacional que ele mesmo havia causado. Na madrugada de 24 de julho de 1974, 
o ilustre político Konstantinos Karamanlis tomou posse como primeiro-ministro, 
chefiando um governo de unidade nacional. Após sete anos e três meses de ditadura, 
a democracia havia finalmente sido restaurada na Grécia.

Σε αυτή τη συγκυρία, οι δικτάτορες προσπάθησαν να υλοποιήσουν ένα σχέδιο για την 

ελεγχόμενη πολιτικοποίηση, με τους ίδιους να παραμένουν σε ρόλο ρυθμιστή όλων των εξελίξεων: 

είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι ο επικεφαλής τους, Γεώργιος Παπαδόπουλος, 

διατήρησε τη θέση του προέδρου της Δημοκρατίας. Στο μεταξύ, η λαϊκή αντίδραση απέναντι 

στη χούντα άρχισε να διογκώνεται, εν μέρει λόγω και της δεινής οικονομικής κατάστασης στην 

οποία περιήλθε η Ελλάδα ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας πετρελαϊκής κρίσης που ενέσκηψε 

τον Οκτώβριο του 1973. Αποκορύφωμα υπήρξε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους η φοιτητική 

εξέγερση του Πολυτεχνείου, η οποία καταπνίγηκε στο αίμα.

Στις 25 Νοεμβρίου 1973 ο Παπαδόπουλος ανατράπηκε από έναν από τους στενότερους 

συνεργάτες του: τον διοικητή της διαβόητης Ελληνικής Στρατιωτικής Αστυνομίας ταξίαρχο 

Δημήτριο Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης δεν ανέλαβε κάποιο πολιτικό αξίωμα, αλλά παρέμεινε στο 

στράτευμα, κυβερνώντας την Ελλάδα από το παρασκήνιο. Ήταν ο «αόρατος δικτάτορας». Η 

νέα χούντα ήταν ακόμα χειρότερη από την προηγούμενη, τόσο από πλευράς αυταρχισμού και 

σκληρότητας, όσο και από την άποψη των εντελώς αλλοπρόσαλλων χειρισμών της σε θέματα 

εξωτερικής πολιτικής. Οι σχέσεις με την Τουρκία επιδεινώθηκαν ραγδαία. Παράλληλα, βαθύ 

ρήγμα προέκυψε ανάμεσα στην Αθήνα και στη Λευκωσία εξαιτίας της πρόθεσης του Ιωαννίδη 

να ανατρέψει τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄ και να 

εγκαθιδρύσει στην Κύπρο καθεστώς προσκείμενο στην ελληνική χούντα. 

Στις 15 Ιουλίου 1974 εκδηλώθηκε στη Λευκωσία πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου, 

το οποίο είχε ενορχηστρώσει ο Ιωαννίδης. Ο Μακάριος ανατράπηκε αλλά διέφυγε σώος στο 

εξωτερικό. Το πραξικόπημα άνοιξε την πόρτα για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η οποία 

εκδηλώθηκε πέντε ημέρες αργότερα και οδήγησε στην κατάληψη εδαφών στο βόρειο τμήμα 

του νησιού. Το δικτατορικό καθεστώς της Αθήνας αποδείχθηκε ανήμπορο να αντιδράσει 

και κατέρρευσε μέσα στα ερείπια της εθνικής συμφοράς που το ίδιο είχε προκαλέσει. Τα 

ξημερώματα της 24ης Ιουλίου 1974 ο διακεκριμένος πολιτικός Κωνσταντίνος Καραμανλής 

ορκίστηκε πρωθυπουργός, τιθέμενος επικεφαλής κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Μετά από 

επτά χρόνια και τρεις μήνες δικτατορίας, η δημοκρατία είχε επιτέλους αποκατασταθεί στην 

Ελλάδα.
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A QUESTÃO CIPRIOTA HOJE

Ministério das Relações Exteriores da Grécia 
Departamento a2 – Chipre

A questão de Chipre tem raízes históricas profundas e vários aspectos peculiares, 
internos e externos. Portanto, desde a invasão turca ( julho-agosto de 1974) e, até então, 
ocupação de cerca de 37% do território da República de Chipre, um estado membro 
das Nações Unidas e da União Europeia, tal questão tornou-se, antes de tudo, uma 
questão internacional de invasão e ocupação com violação direta da Carta das Nações 
Unidas e de numerosas outras Resoluções da mesma instituição.

Há 48 anos, a Turquia se recusa a retirar suas forças de ocupação militar ilegal de 
Chipre, o que fez do país uma das áreas mais militarizadas do mundo.

A invasão e a ocupação turca também acrescentou uma dimensão humanitária 
crucial ao problema de Chipre devido à flagrante violação pela Turquia das convenções 
internacionais de direitos humanos e do direito humanitário internacional. Esse 
parâmetro diz respeito aos direitos de mais de 200.000 pessoas refugiadas, pessoas 
desaparecidas (incluindo cidadãos gregos) e de seus parentes, bem como de pessoas 
encarceradas. A culpabilidade da Turquia foi comprovada por uma série de decisões da 
Corte Europeia de Direitos Humanos, sentenciando que o país exerce controle efetivo 
sobre o território do norte de Chipre e, consequentemente, “sua responsabilidade não 
pode ser limitada apenas às ações de seus próprios soldados ou oficiais ao norte de 
Chipre, mas também surge das ações da administração local, que continua a existir 
por causa do apoio dos militares turcos e outros apoios”.

A comunidade internacional tem se manifestado repetidamente sobre a questão 
de Chipre, condenando a invasão e exigindo a retirada das forças ocupantes, através 
de uma longa série de Decisões e Resoluções em fóruns internacionais, como os da 
Assembleia Geral e o Conselho de Segurança da onu, do Parlamento Europeu, do 
Conselho da Europa, do Movimento dos Não-Alinhados e o do grupo de Estados da 
Commonwealth.

TO ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ

Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας 
 α2 Διεύθυνση – Κύπρου

Το Κυπριακό ζήτημα έχει βαθιές ιστορικές ρίζες και διάφορες επί μέρους, εσωτερικές και 

εξωτερικές, πτυχές. Ωστόσο, από την παράνομη τουρκική εισβολή (Ιούλιος-Αύγουστος 1974) 

και την κατοχή έκτοτε του 37% περίπου του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους 

μέλους των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόκειται, πρωτίστως, για διεθνές 

ζήτημα εισβολής και κατοχής σε ευθεία παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και 

πληθώρας Αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Σαράντα οκτώ χρόνια τώρα, η Τουρκία αρνείται να αποσύρει τις παράνομες στρατιωτικές 

δυνάμεις κατοχής της από την Κύπρο, οι οποίες έχουν καταστήσει την Κύπρο μία από τις πλέον 

στρατιωτικοποιημένες περιοχές παγκοσμίως. 

Η τουρκική εισβολή και κατοχή έχει προσδώσει, επί πλέον, μία καίρια ανθρωπιστική 

διάσταση στο Κυπριακό λόγω της κατάφωρης παραβίασης από την Τουρκία διεθνών 

συμβάσεων προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. 

Η παράμετρος αυτή αφορά τα δικαιώματα τωνπερισσότερων από 200.000 εκτοπισμένων, των 

αγνοουμένων (περιλαμβανομένων και Ελλήνων πολιτών) και των συγγενών τους, καθώς και 

των εγκλωβισμένων. Η υπαιτιότητα της Τουρκίας έχει πιστοποιηθεί από μία σειρά αποφάσεων 

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έχει αποφανθεί ότι η Τουρκία 

ασκεί τον πραγματικό έλεγχο επί του εδάφους της βόρειας Κύπρου και, κατά συνέπεια, «η ευθύνη 

της δεν μπορεί να περιορισθεί μόνο στις πράξεις των δικών της στρατιωτών ή αξιωματούχων 

στη βόρεια Κύπρο, αλλά προκύπτει και από τις πράξεις της τοπικής διοίκησης, η οποία συνεχίζει 

να υφίσταται λόγω της τουρκικής στρατιωτικής και άλλης στήριξης». 

Η διεθνής κοινότητα έχει κατ’ επανάληψη εκφρασθεί επί του Κυπριακού, καταδικάζοντας 

την εισβολή και απαιτώντας την απόσυρση των δυνάμεων κατοχής, μέσω μακράς σειράς 

Αποφάσεων και Ψηφισμάτων σε διεθνή fora, όπως η Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η 

Ομάδα των Αδεσμεύτων και η Ομάδα των κρατών της Κοινοπολιτείας.
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Em novembro de 1983, o lado turco procedeu à declaração unilateral da 
independência do pseudo-estado na parte ocupada de Chipre. Através das Resoluções 
541/1983 e 550/1984, o Conselho de Segurança condenou esta ação unilateral ilegal, 
pedindo sua retirada e apelando a todos os Estados para que não a reconhecessem ou 
ajudassem de nenhuma forma. 

As resoluções do Conselho de Segurança da onu recomendam as duas 
comunidades a encontrar uma solução negociada e acordada para o problema político 
interno de Chipre, no âmbito do respeito pela soberania, independência e integridade 
territorial da República de Chipre, a rápida retirada das tropas estrangeiras, o fim 
de toda intervenção estrangeira em seus assuntos e o retorno urgente de todos os  
refugiados a suas casas. Em particular, eles convidam as duas Comunidades a encontrar 
uma solução para a constituição de uma Federação Bicomunal e Bizonal, com 
igualdade política entre ambas as Comunidades, conforme descrito nas Resoluções, 
uma soberania, uma personalidade internacional e uma cidadania.

Essa base vinculante para as negociações, que tem por finalidade encontrar uma 
solução acordada, parte do fato de que sendo Chipre um Estado membro da União 
Europeia, deve estar totalmente compatível com a estrutura institucional e legal do 
bloco, além da garantia de que haja continuação da participação efetiva de Chipre nos 
processos decisórios da ue. 

A última fase das negociações para a solução da questão  de Chipre, na Conferência 
sobre o Chipre em Crans-Montana (28.06 – 06.07.2017), levou a um impasse devido à 
intransigência da Turquia, que, desde então, rejeitou completamente todo o quadro das 
negociações, conforme definido pelas resoluções relevantes do Conselho de Segurança 
da onu. 

Para a Grécia, a cooperação e coordenação contínua com a República de Chipre é 
uma pedra angular de sua política, de forma que se encontre uma solução abrangente, 
mutuamente aceitável, justa e viável para o problema de Chipre.

Esperamos ver ações concretas da Turquia que demonstrem sua vontade 
de acabar com a ocupação ilegal e facilitem o reinício das negociações para 
uma solução mutuamente aceitável e abrangente para o problema cipriota. Em 
vez disso, desde o fracasso das negociações na Conferência de Crans-Montana  
(30.06 – 06.07.2017) estendendo-se aos dias de hoje, Ancara insiste na consolidação, 
atualização internacional e, ao mesmo tempo, na completa “Turkificação” interna 

Το Νοέμβριο 1983, η τουρκική πλευρά προχώρησε σε μονομερή ανακήρυξη ανεξαρτησίας 

του ψευδοκράτους στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Με τις Αποφάσεις 541/1983 και 550/1984, 

το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε την παράνομη αυτή μονομερή ενέργεια, ζητώντας 

την απόσυρσή της και καλώντας όλα τα κράτη να μην την αναγνωρίσουν ή την βοηθήσουν 

καθ΄οιονδήποτε τρόπο.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καλούν τις δύο 

κοινότητες να εξεύρουν συμπεφωνημένη λύση, στο εσωτερικό πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου 

με διαπραγματεύσεις, στο πλαίσιο του σεβασμού της κυριαρχίας, ανεξαρτησίας και εδαφικής 

ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, της ταχείας απόσυρσης των ξένων στρατευμάτων, 

του τερματισμού κάθε ξένης επέμβασης στις υποθέσεις της και της λήψης μέτρων επειγόντως 

για την επιστροφή όλων των προσφύγων στις εστίες τους. Καλούν πιο συγκεκριμένα τις 

δύο Κοινότητες να εξεύρουν λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα 

των δύο Κοινοτήτων όπως αυτή περιγράφεται στις Αποφάσεις, μία κυριαρχία, μία διεθνή 

προσωπικότητα και μία ιθαγένεια. 

Η δεσμευτική αυτή βάση διαπραγματεύσεων γιά την εξεύρεση μιας συμπεφωνημένης 

λύσης επί πλέον, δεδομένης της ιδιότητας της Κύπρου ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής 

΄Ενωσης, θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατή με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της εε και να 

διασφαλίζει τη συνέχεια της αποτελεσματικής συμμετοχής της Κύπρου στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

H τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων επίλυσης του Kυπριακού, στην Διάσκεψη 

για την Κύπρο στο Crans Montana (28.06 – 06.07.2017), οδηγήθηκε σε αδιέξοδο εξαιτίας της 

αδιαλλαξία της Τουρκίας, η οποία, έκτοτε, απορρίπτει πλέον καθ’ ολοκληρία, το όλο πλαίσιο 

των διαπραγματεύσεων, όπως αυτό ορίζεται από τις σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του οηε.

Γιά την Ελλάδα, η διαρκής συνεργασία και ο συντονισμός με την Κυπριακή Δημοκρατία, 

αποτελεί θεμελιώδη λίθο της πολιτικής της για την εξεύρεση συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής, 

δίκαιης και βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος.

Από την Τουρκία αναμένουμε να δούμε συγκεκριμένες ενέργειες που να αποδεικνύουν 

εμπράκτως τη βούλησή της να τερματίσει την παράνομη κατοχή και να διευκολύνει την 

επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής και συνολικής 

λύσης του Κυπριακού. Αντ’ αυτού, μετά την διακοπή των διαπραγματεύσεων στην Διάσκεψη 

του Crans Montana (30.06-06.07.2017) και μέχρι σήμερα η Άγκυρα εμμένει στην εδραίωση, 

τη διεθνή αναβάθμιση και, παράλληλα, στον πλήρη εσωτερικό εκτουρκισμό της παράνομης 
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da entidade secessionista ilegal nos territórios ocupados, em suas inaceitáveis 
reivindicações por uma “solução de dois Estados”, ao mesmo tempo em que se 
procede com ações provocatórias e ilegais no território da República de Chipre, que 
constituem em essência uma extensão da ocupação ilegal turca. Além disso, apesar 
de suas obrigações com a União Europeia (Protocolo Adicional ao Acordo de Ancara, 
Declaração da ue de 21 de setembro de 2005), a Turquia persiste em sua recusa em 
normalizar as relações e reconhecer a República de Chipre.

recentes desenvolvimentos e posições da grécia sobre a questão 
de chipre

Para a Grécia, o problema de Chipre é uma absoluta prioridade nacional.

Ao longo dos 48 anos da invasão ilegal turca de julho-agosto de 1974,  a questão 
cipriota continua sendo, antes de tudo, uma questão internacional de invasão e 
ocupação, assim como a invasão russa em andamento na Ucrânia.

Esperamos, portanto, poder contar com a fortalecida e implementada 
solidariedade da comunidade internacional para com a República de Chipre. 

À sombra da guerra na Ucrânia, e tendo em vista as próximas eleições 
presidenciais de 2023 tanto em Chipre como na Turquia, o problema de Chipre pode 
não ser uma prioridade internacional urgente.

Entretanto, a comunidade internacional não deve ignorar os desenvolvimentos 
muito concretos e perigosos que estão ocorrendo atualmente em Chipre, como 
resultado da intransigência turca e do planejamento turco. 

A Turquia, aproveitando a atual falta de atuação diplomática sobre o problema 
de Chipre, está tentando impor novos fatos consumados que, em essência, constituem 
uma extensão da ocupação turca de Chipre.

Uma ressalva especial deve ser feita à “abertura” ilegal e contínua da área fechada 
de Varosha, que o Ministro das Relações Exteriores turco descreve como uma “parte 
integrante” do “território” da entidade secessionista ilegal nos territórios ocupados.

Essas ações turcas estão em flagrante violação de uma série de resoluções 
relevantes do Conselho de Segurança da onu, incluindo as Resoluções 550 (1984) e 789 
(1992) que, entre outras coisas, condenam a entidade secessionista ilegal, advertem 

αποσχιστικής οντότητας στα κατεχόμενα, στις απαράδεκτες αξιώσεις της για «λύση δύο 

κρατών», ενώ ταυτοχρόνως προχωρεί σε προκλητικές και παράνομες ενέργειες, επί του 

εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες συνιστούν επί της ουσίας επέκταση της 

παράνομης τουρκικής κατοχής. Επί πλέον, παρά τις υποχρεώσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας της Άγκυρας, Δήλωση ΕΕ 21ης Σεπτεμβρίου 

2005), η Τουρκία, εμμένει στην άρνησή της να εξομαλύνει τις σχέσεις της και να αναγνωρίσει 

την Κυπριακή Δημοκρατία.

προσφατεσ εξελιξεισ και θεσεισ τησ ελλαδασ στο κυπριακο

Για την Ελλάδα το Κυπριακό αποτελεί κορυφαία εθνική προτεραιότητα .

Εδώ και 48 χρόνια μετά την παράνομη τουρκική εισβολή του Ιουλίου – Αυγούστου 1974 

στην Κύπρο, το Κυπριακό ζήτημα παραμένει πρωτίστως διεθνές ζήτημα εισβολής και κατοχής 

όπως ακριβώς και η συνεχιζόμενη σήμερα ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Αναμένουμε επομένως να δούμε ενισχυμένη και έμπρακτη την αλληλεγγύη της διεθνούς 

κοινότητας προς την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, και εν όψει των επερχόμενων το 2023 Προεδρικών 

Εκλογών τόσο στην Κύπρο όσο και στην Τουρκία, το Κυπριακό ενδέχεται να μην αποτελεί 

επείγουσα διεθνή προτεραιότητα.

Ωστόσο, η διεθνής κοινότητα δεν θα πρέπει να παραβλέπει τις πολύ συγκεκριμένες και 

επικίνδυνες εξελίξεις που λαμβάνουν σήμερα χώρα επί του εδάφους στην Κύπρο, συνεπεία της 

τουρκικής αδιαλλαξίας και των τουρκικών σχεδιασμών. 

Η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη την παρούσα απουσία διπλωματικής κινητικότητας στο 

Κυπριακό, επιχειρεί να επιβάλλει νέα τετελεσμένα τα οποία, επί της ουσίας, συνιστούν επέκταση 

της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο.  

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στο συνεχιζόμενο, παράνομο, τουρκικό «άνοιγμα» της 

περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων, την οποία ο Τούρκος υπεξ περιγράφει ως «αναπόσπαστο 

μέρος» της «επικράτειας» της παράνομης αποσχιστικής οντότητας στα κατεχόμενα. 

Οι τουρκικές αυτές ενέργειες κατάφωρα παραβιάζουν σειρά σχετικών Αποφάσεων του 

Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των Αποφάσεων 550 

(1984) και 789 (1992) οι οποίες inter alia καταδικάζουν την παράνομη αποσχιστική οντότητα, 
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a Turquia a não colonizar o enclave de Varosha com uma população diferente de 
seus habitantes legais deslocados e pedem a transferência imediata da área sob a 
administração da onu.

A Grécia tem advertido repetidamente que se a Turquia prosseguir com a 
implementação de seus anúncios provocadores sobre a “abertura” de Varosha sob 
ocupação, colocará em risco qualquer esforço subsequente para encontrar uma 
solução mutuamente aceitável para o problema de Chipre.

A fim de evitar novos fatos consumados turcos e facilitar os esforços do Secretário 
Geral da onu para a retomada das negociações de solução de Chipre, o Presidente 
da República do Chipre, Sr. N. Anastasiades, apresentou recentemente um pacote de 
propostas construtivas de Medidas para o Fortalecimento da Confiança direcionado ao 
lado cipriota turco.

Lamentamos que o líder turco-cipriota, Ersin Tatar, sob a orientação de Ancara, 
tenha rejeitado imediatamente a totalidade das propostas, reiterando as reivindicações 
absolutamente inaceitáveis turcas, fora do quadro da onu, de reconhecimento da 
“igualdade soberana” e do “e do mesmo status político” da entidade secessionista ilegal, 
como uma “condição prévia” para negociações visando uma “solução de dois estados 
iguais”. 

A Grécia continuará a apoiar as propostas de Medidas para o Fortalecimento da 
Confiança do Presidente Anastasiades, assim como seus esforços para que a ue, em 
coordenação com a onu, tome uma iniciativa para promover a resolução do “problema 
europeu da divisão violenta” de um Estado membro da União Europeia e das Nações 
Unidas, como a República de Chipre.

A intransigência e a agressão turca não desviarão a Grécia, bem como a República 
de Chipre, de seu firme objetivo comum de encontrar uma solução de comum acordo 
e abrangente para o problema cipriota, uma Federação bizonal, bicomunal, com uma 
soberania, personalidade internacional e cidadania.

Além disso, a Grécia deixou claro repetidamente que uma solução acordada para 
o problema cipriota não é possível sem a abolição do anacrônico Sistema de Garantias 
e de direitos de intervenção de terceiros nos assuntos internos da República de Chipre, 
bem como sem a retirada completa das tropas de ocupação turcas ilegais de Chipre. 

προειδοποιούν την Τουρκία να μην εποικίσει την περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων με 

πληθυσμό άλλο από τους εκτοπισμένους νόμιμους κατοίκους της και καλούν για την άμεση 

μεταβίβαση της εν λόγω περιοχής υπό διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών. 

Η Ελλάδα έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι εάν η Τουρκία προχωρήσει στην 

υλοποίηση των προκλητικών εξαγγελιών της για το «άνοιγμα» των Βαρωσίων υπό κατοχική 

διοίκηση, θα θέσει σε κίνδυνο κάθε επόμενη προσπάθεια για την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής 

Λύσης στο Κυπριακό. 

Προκείμενου να αποτρέψει νέα τουρκικά τετελεσμένα και να διευκολύνει τις προσπάθειες 

του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων 

επίλυσης του Κυπριακού, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ν. Αναστασιάδης 

έχει προσφάτως υποβάλλει πακέτο εποικοδομητικών προτάσεων Μέτρων Οικοδόμησης 

Εμπιστοσύνης προς την τ/κ πλευρά.

Με λύπη παρατηρούμε ότι ο Τ/κ ηγέτης, Ersin Tatar, υπό την καθοδήγηση της Άγκυρας, 

απέρριψε άμεσα και συλλήβδην τις προτάσεις αυτές, επαναλαμβάνοντας τις απολύτως 

απαράδεκτες, εκτός πλαισίου οηε, αξιώσεις για αναγνώριση «κυριαρχικής ισότητας» και 

« ίσου πολιτικού καθεστώτος», της παράνομης αποσχιστικής οντότητας, ως «προϋπόθεσης» 

διαπραγματεύσεων με στόχο «λύση δύο ίσων κρατών» .

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προτάσεις μοε του Προέδρου Αναστασιάδη 

καθώς και τις προσπάθειές του για την ανάληψη εκ μέρους της εε σε συντονισμό με τα ηε 

πρωτοβουλίας για την προώθηση της επίλυσης του «Ευρωπαϊκού προβλήματος της βίαιης 

διαίρεσης» ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών όπως είναι 

η Κυπριακή Δημοκρατία.

Η τουρκική αδιαλλαξία και επιθετικότητα δεν πρόκειται να αποπροσανατολίσει την 

Ελλάδα, όπως και την Κυπριακή Δημοκρατία από τον σταθερό κοινό τους στόχο της εξεύρεσης 

συμπεφωνημένης και συνολικής λύσης Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με μία κυριαρχία, 

διεθνή προσωπικότητα και ιθαγένεια, στο Κυπριακό. 

Η Ελλάδα επιπλέον έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι συμπεφωνημένη λύση στο 

Κυπριακό δεν νοείται χωρίς την κατάργηση του αναχρονιστικού Συστήματος Εγγυήσεων και 

δικαιωμάτων επέμβασης τρίτων στις εσωτερικές υποθέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως 

και χωρίς την πλήρη απόσυρση των παράνομων τουρκικών στρατευμάτων κατοχής από την 

Κύπρο.
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METAPOLITEFSI1 E A  
TERCEIRA REPÚBLICA GREGA (1974-1990)

Magda Fytilí

O colapso da ditadura no verão de 1974 constituiu um ponto de inflexão indubitável 
na história grega moderna2. A ditadura entrou em colapso sob o peso de suas próprias 
decisões após o caos nacional no Chipre – a invasão turca do Chipre em 20 de julho 
de 1974. Em 24 de julho de 1974, Konstantinos Karamanlis, líder da direita no pós 
Guerra Civil, retornou do exílio em Paris e formou um governo provisório. O governo 
interino de Karamanlis procedeu imediatamente à anistia de todos os presos políticos, 
restabeleceu a Constituição de 1952 – com exceção dos artigos relativos ao sistema 
de governo – convocou um referendo para resolver o sistema de governo, preparou 
as eleições necessárias e trouxe à legalidade o Κομμουνιστικού Κόμματος / Partido 
Comunista (kke) pela primeira vez em 27 anos. 

O governo Karamanlis conseguiu evitar a ameaça de guerra com a Turquia e 
garantir o retorno do exército ao quartel, após intensa pressão social e política, os 
líderes da ditadura, os “aqui responsáveis”, mas também alguns dos torturadores mais 
“proeminentes”. Nas primeiras eleições democráticas realizadas em 17 de novembro 
de 1974, no primeiro aniversário da revolta da Politécnica de Atenas, o novo partido 
de direita, a Νέα Δημοκρατία / Nova Democracia (nd), obteve uma vitória esmagadora 
com 54,4% dos votos. A  coalisão Κέντρου-Νέες Δυνάμεις / Centro-Novas Forças  
(ek-nd) tornou-se a oposição oficial, enquanto o recém-formado Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό 
Κίνημα / Movimento Socialista Pan-Helênico (pasok), de Andreas Papandreou, recebeu 
13,6% dos votos. O partido da Ενωμένης Αριστεράς / Esquerda Unida, uma coalisão 
eleitoral que inclui o kke, ευρωκομμουνιστικό κκε / kke Eurocomunista interior e a 
Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά / Esquerda Democrática Unida (eda), foi reduzida a 9,5%, 
a menor participação parlamentar da esquerda comunista desde a Guerra Civil. 

ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ1 ΚΑΙ  
Γ΄ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (1974-1990)

Μάγδα Φυτιλή

Η κατάρρευση της δικτατορίας το καλοκαίρι του 1974 συνιστά μία αναμφίβολη τομή στη 

νεότερη ελληνική ιστορία2. Η δικτατορία κατάρρευσε υπό το βάρος των ίδιων των αποφάσεών 

της μετά τον εθνικό ορυμαγδό της Κύπρου – την τουρκική εισβολή στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου 

του 1974. Στις 24 Ιουλίου 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ηγέτης της μετεμφυλιακής Δεξιάς, 

επέστρεψε από την εξορία στο Παρίσι και σχημάτισε προσωρινή κυβέρνηση. Η προσωρινή 

κυβέρνηση Καραμανλή προχώρησε άμεσα στην αμνήστευση όλων των πολιτικών κρατουμένων, 

στην επαναφορά του Συντάγματος του 1952 – με την εξαίρεση των άρθρων που αφορούσαν το 

πολίτευμα–, στην προκήρυξη δημοψηφίσματος για την επίλυση του πολιτειακού ζητήματος, 

στην προετοιμασία για τη διενέργεια των απαιτούμενων εκλογών, καθώς και στη νομιμοποίηση 

του Κομμουνιστικού Κόμματος (κκε), για πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια. 

Η κυβέρνηση Καραμανλή κατάφερε να αποσοβήσει την απειλή ενός πολέμου με την 

Τουρκία και να εγγυηθεί την επιστροφή του στρατού στους στρατώνες, ενώ οδήγησε στο 

ειδώλιο, ύστερα από έντονη κοινωνική και πολιτική πίεση, τους ηγέτες της δικτατορίας, 

τους «πρωταίτιους», αλλά και κάποιους από τους πιο «επιφανείς» βασανιστές. Στις πρώτες 

δημοκρατικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 17 Νοεμβρίου 1974, – στην πρώτη επέτειο του 

Πολυτεχνείου –, το νέο κόμμα της Δεξιάς, η Νέα Δημοκρατία (νδ), εξασφάλισε μια σαρωτική 

νίκη με ποσοστό 54,4%. Η Ένωση Κέντρου-Νέες Δυνάμεις (εκ-νδ) αναδείχθηκε αξιωματική 

αντιπολίτευση, ενώ το νεοϊδρυθέν Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (πασοκ) του Ανδρέα 

Παπανδρέου απέσπασε το 13,6% των ψήφων. Το κόμμα της Ενωμένης Αριστεράς, ένας 

εκλογικός συνασπισμός που περιλάμβανε το κκε, το ευρωκομμουνιστικό κκε Εσωτερικού 

και την Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (εδα) περιορίστηκε στο 9,5%, το χαμηλότερο εκλογικό 

ποσοστό της κομμουνιστικής Αριστεράς από την εποχή του Εμφυλίου Πολέμου. 
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Em dezembro, o referendo levou à abolição definitiva da monarquia, com uma 
vitória esmagadora de 69,2% a favor da democracia (república) parlamentar, ficando 
finalmente resolvida uma questão que vinha dividindo o país desde 1915. Em 1975,  
a nova Constituição foi aprovada, embora apenas pelos deputados da Nova Democracia, 
pois os quatro partidos da oposição se abstiveram de votar, descrevendo a nova 
Constituição como antidemocrática e autoritária. 

Em geral, as escolhas políticas da Nova Democracia no primeiro período  
pós-ditadura avançaram na direção de uma modernização controlada das instituições 
e da adesão à Comunidade Econômica Europeia, que foi alcançada em 1 de janeiro 
de 1981. Entretanto, no que diz respeito ao dilema da ruptura ou continuidade com 
o passado, a Nova Democracia mostrou séria resistência para romper com o legado 
anticomunista, que continuou a permear todas as formas de vida política e social.  
A Constituição estabeleceu critérios de lealdade nacional para funcionários 
públicos que efetivamente excluíam comunistas do serviço público; os partidos 
comunistas estavam sob vigilância policial; refugiados políticos da Guerra Civil não 
podiam retornar ao país3; a Guerra Civil ainda era chamada de “guerra de gangues”;   
e os aniversários do cisma politico da década de 1940 continuavam sendo celebrados. 
Esta abordagem influenciou o resultado das eleições seguintes, ocorridas em 20 de 
novembro de 1977, já que a Nova Democracia (nd) manteve uma maioria absoluta, 
mas reduziu drasticamente seu poder eleitoral, enquanto o pasok quase dobrou seu 
poder eleitoral, assumindo a posição da oposição maior.

Nas eleições parlamentares de 18 de outubro de 1981, o pasok venceu com 48,1% 
dos votos, absorvendo a maior parte do voto tradicional centrista. A suave transferência 
de poder de um governo de direita que havia exercido o controle durante grande parte 
do período pós guerra civil para um governo socialista radical (pelo menos em termos 
de retórica) provou que as instituições democráticas recém-criadas na Grécia tinham 
agora uma base firme. Não era mais o exército ou a coroa que desempenhavam o papel 
principal, mas os partidos.

De fato, o sistema político foi em grande parte estabilizado pela mudança de 
poder ocorrida em outubro de 1981. Ao mesmo tempo, as medidas adotadas pelos 
primeiros governos do pasok, garantindo, por um lado, a redistribuição de renda e 
uma modernização cultural (modernização do direito de família, abolição do dote, 
descriminalização do adultério, introdução do casamento civil e do direito de voto aos 18 
anos de idade), e contribuindo direta ou indiretamente, por outro lado, para a aniquilação 

Τον Δεκέμβριο, το δημοψήφισμα οδήγησε στην οριστική κατάργηση της μοναρχίας, με 

ένα  συντριπτικό ποσοστό 69,2%, υπέρ της Αβασίλευτης Δημοκρατίας, επιλύοντας οριστικά ένα 

ζήτημα που δίχαζε την χώρα από το 1915. Το 1975 ψηφίστηκε το νέο Σύνταγμα, αν και μόνο από 

τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς τα τέσσερα κόμματα της αντιπολίτευσης απείχαν 

από τη διαδικασία της ψηφοφορίας, χαρακτηρίζοντας το νέο Σύνταγμα αντιδημοκρατικό και 

αυταρχικό. 

Σε γενικές γραμμές, οι πολιτικές επιλογές της νδ στην πρώτη μεταπολιτευτική 

περίοδο κινήθηκαν προς την κατεύθυνση ενός ελεγχόμενου εκσυγχρονισμού των θεσμών και 

ένταξης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, η οποία επιτεύχθη την 1η Ιανουαρίου του 

1981. Όσον αφορά, όμως, το δίλημμα της ρήξης ή συνέχειας με το παρελθόν, η ΝΔ επέδειξε 

σοβαρές αντιστάσεις στην αποδέσμευσή της από την αντικομμουνιστική κληρονομιά, η οποία 

εξακολουθούσε να διαπερνά όλες τις μορφές της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Το Σύνταγμα 

όριζε απαιτήσεις εθνικής πίστης για τους δημόσιους υπαλλήλους που ουσιαστικά απέκλειαν 

τους κομμουνιστές από το Δημόσιο; τα κομμουνιστικά κόμματα τελούσαν υπό αστυνομική 

επιτήρηση; οι πολιτικοί πρόσφυγες του Εμφυλίου δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στη χώρα3,  

ο Εμφύλιος εξακολουθούσε να αποκαλείται «συμμοριτοπόλεμος»; και οι διχαστικές επέτειοι της 

δεκαετίας του 1940 διατηρούνταν στο αμείωτο. Αυτή η προσέγγιση επηρέασε το αποτέλεσμα 

των επόμενων εκλογών, της 20ης Νοεμβρίου 1977, καθώς η ΝΔ διατήρησε μεν την απόλυτη 

πλειοψηφία, αλλά μείωσε δραματικά την εκλογική της δύναμη, ενώ το πασοκ διπλασίασε 

σχεδόν την εκλογική του δύναμη, καταλαμβάνοντας τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στις επόμενες βουλευτικές εκλογές της 18ης Οκτωβρίου 1981, το πασοκ επικράτησε 

με ποσοστό 48,1%, καταφέρνοντας να απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος του παραδοσιακά 

κεντρώου χώρου. Η ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας από μια δεξιά κυβέρνηση που ασκούσε την 

εξουσία για ένα μεγάλο μέρος της μετεμφυλιακής περιόδου σε μια ριζοσπαστική (σε επίπεδο 

ρητορικής, τουλάχιστον) σοσιαλιστική κυβέρνηση αποδείκνυε ότι οι νεοϊδρυθέντες δημοκρατικοί 

θεσμοί της Ελλάδας είχαν πλέον σταθερή βάση. Δεν ήταν πια ο στρατός ή το στέμμα εκείνοι που 

διαδραμάτιζαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά τα κόμματα.

Πράγματι, το πολιτικό σύστημα σταθεροποιήθηκε σε σημαντικό βαθμό από την 

αλλαγή εξουσίας που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1981. Ταυτόχρονα, τα μέτρα 

που υιοθετήθηκαν από τις πρώτες κυβερνήσεις του πασοκ, εξασφαλίζοντας αφενός την 

ανακατανομή του εισοδήματος και έναν πολιτισμικό εκσυγχρονισμό (εκσυγχρονισμός του 

οικογενειακού δικαίου, κατάργηση της προίκας, αποποινικοποίηση της μοιχείας, καθιέρωση του 

πολιτικού γάμου και τους δικαιώματος ψήφου στα 18 χρόνια), και συμβάλλοντας, αφετέρου, 

άμεσα ή έμμεσα, στην εκμηδένιση των συνεπειών του Εμφυλίου Πολέμου (αναγνώριση της 
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das consequências da Guerra Civil (reconhecimento da resistência eam, retorno dos 
refugiados da Guerra Civil,  abolição dos aniversários de celebração do cisma político),  
facilitou a integração de seções significativas do eleitorado no sistema político e minou 
as bases das divisões cismáticas herdadas do passado. A integração desses estratos 
eleitorais foi alcançada, em grande parte, graças à fusão das rupturas do passado em 
uma forma simplificada, simbolicamente condensada na oposição “direita-antidireita”.

A partir de 1985, entretanto, a Nova Democracia começou a perceber que o uso 
ideológico da história estava agora apenas trabalhando em favor do pasok. Assim, 
desde o início de 1986, o partido tentou aniquilar o significado político dessas rupturas 
herdadas e apresentou o plano de “reconciliação nacional”. Em particular, adotou uma 
abordagem radicalmente diferente do confronto político que havia adotado até então 
(e que culminou com a sua saída do Parlamento em agosto de 1982, quando a Εθνικό 
Απελευθερωτικό Μέτωπο / Frente de Libertação Nacional – eam – foi reconhecida pela 
primeira vez), aproximando-se das forças da esquerda. Ao mesmo tempo, o pasok, 
em seu segundo mandato (1985-1989), impôs medidas de austeridade fiscal, através do 
programa de estabilização, o que contribuiu para o declínio de sua influência. 

Enquanto a imagem pública do pasok foi manchada pelos escândalos 
revelados em 1988, a kke e a Ελληνική Αριστερά / Esquerda Grega (ear) – como era 
chamado o Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Εσωτερικού / Partido Comunista da Grécia 
Interior – formaram, em fevereiro de 1989, a Coalisão de Esquerda e Progresso (syn).  
Os acontecimentos que levaram às eleições parlamentares de 18 de junho de 1989 
revelaram a extensão da crise institucional, bem como a crise do sistema político. Nas 
eleições de 18 de junho de 1989, embora o partido Nova Democracia tenha surgido 
como o principal partido, não obteve maioria parlamentar absoluta. Reunindo uma 
grande parte de sua base eleitoral, o pasok ficou em segundo lugar, enquanto o 
aumento significativo do Partido da Coalisão da Esquerda e fez dele um fator chave 
para alcançar uma maioria parlamentar. 

O governo de coalisão entre a esquerda e a direita, com Tzannis Tzannetakis como 
primeiro-ministro, foi possível, por um lado, pela profunda fenda causada pela linha  
divisória entre “direita-antidireita” e, por outro lado, pela importância particular atribuída 
à questão da “limpeza” da vida política dos escândalos financeiros. Os corpos históricos 
do grande conflito passaram em 29 de agosto de 1989, no 40º aniversário do fim da Guerra 
Civil , a Lei 1863/1989 sobre a “eliminação das consequências da Guerra Civil 1944-1949”,  
completando um processo iniciado em 1982 com o reconhecimento da Resistência Nacional.

εαμικής Αντίστασης, επιστροφή των προσφύγων του Εμφυλίου, κατάργηση των διχαστικών 

επετείων), διευκόλυναν την ενσωμάτωση σημαντικών στρωμάτων του εκλογικού σώματος 

εντός του πολιτικού συστήματος και υπονόμευσαν τα θεμέλια των κληροδοτημένων διχασμών 

του παρελθόντος. Η ενσωμάτωση αυτών των εκλογικών στρωμάτων επιτεύχθη, σε μεγάλο 

βαθμό, χάρις στη συγχώνευση των ρήξεων του παρελθόντος σε μια απλουστευμένη μορφή, 

συμβολικά συμπυκνωμένη στην αντιπαράθεση «Δεξιάς – Αντι-Δεξιάς».

Από το 1985, ωστόσο, η ΝΔ άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι η ιδεολογική χρήση της ιστορίας 

πλέον λειτουργούσε ευνοϊκά μόνο για το πασοκ. Έτσι, από τις αρχές του 1986, η ΝΔ προσπάθησε 

να εκμηδενίσει την πολιτική σημασία αυτών των κληρονομημένων ρήξεων και να προτάξει 

το στόχο της «εθνικής συμφιλίωσης». Συγκεκριμένα, υιοθέτησε μια προσέγγιση πολιτικής 

αντιπαράθεσης ριζικά διαφορετική από εκείνη που είχε μέχρι τότε (η οποία είχε κορυφωθεί στην 

αποχώρησή της από το Κοινοβούλιο τον Αύγουστο του 1982, όταν αναγνωρίστηκε για πρώτη 

φορά η εαμική Αντίσταση), προσεγγίζοντας τις δυνάμεις της Αριστεράς. Ταυτόχρονα, το πασοκ, 

κατά τη δεύτερη κυβερνητική του θητεία (1985-1989), επέβαλε δημοσιονομικά μέτρα λιτότητας, 

με το πρόγραμμα σταθεροποίησης, τα οποία συνέβαλαν στην μείωση της επιρροής του. 

Ενώ η δημόσια εικόνα του πασοκ αμαυρωνόταν από τα σκάνδαλα που αποκαλύφθηκαν 

το 1988, το κκε και η Ελληνική Αριστερά (εαρ) – όπως ονομαζόταν το κκε Εσωτερικού – 

συγκρότησαν, τον Φεβρουάριο του 1989, τον Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου (συν). 

Οι εξελίξεις μέχρι τις βουλευτικές εκλογές της 18ης Ιουνίου 1989 φανέρωσαν την έκταση της 

θεσμικής κρίσης, καθώς και την κρίση του πολιτικού συστήματος. Στις εκλογές της 18ης Ιουνίου 

1989, αν και η νδ αναδείχτηκε σε πρώτο κόμμα δεν εξασφάλισε απόλυτη κοινοβουλευτική 

πλειοψηφία. Συσπειρώνοντας μεγάλο μέρος της εκλογικής του βάσης, το πασοκ κατέλαβε τη 

δεύτερη θέση, ενώ η σημαντική άνοδος του Συνασπισμού, ανέδειξε την Αριστερά σε ρυθμιστικό 

παράγοντα για την επίτευξη κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. 

Η κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς με πρωθυπουργό τον Τζαννή 

Τζαννετάκη, κατέστη δυνατή αφενός χάρη στο βαθύ ρήγμα το οποίο είχε προκληθεί από τη 

διαχωριστική γραμμή μεταξύ «Δεξιάς – Αντι-Δεξιάς» και αφετέρου στην ιδιαίτερη σπουδαιότητα 

που είχε αποδοθεί στο ζήτημα της «κάθαρσης» της πολιτικής ζωής από τα οικονομικά σκάνδαλα. 

Οι ιστορικοί φορείς της μείζονος σύγκρουσης ψήφισαν στις 29 Αυγούστου 1989, στην 40η επέτειο 

της λήξης του Εμφυλίου, το νόμο 1863/1989 περί «άρσης των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου 

1944-1949», ολοκληρώνοντας μια διαδικασία που είχε αρχίσει το 1982 με την αναγνώριση της 

Εθνικής Αντίστασης.
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Nas eleições seguintes, de 5 de novembro de 1989, o governo de coalisão entre a 
Nova Democracia e a Coalisão e a decisão política crucial a favor da solução judicial 
dos escândalos (com a acusação, entre outros, de Andreas Papandreou) estiveram no 
centro das atenções, e mais uma vez a Nova Democracia não conseguiu assegurar uma 
maioria governamental, enquanto a Coalisão recuou eleitoralmente. A formação do 
governo “Ecumênico” com Xenophon Zolotas como primeiro-ministro, e a participação 
da Nova Democracia, do pasok e da Coligação – um evento sem precedentes na história 
do pós-guerra do país – mitigou a intensa polarização que prevalecera e estabeleceu 
em grande parte as “linhas divisórias” que a haviam alimentado. 

O impasse que surgiu na eleição do presidente da república levou à terceira 
eleição em menos de um ano, ocorrida em 8 de abril de 1990; à queda do pasok, após 
oito anos de governo; e à vitória da Nova Democracia. A inversão do equilíbrio em favor 
da Nova Democracia foi o resultado de convulsões sociais, econômicas e ideológicas 
mais profundas, que foram moldadas e influenciadas pelo clima internacional dos 
anos 80, quando o Ocidente foi dominado pelo neoliberalismo e pelo colapso do 
“socialismo realmente existente”. Em conclusão, pode-se argumentar que as principais 
características da Terceira República Helênica de 1974 a 1990 foram as reformas 
democráticas, a orientação europeia do país, o difícil mas constante afastamento das 
rupturas herdadas do passado e a gradual concentração da competição eleitoral dos 
partidos políticos nas questões contemporâneas e nos desafios do momento. 

Στις επόμενες εκλογές, της 5ης Νοεμβρίου 1989, η κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ 

ΝΔ και Συνασπισμού και η καίρια πολιτική απόφαση υπέρ της δικαστικής διευθέτησης των 

σκανδάλων (με την ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, και του Ανδρέα Παπανδρέου) βρέθηκαν στο 

επίκεντρο, ωστόσο και πάλι η ΝΔ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει κυβερνητική πλειοψηφία, 

ενώ ο Συνασπισμός υποχώρησε εκλογικά. Ο σχηματισμός της «Οικουμενικής» Κυβέρνησης 

με τον Ξενοφώντα Ζολώτα ως πρωθυπουργό, και τη συμμετοχή της νδ, του πασοκ και του 

Συνασπισμού – ένα ακόμα χωρίς προηγούμενο γεγονός στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας – 

άμβλυνε την έντονη πόλωση που επικρατούσε και θόλωσε σε μεγάλο βαθμό τις «διαχωριστικές 

γραμμές» που την τροφοδοτούσαν. 

Η εμπλοκή που προέκυψε κατά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, οδήγησε 

στις τρίτες εκλογές, σε λιγότερο από έναν χρόνο, αυτές της 8ης Απριλίου του 1990, στην πτώση 

του πασοκ ύστερα από οκτώ χρόνια διακυβέρνησης και στη νίκη της νδ. Η ανατροπή των 

ισορροπιών υπέρ της νδ ήταν αποτέλεσμα βαθύτερων κοινωνικών, οικονομικών και ιδεολογικών 

ανακατατάξεων, οι οποίες διαμορφώθηκαν και επηρεάστηκαν από το διεθνές κλίμα της δεκαετίας 

του 1980, όταν στη Δύση κυριαρχούσε ο νεοφιλελευθερισμός και η κατάρρευση του «υπαρκτού 

σοσιαλισμού». Συμπερασματικά, μπορεί να υποστηριχθεί πως τα βασικά χαρακτηριστικά της 

Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας από το 1974 μέχρι το 1990 ήταν οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, 

ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας, η δύσκολη αλλά σταθερή απομάκρυνση από 

τις κληροδοτημένες ρήξεις του παρελθόντος και η βαθμιαία επικέντρωση του εκλογικού 

ανταγωνισμού των πολιτικών κομμάτων σε σύγχρονα θέματα και διακυβεύματα της συγκυρίας.
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notas

1   “Metapolitefsi” (Μεταπολίτευση), pode ser traduzido como “mudança de 
regime / política”, e é empregado para se referir ao período da história grega 
moderna que se sucedeu à queda da Ditadura dos Coronéis (ou Junta dos 
Coronéis), compreendida entre 1967-1974 (acrescenta-se ao período, à transição 
democrática que culminou nas eleições legislativas de 1974).

2   Para o período da Metapolitefsi e da Terceira República Grega, conferir: 
avgeridis, Manos; gazi, Efi & kornetis, Kostis (eds.). Metapolitefsi. A Grécia 
no cruzamento de dois séculos. Atenas: Themelio, 2015; voulgaris, Yiannis. 
Metapolitefsi grega: 1974-2009. Atenas: Polis, 2013. / voulgaris, Yiannis. Grécia 
da Metapolitefsi à globalização. Atenas: Polis, 2008. / karamanolakis, Vangelis; 
nikolakopoulos, Ilias & sakellaropoulos, Tasos (eds.). Metapolitefsi grega 
‘74-’75. Momentos de transição. Atenas: Themelio, 2016. (ελευθερη μεταφραση 
του επιμελητη / tradução livre do revisor) 

3   Embora o artigo 111, parágrafo. 5 da Constituição previa a recuperação 
da cidadania para aqueles que a perderam a partir de 1949, a concessão da 
cidadania aos refugiados políticos era regulamentada por comitês especiais 
que decidiam separadamente sobre cada pedido de repatriação, enquanto a 
constante demanda dos refugiados políticos era permitir a repatriação gratuita 
de todos sem discriminação. Entre 1974 e 1979, 17.500 refugiados políticos foram 
repatriados, com outros 45.000 permaneciam no exterior.

σημειωσεισ

1  Ο όρος “Μεταπολίτευση” μπορεί να μεταφραστεί ως “αλλαγή καθεστώτος/ 

πολιτικής” και χρησιμοποιείται αναφερόμενος στην περίοδο της σύγχρονης ιστορίας 

της Ελλάδας που ακολούθησε μετά την πτώση της δικτατορίας των Συνταγματαρχών (ή 

Χούντα), κατά τα έτη 1967-1974 (συμπεριλαμβανομένης στην περίοδο και της επανόδου 

στη δημοκρατία επιστέγασμα της οποίας αποτέλεσαν οι βουλευτικές εκλογές του 1974).

2  Για την περίοδο της Μεταπολίτευσης και την Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία, βλέπε: 

αυγεριδησ, Μάνος; γαζη,  Έφη &  κορνετησ, Κωστής (επιμ.). Μεταπολίτευση. 

Η Ελλάδα στο μεταίχμιο δύο αιώνων. Αθήνα: Θεμέλιο, 2015. βουλγαρησ, Γιαννης. 

Η μεταπολιτευτική Ελλάδα 1974-2009. Αθήνα: Πόλις, 2013. βουλγαρησ, Γιαννης.  

Η Ελλάδα από τη μεταπολίτευση στην παγκοσμιοποίηση. Αθήνα: Πόλις, 2008. 

καραμανωλακησ, Βαγγέλης; νικολακοπουλοσ, Ηλίας & σακελλαροπουλοσ, 

Τάσος (επιμ.). Η Μεταπολίτευση ‹74 -’75. Στιγμές μιας μετάβασης. Αθήνα: Θεμέλιο, 2016. 

(πρωτοτυποι τιτλοι / títulos originais)

3   Παρότι, το άρθρο 111, παρ. 5 του Συντάγματος όριζε την επανάκτηση της 

ιθαγένειας όσων την έχασαν από το 1949 και έπειτα, η απόδοση της ιθαγένειας στους 

πολιτικούς πρόσφυγες ρυθμιζόταν από ειδικές επιτροπές που αποφάσιζαν ξεχωριστά 

για την κάθε αίτηση επαναπατρισμού, ενώ πάγιο αίτημα των πολιτικών προσφύγων 

ήταν να επιτραπεί ο ελεύθερος επαναπατρισμός όλων χωρίς διακρίσεις. Από το 

1974 ως το 1979 επαναπατρίστηκαν 17.500 πολιτικοί πρόσφυγες, ενώ εξακολουθούν  

να βρίσκονται στο εξωτερικό άλλοι 45.000.
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ΚONSTANTINOS KARAMANLIS  
O REFORMISTA DA GRÉCIA MODERNA 

Evripidis St. Stylianidis  

Considera-se, merecidamente, que a Grécia enquanto nação trilhou uma história 
de sucesso internacional, não apenas devido à duração histórica de sua civilização,  
que excede 2.500 anos, mas principalmente devido à influência global e ao brilho 
que exerceu e continua a exercer sobre a humanidade. Como Estado, no entanto, 
se constituiu há 200 anos enfrentando muitas dificuldades e retrocessos. Mudou 
29 constituições, foi testado por guerras, cisões, falências, refugiados e tragédias 
nacionais. Foi capaz de progredir, apenas, quando guiada por líderes esclarecidos com 
uma clara estratégia nacional. Exemplos representativos de tal liderança foram:

a) O primeiro governante, Ioannis Kapodistrias, que vislumbrou a Independência 
do Estado grego e sua transformação em centro mundial neutro, segundo o 
modelo da Suíça, a “Matriz da Educação e da Cultura”. Alcançou seu primeiro 
objetivo, mas seu assassinato não permitiu que realizasse o segundo.

b) Eleftherios Venizelos, com sua estratégia da Μεγάλης Ιδέας (“Grande Ideia”) 
conseguiu alargar o Estado grego ao mesmo tempo que, infelizmente, encolhia 
a Nação Grega, devido às paixões divisionistas e às escolhas políticas erradas à 
época.

c) Finalmente, Konstantinos Karamanlis, que fundou a democracia mais estável 
e moderna com a Constituição de 1975, que nesse ano completa 46º aniversário,  
e que vem sendo aprofundanda e aprimoranda de maneira constante, tornando 
a Grécia parte integrante do núcleo sólido da União Europeia. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ,  
Ο ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης 

Η Ελλάδα ως έθνος θεωρείται δικαίως διεθνώς επιτυχημένη ιστορία, όχι μόνο λόγω 

της ιστορικής διάρκειας του πολιτισμού της που ξεπερνά τα 2.500 χρόνια, αλλά κυρίως 

λόγω της παγκόσμιας επιρροής και ακτινοβολίας που αυτός άσκησε και συνεχίζει  

να ασκεί στην ανθρωπότητα. Ως κράτος όμως ξεκίνησε πριν 200 χρόνια με πολλές δυσκολίες 

και πισωγυρίσματα. Άλλαξε 29 πολιτεύματα και δοκιμάστηκε από πολέμους, διχασμούς, 

χρεοκοπίες, προσφυγιές, εθνικές τραγωδίες. Κατάφερε να κάνει βήματα προόδου μόνο,  

όταν καθοδηγούνταν από φωτισμένους ηγέτες με ξεκάθαρη εθνική στρατηγική.  

Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα τέτοιας ηγεσίας ήταν:

α) Ο πρώτος Κυβερνήτης, ο Ιωάννης Καποδίστριας που οραματίστηκε την 

Ανεξαρτησία του Ελληνικού Κράτους και την μετεξέλιξη του σε ουδέτερο παγκόσμιο 

Κέντρο κατά το πρότυπο της Ελβετίας, «Μήτρα Παιδείας και Πολιτισμού». Πέτυχε 

τον πρώτο στόχο, αλλά η δολοφονία του εμπόδισε τον δεύτερο. 

β) Ο Ελευθέριος Βενιζέλος που με τη στρατηγική της «Μεγάλης Ιδέας» πέτυχε  

να μεγαλώσει το Ελληνικό Κράτος συρρικνώνοντας δυστυχώς το Ελληνικό Έθνος,  

λόγω των διχαστικών παθών και των εσφαλμένων πολιτικών επιλογών της εποχής. 

γ) Τέλος ο Κωνσταντίνος Καραμανλής που θεμελίωσε την πιο σταθερή και σύγχρονη 

Δημοκρατία με το Σύνταγμα του 1975, η οποία φέτος συμπληρώνει τα 46 της χρόνια 

βελτιώνοντας συνεχώς το βάθος και την ποιότητα της και κατέστησε την Ελλάδα 

αναπόσπαστο τμήμα του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Konstantinos Karamanlis é uma personalidade histórica especial por muitos 

e variados motivos. Sua trajetória iniciou-se nas baixas camadas sociais e longe 

dos tradicionais centros de poder de Atenas, num pequeno vilarejo da Macedônia  

recém-libertada, e, apesar das contrariedades e dos ataque sofridos, conseguiu não só 

ser aceito, mas também impor-se plenamente à elite ateniense. 

Sua personalidade dominou a vida política da Grécia por mais de meio século, 

como ministro, como primeiro-ministro e como presidente da República Helênica. 

Governou com firmeza, atraindo ao seu redor as figuras mais poderosas e bem 

qualificadas de seu tempo. Não se esquecia de suas origens e fazia lembrar aos seus 

ministros, deputados e colaboradores que eles deveriam ter sempre como referência 

o povo e a nação, e não os jogos de poder gregos ou internacionais. Defendia sempre,  

com muita veemência, o que dizia seu grande amigo Manos Hadjidakis, que o 

populismo e o elitismo são fenômenos igualmente perigosos para a democracia.

Konstantinos Karamanlis foi o autêntico líder popular que derrotou a pobreza e 

a miséria da Grécia do pós-guerra, alcançando um desenvolvimento econômico real e 

uma intensa melhoria no nível de vida de seu povo. Com recursos nacionais, concluiu 

obras de infraestrutura modernas no país com grande rapidez e competência, tais como, 

o fornecimento de eletricidade, as redes rodoviárias e ferroviárias, a industrialização, 

obras de infraestrutura do setor primário, desenvolvimento cultural e turístico etc.  

Ele construiu uma Grécia produtiva para todos. 

Uniu os gregos ao alcançar a Reconciliação Nacional após uma guerra civil 

sangrenta, uma ditadura e a trágica e ilegítima invasão e dominação turca no Chipre,  

ao decidir de forma emblemática pela legalização do Partido Comunista e de prosseguir, 

na prática, a Reconciliação Nacional.

Político realista e visionário, foi o primeiro a tirar a Grécia do isolamento 

nacional, conseguindo a sua adesão ao núcleo duro da União Europeia, à época 

Comunidade Econômica da Europa, e tornou-a uma das 30 economias de crescimento 

mais rápido do mundo, num período de tempo relativamente curto, apesar das grandes 

dificuldades criadas por outras forças políticas no início do seu esforço. 

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είναι μια ξεχωριστή ιστορική προσωπικότητα για πολλούς 

και διαφορετικούς λόγους. Ξεκίνησε από πολύ χαμηλά και μακρυά από τα κλασικά κέντρα 

εξουσίας της Αθήνας, από ένα μικρό χωριό της νεοαπελευθερωμένης Μακεδονίας και κατάφερε 

παρά την αμφισβήτηση και τον πόλεμο που δέχθηκε, όχι μόνο να γίνει αποδεκτός αλλά και  

να επιβληθεί πλήρως στην ελίτ των Αθηνών.

Η προσωπικότητα του κυριάρχησε στην πολιτική ζωή της Ελλάδας για περισσότερο 

από μισό αιώνα άλλοτε ως Υπουργού, ως Πρωθυπουργού ή ως Προέδρου της Ελληνικής 

Δημοκρατίας. Διοίκησε χωρίς ανασφάλεια, προσελκύοντας γύρω του τις πιο ισχυρές και ποιοτικές 

προσωπικότητες της εποχής του. Δεν ξέχασε όμως ποτέ από που ξεκίνησε υπενθυμίζοντας ως 

Πρωθυπουργός συνεχώς σε Υπουργούς, Βουλευτές και συνεργάτες του, ότι αναφορά τους 

πρέπει να είναι μόνο ο λαός και το έθνος και όχι τα συμφέροντα της Ελληνικής ή διεθνούς 

διαπλοκής. Υποστήριζε πάντα με συνέπεια αυτό που έλεγε ο καλός του φίλος Μάνος Χατζηδάκις,  

ότι ο λαϊκισμός και ο ελιτισμός είναι εξίσου επικίνδυνα φαινόμενα για τη δημοκρατία. 

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπήρξε ο γνήσιος λαϊκός ηγέτης που νίκησε τη φτώχεια και 

τη μιζέρια της μεταπολεμικής Ελλάδας επιτυγχάνοντας ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας 

και ραγδαία βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του λαού του. Ολοκλήρωσε με εθνικούς πόρους 

σύγχρονες υποδομές της χώρας με μεγάλη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, όπως η 

ηλεκτροδότηση, τα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, η βιομηχανοποίηση, τα έργα υποδομής 

του πρωτογενούς τομέα, την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη κλπ. Έχτισε μια παραγωγική 

Ελλάδα για όλους.

Ένωσε τους Έλληνες επιτυγχάνοντας Εθνική Συμφιλίωση μετά από ένα αιματηρό 

εμφύλιο, μια δικτατορία και την τραγωδία της παράνομης εισβολής και κατοχής της Τουρκίας 

στην Κύπρο, με την εμβληματική του απόφαση να νομιμοποιήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα και 

να επιδιώξει στη πράξη την Εθνική Συνεννόηση. 

Ρεαλιστής και παράλληλα οραματιστής πολιτικός, έβγαλε την Ελλάδα για πρώτη φορά 

από την εθνική της απομόνωση, επιτυγχάνοντας την ένταξη της στον σκληρό πυρήνα της εε, 

τότε εοκ και την κατέστησε μια από τις 30 πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου 

σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και παρά τις μεγάλες δυσκολίες που δημιουργούσαν  

οι άλλες πολιτικές δυνάμεις στην αρχή της προσπάθειας του. 
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Konstantinos Karamanlis conduziu sua trajetória política tendo como  
ponto de referência não somente o povo, ou seja, os eleitores a ele contemporâneos, 
mas, sobretudo, à nação, referência que incorpora os gregos já falecidos e os que 
ainda estariam por nascer. Ou seja, aos mortos que a Grécia devia sua Liberdade e seu 
Desenvolvimento, e aos não nascidos, os nossos filhos, aos quais a geração presente 
deve um futuro melhor. 

Sua grande proeza foi ter sido capaz de alcançar tudo isto sem guerras e sem 
conflitos. É muito mais difícil para um líder ser glorificado em tempos de paz, pois, nesse 
contexto, os cidadãos não estão sendo movidos pelo medo da guerra, que os tornam 
mais exigentes. Também é mais difícil inspirar as pessoas investindo na confiança 
e na racionalidade, do que separá-las explorando o fanatismo. Para Karamanlis,  
não era apenas o objetivo que importava, mas também a forma pela qual ele buscava 
sua realização. Um elemento que destaca claramente a dimensão moral de um político 
que se fez pelo próprio mérito.

Konstantinos Karamanlis foi um líder que reformou a Grécia moderna e, como 
político meritocrata, foi o exemplo mais representativo da mobilidade social na 
República Helênica. 

Deixou sua marca indelével no curso da Grécia do hoje e do amanhã, 
 o que o coloca no panteão ao lado dos grandes visionários de uma Europa Unida. 

Karamanlis, em Komotini, durante 

seu primeiro mandato de governo. 

Fotografias inéditas. 

Arquivo Pessoal do Sr. E. Stylianidis.

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πορεύτηκε ως πολιτικός με αναφορά όχι μόνο στο λαό, 

δηλαδή στους ψηφοφόρους του σήμερα, αλλά και στο έθνος, δηλαδή στους νεκρούς και 

τους αγέννητους Έλληνες. Στους νεκρούς που η Ελλάδα χρωστά την Ελευθερία και την 

Ανάπτυξη της και στους αγέννητους, δηλαδή στα παιδιά μας που η σημερινή γενιά χρωστά 

ένα καλύτερο μέλλον. 

Το μεγάλο επίτευγμά του ήταν ότι όλα αυτά τα πέτυχε χωρίς πόλεμο και χωρίς διχασμό. 

Είναι πολύ δυσκολότερο για ένα ηγέτη να καταξιώνεται στην Ειρήνη, διότι τότε οι πολίτες  

δεν καθοδηγούνται από τον φόβο του πολέμου, άρα είναι πιο απαιτητικοί. Είναι επίσης 

δυσκολότερο αντί να διχάζει εκμεταλλευόμενος το φανατισμό, να εμπνέει επενδύοντας 

στην εμπιστοσύνη και στη λογική. Για τον Καραμανλή σημασία δεν είχε μόνο ο στόχος αλλά 

και ο τρόπος με τον οποίο επιδίωκε την πραγμάτωσή του. Στοιχείο που αναδεικνύει σαφώς 

και την ηθική διάσταση ενός αυτοδημιούργητου πολιτικού. 

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπήρξε ως ηγέτης ο αναμορφωτής της σύγχρονης 

Ελλάδας και ως αυτοδημιούργητος πολιτικός το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 

κοινωνικής κινητικότητας της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

Η σφραγίδα του σημαδεύει ανεξίτηλα την πορεία της Ελλάδας του σήμερα και 

του αύριο και τον κατατάσσει παράλληλα στο πάνθεον των μεγάλων οραματιστών της 

Ενωμένης Ευρώπης. 

Ο Καραμανλής στην Κομοτηνή κατά 

την πρώτη κυβερνητική του θητεία. 

Αδημοσίευτες φωτογραφίες. 

Προσωπικό Αρχείο του κ. Ε. Στυλιανίδη.
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ANDREAS PAPANDREOU

Nikos Katsarós e Nikole Livadari

Ele mesmo dizia que “os políticos que não compreendessem o poder de seus agregados, 
simplesmente perderiam o trem”. Seus oponentes e críticos declarados o chamavam 
de populista e demagogo, seus partidários fanáticos o chamavam de reformador social 
e visionário. Alguns o encaravam como um burguês radical, outros como um “rock 
star” da política, e Mikis Theodorakis dizia que ele “era o próprio poder”. “Ele próprio”, 
teria dito Mikis, “...era o objetivo em si mesmo. Era um jogador, cujo poder lhe dava 
prazer”. No entanto, todos, tanto uns como outros, referiam-se a ele somente pelo seu 
primeiro nome, “Andreas” – um fenômeno único no cenário político contemporâneo. 
E quando faleceu, em 1996, o chanceler da Alemanha Helmout Kol declarou: “Andreas 
Papandreou, com suas visões políticas e seu poder de persuasão, contribuiu nas 
últimas décadas, quase como ninguém mais, para a formação da Grécia moderna”.

Andreas Papandreou era carismático, controverso e esteve na direção do país por 
10 anos. Foi o quarto mais longevo primeiro-ministro da Grécia depois de Konstantinos 
Karamanlis, de Eleftherios Venizelos e de Kharialos Trikoupis; foi o dirigente que 
testemunhou e conseguiu expressar o radicalismo na Metapolitefsi, e foi considerado 
um dos mais influentes políticos gregos – aqueles que não o adoravam, adoravam 
odiá-lo. E apesar de suas contradições, fraquezas, e até mesmo autocomiseração, ele é 
considerado possivelmente o dirigente mais amplamente aceito pelo povo na história 
da Metapolitefsi: uma pesquisa realizada pelo jornal Kathimerini em 2007, 11 anos após 
seu falecimento, revelou que seu primeiro governo, o do período de 1981-1985, como 
sendo o melhor governo na Metapolitefsi. Ainda, em outras duas pesquisas, conduzidas 
pelo jornal Real News, em 2010, e pela empresa de pesquisa de opinião pública alco, 
em 2013, o político foi votado como o melhor primeiro-ministro do país após 1974.

O Movimento Socialista Pan-Helênico (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα), pasok, 
por ele fundado em 1974, foi o marco do início da grande virada no status quo político 
e social do país e da grande mudança governamental de alguns anos mais tarde.  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Νίκος Κατσαρός και Νικόλ Λειβαδάρη

Ο ίδιος έλεγε ότι «οι πολιτικοί που δεν κατάλαβαν την δύναμη των συνόλων, απλώς έχασαν 

το τρένο». Οι ορκισμένοι αντίπαλοι και οι επικριτές του τόν έλεγαν λαϊκιστή και δημαγωγό,  

οι φανατικοί υποστηρικτές του τόν έλεγαν κοινωνικό αναμορφωτή και οραματιστή. 

Κάποιοι τόν έλεγαν αστό ριζοσπάστη, κάποιοι τόν είπαν ροκ σταρ της πολιτικής, κι ο Μίκης 

Θεοδωράκης έλεγε πως «ήταν ο ίδιος η εξουσία». «Ο ίδιος», είχε πει ο Μίκης, «…ήταν 

μοναδικός σκοπός. Ήταν ένας παίκτης που η εξουσία του έδινε ηδονή». Όλοι όμως, και οι μεν 

και οι δε, τον αποκαλούσαν μόνον με το μικρό του όνομα, «Ανδρέα» – ένα φαινόμενο μοναδικό 

στην σύγχρονη πολιτική σκηνή. Και όταν έφυγε από την ζωή, το 1996, ο τότε καγκελάριος της 

Γερμανίας Χέλμουτ Κολ έλεγε πως «ο Ανδρέας Παπανδρέου, με τα πολιτικά του οράματα και 

την δύναμη της πειθούς του, συνέβαλε κατά την διάρκεια των περασμένων δεκαετιών όσο 

σχεδόν κανείς άλλος στην διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας». 

Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν χαρισματικός, ήταν αμφιλεγόμενος, και κράτησε το 

τιμόνι της χώρας για 10 χρόνια. Ήταν ο τέταρτος μακροβιότερος πρωθυπουργός της Ελλάδας 

μετά τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Χαρίλαο Τρικούπη, ήταν 

ο ηγέτης που είδε και κατάφερε να εκφράσει τον ριζοσπαστισμό της μεταπολίτευσης, και 

θεωρήθηκε ένας από τους πιο επιδραστικούς έλληνες πολιτικούς – όσοι δεν τον λάτρευαν, 

λάτρευαν να τον μισούν. Και παρά τις αντιφάσεις, τις αδυναμίες, ακόμη και τις αυτο-ακυρώσεις 

του, καταγράφεται ως ο ηγέτης με την ευρύτερη ίσως λαϊκή αποδοχή στην μεταπολιτευτική 

ιστορία: Έρευνα της εφημερίδας Καθημερινή το 2007, 11 χρόνια μετά τον θάνατό του, ανέδειξε 

την πρώτη κυβέρνησή του, εκείνη της περιόδου 1981-1985, ως την καλύτερη κυβέρνηση της 

μεταπολίτευσης. Σε δύο ακόμη έρευνες, της εφημερίδας Real News το 2010 και της εταιρίας 

δημοσκοπήσεων alco το 2013, ψηφίστηκε ως ο καλύτερος πρωθυπουργός της χώρας μετά το 

1974.

Το πασοκ, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, που ίδρυσε το 1974, ήταν ο σταθμός 

της μεγάλης ανατροπής στο πολιτικό και κοινωνικό status quo της χώρας και της μεγάλης 

κυβερνητικής αλλαγής λίγα χρόνια αργότερα. Το τρίπτυχο της ιδρυτικής διακήρυξης της 
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O tríptico da declaração fundadora de 3 de setembro “Independência Nacional – 
Soberania Popular – Liberdade Social” definiu o rumo e as exigências de toda uma 
geração, mas também a reivindicação e a restauração da “metade” da sociedade grega 
excluída, por meio da “Mudança” de 1981. Talvez isto tenha sido seu maior legado 
político: a reintegração dos excluídos pela cisão pós guerra civil, a democratização 
da sociedade e das estruturas estatais, a redistribuição de renda e a restauração da 
igualdade política e racial.

Conforme escreve Kostas Laliotis, membro histórico do partido pasok: “Andreas 
está em toda parte porque redistribuiu riqueza e prosperidade. Porque trouxe os 
‘desprivilegiados’, os fracos, os avessos à vida, os injustiçados, os oprimidos, os 
excluídos e os gregos ‘fora das muralhas’ para o primeiro plano, como coparticipantes 
e cocredores de uma nova era. Andreas está em toda parte e vive em nós porque 
reconciliou e uniu os gregos, porque deu o sopro da concórdia. Porque ele moldou uma 
nova legitimidade social e política, na qual a maioria esmagadora dos gregos nunca 
mais será marginalizada”. E define Andreas Papandreou como um “fenômeno” que 
“intrinsecamente ligado ao curso e evolução tanto do Partido Democrático Progressista 
(Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης) quanto do pasok, tem duração, intensidade, 
continuidade e perspectiva, porque possui referências nacionais e políticas, raízes 
sociais e marcas ideológicas”. 

Andreas Papandreou nasceu em Quios em 5 de fevereiro de 1919, filho de Georges 
Papandreou, então Comandante Geral do Egeu e posteriormente primeiro-ministro, 
e de Sofia Mineiko, filha de um aristocrata polonês. Cresceu em Atenas, frequentou 
o Colégio de Atenas, estudou na Escola de Direito de Harvard, universidade pela qual 
também se intitulou ph.d. em Economia e em Filosofia. Foi professor em Berkeley e 
nas Universidades de Estocolmo e York, e com apenas 25 anos de idade foi um dos cinco 
membros da delegação grega à Conferência de Bretton Woods, que lançou as bases da 
ordem do pós-guerra na economia mundial.

Era burguês e revolucionário, realista e trotskista, intelectual e ativista. Rompeu 
com a parte conservadora da União do Centro, renunciou ao cargo de ministro durante o 
governo de seu pai, foi capturado e encarcerado pela Junta dos Coronéis, para ser libertado 
em dezembro de 1967 após fortes pressões de acadêmicos americanos eminentes, e partiu 
para Suécia em 1968. Lá fundou o pak (Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα / “Movimento 
Pan-Helênico de Libertação”) da resistência antiditatorial e voltou para a Grécia um mês 
depois da mudança do regime político, em meados de agosto de 1974. 

3ης Σεπτέμβρη «Εθνική Ανεξαρτησία – Λαϊκή Κυριαρχία – Κοινωνική Απελευθέρωση» 

καθόρισε την πορεία και τις διεκδικήσεις μιας ολόκληρης γενιάς, αλλά και την δικαίωση και 

αποκατάσταση του αποκλεισμένου «μισού» της ελληνικής κοινωνίας μέσα από την «Αλλαγή» 

του 1981. Αυτή ήταν ίσως και η μεγαλύτερη πολιτική παρακαταθήκη του: η αποκατάσταση 

των αποκλεισμένων του μετεμφυλιακού διχασμού,  ο εκδημοκρατισμός της κοινωνίας και 

των δομών του κράτους, η εισοδηματική αναδιανομή και η αποκατάσταση της πολιτικής και 

φυλετικής ισότητα.

 Όπως γράφει ο Κώστας Λαλιώτης, ιστορικό στέλεχος του πασοκ, «ο Ανδρέας είναι 

παντού γιατί προχώρησε στην αναδιανομή του πλούτου και της ευημερίας. Γιατί έφερε τους 

‘Μη Προνομιούχους’, τους αδύναμους, τους απόμαχους της ζωής, τους αδικημένους, τους 

κατατρεγμένους, τους αποκλεισμένους και τους ‘εκτός των τειχών’ Έλληνες στο προσκήνιο, 

ως συμμέτοχους και συνδημιουργούς μιας νέας εποχής. Ο Ανδρέας υπάρχει παντού και ζει 

μέσα μας γιατί συμφιλίωσε και ένωσε τους Έλληνες, γιατί έδωσε την πνοή της ομοψυχίας. 

Γιατί διαμόρφωσε μια νέα κοινωνική και πολιτική νομιμότητα, όπου η συντριπτική πλειοψηφία 

των Ελλήνων να μη μένει ποτέ πια στο περιθώριο». Και ορίζει τον Ανδρέα Παπανδρέου ως 

«φαινόμενο» που «σε άρρηκτη σχέση με την πορεία και την εξέλιξη τόσο της Δημοκρατικής 

Προοδευτικής Παράταξης και του πασοκ, έχει διάρκεια, ένταση, συνέχεια και προοπτική,  

γιατί διαθέτει εθνικές και πολιτικές αναφορές, κοινωνικές ρίζες και ιδεολογικές 

σηματοδοτήσεις».

Ο Ανδρέας Παπανδρέου γεννήθηκε  στην Χίο στις 5 Φεβρουαρίου 1919, ήταν γιος του 

Γεωργίου Παπανδρέου, τότε Γενικού Διοικητή Αιγαίου και μετέπειτα πρωθυπουργού, και 

της Σοφίας Μινέικο,  κόρης Πολωνού αριστοκράτη. Μεγάλωσε στην Αθήνα, πήγε σχολείο 

στο Κολλέγιο Αθηνών, σπούδασε στην Νομική και στο Χάρβαρντ, έκανε διδακτορικό στην 

Οικονομία και την Φιλοσοφία, ήταν καθηγητής στο Μπέρκλεϋ και στα Πανεπιστήμια της 

Στοκχόλμης και του Γιορκ και μόλις στα 25 χρόνια του ήταν ένα από τα πέντε μέλη της 

ελληνικής αντιπροσωπείας στην διάσκεψη του Μπρέτον Γούντς που έθεσε τα θεμέλια της 

μεταπολεμικής τάξης πραγμάτων στην παγκόσμια οικονομία.

Ήταν αστός κι επαναστάτης, πραγματιστής και τροτσκιστής, διανοούμενος και 

ακτιβιστής. Ήρθε σε ρήξη με την συντηρητική πτέρυγα της Ένωσης Κέντρου, παραιτήθηκε 

από υπουργός στην κυβέρνηση του πατέρα του, συνελήφθη και φυλακίστηκε από την Χούντα 

των συνταγματαρχών, για να αποφυλακιστεί τον Δεκέμβριο του 1967 μετά από ισχυρές 

πιέσεις κορυφαίων αμερικανών ακαδημαϊκών και να φύγει για την Σουηδία το 1968. Εκεί 

ίδρυσε το πακ της αντιδικτατορικής αντίστασης κι επέστρεψε στην Ελλάδα έναν μήνα μετά 

την μεταπολίτευση, στα μέσα Αυγούστου του 1974.
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Após três semanas fundou o partido pasok e doravante iniciou seu curso histórico 
na metapolitefsi: nas eleições de 1974 o pasok obteve 13% dos votos, em 1977 obteve 25% 
e em 1981 subiu para 48%. Foi o grande momento da “Mudança” e o ponto-de-partida 
do, talvez, mais frutífero mandato de Andreas Papandreou como primeiro-ministro. 
Os primeiros quatro anos de seu mandato foram notados pelo reconhecimento da 
Resistência Nacional, pela democratização das Forças Armadas e das Universidades, 
pela criação do Sistema Nacional de Saúde, pela modernização do Direito da Família, 
pela legalização do casamento civil e pelo voto aos 18 anos.

Após a segunda vitória eleitoral, em 1985, aprofundou ainda mais a democratização 
do Estado e a reforma pela igualdade dos direitos sociais, políticos e civis. Nesse 
contexto foram instituídos: abolição dos arquivos de segurança, o financiamento 
estatal dos partidos, abolição da cruz de preferência nas cédulas eleitorais, a cessação 
da discriminação com base em crenças políticas, a abolição das leis antidemocráticas 
no sindicalismo e a facilitação da ação sindical, o aumento gradual das aposentadorias, 
a extensão da semana de trabalho para cinco dias, as férias anuais de quatro semanas 
e a redução do tempo de serviço militar. Foram também os quatro anos de revisão da 
Constituição, da redução dos poderes do Presidente da República, da ruptura com 
Konstantinos Karamanlis e da presidência de Sartzetakis.

Foi a era da “criação e da reorganização”, como disse Telêmaco Chytiris, também 
um dos colaboradores mais próximos de Andreas Papandreou. “Foi a época” diz ele “na 
qual o mais simples cidadão sentiu que era livre e que pela primeira vez o Estado se 
importava com ele”. Foi um momento em que um grande número de pessoas saíram 
da margem, arranjaram emprego, educaram seus filhos, encontraram um caminho, 
a Resistência Nacional foi reconhecida, eles não sentiam mais medo, participavam 
publicamente do progresso; finalmente ganharam status social, hospitais, centros de 
saúde, assistência aos idosos, igualdade entre homens e mulheres, escolas, direitos 
trabalhistas e previdenciários, condições dignas de trabalho e férias, e muito mais”.

Foi também a era da grande redistribuição de renda, das rupturas com 
o establishment empresariado que existia antes da ditatura dos coronéis, das 
nacionalizações massivas. Por causa da redistribuição, e dessa política econômica, 
Andreas Papandreou foi fortemente criticado pelos seus adversários, que o culpavam, 
por um lado, pela erosão da base fiscal do país devido ao acúmulo de dívidas elevadas e, 
por outro lado, pela corrupção do Estado induzida pelo partido através do recrutamento 
massivo e do desperdício de dinheiro público.

Τρεις εβδομάδες αργότερα ίδρυσε το πασοκ και από εκεί ξεκίνησε η ιστορική 

μεταπολιτευτική πορεία του: στις εκλογές του 1974 το πασοκ πήρε το 13% των ψήφων, το 

1977 πήρε 25% και το 1981 εκτοξεύτηκε στο 48%. Ήταν η μεγάλη στιγμή της «Αλλαγής» και η 

αφετηρία της πιο γόνιμης ίσως πρωθυπουργικής θητείας του Ανδρέα Παπανδρέου. Η πρώτη 

τετραετία της διακυβέρνησής του καταγράφηκε για την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης, 

τον εκδημοκρατισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Πανεπιστημίων, την δημιουργία του 

εσυ, τον εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου, την νομιμοποίηση του πολιτικού γάμου,  

την ψήφο στα 18.  

Μετά την δεύτερη εκλογική νίκη, του 1985, προχώρησε σε μεγαλύτερο βάθος ο 

εκδημοκρατισμός του κράτους και η αποκατάσταση της ισονομίας και της ισοπολιτείας.  

Τότε θεσμοθετήθηκαν η κατάργηση των φακέλων της ασφάλειας, η κρατική χρηματοδότηση 

των κομμάτων, η κατάργηση του σταυρού προτίμησης, η παύση των διακρίσεων με βάση τις 

πολιτικές πεποιθήσεις, η κατάργηση των αντιδημοκρατικών νόμων στο συνδικαλισμό και η 

διευκόλυνση της συνδικαλιστικής δράσης, η σταδιακή αύξηση των συντάξεων, η επέκταση της 

πενθήμερης εργασίας, η ετήσια άδεια τεσσάρων εβδομάδων και η μείωση της στρατιωτικής 

θητείας. Εκείνη ήταν επίσης η τετραετία της αναθεώρησης του Συντάγματος, της μείωσης των 

εξουσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας, της ρήξης με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και της 

προεδρίας Σαρτζετάκη.

Ήταν η εποχή των «ανακατατάξεων και της δημιουργίας», όπως έχει πει ο Τηλέμαχος 

Χυτήρης, επίσης από τους στενότερους συνεργάτες του Ανδρέα Παπανδρέου. «Ήταν η εποχή», 

όπως λέει, «που κι ο πιο απλός πολίτης ένιωθε ότι είναι ελεύθερος κι ότι για πρώτη φορά 

στη ζωή του το κράτος νοιάζεται γι’ αυτόν. Είναι η εποχή που μεγάλα πλήθη βγήκαν από το 

περιθώριο, έφτιαξαν μια δουλειά, σπούδασαν τα παιδιά τους, βρήκαν την περπατησιά τους, 

αναγνωρίστηκε η Εθνική Αντίσταση, δεν φοβούνταν πια, συμμετείχαν δημόσια στις εξελίξεις, 

επιτέλους απέκτησαν κοινωνική υπόσταση, είχαν νοσοκομεία, κέντρα υγείας, φροντίδα για 

τους γέρους, ισότητα γυναικών-ανδρών, σχολεία, δικαιώματα στη δουλειά και στη σύνταξη, 

αξιοπρεπείς όρους εργασίας και αδειών και τόσα άλλα».

Ήταν επίσης η εποχή της μεγάλης εισοδηματικής αναδιανομής, των ρήξεων με το 

προδικτατορικό επιχειρηματικό κατεστημένο, των μαζικών εθνικοποιήσεων. Για εκείνη την 

αναδιανομή, και για εκείνη την οικονομική πολιτική ο Ανδρέας Παπανδρέου επικρίθηκε έντονα 

από τους αντιπάλους του, που τού χρέωσαν αφενός την διάβρωση της δημοσιονομικής βάσης 

της χώρας μέσω της συσσώρευση υψηλών χρεών και αφετέρου την κομματική άλωση του 

κράτους με μαζικές προσλήψεις και σπατάλη δημοσίου χρήματος.
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Os números mostram que a dívida pública em 1980 era de 40% do PIB e havia 

atingido 80% em 1990. Revelam também que no período 1981-1989 o padrão de vida 

dos gregos melhorou significativamente: a renda real per capita aumentou de 13.443 

dólares em 1981  para 14.148 dólares em 1989, ou seja, houve um aumento cumulativo 

de 5,2%. No segundo mandato do governo Papandreou, de 1993 até 1996, houve uma 

clara mudança de políticas fiscais expansionistas para a estabilização, com forte 

crescimento real do pib e uma grande queda da inflação.

O certo é que o Andreas Papandreou  ganhou a aposta e conseguiu promover 

o pasok como o partido dos “desprivilegiados” com dois movimentos básicos –  

os generosos aumentos para o mundo do trabalho nos primeiros anos de seu governo e 

a distribuição de abundantes recursos da cee  para os agricultores. De fato, foi ele que 

ganhou esses recursos numa batalha histórica nos conselhos de cúpula europeia: em 

março de 1985 ele havia ameaçado vetar a adesão da Espanha e de Portugal na cee se 

a Grécia e o Sul da Europa, não recebessem os Programas Integrados do Mediterrâneo 

–, os chamados ipps, que constituíram a pedra angular da política estrutural da União 

Europeia, dos Fundos de Coesão e do Delors Package. Foi então que François Mitterrand 

o elogiou como um “jogador político”, e  Margaret Thatcher disse: “Eu nunca simpatizei 

com ele, mas ele jamais deixou a cúpula sem conseguir algo para seu país”.

Conforme a abordagem de Kostas Laliotis, foi a forma que o Andreas Papandreou 

lançou um “colete salva-vidas” aos gregos para que eles não se afogassem nas águas 

profundas da Europa: “Sem dúvida”, ele escreve “temos a obrigação de reconhecer que 

Konstantinos Karamanlis  teve a iniciativa historicamente justificada e o sucesso em 

promover a assinatura de adesão da Grécia à cee em 1981”. Nesta época, Karamanlis 

havia dito: “tenho que jogar os gregos no mar para que possam aprender a nadar”. 

Porém, é fato indiscutível  que foram o Andreas Papandreou e o pasok, depois da 

esmagadora vitória de 1981 com a exigência  da “Mudança”, que deram os coletes salva-

vidas para que os gregos não se afogassem.  

Esta é a opinião daqueles que acreditaram na política externa europeia de Andreas 

Papandreou: perspicácia, ousadia e uma abordagem energética-promocional. Afinal, 

a maioria das pesquisas de opinião das últimas décadas o destacam como o  primeiro-

ministro que melhor lidou com as questões da política externa grega e com as relações 

greco-turcas. E juntamente com sua frase histórica “a Grécia pertence aos gregos”, 

Οι αριθμοί λένε ότι το δημόσιο χρέος βρισκόταν το 1980 στο 40% του αεπ και είχε 
φθάσει στο 80% το 1990. Λένε επίσης ότι την περίοδο 1981-1989 το βιοτικό επίπεδο των 
Ελλήνων βελτιώθηκε σημαντικά: το κατά κεφαλήν πραγματικό εισόδημα αυξήθηκε από 
13.443 δολάρια το 1981 σε 14.148 δολάρια το 1989, δηλαδή υπήρξε σωρευτική αύξηση 5,2%. 
Στην δεύτερη περίοδο, δε, της διακυβέρνησης Παπανδρέου, από το 1993 έως το 1996, 
υπήρξε σαφής στροφή από τις επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές στην σταθεροποίηση, 
με ισχυρή αύξηση του πραγματικού αεπ και μεγάλη πτώση του πληθωρισμού.

Το βέβαιο είναι πως ο Ανδρέας Παπανδρέου κατάφερε να κερδίσει το στοίχημα 
και να αναδείξει το πασοκ σε κόμμα των «μη προνομιούχων» με δύο βασικές κινήσεις –  
τις γενναίες αυξήσεις στον κόσμο της εργασίας στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του 
και την διανομή των άφθονων πόρων της εοκ προς τους αγρότες. Αυτούς τους πόρους, 
είναι η αλήθεια πως τους κέρδισε ο ίδιος σε μία από τις πλέον ιστορικές μάχες και συνόδους 
κορυφής της ευρωπαϊκής ιστορίας: τον Μάρτιο του 1985 είχε απειλήσει να μπλοκάρει με βέτο 
την ένταξη της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στην εοκ εάν η Ελλάδα, και ο ευρωπαϊκός 
νότος, δεν έπαιρναν τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα – τα γνωστά μοπ, που 

αποτέλεσαν και το θεμέλιο της διαθρωτικής πολιτικής της ε.ε., των ταμείων συνοχής και 
των Πακέτων Ντελόρ (Delors Package). Ήταν τότε που ο Φρανσουά Μιτεράν φέρεται να τον 
είχε αποθεώσει ως «πολιτικό gambler», και που η Μάργκαρετ Θάτσερ έλεγε ότι «δεν τον 
συμπάθησα ποτέ, αλλά ποτέ δεν έφευγε από σύνοδο κορυφής χωρίς να πάρει κάτι για την 
χώρα του». 

Κατά την προσέγγιση του Κώστα Λαλιώτη, ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Ανδρέας 
Παπανδρέου έδωσε «σωσίβιο» στους Έλληνες για να μην πνιγούν στα βαθιά ευρωπαϊκά 
νερά: «Αναμφίβολα», γράφει, «οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι στον Κωνσταντίνο 
Καραμανλή ανήκει η ιστορικά δικαιωμένη πρωτοβουλία και η επιτυχία να προωθήσει το 
1981 την υπογραφή της ένταξης της Ελλάδας στην εοκ.  Τότε είχε πει ότι «πρέπει να ρίξω 
τους Έλληνες στη θάλασσα για να μάθουν να κολυμπούν». Είναι όμως αναμφισβήτητο 
γεγονός ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου και το πασοκ, μετά τη συντριπτική νίκη του 1981 με 
το παλλαϊκό αίτημα της Αλλαγής, έδωσαν τα σωσίβια στους Έλληνες για να μην πνιγούν.

Αυτοί είναι η οπτική όσων πιστώνουν στην ευρωπαϊκή και εξωτερική πολιτική 
του Ανδρέα Παπανδρέου: ενόραση, τόλμη και ενεργητική-προωθητική προσέγγιση.  
Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις των τελευταίων δεκαετών, άλλωστε, τον αναδεικνύουν ως 
τον έλληνα πρωθυπουργό που χειρίστηκε καλύτερα τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και 
τα ελληνοτουρκικά. Και, μαζί με την ιστορική φράση του «η Ελλάδα ανήκει στους  Έλληνες», 
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registraram como sendo  a mais forte impressão na memória coletiva a crise de 1987 
– o punho político e o risco com o qual a opinião pública o credita por ter gerenciado 
a crise do “Sismik” em condições de prontidão para guerra, forçando o primeiro-
ministro turco Turgut Ozal a desistir. Logo em seguida, sucedeu-se a reunião de Davos 
e a doutrina da “não guerra” – doutrina esta que, afinal, provocou um otimismo de 
curta duração para as relações greco-turcas.

Mas existe a outra perspectiva, aquela que nos lembra das grandes contradições 
e inconsistências entre a retórica pré-eleitoral  de Andreas Papandreou e a política 
externa que seguiu como primeiro-ministro – a distância entre os slogans pré-eleitorais 
a favor da saída da cee e da otan e os subsequentes equilíbrios e alianças com o 
Ocidente. Sobre isto, e sobre as contradições, aparentes ou não, de Andreas Papandreou, 
a avaliação feita por Giorgos Delastik em Kathimerini pode ter o seu próprio valor: 
“Constantemente tenta-se” diz ele “se fazer uma comparação das declarações radicais 
de Papandreou nas grandes questões (otan, cee, relações com eua) com a política da 
não-implementação das mesmas que ele seguiu como primeiro-ministro. Isto prova, 
sem sombra de dúvida, a inconsistência entre as palavras e os atos. Mas a questão 
permanece: Por que as massas continuaram a seguir o fundador do pasok, apesar de 
sua gritante inconsistência? A resposta é que o radicalismo no discurso, no período 
da Metapolitefsi, não refletia os sentimentos reais correspondentes da maioria do povo 
grego”. 

Assim como os partidários do pasok contentaram-se em melhorar sua condição 
econômica ao invés do  prometido “socialismo”, da mesma forma na política externa se 
contentaram com uma política de “dignidade nacional” em vez de uma ruptura total com 
as instituições do Ocidente. Além disso, quanto mais se expandia a influência eleitoral 
do pasok para além do estreito ciclo inicial dos radicais socialistas, mais diminuía 
a média das exigências de mudanças radicais entre seus eleitores. Paralelamente, 
Papandreou realizou muitas  coisas que satisfaziam as reduzidas exigências, para não 
dizer que as superavam.  

Dentre os primeiros-ministros gregos, ele foi: o primeiro que visitou o Chipre; 
que bloqueou os comunicados da otan; que deu as boas-vindas ao primeiro premier 
soviético que visitou a Grécia; que se confrontou verbalmente com Washington sobre 
a questão da instalação de mísseis americanos Pershing ii e Cruz na Europa,  sobre a  
Polônia de Jaruzelski, sobre as relações com Kadafi; e que incomodou a cee ao exigir 
e obter elevados fundos para  os agricultores gregos.

καταγράφουν ως πιο ισχυρό αποτύπωμα στην συλλογική μνήμη την κρίση του 1987  
– την πολιτική πυγμή και το ρίσκο με το οποίο του πιστώνει η κοινή γνώμη ότι διαχειρίστηκε 
την κρίση του «Σισμίκ» σε συνθήκες πολεμικής ετοιμότητα αναγκάζοντας τον τούρκο 
πρωθυπουργό Τουργκούτ Οζάλ σε αναδίπλωση. Λίγο αργότερα ακολούθησε η συνάντηση 
του Νταβός και το δόγμα του «μη πολέμου» – ένα δόγμα, που πυροδότησε βραχύβια τελικά 
αισιοδοξία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Υπάρχει όμως και η άλλη οπτική, εκείνη που θυμίζει τις μεγάλες αντιφάσεις και 
ασυνέπειες ανάμεσα στην προεκλογική ρητορική του Ανδρέα Παπανδρέου και στην 
εξωτερική πολιτική που άσκησε ως πρωθυπουργός – την απόσταση από τα προεκλογικά 
συνθήματα υπέρ της εξόδου από την εοκ και το νατο  και τις μετέπειτα ισορροπίες 
και συμμαχίες με την Δύση.  Επ’ αυτού, και επί των, φαινομενικών ή μη, αντιφάσεων 
του Ανδρέα Παπανδρέου έχει ίσως την δική της αξία η αποτίμηση που έκανε, το 2006,  
ο Γιώργος Δελαστίκ στην Καθημερινή: «Συχνά επιχειρείται», έγραφε, «μια σύγκριση των 
ριζοσπαστικών διακηρύξεων του A. Παπανδρέου στα κορυφαία θέματα (nato, eok, 
σχέσεις με ηπα) με την πολιτική μη υλοποίησής τους που ακολούθησε ως πρωθυπουργός. 
Αποδεικνύεται έτσι πέραν πάσης αμφιβολίας η ασυνέπεια λόγων και έργων. Συνεχίζει  
να αιωρείται όμως το ερώτημα: Γιατί οι μάζες συνέχιζαν να ακολουθούν τον ιδρυτή 
του πασοκ παρά την κραυγαλέα ασυνέπειά του; Η απάντηση είναι πως ο φραστικός 
ριζοσπαστισμός της μεταπολίτευσης δεν αντανακλούσε αντίστοιχες πραγματικές διαθέσεις 
της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού».

Όπως οι οπαδοί του πασοκ αρκέστηκαν στη βελτίωση της οικονομικής τους 
κατάστασης αντί του υπεσχημένου «σοσιαλισμού», έτσι και στην εξωτερική πολιτική 
τούς ήταν αρκετή μια πολιτική «εθνικής αξιοπρέπειας» αντί μιας συνολικής ρήξης με τους 
θεσμούς της Δύσης. Άλλωστε, όσο διευρυνόταν η εκλογική απήχηση του πασοκ πέρα από 
τον αρχικό στενό κύκλο των σοσιαλιστών ριζοσπαστών, τόσο μειωνόταν ο μέσος όρος των 
απαιτήσεων ριζικών αλλαγών των ψηφοφόρων του. Εκ παραλλήλου, ο A. Παπανδρέου 
έκανε πολλά πράγματα που ικανοποιούσαν, αν όχι υπερέβαιναν, τις μειωμένες απαιτήσεις.

Υπήρξε ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που: επισκέφθηκε την Κύπρο, μπλοκάρισε 
ανακοινωθέντα του nato, υποδέχθηκε τον πρώτο Σοβιετικό πρωθυπουργό που επισκέφθηκε 
την Ελλάδα, συγκρούστηκε φραστικά με την Ουάσιγκτον για το θέμα της εγκατάστασης 
αμερικανικών πυραύλων Πέρσινγκ 2 και Κρουζ στην Ευρώπη, για την Πολωνία του 
Γιαρουζέλσκι, για τις σχέσεις με τον Καντάφι; και που αναστάτωσε την εοκ ζητώντας και 
πετυχαίνοντας περισσότερα κονδύλια για τους Έλληνες αγρότες.



Se os acontecimentos anteriormente descritos forem combinados com o 
reconhecimento da Resistência Nacional, com as enormes mudanças no aparato 
estatal etc., fica evidente o âmbito de ações de Papandreou, que foi consagrado, pelo 
menos na consciência da metade dos gregos, como modelador dos rumos do país nos 
últimos vinte anos do século xx, continuando a influenciá-lo até depois de sua morte. 

Ανδρέας 

Παπανδρέου 

το 1968. 

Andreas 

Papandreou 

em 1968.

Ο Παπανδρέου το 1968 σε 

αντιδικτατορική συγκέντρωση 

στο Άμστερνταμ.

Papandreou em 1968, em 

um comício antiditadura em 

Amsterdã.

Αν αυτά συνδυασθούν με την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης, τις τεράστιας 
έκτασης αλλαγές στον κρατικό μηχανισμό κ.λπ., καθίσταται σαφέστερο το πλαίσιο των 
πράξεων του A. Παπανδρέου που τον κατοχύρωσαν στη συνείδηση τουλάχιστον των μισών 
Ελλήνων ως διαμορφωτή της πορείας της χώρας την τελευταία εικοσαετία του 20ού αιώνα, 
επηρεάζοντάς την ακόμη και μετά τον θάνατό του.



377376

GRÉCIA – UNIÃO EUROPEIA: 40 ANOS JUNTOS  
DE OLHO NO FUTURO

Niovi Ringou

A história do novo Estado grego começou como parte da realidade europeia e 
das mudanças trazidas pelas Guerras Napoleônicas, pela Revolução Francesa e,  
um pouco antes, pelo Iluminismo. O Brasil, por sua vez, também foi influenciado pelos 
acontecimentos na Europa para decretar a sua Independência do Império Português 
em 1822. Esse ano, os 200 anos desde a Revolução de 1821, vêm de encontro à história 
mais recente da República Helênica, ou seja, aos 40 anos desde a entrada do país no 
grupo europeu como membro integral. Na verdade, o ano que atravessamos é aquele 
em que a Paligenesia – “Revolução na Rumélia” – do Estado grego, sobre a qual foi 
baseada a formação do Novo Estado grego, vai de encontro à identidade pós-guerra 
do país, cuja garantia foi, e ainda é, sua inserção na realidade europeia moderna,  
da maneira como se deu ao serem superadas as rupturas e a Segunda Guerra Mundial. 

A entrada do país em 1981 na, então, cee e, agora, na União Europeia (ue),  
bem como a sua adesão à zona do euro pouco antes do início do século xxi, conferiu ao 
país um novo impulso para enfrentar os desafios da época. Durante todo esse período 
a Grécia se beneficiou como membro da ue, e muito contribui, em via de mão dupla, 
para o ambiente europeu.

Até antes de sua adesão, a Grécia era um país completamente diferente.  
Os fundos europeus desempenharam um papel decisivo na transformação do nosso  
país nos últimos 40 anos, alinhando-o a todos os desenvolvimentos modernos da  
Europa. Estima-se que, durante esse período, um total de aproximadamente 200 bilhões 
de euros foram injetados no país, sem os quais projetos como o metrô de Atenas, a ponte 
Rio-Antirio, os novos eixos rodoviários, a promoção de nosso patrimônio cultural,  
a exploração de nossos sítios arqueológicos, entre outras realizações, não teriam sido 
possíveis. Graças a esses fundos foram criados inúmeros programas de apoio aos 

ΕΛΛΑΔΑ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: 40 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ 
ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Νιόβη Ρίγκου

Η ιστορία του νέου ελληνικού κράτους ξεκίνησε ως μέρος της Ευρωπαϊκής πραγματικότητας 

και των αλλαγών που έφεραν σε αυτήν οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι, η Γαλλική Επανάσταση και 

ο Διαφωτισμός νωρίτερα. Αντίστοιχη επίδραση είχαν οι εξελίξεις στην Ευρώπη και για την 

Βραζιλία που το 1822 ανεξαρτητοποιήθηκε από την Αυτοκρατορία της Πορτογαλίας. Φέτος τα 

200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 έρχονται να συναντηθούν με την ακόμα πιο πρόσφατη 

ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας, δηλαδή με τα 40 χρόνια από την ένταξη της χώρας στην 

ευρωπαϊκή οικογένεια ως πλήρους μέλους. Στην ουσία το έτος που διανύουμε είναι αυτό που 

η παλιγγενεσία του Ελληνικού έθνους πάνω στην οποία βασίστηκε η συγκρότηση του νέου 

ελληνικού κράτους, συναντά την μεταπολεμική δημοκρατική ταυτότητα της χώρας, για την 

οποία εγγύηση αποτέλεσε και αποτελεί η ένταξή της στην σύγχρονη Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, 

όπως αυτή προέκυψε από το ξεπέρασμα των διχασμών και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Η ένταξη της χώρας το 1981 στην τότε εοκ και σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση (εε), όπως 

και η ένταξή της στην ευρωζώνη λίγο πριν την αυγή του 21ου αιώνα, έδωσαν στην χώρα μια 

νέα ώθηση για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής. Όλο αυτό το διάστημα η Ελλάδα 

ως κράτος μέλος της εε έχει ωφεληθεί και αντίστοιχα έχει προσφέρει πολλά και η ίδια στην 

ευρωπαϊκή οικογένεια. 

Μέχρι πριν την ένταξή της η Ελλάδα ήταν μια εντελώς διαφορετική χώρα. Τα ευρωπαϊκά 

κονδύλια έπαιξαν καθοριστικό ρόλο  στη μεταμόρφωση της χώρας μας τα τελευταία 40 χρόνια 

ευθυγραμμίζοντάς την με όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο. Υπολογίζεται 

πως συνολικά, την χρονική περίοδο αυτήν, έχουν εισρεύσει περίπου 200 δις ευρώ στην χώρα, 

χωρίς τα οποία έργα όπως το μετρό της Αθήνας, η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου οι νέοι οδικοί άξονες, 

η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η αξιοποίηση των αρχαιολογικών μας χώρων 

και πολλά άλλα δε θα είχαν γίνει πραγματικότητα. Τα κονδύλια αυτά μέσω μιας πληθώρας 

προγραμμάτων στήριξαν τους αγρότες μας, τους ανέργους, βοήθησαν τις μικρές επιχειρήσεις 
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nossos agricultores, aos desempregados e às pequenas empresas, permitindo que se 
mantivessem erguidos, e continuassem a crescer. Além disso, possibilitaram que as 
gerações mais jovens, alunos e estudantes, entrassem em contato com outros contextos 
culturais e políticos, e entendessem com mais profundidade os valores europeus e o 
que nos une enquanto comunidade com a ue.

A União Europeia e suas instituições, desde a sua concepção como ideia 
na Declaração de Robert Schuman, tem, até hoje, como principal preocupação  
melhorar as condições de vida de todos os cidadãos europeus, independentemente  
das exclusões e discriminações sociais. Esta é a perspectiva que guia as decisões políticas 
tomadas e, ao mesmo, desempenhadas coletivamente. A união, em todos os níveis,  
dos Estados-Membros numa organização supranacional garante que as regras sejam 
respeitadas, o que, por sua vez, reduz as desigualdades entre os Estados-Membros e 
dentro deles. Os projetos financiados pela União Europeia na Grécia foram alterados, 
micro e macroscopicamente, em quase todas as regiões do país. Desde grandes obras 
para melhoria do transporte e do tráfego de mercadorias e pessoas, até obras de melhoria 
no ensino e na regulamentação da economia local em benefício das comunidades, 
 a ue se faz presente há décadas.

Nesse momento difícil em que nos encontramos hoje, decorrente da pandemia 
covid-19 – que vem constantemente alterando a situação estabelecida que permitiria 
aos Estados-Membros voltarem à normalidade –, a União e suas instituições visam, 
mais uma vez, melhorar o cotidiano dos cidadãos e das novas gerações, com foco 
no enfrentamento dos desafios atuais e futuros. A fim de encarar imediatamente,  
e da melhor maneira possível, a crise da saúde e suas consequências, a Comunidade 
Europeia e as demais instituições europeias agiram com plena consciência sobre 
a urgência da situação, superando muitos obstáculos do passado. O importante 
trabalho realizado no âmbito da saúde do lado da ue – que, convém lembrar, é uma 
área onde a elaboração de políticas tem sido tradicionalmente da responsabilidade 
de cada Estado-Membro e governos – não se limita ao evento histórico da aquisição 
conjunta de vacinas. A decisão sobre ativação da Cláusula Geral de Salvaguarda do  
Pacto de Estabilidade e Crescimento, para que os Estados-Membros tenham a flexibilidade 
orçamentária necessária para lidar com a crise da pandemia em termos sanitários e 
financeiros, provou mais uma vez que a prioridade da União é, em nível real e material, 
os cidadãos da Europa. O papel que se espera que desempenhem na regeneração da 
Grécia, mas também de outros países membros, está totalmente alinhado com o Plano 
de Recuperação e Resiliência.

όχι μόνο να σταθούν στα πόδια τους αλλά και να αναπτυχθούν. Επιπλέον έδωσαν την δυνατότητα 

στις νεότερες γενιές, τους μαθητές και τους φοιτητές, να έρθουν σε επαφή με άλλα πολιτισμικά 

και πολιτικά πλαίσια και να κατανοήσουν σε βάθος τις ευρωπαϊκές αξίες και το τι είναι αυτό που 

μας δένει ως κοινότητα ως εε. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θεσμοί της, από την σύλληψή της ως ιδέας με την 

Διακήρυξη του Robert Schuman μέχρι και σήμερα έχουν ως βασικό τους μέλημα την βελτίωση 

των όρων διαβίωσης όλων των Ευρωπαίων πολιτών πέρα από αποκλεισμούς και διαιρέσεις.  

Είναι το ενωτικό αυτό όραμα που καθοδηγεί τις πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται  

συλλογικά και που αποδίδουν επίσης συλλογικά. Η ένωση των κρατών μελών σε όλα τα 

επίπεδα σε έναν υπερεθνικό οργανισμό, διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων που με την 

σειρά της μειώνει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και εντός τους. Τα έργα που 

χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα έχουν αλλάξει σε μικροσκοπικό, 

αλλά και σε μακροσκοπικό επίπεδο σχεδόν όλες τις περιοχές της χώρας. Από τα μεγάλα έργα για 

καλύτερες μεταφορές και μετακινήσεις εμπορευμάτων και ανθρώπων, έως τα έργα αναβάθμισης 

της εκπαίδευσης και ρύθμισης της τοπικής οικονομίας προς όφελος των κοινοτήτων, η εε είναι 

παντού παρούσα εδώ και δεκαετίες.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που βρισκόμαστε σήμερα με την πανδημία της Covid-19 –  

να ανατρέπει συνεχώς τα δεδομένα που θα επέτρεπαν στα κράτη μέλη να επιστρέψουν 

σε μια ομαλότητα –, η Ένωση και οι θεσμοί της στοχεύουν και πάλι στην αναβάθμιση της  

καθημερινότητας των πολιτών και των νέων γενεών, εστιάζοντας στην αντιμετώπιση των 

τωρινών αλλά και των μελλοντικών προκλήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και οι υπόλοιποι 

ευρωπαϊκοί θεσμοί, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

η υγειονομική κρίση και οι συνέπειες της έδρασαν με πλήρη συναίσθηση του επείγοντος της 

κατάστασης, ξεπερνώντας πολλές αγκυλώσεις του παρελθόντος. Η σημαντική δουλειά που 

έγινε σε επίπεδο υγείας από την πλευρά της εε – το οποίο υπενθυμίζεται ότι είναι ένα πεδίο 

που η άσκηση πολιτικής αφορά παραδοσιακά τα κράτη μέλη ξεχωριστά και τις κυβερνήσεις 

– δεν εξαντλείται στο – ιστορικής σημασίας – γεγονός της κοινής προμήθειας εμβολίων. Η 

απόφαση για ενεργοποίηση της Γενικής Ρήτρας Διαφυγής, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να έχουν 

την δημοσιονομική ευελιξία που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουν την κρίση της πανδημίας σε 

υγειονομικό και οικονομικό επίπεδο, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι η προτεραιότητα της Ένωσής 

μας είναι σε πραγματικό, υλικό επίπεδο οι πολίτες της Ευρώπης. Ο ρόλος που αναμένεται να 

διαδραματίσουν στην αναγέννηση της Ελλάδας, αλλά και των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών, 

το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με αυτό. 
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Nesse mesmo contexto, é claro, se insere o importante esforço a nível europeu 
para combater as mudanças climáticas. O Acordo Verde Europeu, juntamente com o  
Plano de Recuperação e Resiliência, bem como todos os outros meios financeiros 
disponíveis aos Estados-Membros, cumprem todas as condições para se tornarem 
os pilares básicos não apenas de uma recuperação temporária, mas de crescimento 
sustentável e duradouro, amigo do meio ambiente e das gerações futuras. O nome dado 
à Next Generation eu não foi por acaso. A ue, o principal garantidor da democracia e 
do Estado de Direito na Europa e fora dela, deseja que a próxima geração de europeus 
possa viver com as mesmas condições, ou ainda melhores, que as anteriores. Deseja 
garantir que uma união baseada na igualdade, liberdade, solidariedade, segurança, 
prosperidade e paz possa permanecer ao longo do tempo para os seus cidadãos.  
Até hoje, tivemos na Grécia muitas conquistas relacionadas tanto ao âmbito europeu 
como ao âmbito local. Podemos sempre fazer mais. Assim faremos, aprendendo com 
os erros do passado, mas também com nossos êxitos. Espera-se também que uma outra 
grande iniciativa, que está em plena expansão, possa contribuir significativamente:  
a Conferência sobre o Futuro da Europa (cofe). São os cidadãos que determinarão  
o nosso futuro no âmbito da família europeia.

Η σημαία της 

Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.

Bandeira da  

União Europeia.

Η σημαία της 

Ελλάδας.

Bandeira da  

Grécia.

Στο ίδιο πλαίσιο φυσικά εντάσσεται η σημαντική προσπάθεια που γίνεται σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 

σε συνδυασμό με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και όλα τα υπόλοιπα 

χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν τα κράτη μέλη στην διάθεσή τους, έχουν όλες τις 

προδιαγραφές για να γίνουν βασικοί πυλώνες όχι μόνο μιας πρόσκαιρης ανάκαμψης, αλλά 

μιας βιώσιμης και διαρκούς ανάπτυξης, φιλικής προς το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές.  

To Next Generation eu δεν ονομάστηκε τυχαία έτσι. Η εε, ο βασικός εγγυητής της Δημοκρατίας 

και του κράτους Δικαίου στον ευρωπαϊκό χώρο και πέρα από αυτόν, θέλει η επόμενη γενιά 

των Ευρωπαίων να μπορεί να ζήσει το ίδιο και καλύτερα από την προηγούμενη. Θέλει  

να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει στο διηνεκές, για τους πολίτες της, μια ένωση ισότητας, 

ελευθερίας, αλληλεγγύης, ασφάλειας, ευμάρειας και ειρήνης. Μέχρι σήμερα έχουμε πετύχει 

πολλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα. Μπορούμε πάντα  

να κάνουμε περισσότερα. Θα τα κάνουμε, μαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος, αλλά 

και από τις επιτυχίες μας. Σε αυτό εξάλλου αναμένεται να βοηθήσει ιδιαίτερα και η άλλη 

μεγάλη πρωτοβουλία που βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης 

(cofe). Οι πολίτες είναι αυτοί που θα καθορίσουν το μέλλον όλων μας μέσα στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής οικογένειας. 
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200 ANOS DA GRÉCIA & A DIÁSPORA GREGA

Alexander Kitroeff

Houve muitas referências à diáspora grega durante as celebrações do 200º aniversário 
da Revolução Grega de 1821. E com razão, pois a revolução foi preparada pela “Φιλική 
Εταιρεία” / “Sociedade dos Amigos” fundada por comerciantes gregos estabelecidos 
na cidade de Odessa, no Mar Negro, no início do século xix. Mesmo antes disso, os 
intelectuais gregos da diáspora haviam sugerido algumas vias pelas quais os gregos 
poderiam inspirar-se para conquistar a independência nacional frente ao Império 
Otomano, por meio de ideias do Iluminismo europeu contidas nas mensagens das 
revoluções da América, em 1776, e da França, em 1789. 

No entanto, nos dois séculos seguintes, a diáspora desempenhou um papel 
importante na história da Grécia. Antes de tudo, os milhares de gregos que migraram 
de um país pobre, incapaz de atender às suas necessidades e às suas ambições, 
criaram comunidades vigorosas no exterior, dando-lhes uma presença global. Em 
segundo lugar, a diáspora grega foi capaz de ajudar a Grécia – material, política e 
psicologicamente – a enfrentar momentos de grande dificuldade em tempos de guerra 
e desastres naturais. E em terceiro lugar, os gregos da diáspora que retornaram à sua 
pátria pela força ou voluntariamente, contribuíram muito, e diretamente, para o seu 
desenvolvimento econômico, científico e cultural.

O percurso do fenômeno da diáspora grega através do tempo pode ser dividido 
em 5 grandes períodos. O primeiro período foi anterior a 1821, quando grandes 
comunidades comerciais foram estabelecidas no Mediterrâneo, na Europa Central ao 
longo do Danúbio e no Mar Negro. O segundo foi o século xix, após 1821, quando 
mercadores e pequenos comerciantes migraram para o Mediterrâneo Oriental, Esmirna 
e especialmente para o Egito. O número de imigrantes gregos continuou aumentando 
até a Primeira Guerra Mundial, tornando o Egito uma das maiores comunidades gregas 
da diáspora. O terceiro período estende-se desde o final do século xx até a Segunda 
Guerra Mundial, e diz respeito principalmente à migração em massa das populações 
rurais para os Estados Unidos até a década de 1920. O quarto período começou após a 

200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

Αλέξανδρος Κιτροέφ

Έγιναν πολλές αναφορές στην Ελληνική διασπορά στη διάρκεια των εορτασμών για τα 200 

χρόνια από την Ελληνική επανάσταση του 1821. Και δικαιολογημένα, διότι την επανάσταση 

την προετοίμασε η Φιλική Εταιρεία που ίδρυσαν Έλληνες έμποροι που είχαν εγκατασταθεί 

στη πόλη Οδησσό στη Μαύρη Θάλασσα στις αρχές του 19ου αιώνα. Και πιο πριν, Έλληνες 

διανοούμενοι στη διασπορά είχαν προτείνει τρόπους με τους οποίους οι Έλληνες θα 

μπορούσαν να εμπνευστούν από τις ιδέες  του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και τα μηνύματα 

των επαναστάσεων στην Αμερική το 1776 και τη Γαλλία το 1789 και να κερδίσουν την εθνική 

τους ανεξαρτησία από την Οθωμανική αυτοκρατορία. 

Αλλά και στους δύο αιώνες που ακολούθησαν, η διασπορά έπαιξε μεγάλο ρόλο στην 

ιστορία της Ελλάδας. Κατά πρώτο λόγο οι χιλιάδες Έλληνες που έφυγαν από μια φτωχή χώρα 

που δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τα οράματα τους δημιούργησαν στιβαρές 

κοινότητες στο εξωτερικό που έδωσαν στους Έλληνες μια παγκόσμια παρουσία. Και κατά 

δεύτερο λόγο, η ελληνική διασπορά μπόρεσε να βοηθήσει την Ελλάδα, υλικά, πολιτικά αλλά 

και ψυχολογικά να αντιμετωπίσει στιγμές μεγάλης δυσκολίες σε καιρούς πολέμων και φυσικών 

καταστροφών. Και κατά τρίτο λόγο Έλληνες της διασποράς επέστρεψαν στη πατρίδα τους 

είτε αναγκαστικά είτε οικειοθελώς και βοήθησαν πολύ άμεσα την οικονομική, επιστημονική 

και πολιτισμική της ανάπτυξη.

H διαδρομή του φαινομένου της ελληνικής διασποράς μέσα στο χρόνο μπορεί να 

χωρισθεί σε 5 μεγάλες περιόδους. Η πρώτη είναι η περίοδος πριν το 1821 όταν δημιουργήθηκαν 

κυρίες εμπορικές κοινότητες στη Μεσόγειο, στη Κεντρική Ευρώπη κατά μήκος του Δούναβη, 

και στη Μαύρη Θάλασσα. Η δεύτερη είναι τον 19ο αιώνα μετά το 1821, όπου μεταναστεύουν 

έμποροι και μικρέμποροι στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Σμύρνη και ιδίως στην Αίγυπτο. Εκεί 

θα συνεχιστεί η αύξηση του αριθμού των Ελλήνων μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και θα 

γίνει μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές κοινότητες της διασποράς. Η τρίτη περίοδος είναι 

από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και αφορά κυρίως τη μαζική 

μετανάστευση αγροτικών πληθυσμών στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι τη δεκαετία του 1920. 
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Segunda Guerra Mundial, principalmente nos anos 50,  estendendo-se até 1974, quando 
a restauração da democracia na Grécia gerou uma redução dos fluxos migratórios 
para o exterior. Neste período foram estabelecidas grandes comunidades de gregos na 
Austrália, no Canadá e na Alemanha, com cerca de 350.000 pessoas cada uma, e um 
aumento do número de gregos nos Estados Unidos. O quinto e último período é o mais 
recente, e diz respeito à chamada "fuga de cérebros", ou seja,  o êxodo da Grécia de 
cerca de 400.000 jovens, em sua grande maioria instruídos, que procuraram trabalho 
principalmente em países da Europa Ocidental.

Em todos esses cinco períodos há certas características comuns dentre os 
gregos diaspóricos. Talvez a mais importante das semelhanças partilhadas consista na 
organização em associações comunitárias, organizações dirigidas e financiadas por 
expatriados ricos. Tais associações supervisionavam igrejas ortodoxas gregas, escolas 
e outras instituições comunitárias, como orfanatos e lares de idosos. Em torno dessas 
instituições desenvolveram-se outras associações: esportivas, profissionais, culturais 
e caritativas. Começando pelas escolas, todas elas contribuíram para aproximar os 
gregos e fortalecer os laços entre eles. Em outras palavras, tais associações criaram e 
mantiveram o senso identitário grego nas comunidades diaspóricas.

Uma segunda característica comum dos gregos da diáspora era que eles não 
só mantinham sua identidade, mas também se identificavam com os seus lugares de 
origem e com o Estado grego. O resultado foi um enorme número de benfeitorias e 
doações que os imigrantes fizeram tanto para suas vilas / aldeias ou ilhas quanto para 
o Estado. 

Uma terceira característica compartilhada foi a de que, embora mantivessem sua 
identidade grega, eles também se adaptaram e integraram-se aos países onde haviam 
se estabelecido. Assimilaram o quanto precisavam para serem aceitos e adquirirem 
um status elevado, e muitos deles tornaram-se membros da elite política ou econômica 
local.

Todas essas características gerais da diáspora grega podem ser reveladas com 
mais detalhes por meio de duas das mais fortes e importantes comunidades gregas da 
diáspora: os gregos do Egito e os gregos dos Estados Unidos da América.

Η τέταρτη περίοδος αρχίζει μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως τη δεκαετία του 1950 

και εκτείνεται μέχρι το 1974 όταν η αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα έφερε 

και την ελάττωση των ροών προς το εξωτερικό. Αυτή τη περίοδος δημιουργήθηκαν μεγάλες 

κοινότητες Ελλήνων στην Αυστραλία, τον Καναδά και τη Γερμανία, με περίπου 350.000 άτομα 

η κάθε μία, και αυξήθηκε και ο αριθμός των Ελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πέμπτη 

και τελευταία περίοδος είναι η πιο πρόσφατη και αφορά το λεγόμενο “brain drain” την έξοδο 

από την Ελλάδα περίπου 400.000 νέων, ως επι το πλείστων μορφωμένων, που αναζήτησαν 

εργασία κυρίως στις χώρες τις Δυτικής Ευρώπης.

Και στις 5 αυτές περιόδους υπάρχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά των Ελλήνων 

στη διασπορά. Το πιο σημαντικό ίσως από όλες τις ομοιότητες είναι η οργάνωση τους σε 

κατά τόπους κοινότητες, οργανισμούς που διοικούσαν και χρηματοδοτούσαν οι εύποροι 

ομογενείς. Οι κοινότητες αυτές επέβλεπαν τους Ελληνορθόδοξους ναούς, τα ελληνικά σχολεία 

καθώς και άλλα κοινοτικά ιδρύματα όπως ορφανοτροφεία και οίκους ευγηρίας. Γύρω από 

αυτά τα ιδρύματα αναπτύσσονταν άλλα σωματεία, αθλητικά, επαγγελματικά, πολιτιστικά, 

φιλανθρωπικά. Με πρώτα τα σχολεία, το σύνολο αυτών οργανισμών συνεισέφερε στη 

συσπείρωση των Ελλήνων και της ενδυνάμωσης των δεσμών ανάμεσα τους. Με άλλα λόγια 

δημιουργούσε και συντηρούσε μια αίσθηση Ελληνικότητας και κοινότητας στο χώρο της 

διασποράς. 

Ένα δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό των Ελλήνων της διασποράς ήταν πως όχι μόνο 

διατηρούσαν την Ελληνικότητα τους αλλά επιπλέον ταυτίζονταν με τους τόπους καταγωγής 

τους και με το Ελληνικό κράτος. Το αποτέλεσμα ήταν ένας τεράστιος αριθμός ευεργεσιών και 

δωρεών που έκαναν είτε στα χωριά ή τα νησιά τους είτε στο Ελληνικό κράτος. 

Ένα τρίτο κοινό χαρακτηριστικό των Ελλήνων στη διασπορά ήταν πως ενώ διατηρούσαν 

την ελληνική τους ταυτότητα, παράλληλα προσαρμόζονταν και ενσωματώνονταν στις χώρες 

όπου είχαν εγκατασταθεί. Αφομοιώνονταν όσο χρειαζόταν για να γίνουν αποδεκτοί και να 

ανέλθουν κοινωνικά μέχρι που και ορισμένοι από αυτούς έγιναν μέλη της τοπικής πολιτικής 

ή οικονομικής ελίτ.

Όλα αυτά τα γενικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής διασπορά μπορούμε να δούμε σε 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια εστιάζοντας πάνω σε δύο από τις ισχυρότερες και πιο σημαντικές 

Ελληνικές διασπορικές κοινότητες, τους Έλληνες στην Αίγυπτο και τους Έλληνες στις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
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os gregos do egito

As relações da Grécia com o Egito remontam à Antiguidade, e continuaram 
durante os períodos de domínio romano, bizantino e otomano no Mediterrâneo 
oriental. Contudo, a migração em massa começou no início do século xix, quando 
Mohammed Ali, então governante do Egito – que era uma província autônoma do 
Império Otomano –, convidou comerciantes gregos para ajudar no desenvolvimento 
econômico do país. Catarina a Grande fizera o mesmo alguns anos antes, em fins 
do século xviii, no contexto da colonização e revitalização das províncias do sul da 
Rússia. 

A presença grega no Egito no século xix experimentou um grande crescimento 
e acompanhou a crescente valorização do algodão, que se tornou o produto de 
exportação mais importante do Egito. Quando as exportações de algodão dos estados 
sulistas norte-americanos foram cortadas durante a Guerra Civil Americana, nos 
anos 1860, os mercados internacionais, especialmente os britânicos, preferiram 
o algodão egípcio devido à sua excelente durabilidade e qualidade. Em torno do 
cultivo, produção e exportação de algodão, formou-se uma economia desenvolvida 
com bancos, uma bolsa de valores, companhias de seguro, de transporte, serviços 
legais e sociais e dezenas de outras profissões, que compreendiam desde donos de 
mercearias até médicos. A contar do início do século xx, os gregos tiveram uma 
contribuição significativa para a indústria do cigarro egípcio de renome internacional. 
Os comerciantes gregos eufóricos fizeram doações significativas para as necessidades 
de sua colônia diaspórica e da Grécia à época, sendo a primeira delas realizada por 
Giorgous Averoff (1815-1899).  A Averoff financiou a renovação do Estádio Panathinaiko 
em Atenas, onde foram realizados os primeiros Jogos Olímpicos modernos em 1896, e 
financiou a compra do navio de guerra Averoff, que desempenhou um papel decisivo 
no domínio naval da Grécia durante as Guerras dos Balcãs de 1912-13.

Os gregos ocuparam uma posição importante em todas essas áreas e foram 
uma das maiores colônias  estrangeiras que se estabeleceram no Egito. Dentre outras 
grandes colônias destacam-se a italiana, a francesa, a britânica, a belga e a judia de 
várias nacionalidades. Os gregos das ilhas do Mar Egeu contribuíram para a abertura 
do Canal de Suez, inaugurado em 1869, e ali permaneceram, trabalhando em diversos 
serviços associados à operação do canal, que era de propriedade francesa.

οι ελληνεσ στην αιγυπτο

Οι σχέσεις της Ελλάδας με την Αίγυπτο χρονολογούνται από την αρχαιότητα, και 

συνεχίστηκαν στις περιόδους της Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Οθωμανικής κυριαρχίας στην 

Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά η μαζική μετανάστευση ξεκίνησε από τις αρχές του 19ου αιώνα 

όταν ο Μοχάμεντ Αλι, ο ηγεμόνας της Αιγύπτου, που ήταν αυτόνομη επαρχία της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, προσκάλεσε στη χώρα τους Έλληνες εμπόρους για να βοηθήσουν στην 

ανάπτυξη της οικονομίας. Το ίδιο είχε κάνει λίγα χρόνια πριν, στα τέλη του 18ου αιώνα η 

Αικατερίνη η Μεγάλη στα πλαίσια της εποίκησης και αναζωογόνησης των νότιων επαρχιών 

της Ρωσίας. 

Η ελληνική παρουσία στην Αίγυπτο τον 19ο αιώνα γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη και 

ακολούθησε την αυξανόμενη σημασία που αποκτούσε το βαμβάκι ως το πιο σημαντικό 

εξαγωγικό προϊόν της Αιγύπτου. Όταν διακόπηκαν οι εξαγωγές βαμβακιού από τον Αμερικανικό 

Νότο στη διάρκεια του Αμερικανικού εμφυλίου πολέμου τη δεκαετία του 1860, οι διεθνείς 

αγορές και κυρίως οι Βρετανοί προτίμησαν το αιγυπτιακό βαμβάκι λόγω της εξαιρετικής 

του ανθεκτικότητας και ποιότητας. Γύρω από την καλλιέργεια, παραγωγή και την εξαγωγή 

του βαμβακιού διαμορφώθηκε μια ανεπτυγμένη οικονομία με τράπεζες, χρηματιστήριο, 

ασφαλιστικές και μεταφορικές εταιρείες, νομικές και κοινωνικές υπηρεσίες αλλά και δεκάδες 

άλλα επαγγέλματα, από γιατρούς μέχρι μπακάληδες. Από τις αρχές του 20ου αιώνα οι Ελληνες 

είχαν σημαντική συμβολή στη διεθνώς γνωστή σιγαρέτο-βιομηχανία της Αιγύπτου. Εύποροι 

Έλληνες έμποροι έκαναν σημαντικές δωρεές για τις ανάγκες της παροικίας και της Ελλάδας 

την εποχή εκείνη, με πρώτο τον Γεώργιο Αβέρωφ (1815-1899). Ο Αβέρωφ χρηματοδότησε 

την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου στην Αθήνα όπου έγιναν οι πρώτοι σύγχρονοι 

Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896 και χρηματοδότησε την αγορά του θωρηκτού «Αβέρωφ» που 

έμελλε να παίξει καθοριστικό ρόλο στη θαλάσσια κυριαρχία της Ελλάδας στη διάρκεια των 

Βαλκανικών Πολέμων 1912-13.

Οι Έλληνες κατείχαν σημαντική θέση σε όλους αυτούς τους τομείς και ήταν η μεγαλύτερη 

από τις παροικίες των ξένων που εγκαταστάθηκαν στην Αίγυπτο. Οι άλλες μεγάλες παροικίες 

ήταν Ιταλοί, Γάλλοι, Βρετανοί, Βέλγοι και Εβραίοι διαφόρων εθνικοτήτων.  Έλληνες από τα 

νησιά του Αιγαίου συνέβαλαν στη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ που εγκαινιάστηκε το 

1869 και παρέμειναν εκεί, δουλεύοντας στις διάφορες υπηρεσίας που σχετίζονταν με την 

λειτουργία του καναλιού που ήταν Γαλλικής ιδιοκτησίας.
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Os estrangeiros gozavam de privilégios importantes que o Egito foi forçado a 
conceder, como as “Nomeações”, um sistema que estava em vigor no Império Otomano 
e na China durante a era colonial. As nomeações proporcionaram isenções fiscais e 
proteção legal por parte das autoridades consulares de cada país. Em 1882, os britânicos 
colocaram o Egito sob seu controle porque o país era incapaz de lidar com sua dívida 
externa. Tal modalidade indireta de colonialismo proporcionou proteção adicional 
para os estrangeiros.

A partir de meados do século, começaram a ser criadas organizações comunitárias, 
sendo a primeira a de Alexandria, centro econômico e de exportação egípcio, onde se 
estabelecera a maioria dos gregos e onde estava assentado o Patriarcado Ortodoxo 
Grego de Alexandria. Seguiu-se o aparecimento de comunidades em Ibrahimia, 
localidade próxima a Alexandria; no Cairo, capital do país; nas cidades do delta do 
rio Nilo como Mansoura, Kafr el-Zayat e Zagazig; em cidades no entorno do Canal 
de Suez como Port Said, Ismailia e a cidade de Suez, e ao sul do Egito, como Beni 
Suef e Minya. Dependendo do tamanho da comunidade grega, essas organizações 
comunitárias gerenciavam escolas, igrejas, hospitais, orfanatos, casas de repouso e 
instalações esportivas gregas.

Após a Primeira Guerra Mundial, o número de gregos atingiu 120.000 em época 
de rica atividade econômica e de vida cultural dominada por muitos artistas, poetas e 
escritores, dentre eles Κωνσταντίνος Καβάφης / Konstantinos Kaváfis e Στρατής Τσίρκας 
/ Stratis Tsirkas. A liderança dos gregos era composta pelas famílias Μπενάκης / Benakis, 
Σαλβάγος / Salvagos, Χωρέμης / Choremis e Καζούλλης / Kazoullis, em Alexandria; e 
Κότσικας / Kotsikas, no Cairo. A casa dos Benakis em Atenas foi doada ao Estado para a 
criação do Museu Benaki. Entretanto, os gregos tiveram que se adaptar à ascensão do 
movimento egípcio. Em sua maioria, foram bem sucedidos e muitos industriais gregos 
contribuíram para os esforços de industrialização do Egito. Gradualmente, porém, à 
medida que o Egito começou a tirar o poder dos britânicos, os estrangeiros foram 
perdendo seus privilégios. 

Os marcos desse processo foram a Revolução Egípcia de 1952 que levou ao Egito 
a independência, iniciando a era de seu líder Gamal Abdel Nasser; e a crise do Suez, 
na qual o Egito colocou o Canal sob seu controle após quase um século de exploração 
francesa. Durante esse processo os gregos ficaram ao lado dos egípcios. Mas a gradual 
“Egipcianização”, ou seja, processo de nacionalização da economia, reduziu demais 

Οι ξένοι απολάμβαναν σημαντικά προνόμια που υποχρεώθηκε να παραχωρήσει η 

Αίγυπτος, τις Διομολογήσεις, ένα σύστημα που ίσχυε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και την 

Κίνα την εποχή της αποικιοκρατίας. Οι Διομολογήσεις παρείχαν φοροαπαλλαγές και νομική 

προστασία από τις προξενικές αρχές της κάθε χώρας.  Το 1882 οι Βρετανοί έθεσαν την Αίγυπτο 

κάτω από τον έλεγχο τους διότι η χώρα αδυνατούσε να χειρισθεί το εξωτερικό της χρέος. Αυτή 

η άτυπη μορφή αποικιοκρατίας παρείχε επιπρόσθετη προστασία στους ξένους.

Από τα μέσα του αιώνα άρχισαν να δημιουργούνται Κοινοτικές οργανώσεις με πρώτη 

την Αλεξάνδρεια, το οικονομικό και εξαγωγικό κέντρο της Αιγύπτου όπου είχαν εγκατασταθεί 

οι περισσότεροι Έλληνες και όπου προ-υπήρχε το Ελληνο-Ορθόδοξο Πατριαρχείο της 

Αλεξάνδρειας. Ακολούθησε η εμφάνιση Κοινοτήτων στην Ιμπραημία δίπλα στην Αλεξάνδρεια, 

στο Κάιρο την πρωτεύουσα της χώρας, στις πόλεις του δέλτα του ποταμού Νείλου όπως για 

παράδειγμα την Μανσούρα, το Καφρ-ελ-Ζαγιάτ και το Ζαγαζίκ, στις πόλεις στην περιοχή 

της διώρυγας του Σουέζ, Πόρτ Σαΐντ, Ισμαηλία και πόλη του Σουέζ, και στη νότια Αίγυπτο 

όπως το Μπένι Σουέφ και τη Μίνια. Ανάλογα με το μέγεθος της ελληνικής παροικίας, οι 

κοινοτικές αυτές οργανώσεις διαχειρίζονταν τα ελληνικά σχολεία, τις εκκλησίες, νοσοκομεία, 

ορφανοτροφεία, οίκους ευγηρίας και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο ο αριθμός των Ελλήνων είχε φτάσει τους 120.000 και 

ήταν μια εποχή με πλούσια οικονομική δραστηριότητα αλλά και πολιτισμική ζωή, στην οποία 

κυριαρχούσαν πολλοί καλλιτέχνες, ποιητές και συγγραφείς, ανάμεσα τους ο Κωνσταντίνος 

Καβάφης και ο Στρατής Τσίρκας. Την ηγεσία των Ελλήνων αποτελούσαν οι οικογένειες 

Μπενάκη, Σαλβάγου, Χωρέμη και Καζούλλη στην Αλεξάνδρεια και Κότσικα στο Κάιρο. Το σπίτι 

των Μπενάκη στην Αθήνα δωρίσθηκε στο κράτος για τη δημιουργία του Μουσείου Μπενάκη. 

Αλλά οι Έλληνες έπρεπε να προσαρμοσθούν στην άνοδο του Αιγυπτιακού κινήματος. Σε μεγάλο 

βαθμό το πέτυχαν και πολλοί Έλληνες βιομήχανοι συνέβαλαν στην προσπάθεια της Αιγύπτου 

να εκβιομηχανιστεί. Σταδιακά όμως, καθώς η Αίγυπτος αποσπούσε όλο και περισσότερα από 

τους Βρετανούς, οι ξένοι έχαναν τα προνόμια τους. 

Σταθμοί σε αυτή τη διαδικασία ήταν η εθνικιστική επανάσταση το 1952 που έφερε την 

ανεξαρτησία της Αιγύπτου και την εποχή του ηγέτη της Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ, και η κρίση 

στο Σουέζ, στην οποία η Αίγυπτος έθεσε τη διώρυγα κάτω από τον έλεγχο της μετά από σχεδόν 

έναν αιώνα γαλλικής εκμετάλλευσης. Ήταν μια διαδικασία στην οποία οι Έλληνες στάθηκαν 

στο πλευρό των Αιγυπτίων. Αλλά η σταδιακή «Αιγυπτιοποίηση» της οικονομίας στένεψε πάρα 
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as possibilidades e perspectivas dos gregos, sendo gatilho para o grande êxodo. Em 
meados dos anos 60, após a nacionalização de muitas empresas, os gregos contavam 
com cerca de 17.000 e hoje são apenas alguns milhares.

os gregos dos eua

O helenismo nos EUA pertence à categoria de diáspora migrante, ou seja, as 
comunidades criadas pelo assentamento de gregos nos países economicamente 
desenvolvidos da América do Norte, Europa Ocidental e Austrália durante o século 
xx. Em termos de status social, tais imigrantes compunham, esmagadoramente, 
representantes de camadas sociais mais pobres provenientes sobretudo das áreas rurais 
da Grécia. A imigração para os Estados Unidos evoluiu em três etapas cronológicas.  
A primeira compreende o período de imigração em massa, a partir de 1890 até início 
da década de 1920, quando cerca de 400.000 gregos, principalmente do Peloponeso e do 
sul da Grécia, fizeram a longa jornada transatlântica para encontrar um futuro melhor 
no Novo Mundo. A fuga da Grécia estava diretamente relacionada à crise da uva passa 
que atingiu muitas regiões no final do século xix , às dificuldades econômicas gerais 
enfrentadas pela população rural no início do século xx e às pressões sobre os gregos 
do Império Otomano durante o mesmo período. 

Chegando aos Estados Unidos, os imigrantes encontraram trabalho como 
pequenos proprietários, escriturários e operários e lentamente se espalharam pelo 
país, chegando até Utah, Colorado e Califórnia. Contudo, a maioria permaneceu 
concentrada nas cidades e nos centros industriais dos estados ao leste do país, como 
Massachusetts, Nova Iorque, Nova Jersey, Pensilvânia, Maryland, Virgínia e em Chicago. 
Na cidade costeira de Tarpon Springs, Flórida, muitos trabalhadores gregos que se 
dedicavam a extração de esponja estabeleceram-se. Após as restrições à imigração 
impostas pelo governo dos eua no início dos anos 1920, uma segunda fase iniciou-se 
nos anos 1950, após a supressão parcial das restrições de imigração imposta aos países 
afetados pela guerra. Mais uma vez, a grande maioria dos aproximadamente 50.000 
imigrantes eram provenientes do interior da Grécia, principalmente do norte e das 
ilhas. Além de um pequeno número de estudantes e cientistas, a maioria trabalhava 
como pequenos proprietários ou funcionários. Finalmente, o levantamento de todas 
as restrições à imigração em 1965 criou um fluxo de cerca de 75.000 gregos de origem 

πολύ τις δυνατότητες και τις προοπτικές των Ελλήνων και ήδη είχε αρχίσει η μεγάλη έξοδος. 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, αφού είχαν προηγηθεί και πολλές εθνικοποιήσεις εταιρειών, 

οι Έλληνες ήταν περίπου 17.000 και σήμερα αριθμούν μόνο μερικές χιλιάδες.

οι ελληνεσ στισ ηπα

Ο Ελληνισμός στις ηπα ανήκει στην κατηγορία της μεταναστευτικής διασποράς 

δηλαδή στις κοινότητες που δημιουργήθηκαν με την εγκατάσταση Ελλήνων στις οικονομικά 

ανεπτυγμένες χώρες της Βόρειας Αμερικής, της Δυτικής Ευρώπης και την Αυστραλία στη 

διάρκεια του 20ου αιώνα. Ταξικά, αποτελούνταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία από 

αδύναμα κοινωνικά στρώματα που προέρχονταν κυρίως από τις αγροτικές περιοχές της 

Ελλάδας. Η μετανάστευση στις ηπα εξελίχθηκε σε τρεις χρονολογικές φάσεις. Η πρώτη 

είναι η περίοδος της μαζικής μετανάστευσης, 1890 με αρχές της δεκαετίας του 1920, όταν 

περίπου 400.000 Έλληνες κυρίως από την Πελοπόννησο και την Νότια Ελλάδα έκαναν το 

μακρύ υπερατλαντικό ταξίδι για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον στον Νέο Κόσμο. Η φυγή 

από την Ελλάδα ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την σταφιδική κρίση που έπληξε πολλές 

περιοχές στα τέλη του 19ου αιώνα, γενικότερα τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε 

ο αγροτικός πληθυσμός στις αρχές του 20ου καθώς και τις πιέσεις που δέχονταν οι Έλληνες 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας την ίδια περίοδο. 

Φθάνοντας στις ηπα, οι μετανάστες έβρισκαν εργασία ως μικροϊδιοκτήτες, υπάλληλοι 

και εργάτες και σιγά σιγά εξαπλώθηκαν στη χώρα, φθάνοντας μέχρι τη Γιούτα, το Κολοράντο 

και την Καλιφόρνια. Αλλά ο κύριος όγκος παρέμεινε συγκεντρωμένος στις πόλεις και τα 

βιομηχανικά κέντρα των ανατολικών πολιτειών της χώρας, Μασαχουσέτη, Νέα Υόρκη, Νιου 

Τζέρσεϋ, Πενσυλβάνια, Μέριλαντ και Βιρτζίνια και στο Σικάγο. Στη παραθαλάσσια πόλη 

Τάρπον Σπρινγκς στη Φλόριδα εγκαταστάθηκαν πολλοί Έλληνες σφουγγαράδες. Μετά 

από τους περιορισμούς στην μετανάστευση που επέβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση, στις 

αρχές της δεκαετίας του 1920, μία δεύτερη φάση ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950 μετά από 

μία μερική άρση των περιορισμών μετανάστευσης από χώρες που είχαν πληγεί από τον 

πόλεμο. Και πάλι η συντριπτική πλειοψηφία των περίπου 50.000 μεταναστών προέρχονταν 

από την Ελληνική επαρχία, κυρίως τη Βόρεια και τη νησιωτική Ελλάδα. Εκτός από έναν 

μικρό αριθμό φοιτητών και επιστημόνων, οι περισσότεροι δούλευαν ως μικροϊδιοκτήτες ή 

υπάλληλοι. Τέλος, η άρση όλων των περιορισμών στη μετανάστευση το 1965 δημιούργησε 

ένα ρεύμα περίπου 75.000 Ελλήνων, παρόμοιας γεωγραφικής και ταξικής προέλευσης, που 
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geográfica e status similar àquelas dos fluxos anteriores que se mudaram para os 
Estados Unidos até 1974, quando a imigração estatisticamente significativa da Grécia 
para os Estados Unidos cessou essencialmente. Em fins do século xx, o número total 
de residentes de origem grega nos EUA era de quase 1.200.000.

Como todos os grupos de imigrantes da época, os gregos enfrentaram a 
xenofobia e o racismo, por um lado, no seu processo de obedecer aos ditames da elite 
anglo-saxônica e, por outro lado, tentando preservar as suas tradições, combinando 
a cultura americana e grega. A organização ahepa, (American Hellenic Educational 
Progressive Association / “Associação Americana Progressiva Educacional Helênica”), 
fundada em 1922 por empresários gregos, iniciou uma campanha para persuadir os 
gregos a adquirir a cidadania americana e, em geral, a aceitar os valores americanos 
na prática. A eficácia da ahepa a levou, em meados dos anos 30, a uma postura mais 
moderada e ao cultivo de uma dupla consciência greco-americana. Além disso, uma 
organização menor, a gapa (Greek American Progressive Association / Associação Greco-
Americana Progressista) apoiou a necessidade de preservação da cultura grega junto 
com a integração no ambiente americano. Os jornais de língua grega, especialmente 
o Atlantis e o National Herald, publicados diariamente em Nova York, desempenharam 
um papel importante na preservação da consciência grega. O Atlantis encerrou suas 
atividades em 1973, enquanto o National Herald, fundado em 1915, permanece até os 
dias de hoje, sendo o jornal diário mais longevo na história da diáspora grega.

A mesma atitude em favor do helenismo foi mantida na época pela Igreja, que, 
sob a liderança do Arcebispo Atenágoras, começou a aumentar seu prestígio entre 
os expatriados. A Arquidiocese da América foi criada em 1922, Atenágoras introduziu 
muitas mudanças na década de 1930, entre elas a mais importante foi que suas igrejas 
e escolas se tornaram independentes das organizações comunitárias, transformando a 
paróquia na principal célula da vida greco-americana. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, a ahepa, a Arquidiocese e expatriados 
proeminentes liderados por Spyros Skouras, presidente da empresa cinematográfica 
Twentieth Century Fox, criaram a Associação Grega de Ajuda à Guerra, que arrecadou 
milhares de dólares e materiais para a Grécia não somente durante o período da Guerra 
Greco-Italiana, mas também nos seguintes anos de ocupação e nos primeiros anos da 
reconstrução pós-guerra. Milhares de gregos americanos lutaram como homens nas 
forças americanas.

μετακινήθηκαν στις ηπα μέχρι το 1974, όταν ουσιαστικά σταματά η στατιστικά σημαντική 

μετανάστευση από την Ελλάδα στις ηπα. Στα τέλη του 20ου αιώνα το σύνολο των Ελληνικής 

καταγωγής κατοίκων στις ηπα αριθμούσε σχεδόν 1.200.000.

Όπως όλες οι μεταναστευτικές ομάδες την εποχή εκείνη, οι Έλληνες αντιμετώπισαν 

ξενοφοβία και ρατσισμό αφ’ενός κατά τη διαδικασία συμμόρφωσής τους στις επιταγές 

της Αγγλοσαξονικής ελίτ και αφετέρου κατά τη διαδικασία διατήρησης των παραδόσεών 

τους, συνδυάζοντας τον Αμερικανικό με τον Ελληνικό πολιτισμό. Η οργάνωση αχεπα, 

(Αμερικανικός Ελληνικός Εκπαιδευτικός Προοδευτικός Σύνδεσμος) που ιδρύθηκε το 

1922 από Έλληνες επιχειρηματίες ξεκίνησε μια καμπάνια  που είχε σκοπό να πείσει τους 

Έλληνες να αποκτήσουν Αμερικανική υπηκοότητα και γενικότερα να αποδεχθούν έμπρακτα 

τις Αμερικανικές αξίες. Η αποτελεσματικότητα της αχεπα την οδήγησε,, από τα μέσα 

της δεκαετίας του 1930, σε μία πιο μετριοπαθή στάση και στην καλλιέργεια μίας διττής 

Ελληνο-Αμερικανικής συνείδησης. Άλλωστε μια μικρότερης εμβέλειας οργάνωση, η γκαπα 

(Ελληνο-Αμερικανικός Προοδευτικός Σύνδεσμος) υποστήριζε την ανάγκη της διατήρησης 

του Ελληνικού πολιτισμού  παράλληλα με την ενσωμάτωση στο Αμερικανικό περιβάλλον. Οι 

ελληνόφωνες εφημερίδες, ιδίως η Ατλαντίς και ο Εθνικός Κήρυξ, που εκδίδονταν καθημερινά 

στη Νέα Υόρκη έπαιξαν μεγάλο ρόλο στη διατήρηση της ελληνικής συνείδησης. Η Ατλαντίς 

έκλεισε το 1973, ο Εθνικός Κήρυξ συνεχίζει στις μέρες μας, είχε ιδρυθεί το 1915 και είναι η 

μακροβιότερη καθημερινή εφημερίδα στην ιστορία της Ελληνικής διασποράς.

Την ίδια στάση υπερ της ελληνικότητας κράτησε την εποχή εκείνη και η Εκκλησία, 

που με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Αθηναγόρα άρχισε να αυξάνει το κύρος της στους 

κόλπους της ομογένειας. Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής είχε ιδρυθεί το 1922 και ο Αθηναγόρας 

εισήγαγε πολλές αλλαγές τη δεκαετία του 1930, ανάμεσά τους η πιο σημαντική ήταν πως 

η εκκλησίες και τα σχολεία τους αυτονομήθηκαν από τις κοινοτικές οργανώσεις και πολύ 

σύντομα η ενορία έγινε το βασικό κύτταρο της ζωής των Ελληνοαμερικανών. 

Στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η αχεπα, η Αρχιεπισκοπή και επιφανείς 

ομογενείς με επικεφαλής τον Σπύρο Σκούρα, πρόεδρο της κινηματογραφικής εταιρείας 

Twentieth Century Fox δημιούργησαν την οργάνωση Greek War Relief Association που 

μάζεψε χιλιάδες δολάρια και υλικό για την Ελλάδα στη διάρκεια του Ελληνο-Ιταλικού 

πολέμου, στα χρόνια της κατοχής και τα πρώτα χρόνια της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης 

της Ελλάδας. Χιλιάδες Ελληνοαμερικανοί πολέμησαν ως άνδρες των Αμερικανικών Ενόπλων 

Δυνάμεων.
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A década de 1950 é considerada a época em que os gregos americanos alcançaram 
a ascendência social e foram integrados à classe média americana. Em 1959, James 
assumiu o cargo de Arcebispo e durante os 37 anos seguintes fez da igreja um elemento 
ainda mais poderoso, não apenas na vida dos gregos americanos, mas também como 
mediador nas relações diplomáticas entre a Grécia e os Estados Unidos. Em 1959, John 
Bradimas tornou-se o primeiro grego americano a ser eleito ao Congresso no século xx; 
e nas décadas seguintes Paul Sarbanes tornou-se o primeiro senador grego americano 
e Olympia Snow a primeira mulher grega americana no Congresso e no Senado. 
Muitos outros se seguiram, e em 1972 Spyro Agnew tornou-se vice-presidente dos 
Estados Unidos e, em 1988, Michael Dukakis foi o candidato do Partido Democrata nas 
eleições presidenciais de 1988. Em 1974, o “Lobby Helênico” pressionou efetivamente o 
Congresso a impor um embargo à venda de armas à Turquia após a invasão do Chipre, 
promovida por tal país. Desde então, os gregos americanos têm mantido uma forte 
presença em Washington, influenciando a política externa americana no Mediterrâneo 
Oriental. 

Nas últimas décadas, os cerca de 1,2 milhões de gregos americanos da primeira, 
da segunda, da terceira e da quarta gerações compõem um importante grupo étnico 
que contribuiu muito para a América, para a Grécia e para o Chipre. Produziu 
personalidades em todas as áreas da vida política, econômica, cultural e atlética 
americana.

Η δεκαετία του 1950 θεωρείται η στιγμή που οι Ελληνοαμερικανοί πέτυχαν την 

κοινωνική άνοδο και ενσωματώθηκαν στην αμερικανική μεσαία τάξη. Το 1959 ανέλαβε ως 

Αρχιεπίσκοπος ο Ιάκωβος και για τα επόμενα 37 χρόνια έκανε την Εκκλησία ακόμη πιο 

ισχυρό παράγοντα όχι μόνο στη ζωή των Ελληνοαμερικανών αλλά και ως διαμεσολαβητή 

στις διπλωματικές σχέσεις της Ελλάδας και των ηπα. Το 1959 ο Τζων Μπραδήμας έγινε 

ο πρώτος Ελληνοαμερικανός που εξελέγη στο Κογκρέσο, τον εικοστό αιώνα, και στις 

επόμενες δεκαετίες ο Πωλ Σαρμπάνης έγινε ο πρώτος Ελληνοαμερικανός γερουσιαστής 

και η Ολυμπία Σνόου η πρώτη Ελληνοαμερικανίδα στο Κογκρέσο και στη Γερουσία. 

Ακολούθησαν πολλοί άλλοι, ενώ το 1972 ο Σπύρο Άγκνιου έγινε αντιπρόεδρος των ηπα και 

το 1988 ο Μάικλ Δουκάκης ήταν ο υποψήφιος του Δημοκρατικού κόμματος στις προεδρικές 

εκλογές. Το 1974 το «Ελληνικό Λόμπι» πίεσε αποτελεσματικά το Κογκρέσο να επιβάλλει 

εμπάργκο στην πώληση όπλων στη Τουρκία μετά την εισβολή της στην Κύπρο. Από τότε 

οι Ελληνοαμερικανοί διατηρούν μια ισχυρή παρουσία στην Ουάσιγκτον, επηρεάζοντας την 

Αμερικανική εξωτερική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι περίπου 1,2 εκατομμύρια Ελληνοαμερικανοί πρώτης, 

δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς αποτελούν μια σημαντική εθνοτική ομάδα που έχει 

συνεισφέρει πολλά στην Αμερική στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει αναδείξει προσωπικότητες 

σε όλους τους τομείς της αμερικανικής πολιτικής, οικονομικής, πολιτισμικής και αθλητικής 

ζωής.
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OS JUDEUS DE TESSALÔNICA*

Sergio D. Simon

Quem visita hoje a jovem e vibrante cidade de Tessalônica, centro cultural da Grécia, 
não se dá conta da longa história judaica da cidade. Por vários séculos, Tessalônica 
foi a cidade europeia com maior concentração de judeus entre a sua população  
– em vários censos antigos, a cidade contava com mais de 50% dos seus habitantes 
como sendo judeus, fato jamais igualado no restante da Europa.

Tessalônica, também conhecida como Thessaloniki ou Salônica, foi fundada 
em 315 e.c. por Cassandro da Macedônia e, por sua posição estratégica como 
porto do Mar Egeu, logo se tornou uma cidade de vital importância para a região.  
A cidade cresceu tanto em importância comercial que rivalizava com Atenas e, mais 
tarde, com Constantinopla, como centro econômico e cultural da região, tida inclusive 
como a segunda capital do Império Otomano.

Não se tem certeza sobre a época em que os primeiros judeus se estabeleceram 
na cidade. Sabe-se, entretanto, que o apóstolo Paulo chegou a Tessalônica no ano 
57, tendo ido pregar em três sinagogas, na tentativa de convertê-los à nova religião. 
Talvez uma dessas sinagogas tenha sido transformada na primeira Igreja Católica da 
Grécia, mas este fato é disputado por vários autores. Benjamin de Tudela, o grande 
viajante judeu do século xii, cujas aventuras o levaram da Espanha até a região do 
Iraque e do Irã modernos, menciona em seu Sefer haMassaot (“Livro das Viagens”) uma 
comunidade judaica de cerca de 500 pessoas em Tessalônica, no ano de 1170. Tudela dá 
grande ênfase ao fato de que judeus e muçulmanos conviviam em grande cordialidade 
e respeito em toda a região.

Com o passar dos séculos esta pequena comunidade foi aumentando às custas 
de imigrações de judeus ashquenazis e italianos. Com a conquista de Tessalônica em 
1430 pelos turcos e a instalação do Império Otomano a partir de 1453, os judeus de 
Tessalônica foram todos removidos para a capital Constantinopla pelo próprio califa. 
O censo de 1478 não registra nenhum judeu na cidade.

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ*

Σέρζιο Ντ. Σιμόν

Όποιος επισκέπτεται σήμερα την γεμάτη ζωντάνια και παλμό πόλη της Θεσσαλονίκης, 
πολιτιστικό κέντρο της Ελλάδας, δεν μπορεί να αναλογιστεί τη μακρά εβραϊκή ιστορία της 
πόλης. Η Θεσσαλονίκη υπήρξε η ευρωπαϊκή πόλη με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση Εβραίων 
στον πληθυσμό της – διάφορες παλαιές απογραφές μαρτυρούν ότι πάνω από το 50% του 
πληθυσμού της ήταν Εβραίοι, ιστορικό γεγονός που δεν έχει όμοιό του στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Η Θεσσαλονίκη, επίσης γνωστή ως Σαλονίκη, ιδρύθηκε το 315 π.Χ. από τον Κάσσανδρο 
τον Μακεδόνα και, ως εκ της στρατηγικής θέσης της ως λιμάνι στο Αιγαίο, έγινε συν τω χρόνω 
μια πόλη ύψιστης σημασίας για την περιοχή. Η πόλη αναπτύχθηκε σε τέτοιο βαθμό εμπορικά 
που συναγωνιζόταν την Αθήνα και, αργότερα, την Κωνσταντινούπολη, ως οικονομικό και 
πολιτιστικό κέντρο της περιοχής, θεωρούμενη μάλιστα ως δεύτερη πρωτεύουσα της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας.

Δεν υπάρχει βεβαιότητα ως προς την εποχή που πρωτοέφτασαν οι Εβραίοι και 
εγκαταστάθηκαν στην πόλη. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι ο Απόστολος Παύλος έφτασε στη 
Θεσσαλονίκη το 57 μ.Χ., για να κάνει κήρυγμα σε τρεις συναγωγές, σε μια προσπάθεια  
να προσηλυτίσει τους εκεί πιστούς στη νέα θρησκεία. Ίσως μία εξ αυτών των συναγωγών  
να μετατράπηκε στην πρώτη καθολική εκκλησία της Ελλάδας, αν και αυτό το γεγονός 
αμφισβητείται από πολλούς συγγραφείς. Ο Μπενζαμίν ντε Τουντέλα, μεγάλος Εβραίος 
περιηγητής του 12ου αιώνα, οι περιπέτειες του οποίου τον έφεραν από την Ισπανία έως την 
περιοχή του σύγχρονου Ιράκ και Ιράν, αναφέρει στο έργο του Sefer haMassaot (Βιβλίο Ταξιδίων), 
αναφέρεται σε μία εβραϊκή κοινότητα 500 ατόμων στη Θεσσαλονίκη, το 1170. Ο Τουντέλα δίδει 
μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι Εβραίοι και Μουσουλμάνοι ζούσαν με μεγάλη αλληλοεκτίμηση 
και σεβασμό σε όλη την περιοχή. 

Με το διάβα του χρόνου εκείνη η μικρή κοινότητα αυξήθηκε σταδιακά με τη συμβολή 
των Εβραίων Ασκενάζι και της Ιταλίας. Με την κατάκτηση της Θεσσαλονίκης το 1430 από τους 
Τούρκους και την εγκαθίδρυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1453, οι Εβραίοι της 
Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν στην πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη με εντολή του ίδιου του 

Χαλίφη. Η απογραφή του 1478 δεν αναφέρει κανέναν Εβραίο στην πόλη. 
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A situação viria a mudar em 31 de março de 1492, com a assinatura, por Fernando 

ii e Isabela i de Aragão, do Decreto de Alhambra, que determinava a expulsão dos judeus 

de todos os seus domínios. Muitos judeus da Espanha foram, então, à Tessalônica, às 

vezes com passagem temporária dessas famílias por Portugal. Já no próprio ano de 

1492, começaram a chegar os primeiros judeus de Majorca, seguidos de outras levas 

vindas de Sevilha, Aragão e outras cidades espanholas. Poucos anos depois seria a vez 

dos judeus portugueses, devido às perseguições aos “marranos” ou judeus conversos. 

Tal leva migratória fez com que a comunidade judaica constituísse, em 1519, 56% 

da população local. Em 1520, foram contados 20.000 judeus na cidade. A entrada 

em Tessalônica, bem como em outras cidades do Império Otomano – notadamente 

Constantinopla1 e Esmirna – era bem-vinda pelo Império Otomano, tendo os judeus, 

conhecidos na região como dhimmis (não-muçulmanos com proteção legal) recebido 

proteção oficial do Califa. Além da grande imigração da Península Ibérica, Tessalônica 

passou a receber, com seu novo status de centro judaico, judeus vindos da Áustria, da 

Hungria e da Bulgária. Em 1613, os judeus constituíam 68% dos habitantes da cidade!

Devido a essa imigração de vários países, a comunidade judaica se dividiu 

em várias al’jamas (congregações, em espanhol arcaico), cada qual com seu rito e 

tradições ligeiramente diferentes. Essas al’jamas orbitavam sempre em torno de uma 

sinagoga, geralmente com o nome da cidade de origem daquela mini-comunidade. 

Assim, as sinagogas eram conhecidas como Lisboa Iashan (Velha Lisboa), Katalan 

Iashan (Velha Catalunha), Katalan Hadash (Nova Catalunha), Sicília, Kastilla, Aragon, 

 e assim por diante. Para coordenar tamanho número de sinagogas foi criado um órgão 

governamental oficial, Talmud Torá Hagadol, composto por sete membros eleitos por 

mandatos de um ano.

A comunidade esmerou-se, também, na educação de seus jovens. As ieshivot de 

Tessalônica estavam entre as melhores da Europa: além de educação religiosa formal, 

os jovens recebiam educação secular completa, incluindo árabe e latim, medicina, 

astronomia e ciências naturais. A tanto chegou a fama das ieshivot da cidade que elas 

passaram a ser frequentadas por jovens vindos de vários pontos da Europa e de todo o 

Império Otomano. Provavelmente nenhum outro centro judaico da época apresentava 

tanta organização e prestígio quanto Tessalônica.

Η κατάσταση θα άλλαζε ριζικά στις 31 Μαρτίου 1492 με την υπογραφή από τον Φερνάντο 

τον 2ο και την Ισαβέλλα της Αραγονίας του Διατάγματος της Αλάμπρας, που επέβαλε τον 

εκδιωγμό των Εβραίων από όλες τις κτήσεις τους. Πολλοί Εβραίοι της Ισπανίας, τότε, 

πήγαν στην Θεσσαλονίκη, ορισμένες φορές με ενδιάμεσο σταθμό αυτών των οικογενειών 

στην Πορτογαλία. Ήδη από το 1492 άρχισαν να καταφθάνουν στην Θεσσαλονίκη οι πρώτοι 

Εβραίοι της Μαγιόρκας, ακολουθούμενοι από άλλα κύματα μεταναστών από τη Σεβίλλη, 

την Αραγονία και άλλες ισπανικές πόλεις. Λίγο χρόνια μετά θα ακολουθούσαν οι Εβραίοι της 

Πορτογαλίας, λόγω των εκεί διωγμών των «marranos» δηλαδή των προσηλυτισμένων Εβραίων.  

Αυτές οι μεταναστευτικές ροές έφτασαν στο σημείο ώστε το 1519 οι Εβραίοι να αποτελούν το 

56% του τοπικού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης. Το 1520 η πόλη αριθμούσε 20.000 Εβραίους. 

Η έλευση στην Θεσσαλονίκη, όπως και σε άλλες πόλεις της Αυτοκρατορίας – ιδίως στην 

Κωνσταντινούπολη1 και τη Σμύρνη – ήταν καλοδεχούμενη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, 

καθώς οι Εβραίοι, γνωστοί στην περιοχή ως dhimmis (μη Μουσουλμάνοι με νομική προστασία), 

είχαν λάβει επίσημα προστασία από τον Χαλίφη. Πέρα από τη μεγάλη μετανάστευση Εβραίων 

από την Ιβηρική Χερσόνησο, η Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε, υπό τη νέα υπόστασή της ως εβραϊκό 

κέντρο, Εβραίους από την Αυστρία, την Ουγγαρία και την Βουλγαρία. Το 1613, οι Εβραίοι 

αποτελούσαν το 68% του πληθυσμού της πόλης.

Λόγω της μετανάστευσης από διάφορες χώρες, η εβραϊκή κοινότητα χωρίστηκε σε 

διάφορες al’jamas (ποίμνια, στα αρχαία ισπανικά) κάθε μία με το δικό της τυπικό και παραδόσεις, 

ελαφρώς διαφορετικές μεταξύ τους. Αυτές οι al’jamas πάντοτε περιστρέφονταν γύρω από 

μία συναγωγή, που συνήθως έφερε το όνομα της πόλης από την οποία προερχόταν εκείνη η 

μικρο-κοινότητα. Έτσι οι συναγωγές ήταν γνωστές ως Lisboa lashan (Παλιά Λισαβώνα), Katalan 

lashan (Παλιά Καταλονία), Katalan Hadash (Νέα Καταλονία), Σικελία, Καστίλη, Αραγονία και 

ούτω καθ’ εξής. Για τον συντονισμό τόσων πολλών συναγωγών είχε δημιουργηθεί ένα επίσημο 

κυβερνητικό όργανο, το Τalmud Torá Hagadol, αποτελούμενο από επτά εκλεγμένα μέλη με 

ενιαύσια θητεία. 

Η κοινότητα επιδόθηκε επίσης στην εκπαίδευση των νέων. Τα ieshivot της Θεσσαλονίκης 

ήταν από τα καλύτερα της Ευρώπης: πέραν από την επίσημη θρησκευτική εκπαίδευση,  

οι νέοι λάμβαναν πλήρη λαϊκή εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων αραβικής και 

λατινικών, ιατρικής, αστρονομίας και φυσικών επιστημών. Τέτοια ήταν η φήμη των ieshivot της 

πόλης, ώστε σε κάποιο σημείο κατέφθαναν στην πόλη για να σπουδάσουν νέοι από όλα τα μέρη 

της Ευρώπης και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πιθανότατα κανένα άλλο εβραϊκό κέντρο της 

εποχής εκείνης δεν είχε τέτοια οργάνωση και κύρος όπως η Θεσσαλονίκη. 
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A cidade tornou-se um importante centro de estudos judaicos, com uma enorme 
contribuição ao cancioneiro ladino e à própria liturgia judaica. O próprio Rav Yosef 
Caro, autor do Shulchan Aruch, veio de Toledo e viveu em Tessalônica entre 1532 e 
1534, onde foi Rosh ha-Ieshivá, antes de emigrar para Sfat, em Israel. O Rav Shlomo 
Alkabez, autor da famosa reza que recebe o Shabat, Lechá Dodí, nasceu e cresceu em 
Tessalônica, tendo emigrado para Israel após seu casamento.

Esta pujança levou os judeus a dominar a vida econômica da região. Atuavam 
em todos os níveis da sociedade, desde artesãos refinados até grandes mercadores 
que controlavam o porto – que, inclusive, não funcionava no Shabat. No entanto, a 
atividade que mais caracterizou a comunidade judaica da cidade era a confecção em lã, 
de altíssima qualidade, e exportada para todo o Império Otomano: roupas, cobertores, 
tapetes e carpetes, eram supridos regularmente ao califado, em Constantinopla, e 
distribuídos por todo o Império.

Mas após a grande efervescência da construção da nova grande comunidade 
judaica, nos séculos xvi e xvii, começa a declinar a atividade intelectual e religiosa da 
cidade. Uma ideia que corria a comunidade, de tempos em tempos, era a de que estava 
se aproximando a Era da Redenção, com a chegada do Messias, que coincidiria com o 
fim do mundo.

Um episódio bem conhecido foi a chegada na comunidade de um jovem rabino, 
enérgico e com o poder da palavra, no ano de 1651.

Seu nome era Shabetai Zvi e ele havia sido expulso recentemente de Esmirna, 
devido à afirmação de ser o Messias e de que o fim do mundo se aproximava. Em 
Tessalônica, Shabetai conseguiu seguidores que acreditavam piamente em suas 
afirmações – principalmente entre os congregados da Sinagoga Shalom. Certa noite, no 
jantar no pátio da sinagoga, Shabetai afirmou, repentinamente, que ele era o Messias, 
filho do Rei David, e que todos deveriam segui-lo. O rabinato acabou por expulsá-lo da 
cidade, mas ele continuou a pregar nos arredores de Tessalônica. A desordem gerada 
na sociedade foi tanta que o sultão ordenou sua prisão imediata. Na prisão Shabetai 
Zvi acabou por se converter ao Islamismo, o que resultou em uma série de conversões 
entre os judeus que ainda o seguiam.

No ano de 1686, trezentas famílias judaicas muito ricas converteram-se 
simultaneamente ao Islamismo, mas praticaram uma religião isolada, nunca absorvida 
pela religião islâmica praticada pelos turcos da cidade. Esse grupo (conhecidos como 
Dönme – renegados), isolado dentro das duas religiões, acabou transformando-se em 
importante fonte intelectual das ideias modernistas que levaram à revolução que criou 
a República Turca Moderna – a revolução dos Jovens Turcos, em 1908.

Η πόλη τράπηκε σε σημαντικό κέντρο ιουδαϊκών σπουδών, με τεράστια συνεισφορά στο 
βιβλίο ασμάτων σε λαντίνο και στην ίδια την εβραϊκή λειτουργία. Ο ίδιος ο ραβίνος Yosef Caro, 
συγγραφέας του Shulchan Aruch, ήρθε από το Τολέδο και έζησε στην Θεσσαλονίκη από το 1532 
έως το 1534, όπου ήταν Rosh há-leshivá, προτού να μεταναστεύσει προς την Σφατ, στο Ισραήλ. 
Ο ραβίνος Shlomo Alkabez, συγγραφέας της περίφημης προσευχής που αναγγέλλει το Shabat, 
Lechá Dodí, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη, μετακομίζοντας για το Ισραήλ μετά 
τον γάμο του.

Αυτή η ικμάδα οδήγησε τους Εβραίους να κυριαρχήσουν στην οικονομική ζωή της 
περιοχής. Δραστηριοποιούνταν σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, από εκλεπτυσμένοι χειροτέχνες 
έως μεγαλέμποροι που ήλεγχαν το λιμάνι – το οποίο, παρεμπιπτόντως δεν λειτουργούσε το 
Shabat. Ωστόσο, η δραστηριότητα που περισσότερο χαρακτήριζε την εβραϊκή κοινότητα ήταν 
η μεταποίηση μαλλιού, υψηλότατης ποιότητας, που εξαγόταν σε ολόκληρη την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία: ρούχα, σκεπάσματα, τάπητες και κιλίμια αποστέλλονταν τακτικά στο Χαλιφάτο, 
στην  Κωνσταντινούπολη, και από εκεί διαμοιράζονταν σε όλη την Αυτοκρατορία.

Εντούτοις, μετά τη μεγάλη δραστηριοποίηση για την ανοικοδόμηση της νέας μεγάλης 
εβραϊκής κοινότητας, κατά τον 16ο και 17ο αιώνα, αρχίζει να παρακμάζει η θρησκευτική και 
πολιτιστική δραστηριότητα στην πόλη. Μία ιδέα που απασχολούσε την κοινότητα, από καιρού 
εις καιρόν, ήταν ότι πλησίαζε η Εποχή της Λύτρωσης, με την έλευση του Μεσσία, που θα 
συνέπιπτε με το τέλος του κόσμου.  

Ένα πολύ γνωστό επεισόδιο ήταν η έλευση στην κοινότητα ενός νέου, δραστήριου και με 
το χάρισμα του λόγου, ραβίνου, το 1651. Το όνομά του ήταν Shabetai Zvi και μόλις είχε εκδιωχθεί 
από τη Σμύρνη, εξαιτίας της δήλωσης ότι ήταν ο Μεσσίας και ότι πλησίαζε το τέλος του κόσμου. 
Στη Θεσσαλονίκη ο Shabetai κατόρθωσε να αποκτήσει οπαδούς που πίστευαν απολύτως τους 
ισχυρισμούς του – ιδιαίτερα μεταξύ των πιστών της Συναγωγής Σαλόμ. Μία νύχτα, κατά το 
δείπνο στην αυλή της συναγωγής, ο Shabetai δήλωσε ευθαρσώς ότι ήταν ο Μεσσίας, υιός 
του Βασιλιά Δαυΐδ, και ότι όλοι έπρεπε να τον ακολουθήσουν. Το ραβινάτο αποφάσισε να τον 
εκδιώξει από την πόλη, αλλά εκείνος συνέχισε να κηρύσσει στα περίχωρά της. Η αναταραχή 
που δημιουργήθηκε στην κοινωνία ήταν τέτοια που ο Σουλτάνος διέταξε την άμεση φυλάκισή 
του. Στη φυλακή ο Shabetai Zvi ασπάσθηκε το Ισλάμ, γεγονός που οδήγησε στο να τον μιμηθούν 
πολλοί Εβραίου που έως τότε ήταν οπαδοί του.

Το 1686, τριακόσιες πολύ εύπορες εβραϊκές οικογένειες ασπάσθηκαν ταυτόχρονα τον 
ισλαμισμό, αλλά ασκούσαν μια μεμονωμένη θρησκεία, που ποτέ δεν εντάχθηκε στην ισλαμική 
θρησκεία που εξασκούσαν οι Τούρκοι της πόλης. Αυτή η ομάδα (γνωστή ως Dönme – απόβλητοι), 
απομονωμένη ανάμεσα στις δύο θρησκείες, κατέληξε να αποτελέσει σημαντική πνευματική 
πηγή των εκσυγχρονιστικών ιδεών που οδήγησαν στην επανάσταση που δημιούργησε την 
Τουρκική Δημοκρατία – την Επανάσταση των Νεότουρκων, το 1908.
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Em 1912, após a Primeira Guerra dos Bálcãs, Tessalônica passou às mãos da 
Grécia. Muitos membros da comunidade judaica, acostumados a pertencer aos turcos 
do Império Otomano, não receberam bem a notícia. A anexação à Grécia, entretanto, 
acabou sendo bastante favorável à comunidade judaica: houve acesso imediato 
aos mercados europeus até então inacessíveis, houve licença oficial para os judeus 
trabalharem no domingo ao invés de no Shabat, e houve ainda um apoio importante 
à causa sionista.

Em busca de apoio político, a cidade foi visitada por David Ben-Gurion,  
Zeev Jabotinsky e Yitzhak Ben-Zvi, o que demonstra a importância da comunidade 
de Tessalônica para os líderes sionistas. Um fato pouco conhecido é que o próprio 
Ben-Gurion morou em Tessalônica a partir de 1911. Aparentemente, esse grande líder 
sionista, saído da sociedade extremamente antissemita de Plonsk, era fascinado pela 
possibilidade de judeus terem uma vida de liberdade completa no Império Otomano, 
tendo se alistado voluntariamente no exército otomano, no final da Primeira Guerra,  
com a finalidade de lutar contra os ingleses na Palestina. Ben-Gurion trabalhou como 
jornalista em Tessalônica, aprendeu a língua turca de maneira fluente e cursou a 
Faculdade de Direito em Istambul a partir de 1912. A ligação da comunidade com o 
jovem Estado de Israel era muito presente, e muitas famílias de Tessalônica para lá 
emigraram já após a Primeira Guerra Mundial.

As condições econômicas desfavoráveis no período entre guerras fizeram com 
que uma parte da comunidade emigrasse. Uma porção importante foi para Paris e 
para outros países europeus como Suíça, Espanha e Inglaterra; uma parte para a 
América do Sul e muitos para a Palestina. O avô materno do presidente francês 
Nicolas Sarkozy era Aaron Mallah, um judeu de Tessalônica que foi um dos maiores 
cirurgiões urológicos de Paris. Outros judeus conhecidos saíram de Tessalônica:  
o regente Maurice Abravanel, de enorme sucesso nos Estados Unidos; a família 
Recanati, fundadores do Israel Discount Bank e grandes filantropos israelenses;  
Isaac Carasso, que saiu de Tessalônica para Barcelona, onde fundou a companhia 
Danone, depois adquirida pela Nestlé; Mordechai Mano, pioneiro da indústria 
marítima de Israel, além de outros.

Com este movimento migratório, no início da Segunda Guerra a comunidade 
reduzira-se a cerca de 54.000 membros. A Macedônia, incluindo Tessalônica, foi 
invadida por tropas alemãs em abril de 1941. De início, foi assegurado aos judeus 
que as leis de Nuremberg não seriam aplicadas a eles, o que deu à comunidade uma 

Το 1912, μετά τον 1ο Βαλκανικό Πόλεμο, η Θεσσαλονίκη πέρασε στα χέρια της Ελλάδας. 

Πολλά μέλη της εβραϊκής κοινότητας που είχαν συνηθίσει να είναι υποτελείς των Τούρκων της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν εξέλαβαν με ικανοποίηση τα νέα. Η προσάρτηση, ωστόσο, 

στην Ελλάδα ήταν πολύ επωφελής για την εβραϊκή κοινότητα: απέκτησε άμεσα πρόσβαση στις 

ευρωπαϊκές αγορές, που ως τότε δεν είχε, έλαβε επίσημη άδεια ώστε οι Εβραίοι να εργάζονται 

την Κυριακή και όχι το Σάββατο και τέλος υπήρξε σημαντική υποστήριξη του σιωνιστικού 

αγώνα.

Σε αναζήτηση πολιτικής υποστήριξης, την πόλη επισκέφτηκαν οι David Ben-Gurion,  

Zeev Jabotinsky και Yitzhak Ben-Zvi, γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία της κοινότητας 

της Θεσσαλονίκης για τους σιωνιστές ηγέτες. Ένα γεγονός ελάχιστα γνωστό είναι ότι ο ίδιος ο  

Ben- Gurion διέμεινε στην Θεσσαλονίκη από το 1911. Προφανώς, αυτός ο μεγάλος σιωνιστής 

ηγέτης, προερχόμενος από την εξαιρετικά αντισιoνιστική κοινωνία του Πλονσκ, έμεινε 

κατάπληκτος μπροστά στη δυνατότητα των Εβραίων να ζουν με πλήρη ελευθερία στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είχε μάλιστα καταταγεί αυτοβούλως στον οθωμανικό στρατό, στα 

τέλη του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου, με σκοπό να πολεμήσει κατά των Βρετανών στην Παλαιστίνη. 

Ο Ben-Gurion δούλεψε ως δημοσιογράφος στην Θεσσαλονίκη, έμαθε άπταιστα την τουρκική 

και σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης από το 1912. Ο σύνδεσμος 

της κοινότητας με το νεαρό Κράτος του Ισραήλ ήταν πολύ έντονος και πολλές οικογένειες της 

Θεσσαλονίκης μετανάστευσαν για το Ισραήλ μετά τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Οι δυσχερείς οικονομικές συνθήκες του Μεσοπολέμου ανάγκασαν ένα μέρος της 

κοινότητας να μεταναστεύσει. Ένα σημαντικό κομμάτι της πήγε στο Παρίσι, καθώς και σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελβετία, η Ισπανία και η Αγγλία. Ένα άλλο κομμάτι της προς τη 

Νότιο Αμερική και πολλοί στην Παλαιστίνη. Ο εκ πατρός παππούς του πρώην Γάλλου Προέδρου 

Νικολά Σαρκοζύ ήταν ο Aaron Mallah, Εβραίος της Θεσσαλονίκης, ο οποίος υπήρξε ένας από 

τους μεγαλύτερους χειρουργούς-ουρολόγους στο Παρίσι. Αλλά και άλλοι γνωστοί Εβραίοι 

προέρχονται από την Θεσσαλονίκη: ο μαέστρος Maurice Abravanel, με τεράστια επιτυχία 

τις ηπα, η οικογένεια Racanati, ιδρυτές της Israel Discount Bank και μεγάλοι ισραηλίτες 

φιλάνθρωποι, ο Isaac Carasso, o oποίος έφυγε από την Θεσσαλονίκη για την Βαρκελώνη όπου 

ίδρυσε την εταιρία Danone, την οποία αργότερα εξαγόρασε η Nestlé, ο Mordechai Mano, 

πρωτοπόρος της ναυτιλιακής βιομηχανίας του Ισραήλ, μεταξύ άλλων.

Με αυτό το μεταναστευτικό κύμα, στις αρχές του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, η κοινότητα 

μειώθηκε, αποτελούμενη πλέον από 54.000 μέλη. Στη Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένης 

της Θεσσαλονίκης, εισέβαλαν οι γερμανικές δυνάμεις τον Απρίλιο του 1941. Στην αρχή, 
είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις στους Εβραίους ότι δεν θα εφαρμόζονταν σε αυτούς οι Νόμοι της 



a revo
lu

ção
 grega d

e 1821: h
in

o
 à liberd

ad
e. 200 an

o
s d

a grécia m
o

d
ern

a
η

 ε
λλ

η
ν

ικ
η

 ε
π

αν
ασ

τα
ση

 τ
ο

υ 
18

21
: ο

 υ
μ

ν
ο

σ 
γι

α 
τη

ν
 ε

λε
υθ

ερ
ια

. τ
α 

20
0 

χρ
ο

ν
ια

 τ
η

σ 
συ

γχ
ρο

ν
η

σ 
ελ

λα
δα

σ

404 405

falsa sensação de segurança. Em julho de 1942, entretanto, todos os jovens judeus 
entre 18 e 45 anos foram presos pelos alemães e submetidos a trabalhos forçados 
de construção de estradas, extremamente extenuantes, que causaram grande 
quantidade de mortos. Finalmente, em fevereiro de 1943 foram instituídas as leis 
de Nuremberg, restringindo fortemente a movimentação dos judeus e obrigando-os 
ao uso de braçadeiras amarelas. No fim do mês os judeus já estavam enclausurados 
em três pequenos guetos, sendo daí transportados para os campos de extermínio 
de Auschwitz-Birkenau e Bergen-Belsen. Apenas cerca de 3.000 judeus conseguiram 
escapar da cidade após a invasão alemã. Dos 54.000 deportados para os campos de 
extermínio mais de 90% morreram, fazendo de Tessalônica uma das comunidades 
mais destroçadas pelo nazismo. Sem dúvida, a maior comunidade sefaradi a ser 
varrida do mapa pela Alemanha Nazista.

Quem visita hoje a Tessalônica moderna, alegre, jovem e pujante, encontra 
poucos vestígios da antiga comunidade judaica: o Museu Judaico de Tessalônica,  
o Cemitério Judaico (o mais antigo cemitério judaico da região mediterrânea) e uma 
única sinagoga de antes da Segunda Guerra, a sinagoga Martirioton. É o que restou 
desta que foi, durante muitos séculos, uma das mais importantes comunidades 
judaicas da Europa.

*  O presente artigo foi publicado na revista Morashá, que gentilmente 
cedeu os direitos de uso para compor o presente livro: simon, Sergio D..  
“Os judeus de Thessaloniki”. Em: Revista Morashá, ed. 112, 18 de março de 2021. 
Disponível em: <https://www.morasha.com.br/comunidades-da-diaspora-1/os-
judeus-de-thessaloniki.html#q=simon>

nota

1  Até 330 e.c. a cidade era conhecida por Bizâncio. Em 1453, tem seu nome 
mudado para Constantinopla – denominação bastante difundida no Ocidente. Durante 
o Período Otomano, os turcos a conheciam por Istambul, mas a cidade continuou 
conhecida como Constantinopla, especialmente pelos europeus, até o nome Istambul 
ser oficialmente adotado pela República Turca, em 28 de março de 1930.

Νυρεμβέργης, γεγονός που έδωσε στην κοινότητα μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Ωστόσο,  
τον Ιούλιο του 1942 όλοι οι νέοι Εβραίοι από 18 έως 45 ετών συνελήφθησαν από τους 
Γερμανούς και υποβλήθηκαν σε καταναγκαστικά έργα για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, 
γεγονός που κόστισε τη ζωή πάρα πολλών λόγω των εξαντλητικών συνθηκών. Τελικά, τον 
Φεβρουάριου του 1943 επιβλήθηκαν οι  Νόμοι της Νυρεμβέργης, περιορίζοντας σημαντικά την 
κινητικότητα των Εβραίων και αναγκάζοντάς τους να φορούν το κίτρινο περιβραχιόνιο. Στο 
τέλος του ίδιου μήνα οι Εβραίοι της πόλης ήταν ήδη περιορισμένοι σε τρία μικρά γκέτο, από 
τα οποία μεταφέρονταν στα στρατόπεδα εξόντωσης Auschwitz-Birkenau και Bergen-Belsen.  
Μόλις 3.000 Εβραίοι κατόρθωσαν να διαφύγουν από την πόλη πριν την γερμανική εισβολή. 
Από τους 54.000 απελαθέντες στα στρατόπεδα εξόντωσης πάνω από το 90% δολοφονήθηκαν, 
γεγονός που καθιστά την κοινότητα της Θεσσαλονίκης μία από τις πιο αποδεκατισμένες από 
τον ναζισμό. Αναμφισβήτητα, δε, επρόκειτο για τη μεγαλύτερη σεφαραδίτικη κοινότητα που 
σβήστηκε από τον χάρτη από τη ναζιστική Γερμανία.  

Όποιος σήμερα επισκέπτεται την σύγχρονη Θεσσαλονίκη, χαρούμενη, νέα και σφύζουσα 
από ζωή, θα βρει λίγα μόνο ίχνη από την παλιά εβραϊκή κοινότητα: το Εβραϊκό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης, το Εβραϊκό κοιμητήριο (το παλαιότερο εβραϊκό κοιμητήριο της Μεσογείου)  
και τη μοναδική συναγωγή πριν από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη συναγωγή Μοναστηριωτών. 
Αυτά είναι όσα απέμειναν από εκείνη την κοινότητα που ήταν κατά τη διάρκεια πολλών αιώνων 

μία από τις σημαντικότερες εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης. 

*  Το παρόν άρθρο είχε δημοσιευτεί στο περιοδικό Morashá, το οποίο ευγενικώς 

παραχώρησε τα πνευματικά δικαιώματα για τη χρήση του στο βιβλίο μας: simon, 

Sergio D. «Os judeus de Thessaloniki». Στο: Revista Morashá («Περιοδικό Morashá»), 

τεύχος 112, 18 Μαρτίου 2021. Διαθέσιμο στη διεύθυνση:  <https://www.morasha.com.
br/comunidades-da-diaspora-1/os-judeus-de-thessaloniki.html#q=simon>

σημεiωση

1  Μέχρι το 330 μ.χ. η πόλη ήταν γνωστή ως Βυζάντιο. Το 1453 το όνομά της αλλάζει 

σε Κωνσταντινούπολη – ονομασία ευρέως διαδεδομένη στη Δύση. Κατά την οθωμανική 

περίοδο, οι Τούρκοι την αποκαλούσαν Ιστανμπούλ, αλλά η πόλη εξακολουθούσε να 

είναι γνωστή ως Κωνσταντινούπολη, ιδίως στους Ευρωπαίους, μέχρις ότου η ονομασία 

Ιστανμπούλ υιοθετήθηκε επισήμως από την Τουρκική Δημοκρατία, στις 28 Μαρτίου 1930.
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UM SÉCULO NA HÉLADE: ENTRE OLIMPO  
E A TERRA. O CINEMA GREGO*

Maria Komninos

início do cinema grego

A novidade do espetáculo cinematográfico cativou os cidadãos gregos desde muito 
cedo. Quando a invenção francesa do cinema começou a espalhar-se pelo mundo em 
1897, também chegou a Atenas, e alguns filmes dos irmãos Lumière, como L’arrivée 
d’un train à la Ciotat (“A chegada do trem na estação”, 1885) e La sortie de l’usine Lumière 
à Lyon (“A saída da fábrica Lumière em Lyon”, 1895) foram exibidos numa modesta sala 
na Praça Kolokotroni, que tinha sido equipada para a ocasião. 

A tendência para a construção de salas de cinema luxuosas e de grande 
capacidade, que tinha começado na Europa em 1911, também afetou a Grécia, e 
entre 1911 e 1915 três dessas salas foram abertas em Atenas: a Cosmos, a Royal e a 
Pannelinion. Nas duas primeiras, as projeções eram acompanhadas por música de 
piano, e no Pannelinion podia-se ouvir uma orquestra completa. Os projecionistas na 
altura eram todos estrangeiros, e o salário pago pelo seu trabalho era superior ao do 
primeiro-ministro grego.

O primeiro longa-metragem produzido na Grécia, intitulado Γκόλφω / “Golfo”, 
foi realizado em 1914 por um produtor jornalístico que tinha o seu próprio estúdio em 
Atenas, chamado Costas Bahatoris. O enredo do filme – uma trama dramática – fora 
oriundo de uma adaptação da peça homônima de Spyros Peressiadis, encenada pela 
primeira vez em 1877. O filme foi realizado pelo italiano Filippo Martelli.

A adaptação para o cinema de temas bucólicos, anteriormente realizada em 
salas de teatro, tornou-se uma fonte constante de inspiração para o ecrã grego. Anos 
mais tarde, por exemplo, o αγαπητικός της βοσκοπούλας (“O amante da pastorinha”),  

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ 
ΚΑΙ ΤΗ ΓΗ. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ*

Μαρία Κομνηνού

η απαρχη του ελληνικου κινηματογραφου

Η καινοτομία του κινηματογραφικού είδους γοήτευσε τους Έλληνες από πολύ νωρίς. Όταν η 

γαλλική ανακάλυψη του κινηματογράφου άρχισε να εξαπλώνεται στον κόσμο, το 1897, έφτασε 

και στην Αθήνα, και ορισμένες ταινίες των αδελφών Λουμιέρ όπως οι L’arrivée d’un train à la 

Ciotat  (1885) και La sortie de l’usine Lumière à Lyon (1895) προβλήθηκαν για πρώτη φορά σε 

μία φτωχική αίθουσα στην Πλατεία Κολοκοτρώνη, που είχε τον απαραίτητο εξοπλισμό για την 

περίσταση.

Η τάση να δημιουργηθούν πολυτελείς και μεγάλης χωρητικότητας αίθουσες 

κινηματογράφου, που είχε αρχίσει στην Ευρώπη το 1911, επίσης επηρέασε την Ελλάδα. 

Ανάμεσα στα 1911 και 1915 τρεις τέτοιες αίθουσες άνοιξαν στην Αθήνα: η Κόσμος, η Ρουαγιάλ 

και το Πανελλήνιον. Στις δύο πρώτες οι προβολές συνοδεύονταν από μουσική πιάνου, και στο 

Πανελλήνιον μπορούσε κανείς να ακούσει μια πλήρη ορχήστρα. Οι τεχνικοί προβολής εκείνης 

της εποχής ήταν όλοι ξένοι και ο μισθός τους ήταν μεγαλύτερος από εκείνον του πρωθυπουργού 

της Ελλάδας. 

Η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους με τίτλο Γκόλφω γυρίστηκε στην Ελλάδα το 1914 από 

έναν δημοσιογραφικό παραγωγό, τον Κώστα Μπαχατώρη, που είχε το δικό του στούντιο 

στην Αθήνα. Η δράση της ταινίας – μία δραματική πλοκή – προερχόταν από την απόδοση του 

ομώνυμου θεατρικού έργου του Σπύρου Περεσιάδη, που είχε ανέβει στη σκηνή για πρώτη φορά 

το 1877. Η ταινία γυρίστηκε από τον Ιταλό Φιλίππο Μαρτέλλι.

Η απόδοση για τον κινηματογράφο βουκολικών θεμάτων, που προηγουμένως είχαν ανέβει 

σε θεατρικές αίθουσες, έγινε μια συνεχής πηγή έμπνευσης για την ελληνική μεγάλη οθόνη. Χρόνια 

μετά, για παράδειγμα, Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας, ένα θεατρικό έργο του Κορομηλά, που είχε 
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uma peça de Koromilas, representada em 1892, foi adaptada para o cinema por Tsakiris 
em 1932, e tornou-se o primeiro longa-metragem falado no cinema grego. E, referindo-
se a esse constante recurso relacionado aos motivos bucólicos no cinema grego, não 
podemos esquecer que no filme de Angelopoulos A Viagem dos comediantes, o drama 
que é encenado em toda a Grécia é precisamente o Golfo.

Em 1930, a adaptação do romance bucólico de Longos (século ii a.C.), intitulado 
Daphnis e Chloe, foi o filme de maior sucesso antes da Segunda Guerra Mundial.  
O realizador do filme, o poeta e roteirista Orestis Laskos, conseguiu traçar um paralelo 
entre o turbulento período alexandrino e o período entre guerras, cheio de saudades 
de uma Arcádia imaginária. O apelo do filme deve-se em grande parte ao facto de ter 
sido filmado na bela natureza da ilha de Lesbos e do Lago Vouliagmenis, localizado na 
península da Ática.

A escolha de atores não profissionais para as personagens principais Edison 
Vichos como Daphne e Lycy Matlie como Cloe – permitiu à Laskos evitar clichés 
teatrais. O seu filme inspirou Nikos Koundouros em Μικρές Αφροδίτες (“Jovem 
Afrodite”), vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim de 1963. O longa-metragem 
de Laskos foi recuperado e restaurado pelo Arquivo Nacional de Cinema da Grécia,  
e subsequentemente tem sido exibido em festivais e retrospectivas em todo o mundo.

Orestis Laskos deu seus primeiros passos no cinema com a companhia de 
produção Dag Film, fundada em 1923 pelos irmãos Gaziadis (um dos quais, Dimitris, 
tinha estudado na Academia de Fotografia e Cinema de Munique). Como salientou o 
historiador e fundador do Arquivo Nacional do Cinema Grego Aglaya Mitropoulos, 
o período 1925-1947 marcou sem dúvida o início de uma verdadeira indústria 
cinematográfica na Grécia. A produtora Dag Film, ativa por cinco anos, funcionou como 
uma “fábrica de sonhos” embrionária para a sociedade grega. Com um investimento 
de 100.000 dólares, os irmãos Gaziadis equiparam os seus estúdios e aproveitaram a 
experiência que tinham acumulado durante os seus anos de preparação em Munique 
para trazer filmes dos mais diversos gêneros para as telas gregas. Melodramas como 
Έρως και κύματα (“Amor e ondas”, 1927) e Το λιμάνι των δακρύων (“O porto das lágrimas”, 
1928) foram dois dos seus maiores (e agora perdidos) sucessos comerciais.

O gênero “foustanela” ou “aventura de montanha”, fez um enorme sucesso entre 
o público grego, e forneceu a base para os maiores êxitos de bilheteira em tempos de 
cinema mudo e sonoro. A visão idealizada da natureza grega, que na altura sofria os 

ανέβει το 1892, προσαρμόστηκε για τον κινηματογράφο από τον Τσακίρη, το 1932, και έγινε η 

πρώτη ομιλούσα μεγάλου μήκους ταινία του ελληνικού κινηματογράφου. Και αναφερόμενοι σε 

αυτή τη συνεχή προσφυγή σε βουκολικά μοτίβα του ελληνικού κινηματογράφου, δεν μπορούμε 

να ξεχάσουμε ότι στην ταινία του Αγγελόπουλου Ο θίασος η πλοκή που λαμβάνει χώρα σε όλη 

την Ελλάδα είναι ακριβώς η Γκόλφω.

Το 1930 η προσαρμογή του βουκολικού μυθιστορήματος Λόγγος (2ος αι. π.Χ.), με τίτλο 

Δάφνις και Χλόη, ήταν η ταινία με τη μεγαλύτερη επιτυχία πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο ποιητής και σεναριογράφος Ορέστης Λάσκος, κατόρθωσε να κάνει 

έναν παραλληλισμό μεταξύ της ανήσυχης Αλεξανδρινής περιόδου και του μεσοπολέμου, γεμάτο 

νοσταλγία για μια επινενοημένη Αρκαδία. Η γοητεία της ταινίας οφείλεται σε μεγάλο μέρος στο 

γεγονός ότι γυρίστηκε στην υπέροχη φύση της νήσου της Λέσβου και της λίμνης Βουλιαγμένης, 

που βρίσκεται στη χερσόνησο της Αττικής. 

Η επιλογή μη επαγγελματιών ηθοποιών για τα κεντρικά πρόσωπα  της ταινίας, όπως 

ο Έντισον Βήχος για τον Δάφνι και η Λούσυ Μάτλι για την Χλόη – επέτρεψε στον Λάσκο να 

αποφύγει τα θεατρικά κλισέ. Η ταινία του ενέπνευσε τον Νίκο Κούνδουρο στις Μικρές Αφροδίτες, 

που κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ του Βερολίνου το 1963. Η μεγάλου μήκους του 

Λάσκου διασώθηκε και επισκευάστηκε από το Εθνικό Αρχείο Κινηματογράφου της Ελλάδας και, 

εν συνεχεία, προβλήθηκε σε φεστιβάλ και αναδρομικές σε όλον τον κόσμο.

Ο Ορέστης Λάσκος ξενίκησε τα πρώτα του βήματα στον κινηματογράφο με την εταιρία 

παραγωγής Dag Film, που ίδρυσαν το 1923 οι αδελφοί Γαζιάδη (ένας εκ των οποίων, ο Δημήτρης, 

είχε σπουδάσει στην Ακαδημία Φωτογραφίας και Κινηματογράφου του Μονάχου). Όπως 

επεσήμανε η ιστορικός και ιδρύτρια του Εθνικού Αρχείου Κινηματογράφου της Ελλάδας, Αγλαΐα 

Μητροπούλου, η περίοδος 1925-1947 αποτέλεσε αναμφίβολα την απαρχή της πραγματικής 

κινηματογραφικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Η εταιρία παραγωγής Dag Film, που ήδη 

δραστηριοποιούταν εδώ και πέντε χρόνια, λειτούργησε σαν ένα εμβρυικό “εργοστάσιο ονείρων” 

για την ελληνική κοινωνία. Με επένδυση 100.000 δολαρίων, οι αδελφοί Γαζιάδη εξόπλισαν τα 

στούντιό τους και επωφελήθηκαν από την εμπειρία που είχαν αποκτήσει κατά τα χρόνια της 

προετοιμασίας τους στο Μόναχο, προκειμένου να φέρουν κάθε λογής ταινίες στις ελληνικές 

οθόνες. Μελοδράματα όπως το Έρως και κύματα (1927) και Το λιμάνι των δακρύων (1928) ήταν 

δύο από τις μεγαλύτερες (και τώρα χαμένες) εμπορικές τους επιτυχίες.

 Το είδος “φουστανέλα” ή “περιπέτεια των βουνών”, είχε τεράστια επιτυχία στο ελληνικό 

κοινό, και αποτέλεσε τη βάση για τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες στον βουβό και 

ομιλούντα κινηματογράφο. Η εξειδανικευμένη θεώρηση  της ελληνικής φύσης, που εκείνη την 
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efeitos da Grande Depressão, proporcionou uma fuga às condições adversas da vida 
quotidiana. A essa altura,  os criadores gregos ainda não se tinham voltado com mais 
ênfase para o proletariado urbano ou para as subculturas do campesinato grego em 
busca de inspiração. Assim, o cinema da época ofereceu uma versão idealizada da 
vida campestre grega, adaptando histórias retiradas do repertório do palco grego ou 
da produção cinematográfica estrangeira. Como contraponto, ainda que conferindo 
um ponto de vista ingênuo sobre a realidade, podemos ressaltar uma reflexão sobre 
as difíceis condições de vida nos centros urbanos do país apresentada por Stelios 
Tatassopoulos no filme Κοινωνική σαπίλα (“Corrupção social”) realizado em 1932.

O ano de 1932 assinalou as primeiras tentativas de introduzir o som nos filmes. A 
Rapsódia Grega e O Amante da pastorinha foram sonorizados na Alemanha. Entretanto, 
a produção grega sofreu um grande revés quando Dag Film foi à falência pela 
incapacidade de competir com as produções estrangeiras que estavam tomando conta 
das salas de cinema gregas.

guerra e ocupação. o conflito civil e a subsequente construção

A indústria cinematográfica sofreu um grave retrocesso devido aos fatores 
econômicos e políticos gerados pelo regime autoritário de Metáxas (1936-1941), pela 
ocupação alemã (1941-1944) e pela guerra civil que se seguiu (1946-1949). A maioria 
das empresas cinematográficas tinha ido à falência mesmo antes da ocupação alemã. 
Houve, contudo, algumas notáveis exceções, como a de Φιλοποίμην Φίνος / Filopimin 
Finos. Em 1942, produziu Η φωνή της καρδιάς (“A voz do coração”, 1943), dirigido por 
Dimitris Ioannopoulos. O filme, exibido após a grande fome em Atenas em 1943, foi um 
sucesso fabuloso, com mais de 102.000 espectadores. Finos, que foi preso pela Gestapo, 
produziu Η βίλλα με τα νούφαρα (“A Mansão dos Nenúfares”, 1945) após a sua libertação, 
em 1945. Em parceria com Zervos, abriu novos estúdios e lançou as bases do que seria 
o impressionante crescimento da produção cinematográfica grega no período pós-
guerra: de cinco filmes produzidos no período 1945-46 para sete no período 1947-48, dez 
em 1950-51 e dezenove no período 1952-53. Finos não era sócio de Zervos, mas tinha as 
suas próprias empresas separadas que competiam pela supremacia no mercado grego.

εποχή υπέφερε από το Μεγάλο Κραχ, προσέφερε ένα είδος φυγής από τις αντίξοες συνθήκες της 

καθημερινότητας. Τον καιρό εκείνο, οι έλληνες δημιουργοί δεν είχαν ακόμα στραφεί με μεγάλη 

έμφαση προς το αστικό προλεταριάτο  ή προς τις υποκουλτούρες του έλληνα χωρικού, προς 

άγραν έμπνευσης. Έτσι, ο κινηματογράφος της εποχής προσέφερε μια εξειδανικευμένη οπτική 

της ζωής στην ελληνική ύπαιθρο, προσαρμόζοντας ιστορίες βγαλμένες από το ρεπερτόριο 

του ελληνικού θεάτρου ή από την ξένη κινηματογραφική παραγωγή. Σε αντίθεση με αυτά, 

μπορούμε να αναφέρουμε, έστω και αν παρουσίαζε μια απλοϊκή οπτική της πραγματικότητας, 

το συλλογισμό πάνω στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στα αστικά κέντρα της χώρας που 

παρουσίασε ο Στέλιος Τατασόπουλος στην ταινία Κοινωνική σαπίλα του 1932.

Το 1932 αποτέλεσε, επίσης, τη χρόνια των πρώτων απόπειρων να εισαχθεί ο ήχος στις 

ελληνικές ταινίες. Η Ελληνική Ραψωδία και Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας ηχογραφήθηκαν 

στη Γερμανία. Ωστόσο, η ελληνική παραγωγή υπέστη μεγάλη πτώση όταν η Dag Film κήρυξε 

πτώχευση, λόγω αδυναμίας της να συναγωνιστεί τις ξένες παραγωγές που πλέον μονοπωλούσαν 

τις ελληνικές αίθουσες.

πολεμοσ και κατοχη. η εμφυλια συγκρουση και η συνακολουθη 
ανοικοδομηση

Η κινηματογραφική βιομηχανία υπέστη μεγάλη οπισθοδρόμηση λόγω των οικονομικών 

και πολιτικών παραγόντων που προέκυψαν από το αυταρχικό καθεστώς Μεταξά (1936-

1941), τη γερμανική κατοχή (1941-1944) και τον εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε (1946-1949). 

Η πλειονότητα των κινηματογραφικών εταιριών είχε πτωχεύσει ήδη πριν από τη γερμανική 

κατοχή. Υπήρξαν, ωστόσο, ορισμένες αξιομνημόνευτες εξαιρέσεις όπως η εταιρία Φιλοποίμην 

Φίνος. Το 1942, έκανε την παραγωγή της ταινίας Η φωνή της καρδιάς (1943), σε σκηνοθεσία  

Δημήτρη Ιωαννόπουλου. Η ταινία, που προβλήθηκε μετά το μεγάλο λιμό στην Αθήνα το 1943, 

έκανε τεράστια επιτυχία, με περισσότερους από 102.000 θεατές. Ο Φίνος, που συνελήφθη από 

την Γκεστάπο, έκανε την παραγωγή της ταινίας Η βίλλα με τα νούφαρα (1945), αμέσως μετά την 

αποφυλάκισή του, το 1945. Σε συνεργασία με τον Ζερβό, άνοιξε καινούρια στούντιο και έβαλε 

τις βάσεις για την εντυπωσιακή ανάπτυξη της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής της 

μεταπολεμικής περιόδου:  από τις πέντε ταινίες της περιόδου 1945-1946, στις επτά της περιόδου 

1947-1948, στις δέκα στα 1950-51 και στις δεκαπέντε στην περίοδο 1952-53.  Ο Φίνος και ο Ζερβός 

δεν ήταν συνέταιροι αλλά είχαν τις χωριστές δικές τους εταιρίες που ανταγωνίζονταν για τα 

πρωτεία στην ελληνική αγορά.
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Os realizadores de filmes comerciais procuraram inspiração no palco, e 
adaptaram para o cinema muitas comédias teatrais já estreadas. Alguns dramaturgos 
atuaram como diretores de cinema, tais como Alekos Sakellarios e Nikos Tsiforos, 
mostraram habilidade suficiente para renovar o gênero cômico. De mãos dadas com 
alguns cinéfilos talentosos, formaram o que Aglaya Mitropoulos designou por “Escola 
de Atenas”.

Durante a primeira década (1950-1960), as comédias fizeram algumas referências 
incidentais às divisões sociais e econômicas características do período em discussão. 
Por exemplo, no filme Οι Γερμανοί ξανάρχονται (“Os alemães estão de volta”, 1948) de 
Sakellarios, uma caçarola é utilizada como uma referência explícita à guerra civil. 
Outros filmes como o Σάντα Τσικίτα (“Santa Tsikita”) de Sakellarios (1953) e Nikos 
Tsiforos Η ωραία των Αθηνών (“A beleza de Atenas”, 1954) trataram do grave problema 
do desemprego e da pobreza em Atenas.

Paralelamente ao cinema comercial, um novo grupo de intelectuais começou 
a mostrar interesse pelo cinema, inicialmente para fazer alguns filmes de estilo 
neorrealista e, em seguida, outros, que, a rigor, podem ser incluídos na categoria de 
obras de autor. Dentre os primeiros, o Πικρό ψωμί (“Pão amargo”), dirigido em 1950 
por Grigoris Grigoriou, marcou o início da tendência grega para o neorrealismo. Essa 
primeira tentativa de retratar as condições de vida num subúrbio desfavorecido de 
Atenas encontrou numerosas dificuldades técnicas e não conseguiu impressionar o 
público. Mais tarde, o entusiasmo dos produtores arrefeceu e eles deixaram de apoiar 
projetos como este.

Foi Gregg Tallas que, apesar de tudo, conseguiu fazer o primeiro filme 
verdadeiramente neorealista em 1953, Το ξυπόλητο τάγμα (“O batalhão de pés descalços”). 
Nascido nos Estados Unidos de pais imigrantes gregos, Tallas já tinha trabalhado com 
importantes diretores do American Laboratory Theatre, como Bolislavsky, trabalhou 
também com Federico García Lorca em La Barraca, tendo mesmo criado a sua própria 
companhia, o Toy Theatre, que se especializou na encenação de dramas e peças de 
teatro clássicos gregos de Shakespeare. Também  trabalhou para a MGM como editor e 
diretor de filmes. No seu regresso à Grécia, ficou impressionado com as memórias vivas 
da ocupação e da resistência dos seus compatriotas, e sob a influência do neorrealismo 
italiano concebeu o roteiro original. Com o filme, foi o primeiro diretor a filmar nas 
ruas de Tessalônica e a trabalhar com atores não profissionais, tendo feito tudo isso 

Οι κινηματογραφικοί παραγωγοί αναζητούσαν έμπνευση από το θέατρο και προσάρμοζαν 

για το σινεμά πολλές θεατρικές κωμωδίες που είχαν ήδη παιχτεί. Ορισμένοι μάλιστα 

δραματουργοί δρούσαν ως σκηνοθέτες στον κινηματογράφο, όπως ο Αλέκος Σακελλάριος 

και ο Νίκος Τσιφόρος, επιδεικνύοντας ικανότητες για την ανανέωση του κωμικού είδους. Χέρι 

χέρι με ορισμένους ταλαντούχος κινηματογραφόφιλους δημιούργησαν εκείνο που η Αγλαΐα 

Μητροπούλου ονόμασε «Σχολή των Αθηνών».

Κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας (1950-1960), οι κωμωδίες έκαναν ενίοτε 

αποσπασματικές αναφορές στις κοινωνικές και οικονομικές διαχωριστικές γραμμές που 

χαρακτήριζαν εκείνη την εποχή. Για παράδειγμα, στην ταινία Οι Γερμανοί ξανάρχονται (1948) 

του Σακελλάριου, μια κατσαρόλα χρησιμοποιείται σαν άμεση αναφορά στον εμφύλιο πόλεμο. 

Άλλες ταινίες όπως η Σάντα Τσικίτα του Σακελλάριου (1953) και Η ωραία των Αθηνών (1954) 

του Νίκου Τσιφόρου πραγματεύονται το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας και της φτώχειας 

στην Αθήνα.

Παράλληλα με τον εμπορικό κινηματογράφο, μία νέα ομάδα διανοούμενων άρχισε να 

δείχνει το ενδιαφέρον της για τον κινηματογράφο, αρχικώς κάνοντας ορισμένες ταινίες σε 

νεορεαλιστικό ύφος και, στη συνέχεια, ταινίες άλλου είδους που οριακά μπορούν να ενταχθούν στο 

είδος των ταινιών κινηματογραφόφιλων. Μεταξύ των πρώτων τέτοιων ταινιών συγκαταλέγεται 

η ταινία Πικρό ψωμί, σε σκηνοθεσία του Γρηγόρη Γρηγορίου του 1950, που σήμανε την απαρχή 

του νεορεαλισμού στην Ελλάδα. Αυτή η πρώτη απόπειρα περιγραφής των συνθηκών ζωής σε 

ένα υποβαθμισμένο προάστιο της Αθήνας συνάντησε πολυάριθμες τεχνικές δυσκολίες και δεν 

κατόρθωσε να εντυπωσιάσει το κοινό. Αργότερα, ο ενθουσιασμός των παραγωγών υποχώρησε 

και έτσι έπαψαν να υποστηρίζουν τέτοιου είδους εγχειρήματα.

Τελικώς, ήταν ο Gregg Tallas που, μ’όλα ταύτα, κατάφερε να κάνει την πρώτη πραγματικά 

νεορεαλιστική ταινία το 1953, Το ξυπόλυτο τάγμα. Γεννημένος στις ηπα από μετανάστες γονείς, 

ο Tallas είχε ήδη εργασθεί με σημαντικούς σκηνοθέτες του American Laboratory Theatre, όπως 

με τον Bolislavsky, ενώ συνεργάστηκε και με τον Federico García Lorca στο έργο La Barraca, 

έχοντας επίσης ιδρύσει τον δικό του θίασο, τον Toy Theatre, που εξειδικευόταν στο ανέβασμα 

δραμάτων και θεατρικών έργων αρχαιοελληνικής έμπνευσης του Σαίξπηρ. Επίσης, δούλεψε 

για την MGM ως επιμελητής και σκηνοθέτης ταινιών. Κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα, 

έμεινε εντυπωσιασμένος από τις ζωντανές μνήμες της κατοχής και της αντίστασης που είχαν οι 

συμπατριώτες του, και υπό την επίδραση του ιταλικού νεορεαλισμού συνέλαβε το πρωτότυπο 

σενάριο. Με αυτήν την ταινία, κατέστη ο πρώτος σκηνοθέτης που γύρισε ταινία στους δρόμους 

της Θεσσαλονίκης και που δούλεψε με μη επαγγελματίες ηθοποιούς, εργαζόμενος με μεγάλη 
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com grande precisão e facilidade. A história se passa em um orfanato em Tessalônica, 
no ano de 1943, e recria as aventuras de 160 crianças que, com a ocupação alemã, são 
atiradas às rua e conseguem sobreviver organizando-se em grupo que rouba comida 
dos alemães e de seus colaboradores gregos. A música para a trilha sonora, que também 
contribuiu para o sucesso do filme, foi composta por Mikis Theodorakis. O filme de 
Tallas ganhou o prêmio no Festival de Cinema de Edimburgo.

rembetiko no cinema grego

Em 1955, os dois diretores mais importantes desse período fizeram seus segundos 
filmes, marcando a entrada do cinema grego na era da arte cinematográfica. Numa época 
em que os autores gregos estavam deixando de lado os debates sérios característicos 
do período entre guerras e voltando-se para a questão da originalidade, a tarefa de 
renovar as formas artísticas e focalizar a subcultura do proletariado grego foi confiada 
a um pequeno grupo de compositores e cineastas. Diretores como Tallas, Koundouros 
e Cacoyannis não apenas trouxeram as novas tendências do cinema europeu para a 
Grécia, mas também tomaram posições críticas tanto contra os vencedores da guerra 
civil (Koundouros) quanto contra o patriarcado (Cacoyannis).

Esse último era um jovem greco-cipriota que havia viajado a Londres para 
estudar direito, mas que, em vez disso, entrou para o teatro estreando no palco em 
Calígula de Camus. Entretanto, não quis continuar sua carreira como ator e decidiu 
retornar a Atenas, onde alcançou um sucesso considerável com a comédia Κυριακάτικο 
ξύπνημα (“Golpe de Sorte”, 1954), estrelando Elli Lambeti e Takis Horn. Esse sucesso 
deu aos produtores gregos confiança no novo diretor, a quem foi dada a oportunidade 
de iniciar um projeto mais ambicioso. Sendo assim, lhe propuseram adaptar o drama 
teatral de Iákovos Campanellis Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια / “Stella com as luvas 
vermelhas para a tela”, e Cacoyannis aceitou. Como o diretor escreveu mais tarde: 
“Stella foi um pretexto para explorar o mundo de rembetiko [blues grego], que é tão 
interessante. Tivemos que explorar o meio social das pessoas comuns, do qual eu era 
perfeitamente ignorante e que tanto a boa sociedade ateniense quanto outros cineastas 
desprezaram”.

ακρίβεια και ευκολία. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα ορφανοτροφείο της Θεσσαλονίκης, το 1943, 

και αναπαριστά τις περιπέτειες των 160 παιδιών που με τη γερμανική κατοχή αφήνονται έκθετα 

στους δρόμους και κατορθώνουν να επιζήσουν, καθώς οργανώνονται σε ομάδες που κλέβουν 

τρόφιμα από τους Γερμανούς και τους Έλληνες συνεργάτες τους. Η μουσική υπόκρουση της 

ταινίας, που επίσης συνετέλεσε στην επιτυχία της, είναι του Μίκη Θεοδωράκη. Η ταινία του  

Tallas κέρδισε το βραβείο του Φεστιβάλ κινηματογράφου του Εδιμβούργου. 

το ρεμπετικο στον ελληνικο κινηματογραφο

Το 1955, οι δυο πιο σημαντικοί σκηνοθέτες της εποχής γύριζαν τις δεύτερες ταινίες τους, 

σηματοδοτώντας την είσοδο του ελληνικού κινηματογράφου στην εποχή του κινηματογράφου 

τέχνης. Σε μία εποχή που οι έλληνες δημιουργοί άφηναν κατά μέρος τις βαριές συζητήσεις που 

χαρακτήριζαν τον μεσοπόλεμο και που στρέφονταν προς ζητήματα πρωτότυπης δημιουργίας, 

μία μικρή ομάδα σκηνοθετών και συνθετών ανέλαβε το έργο να ανανεώσει τις καλλιτεχνικές 

φόρμες και να εστιάσει στην υποκουλτούρα του ελληνικού προλεταριάτου. Σκηνοθέτες όπως 

ο Τάλλας, ο Κούνδουρος και ο Κακογιάννης όχι μόνον έφεραν τις νέες τάσεις του ευρωπαϊκού 

κινηματογράφου στην Ελλάδα, αλλά έλαβαν επιπλέον κριτική στάση τόσο έναντι των νικητών 

του εμφυλίου πολέμου (Κούνδουρος) όσο και έναντι της πατριαρχίας (Κακογιάννης).

Ο τελευταίος ήταν ένας νεαρός Ελληνοκύπριος που είχε ταξιδέψει στο Λονδίνο για να 

σπουδάσει νομική, αλλά αντ’αυτού, μπήκε στο θέατρο συμμετέχοντας στην πρεμιέρα του 

Καλιγούλα του Καμύ. Ωστόσο, δεν θέλησε να συνεχίσει την καριέρα του ως ηθοποιός και 

αποφάσισε να επιστρέψει στην Αθήνα, όπου σημείωσε σημαντική επιτυχία με την κωμωδία 

Κυριακάτικο ξύπνημα (1954), με πρωταγωνιστές την Έλλη Λαμπέτη και τον Τάκη Χορν. Αυτή η 

επιτυχία ενέπνευσε την εμπιστοσύνη των ελλήνων παραγωγών, οι οποίοι έδωσαν στο νεαρό 

σκηνοθέτη την ευκαιρία να ξεκινήσει ένα πιο φιλόδοξο σχέδιο. Έτσι λοιπόν, του πρότειναν να 

προσαρμόσει κινηματογραφικά το θεατρικό του Ιάκωβου Καμπανέλλη Η Στέλλα με τα κόκκινα 

γάντια και ο Κακογιάννης το αποδέχτηκε. Όπως ο ίδιος ο σκηνοθέτης έγραφε αργότερα: 

“Η Στέλλα ήταν το πρόσχημα για να διερευνήσω τον κόσμο του ρεμπέτικου, που είναι τόσο 

ενδιαφέρων. Χρειάστηκε να ερευνήσουμε το κοινωνικό περίγυρο απλών ανθρώπων, έναν 

κόσμο που αγνοούσα πλήρως και που τόσο η καλή αθηναϊκή κοινωνία όσο και οι υπόλοιποι 

κινηματογραφιστές απαξίωναν”.
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Como Cacoyannis criticou a sociedade patriarcal ao se concentrar na cultura de 
rembetiko, Koundouros usou o gênero cinematográfico noir para criticar a repressão 
dos partidários e simpatizantes de esquerda pelo aparato estatal.

A virada na carreira de Cacoyannis rumo ao reconhecimento internacional veio 
com a sua adaptação, em 1962, da tragédia de Eurípides Electra. Existiam algumas 
adaptações cinematográficas de clássicos gregos, como Antígona de Sófocles, trazido às 
telas em 1961 por Tzavellas, entretanto a maioria delas foi fortemente influenciada pelo 
estilo de atuação do Teatro Nacional, que havia reavivado o antigo drama nos teatros 
a céu aberto de Epidauros e de Herodes Atticus em Atenas. A versão de Cacoyannis, 
entretanto, foi concebida em termos puramente cinematográficos, adaptando a 
história de vingança e matricídio à vida em uma pequena aldeia do sótão, onde Electra, 
expulsa do palácio, é recebida com simpatia pelo povo. No papel do título, Irene Papas 
deu uma performance espetacular. A música de Mikis Theodorakis e a fotografia em 
preto e branco de Walter Lassaly também foram memoráveis. O filme, que circulou na 
Grécia e no exterior, foi um grande sucesso.

Cacoyannis, em 1965, realizou a adaptação cinematográfica do conhecido romance 
de Nikos Kazantzakis Zorba, o grego. Os personagens principais foram representados 
por atores internacionais importantes, como Antony Queen como Zorba, Alan Bates 
como Vassilis e Lila Kedrova como Ortance. O cineasta Walter Lassaly ganhou o último 
Oscar na história do cinema por melhor cinematografia em preto e branco, enquanto 
Mikis Theodorakis, o conhecido compositor de esquerda, alcançou seu primeiro 
sucesso internacional com a música da trilha sonora do filme. Zorba foi um enorme 
sucesso de bilheteria tanto na Grécia quanto no exterior, e lançou as bases para a 
carreira internacional de Cacoyannis e a divulgação do trabalho de Kazantzakis nos 
países de língua inglesa.

Dassin havia alcançado seu maior sucesso em 1960 com Ποτέ την Κυριακή (“Nunca 
aos  domingos”), durante a produção da qual Stella sempre esteve em sua mente. Ilya 
(Melina Merkouri), a protagonista, é uma prostituta de coração grande que se apaixona 
por Homero (Jules Dassin), um professor universitário dos Estados Unidos que tenta 
não apenas resgatar Ilya de seu ofício, mas também proporcionar-lhe uma educação 
completa. A partitura musical de Manos Hatzidakis tornou a música rembetiko 
internacionalmente popular. Merkouri ganhou o prêmio de melhor atriz em Cannes 
e, junto com Anthony Queen, tornaram-se os embaixadores mais proeminentes do 
turismo grego.

Όπως ο Κακογιάννης άσκησε κριτική στην πατριαρχική κοινωνία εστιάζοντας στην κουλτούρα 

του ρεμπέτικου, έτσι και ο Κούνδουρος χρησιμοποίησε το κινηματογραφικό noir για να ασκήσει 

κριτική στην καταπίεση των οπαδών και φίλων της αριστεράς από τον κρατικό μηχανισμό.

Η στροφή στην καριέρα του Κακογιάννη προς τη διεθνή αναγνώριση ήρθε με την απόδοση, 

το 1962, της τραγωδίας του Ευριπίδη Ηλέκτρα. Υφίσταντο ορισμένες κινηματογραφικές 

αποδόσεις αρχαίων κλασικών, όπως της Αντιγόνης του Σοφοκλή, που ο Τζαβέλλας είχε 

παρουσιάσει στη μεγάλη οθόνη το 1961, αλλά η πλειονότητά τους ήταν έντονα επηρεασμένες 

από το ύφος ηθοποιΐας του Εθνικού Θεάτρου, που είχε αναβιώσει το αρχαίο δράμα στα υπαίθρια 

θέατρα της Επιδαύρου και του Ηρωδείου στην Αθήνα. Η εκδοχή του Κακογιάννη, ωστόσο, 

ήταν μια σύλληψη αμιγώς κινηματογραφική, προσαρμόζοντας την ιστορία εκδίκησης και 

μητροκτονίας στη ζωή ενός μικρού χωριού της επαρχίας, όπου η Ηλέκτρα, διωγμένη από το 

παλάτι, γίνεται δεκτή με συμπάθεια από τον λαό. Στον ομώνυμο ρόλο, η Ειρήνη Παπά έδωσε 

μια εκπληκτική ερμηνεία. Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και η ασπρόμαυρη φωτογραφία του 

Walter Lassaly ήταν επίσης αξέχαστες. Η ταινία με διανομή στην Ελλάδα και το εξωτερικό έγινε 

μεγάλη επιτυχία. 

Το 1965, ο Κακογιάννης προσάρμοσε για τον κινηματογράφο το γνωστό μυθιστόρημα 

του Νίκου Καζαντζάκη Ζορμπάς. Τα κύρια πρόσωπα ερμήνευσαν αναγνωρισμένοι διεθνείς 

ηθοποιοί, όπως ο Antony Queen ως Ζορμπάς, ο Alan Bates ως Βασίλης και η Lila Kedrova ως 

Ορτάνς. Ο κινηματογραφιστής Walter Lassaly κέρδισε το τελευταίο Όσκαρ στην ιστορία για 

ασπρόμαυρη κινηματογραφία, ενώ ο Μίκης Θεοδωράκης, ο γνωστός συνθέτης της αριστεράς, 

έκανε την πρώτη διεθνή του επιτυχία με τη μουσική του υπόκρουση στην ταινία. Ο Zορμπάς 

έκανε τεράστια εισπρακτική επιτυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και έθεσε τις 

βάσεις για τη διεθνή καριέρα του Κακογιάννη και τη διάδοση του έργου του Καζαντζάκη στις 

αγγλόφωνες χώρες. 

Το 1960 ο Dassin έκανε τη μεγαλύτερη, επίσης, επιτυχία του με την ταινία Ποτέ την 

Κυριακή, κατά την παραγωγή της οποίας είχε πάντοτε στο μυαλό του την Στέλλα. Η Ίλυα (Μελίνα 

Μερκούρη), η πρωταγωνίστρια, είναι μια πόρνη με τεράστια καρδιά που ερωτεύεται τον Όμηρο 

(Jules Dassin), έναν πανεπιστημιακό καθηγητή από τις ηπα που όχι μόνον προσπαθεί να σώσει 

την Ίλυα από τον βιοπορισμό της, αλλά και να της προσφέρει μια εγκυκλοπαιδική παιδεία. 

Η μουσική της ταινίας είναι του Μάνου Χατζιδάκι κι έκανε το ρεμπέτικο δημοφιλές διεθνώς. 

Η Μερκούρη κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού στις Κάννες και, μαζί με τον Anthony 

Queen, έγινα οι πιο προβεβλημένοι πρεσβευτές του ελληνικού τουρισμού. 
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cinema de guerra durante o período da ditadura (1967-1974)

Após a Guerra Mundial, e particularmente após o fim da guerra civil, o cinema 
grego se tornou, de longe, a forma mais popular de entretenimento. Entretanto, a 
passagem gradual na audiência de espectadores  pertencentes às classes mais populares 
para programas de televisão ocorreu entre 1970 e 1973 e marcou o declínio do cinema 
comercial nacional. Para interpretar essa mudança, duas perguntas precisam ser 
respondidas: por um lado, que fatores tornaram o cinema comercial grego tão atraente 
para as massas e porque ele perdeu tão rapidamente a batalha para a televisão; e por 
outro lado, quais eram os gêneros de filmes favoritos dos cinéfilos mais sofisticados 
do país, e como essa transformação do cinema por causa da televisão afetou o novo 
cinema grego.

No caso grego, basta dizer que uma grande parte das classes populares, que havia 
sofrido as consequências adversas da modernização do campo grego, correu para os 
cinemas comerciais para se munir de materiais simbólicos com os quais podiam tecer 
uma narrativa auto-identitária de quem eles eram agora.

Também contribuiu para essa mudança o surgimento de novas estrelas que, 
ao incorporar novos papéis sociais, diminuíram o apelo dos tipos tradicionais, 
correspondentes à classe média em ascensão e que haviam sido interpretadas pelas 
velhas estrelas, os verdadeiros protagonistas do sucesso popular do cinema comercial 
grego. Os antigos gêneros populares foram substituídos por musicais, filmes noir e 
filmes de guerra.

Esse foi o novo gênero que, com o apoio do regime autoritário, fez sua aparição 
na história do cinema grego. Entre 1940 e 1960, havia de fato uma série de filmes de 
guerra. O mais importante deles foi Bloko (“O Bloqueio”, 1960), escrito e dirigido pelo 
pesquisador de cinema nascido na Grécia, mas baseado em Paris, Ado Kyrou. Esse 
interessante filme abordou as represálias dos soldados alemães contra a resistência 
grega, fortemente atacados na Kokinia ateniense, durante a ocupação. Entretanto, o 
restante dos filmes de guerra, produzidos entre 1960 e 1966, contaram histórias de 
caráter mais pessoal. O regime ditatorial favoreceu os filmes de guerra e forneceu 
à produção equipamentos ou pessoal militar com o claro objetivo de reforçar sua 
própria imagem. Nos primeiros anos da ditadura (1969-1970), doze desses filmes foram 

o κινηματογραφοσ του πολεμου και κατα την περιοδο τησ 
δικτατοριασ (1967-1974)

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδίως μετά τον εμφύλιο πόλεμο, ο ελληνικός 

κινηματογράφος κατέστη, μακράν, το πιο δημοφιλές μέσο ψυχαγωγίας. Αλλά, η σταδιακή 

μετάβαση μέρους του κοινού που προερχόταν από πιο λαϊκές τάξεις προς τα τηλεοπτικά 

προγράμματα, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1970 και 1973, σήμανε και την παρακμή του 

εθνικού εμπορικού κινηματογράφου. Προκειμένου να ερμηνευτεί αυτή η αλλαγή, θα πρέπει 

να απαντηθούν δύο ερωτήματα: αφενός, ποιοι παράγοντες έκαναν τον ελληνικό εμπορικό 

κινηματογράφο τόσο ελκυστικό για τις μάζες και γιατί  έχασε τόσο γρήγορα τη μάχη με την 

τηλεόραση, και αφετέρου, ποια ήταν τα αγαπημένα είδη ταινιών που οι πιο διανοούμενοι 

σινεφίλ της χώρας προτιμούσαν και πως αυτή η μεταμόρφωση του κινηματογράφου εξ αιτίας 

της τηλεόρασης επηρέασε τον νέο ελληνικό κινηματογράφο.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, αρκεί να επισημανθεί ότι ένα μεγάλο μέρος των λαϊκών 

τάξεων, που είχε υποφέρει τις αρνητικές συνέπειες του εκσυγχρονισμού της ελληνικής υπαίθρου, 

συνέρεε στους εμπορικούς κινηματογράφους για να προμηθευτεί τους συμβολισμούς εκείνους, 

με τους οποίους θα μπορούσε να υφάνει την ταυτοτική του αφήγηση για το ποιοι ήταν τώρα.

Σε αυτήν την αλλαγή συνέβαλε, επίσης, η ανάδειξη νέων αστέρων που, ενσωματώνοντας 

νέους κοινωνικούς κινηματογραφικούς ρόλους, αποδυνάμωσαν την γοητεία των παραδοσιακού 

τύπου ρόλων, που αντιστοιχούσαν στην ανερχόμενη μεσαία τάξη και που τους είχαν ερμηνεύσει 

οι παλιοί αστέρες του σινεμά, οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της λαϊκής επιτυχίας του ελληνικού 

εμπορικού κινηματογράφου. Τα παλιά λαϊκά είδη αντικαταστάθηκαν από μιούζικαλ, φιλμ νουάρ 

και πολεμικές ταινίες. 

Αυτό ήταν το νέο είδος που, με την υποστήριξη του απολυταρχικού καθεστώτος, έκανε 

την εμφάνισή του στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Μεταξύ του 1940 και του 

1960 γυρίστηκε μια σειρά από πολεμικές ταινίες. Η πιο σημαντική είναι Το Μπλόκο (1960), σε 

σενάριο και σκηνοθεσία του ερευνητή του κινηματογράφου, γεννημένου στην Ελλάδα αλλά με 

έδρα το Παρίσι, Άδου Κύρου. Αυτή η ενδιαφέρουσα ταινία πραγματώνεται τα αντίποινα των 

γερμανών στρατιωτών κατά της ελληνικής αντίστασης, με τη μεγάλη επίθεση στην Κοκκινιά 

της Αθήνας, κατά την κατοχή. Ωστόσο, οι υπόλοιπες πολεμικές ταινίες, που γυρίστηκαν μεταξύ 

1960 και 1966, αφηγούνταν πιο προσωπικές ιστορίες. Το δικτατορικό καθεστώς υποστήριξε τις 

πολεμικές ταινίες και παρείχε στην παραγωγή τους στρατιωτικό εξοπλισμό ή προσωπικό με 

το σαφή στόχο να ενισχύσει την ίδια του την εικόνα. Στα πρώτα χρόνια της δικτατορίας (1969-
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lançados, quatro dos quais se tornaram muito bem sucedidos. A tendência continuou 
pelos dois anos seguintes, com oito filmes de guerra sendo produzidos a cada ano e 
com uma aceitação maior que a normal.

Esse clima favoreceu o desenvolvimento de uma atitude muito combativa entre 
intelectuais radicais e jovens cineastas, que criticaram o cinema grego pré-ditadura, 
que rotularam como um todo como o “velho cinema grego”. A adoção de uma postura 
tão radical se deveu principalmente à antipatia que os jovens cineastas, perseguidos 
ou simplesmente excluídos da produção cinematográfica da época, sentiram pelos 
diretores e produtores que colaboraram com a Junta na produção de filmes de 
propaganda. 

Nessa atmosfera recentemente radicalizada, o público procurou tanto os filmes 
estrangeiros mais modernos como outros filmes políticos gregos do período anterior, 
como Ο Δράκος (“O Dragão”, 1956, Nikos Koundouros) bem como novas produções 
como Evdokia (1971) de Alexis Damianos, Αναπαράσταση (“Reconstrução”, 1970) de 
Theo Angelopoulos ou, para o público da diáspora, Kierion (1968) de Dimos Theos. Esse 
clima de tensão entre o “velho” e o “novo” cinema grego contribuiu para obscurecer 
o papel de que a arte cinematográfica já havia desempenhado no período anterior. 
Filmes como Οι παράνομοι (“Os fora da lei”, 1958) de Nikos Koundouros, Μέχρι το πλοίο 
(“Até o navio”, 1966) de Alexis Damianos, foram relegados ao esquecimento, enquanto 
filmes que apelaram aos perdedores e contribuíram para a expansão da esfera pública 
anti-regime, como “Evdokia” ou “A Reconstrução”, foram consideradas as únicas 
expressões da modernidade no cinema grego.

o retorno à democracia (1974-2000)

O período 1974-1981 foi dominado pelo cinema político na Grécia. Orr 
argumentou que a modernidade no cinema encontrou diferentes modos de expressão 
na arte cinematográfica ocidental e na de cineastas de países do leste europeu ou 
asiáticos. Na primeira, as imagens se voltam contra os modos de vida das classes 
médias altas, enquanto a segunda se concentra nos conflitos entre o tradicional e o 
moderno. A Grécia encontrava-se na encruzilhada de ambos. Por um lado, os cineastas 
foram parcialmente motivados pela necessidade de abordar a história moderna como 
o cenário de conflito entre as forças autóctones dos movimentos revolucionários e 

1970), γυρίστηκαν δώδεκα τέτοιες ταινίες, τέσσερις εκ των οποίων έκαναν μεγάλη επιτυχία.  

Η ίδια τάση συνεχίστηκε για τα επόμενα δύο χρόνια, με οκτώ ταινίες να γυρίζονται κάθε χρόνο 

και με μεγαλύτερη του φυσιολογικού αποδοχή από το κοινό.

Το κλίμα αυτό ευνόησε μια πολύ μαχητική προσέγγιση ριζοσπαστικών διανοούμενων 

και νέων κινηματογραφιστών, οι οποίοι άσκησαν κριτική στον προ δικτατορίας ελληνικό 

κινηματογράφο, που χαρακτήρισαν στο σύνολό του ως “παλιό ελληνικό κινηματογράφο”. 

Η υιοθέτηση μιας τόσο ακραίας στάσης ωφείλετο κυρίως στην απέχθεια που οι νεαροί 

κινηματογραφιστές, οι οποίοι είχαν εκδιωχθεί ή απλώς αποκλεισθεί κατά την περίοδο εκείνη 

από την κινηματογραφική παραγωγή, ένιωθαν για τους σκηνοθέτες και παραγωγούς που 

συνεργάστηκαν με την Χούντα στην παραγωγή ταινιών προπαγάνδας. 

Σε αυτήν την πραγματικά πολωμένη ατμόσφαιρα, το κοινό αναζήτησε τόσο τις πιο 

σύγχρονες ξένες ταινίες όσο και τις ελληνικές πολιτικές ταινίες παλαιότερων περιόδων, όπως  

Ο Δράκος (1956, Νίκος Κούνδουρος), αλλά και νέες παραγωγές όπως η Ευδοκία (1971) του Αλέξη 

Δαμιανού, Η Αναπαράσταση (1970) του Θόδωρου Αγγελόπουλου ή, για το κοινό της διασποράς, 

η ταινία Κριέριον (1968) του Δήμου Θέου. Αυτό το κλίμα έντασης ανάμεσα στον “παλιό” και τον 

“νέο” ελληνικό κινηματογράφο συνέβαλε ώστε να υπονομευτεί ο ρόλος που η κινηματογραφική 

τέχνη είχε επιτελέσει κατά την παρελθούσα περίοδο. Ταινίες όπως Οι παράνομοι (1958) του 

Νίκου Κούνδουρου, Μέχρι το πλοίο (1966) του Αλέξη Δαμιανού παρέμειναν στη λήθη, ενώ ταινίες 

που είχαν απήχηση στους ηττημένους και που συνέβαλαν στη διάδοση του αντικαθεστωτικού 

πνεύματος του κοινού, όπως η Ευδοκία ή Η Αναπαράσταση, θεωρήθηκαν ως οι μοναδικές 

εκφράσεις της νεωτερικότητας στον ελληνικό κινηματογράφο.

η επανοδοσ στη δημοκρατια (1974-2000)

Στην περίοδο 1974-1981 κυριάρχησε το πολιτικό σινεμά στην Ελλάδα. Ο Orr αναφέρε ότι 

η νεωτερικότητα στον κινηματογράφο βρήκε διαφορετικούς τρόπους έκφρασης στη δυτική 

κινηματογραφική τέχνη και στην τέχνη των κινηματογραφιστών της ανατολικής Ευρώπης ή Ασίας. 

Στην πρώτη, οι εικόνες εγείρονται ενάντια στον τρόπο ζωής των μεσαίων και υψηλών τάξεων, 

ενόσω στη δεύτερη επικεντρώνεται στη σύγκρουση ανάμεσα στο παραδοσιακό και το νεωτερικό.  

Η Ελλάδα βρισκόταν στη διασταύρωση των δύο αυτών προσεγγίσεων της τέχνης. Από τη μία 

πλευρά, οι κινηματογραφιστές εκκινούσαν εν μέρει από την ανάγκη να προσεγγίσουν τη σύγχρονη 

ιστορία σαν το σκηνικό σύγκρουσης μεταξύ των αυτοχθόνων δυνάμεων των επαναστατικών 
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as da modernização repressiva. Entretanto, ao mesmo tempo, eles também sentiram 
a atração de fazer representações críticas dos modos de vida do mundo burguês.  
O cinema grego moderno poderia ser tanto “mitologizar a história moderna” – como 
Mitropoulou propôs corretamente sobre Angelopoulos e seus seguidores – quanto 
simultaneamente tentar se libertar das convenções das antigas formas dramáticas, 
como Vacalopoulos tem argumentado. Teremos a oportunidade de discutir um pouco 
mais adiante a outra categoria de “modernidade” no cinema grego, que se concentra no 
exame da vida social das classes burguesas, embora esse motivo esteja conspicuamente 
ausente nos romances do mesmo período.

Filmes como Ο θίασος (“A Trupe”, 1974-75) de Angelopoulos ou seu Ο Μεγαλέξαντρος 
(“Alexandre o Grande”, 1980) são certamente roteiros que mitologizam a história 
moderna. Analisado a partir dessa perspectiva, o primeiro dos filmes mencionados 
interpreta a ocupação, a resistência e a posterior guerra civil a partir da perspectiva 
da esquerda, coincidindo com a interpretação dominante da parte mais radicalizada 
da opinião pública durante os últimos anos da ditadura. O filme “A Trupe” ganhou 
inúmeros prêmios, incluindo o fipresci no Festival de Cannes em 1975, o prêmio de 
filme do ano do Instituto Britânico de Cinema no ano seguinte, e foi aclamado como o 
melhor filme dos anos 70 pela Associação Italiana de Críticos de Cinema.

Em 1976, foi a vez de Pandelis Voulgaris analisar a guerra civil e suas consequências 
em seu filme Happy Day (“Dia Feliz”). Ao contrário de Angelopoulos, Voulgaris se ateve 
ao lado humano dos conflitos históricos. Filmado na ilha de Yiaros, o filme conta a 
história do miserável campo de concentração de Makronnisos, onde apoiadores e 
simpatizantes do partido comunista foram levados no início dos anos 50 para sofrer 
torturas físicas e psicológicas nas mãos não só de oficiais do exército, mas também de 
seus próprios camaradas que haviam se aliado aos carrascos. A escolha de um estilo 
neorealista foi muito impressionante, e Voulgaris obteve uma representação vívida do 
campo de Makronnisos, cujas memórias foram reavivadas quando a ditadura de 1967 
organizou pequenos campos em algumas ilhas gregas, como Yiaros. 

Dois outros filmes produzidos nesse período, ambos marcadamente 
“godardianos”, também conseguiram sair do clima político. Nikos Panayotopoulos 
em Τα χρώματα της ίριδος (“As cores da íris”, 1975) e Costas Ferris em Δύο φεγγάρια τον 
Αύγουστο  (“Duas Luas de agosto”, 1976) se propuseram a virar as estreitas convenções 
do cinema narrativo, colocando as técnicas mais avançadas da época a serviço do 
espírito de protesto. De forma alguma eles aspiravam a fazer uma crítica global do 

κινημάτων και των δυνάμεων του καταπιεστικού εκσυγχρονισμού. Αλλά, παράλληλα, ένιωθαν 

επίσης την έλξη για μια κριτική αναπαράσταση του μεγαλοαστικού τρόπου ζωής. Ο σύγχρονος 

ελληνικός κινηματογράφος μπορούσε εξίσου να “μυθοποιεί τη σύγχρονη ιστορία” – όπως ορθά 

πρότεινε η Μητροπούλου αναφορικά με τον Αγγελόπουλο και τους οπαδούς του – όσο, ταυτόχρονα, 

και να προσπαθεί να απελευθερωθεί από τις συμβάσεις των αρχαίων δραματουργικών μορφών, 

όπως επεσήμανε ο Βακαλόπουλος. Θα έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε λίγο πιο κάτω 

σε μια άλλη κατηγορία “νεωτερικότητας” στον ελληνικό κινηματογράφο, που συνίσταται στην 

εξέταση της κοινωικής ζωής των αστικών τάξεων, μολονότι το ίδιο ακριβώς μοτίβο καταφανώς 

απουσίαζε από τις ρομαντικές ταινίες της ίδιας περιόδου.

Ταινίες όπως Ο θίασος (1974-75) του Αγγελόπουλου ή η επίσης δική του Ο Μεγαλέξαντρος 

(1980) είναι με βεβαιότητα σενάρια που μυθοποιούν τη σύγχρονη ιστορία. Αναλύοντας τις 

ταινίες υπό αυτό το πρίσμα, η πρώτη ερμηνεύει την κατοχή, την αντίσταση και τον επακόλουθο 

εμφύλιο πόλεμο από την οπτική της αριστεράς, που συνέπιπτε με την κρατούσα ερμηνεία της 

πιο ριζοσπαστικοποιημένης μερίδας της κοινής γνώμης των τελευταίων ετών της δικτατορίας. 

Ο θίασος κέρδισε αναρίθμητα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του fipresci στο Φεστιβάλ των 

Καννών του 1975, το βραβείο ταινίας της χρονιάς από το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου, 

την επόμενη χρονιά, και ανακηρύχθηκε καλύτερη ταινία της δεκαετίας 1970 από την ιταλική 

ένωση κριτικών κινηματογράφου.

Το 1976, ήταν η σειρά του Παντελή Βούλγαρη να αναλύσει τον εμφύλιο πόλεμο και τις 

επιπτώσεις του στην ταινία Happy Day. Αντίθετα από τον Αγγελόπουλο, ο Βούλγαρης εστίασε 

στην ανθρώπινη πλευρά των ιστορικών συγκρούσεων. Γυρισμένη στη Γυάρο, η ταινία αφηγείται 

την ιστορία του επαίσχυντου στρατόπεδου συγκέντρωσης της Μακρονήσου, όπου μεταφέρονταν 

υποστηρικτές και οπαδοί του κομμουνιστικού κόμματος στις αρχές της δεκαετίας του 1950 για 

να υπομείνουν σωματικά και ψυχικά βασανιστήρια στα χέρια όχι μόνον στρατιωτικών αλλά και 

των ίδιων των συντρόφων που είχαν είχαν συμμαχήσει με τους βασανιστές. Η επιλογή ενός 

νεορεαλιστικού ύφους ήταν εντυπωσιακή και ο Βούλγαρης κατάφερε να αποδώσει μια πολύ 

ζωντανή αναπαράσταση του στρατοπέδου της Μακρονήσου, οι μνήμες της οποίας αναβίωσαν 

όταν η δικτατορία του 1967 έστησε μικρά στρατόπεδα σε ορισμένα ελληνικά νησιά, όπως η Γυάρος. 

Δύο ακόμη ταινίες που γυρίστηκαν εκείνη την περίοδο, και οι δύο σαφώς επηρεασμένες από 

τον Γκοντάρ, κατάφεραν κι αυτές να ξεφύγουν από το πολιτικό κλίμα. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος 

με την ταινία Τα χρώματα της ίριδος (1975) και ο Κώστας Φέρρης με την ταινία Δύο φεγγάρια 

τον Αύγουστο (1976) πρότειναν μια τομή απέναντι στις στενές συμβάσεις του αφηγηματικού 

κινηματογράφου, χρησιμοποιώντας τις πιο προχωρημένες τεχνικές της εποχής στην υπηρεσία 

της έκφρασης διαμαρτυρίας. Επ’ουδενί λόγω δεν επιθυμούσαν να προβούν σε γενικευμένη 
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mundo burguês, mas sim retratar os eternamente desempregados, os viajantes, os 
artistas e o tipo de mulher moderna. “As cores da íris” foi apresentada como uma 
alegoria do mundo do espetáculo, algo que no clima político dividido da época não 
foi apreciado de forma justa. Poder-se-ia argumentar que o papel da figura excêntrica 
que irrompe no conjunto de uma publicidade, apenas para acabar perdida no mar, 
corresponde ao destino do cinema grego: um cinema cheio de promessas, mas que, 
preso na armadilha dos anunciantes que conseguiram orientar o gosto do público 
para os produtos típicos do cinema comercial, está ameaçado de extinção.

Outro filme que dividiu a opinião crítica, mas que foi calorosamente recebido 
pelo público foi o filme de Koundouros, 1922, produzido em 1978. Nesse trabalho, 
o cineasta tentou unir duas mentalidades tipicamente contrastantes: por um lado, 
a ocidental, assumida no filme como uma sensibilidade burguesa ao descrever o 
sofrimento daqueles comunistas gregos na Ásia Menor que, após a derrota de 
seu exército em 1922, foram perseguidos pelo exército turco; e por outro lado, a 
perspectiva oriental, assumida para mostrar a tragédia daqueles mesmos refugiados 
não apenas como um choque de civilizações, mas como um conflito de classes. 
Porque esses cidadãos gregos, no final, tiveram que pagar tanto pela Turquia quanto 
pela Grécia, ambos desempenhando o papel de grandes potências, e sofrer não 
apenas nacionalismo, mas também desprezo social por parte dos turcos. Exibido no 
festival de Tessalônica, o filme gerou tanto incômodo que o governo turco conseguiu 
bloquear sua exibição até 1981 (uma vez lançado, porém, tornou-se um sucesso de 
bilheteria).

O retorno tardio dos cineastas gregos à arte cinematográfica e ao cinema 
politicamente engajado teve consequências mistas. Alguns diretores, como 
Angelopoulos ou Panayotopoulos, atraíram uma grande parte do público grego, ao 
mesmo tempo em que chamaram a atenção da crítica internacional. Entretanto, 
uma outra parte do público grego não estava convencida pela arte do cinema, 
e se o caminho do cinema nacional dependesse apenas de seu efeito sobre eles, 
dificilmente poderia crescer de forma sustentável, particularmente numa época em 
que o cinema em todos os países europeus já começava a sofrer os efeitos perversos 
da invasão das produções americanas.

κριτική κατά των αστών, αλλά βασικώς θέλησαν να απαθανατίσουν τους αιωνίως άνεργους, 

τους ταξιδιώτες, τους καλλιτέχνες και το είδος της μοντέρνας γυναίκας. Η ταινία Τα χρώματα 

της ίριδος παρουσιάστηκε ως μια αλληγορία του κόσμου του θεάματος, κάτι που στη διαιρεμένη 

πολιτική σκηνή της εποχής δεν αξιολογήθηκε δίκαια. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι 

η εκκεντρική φιγούρα που ξεπροβάλει στο πλαίσιο μιας διαφήμισης, μόνο και μόνο για να 

καταλήξει χαμένη στη θάλασσα, αντιστοιχεί στη μοίρα του ελληνικού κινηματογράφου: ενός 

κινηματογράφου γεμάτου υποσχέσεις, αλλά που, πέφτοντας στην παγίδα των διαφημίσεων 

που κατόρθωσαν να προσανατολίσουν το κοινό στα τυπικά προϊόντα του εμπορικού σινεμά, 

απειλείται με εξαφάνιση.

Μία άλλη ταινία που διαίρεσε την κοινή γνώμη αλλά έγινε θερμώς αποδεκτή από 

το κοινό ήταν η ταινία του Κούνδουρου, 1922, που γυρίστηκε το 1978. Σε αυτήν την ταινία ο 

κινηματογραφιστής προσπάθησε να συνενώσει δύο τυπικά αντικρουόμενες νοοτροπίες:  από 

την μια πλευρά, τη δυτική, που στην ταινία έλαβε τη μορφή της παρουσίασης, με αστική 

ευαισθησία, των όσων υπέφεραν εκείνοι οι Έλληνες κομμουνιστές της Μικράς Ασίας που, 

μετά την ήττα του στρατού το 1922, υπέστησαν τους διωγμούς του τουρκικού στρατού. Από 

την άλλη μεριά, την ανατολική οπτική, που έλαβε την μορφή της παρουσίασης της τραγωδίας 

εκείνων των ίδιων προσφύγων, όχι μόνον ως σύγκρουση πολιτισμών, αλλά και ως σύγκρουση 

τάξεων. Γιατί εκείνοι οι Έλληνες, τελικά, πλήρωσαν τόσο το τίμημα για την Τουρκία όσο και 

για την Ελλάδα, που αμφότερες έπαιξαν τον ρόλο της μεγάλης δύναμης, και υπέφεραν όχι 

μόνον τον εθνικισμό, αλλά και την κοινωική απαξίωση εκ μέρους των Τούρκων. Παρουσιάστηκε 

στο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και προξένησε τέτοια δυσφορία που η τουρκική κυβέρνηση 

κατόρθωσε να μπλοκάρει την προβολή του έως το 1981 (ωστόσο, όταν προβλήθηκε, έγινε 

εισπρακτική επιτυχία).

Η καθυστερημένη επιστροφή των ελλήνων κινηματογραφιστών στον κινηματογράφο 

τέχνης και στο στρατευμένο σινεμά είχε ανάμεικτες επιπτώσεις. Ορισμένοι σκηνοθέτες, όπως 

ο Αγγελόπουλος ή ο Παναγιωτόπουλος, προσέλκυσαν ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού κοινού, 

την ίδια στιγμή που προκάλεσαν την προσοχή των διεθνών κριτικών. Ωστόσο, ένα άλλο μέρος 

του ελληνικού κοινού δεν είχε πεισθεί για την καλλιτεχνική αξία του κινηματογράφου, έτσι που 

αν η πορεία του εθνικού κινηματογράφου εξαρτιόταν από την αντίδραση αυτής της μερίδας του 

κοινού, δύσκολα θα μπορούσε να αναπτυχθεί κατά τρόπο βιώσιμο, ιδίως σε μία εποχή που ο 

κινηματογράφος σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες είχε ήδη αρχίσει να υπομένει τις συνέπειες της 

εισβολής των αμερικανικών παραγωγών.
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o cinema grego entre 1981 e 2000

Neste período, as políticas de identidade em vez das políticas de classe, 
juntamente com os temas da modernização do papel da mulher, dos refugiados e dos 
imigrantes, dominou as telas de cinema.

Levou algum tempo para que o cinema grego se interessasse consistentemente 
pelas histórias das novas mulheres. Três filmes em particular – dos quais dois são 
dirigidos por duas das mais conhecidas diretoras gregas, a primeira e a terceira abaixo 
– atuaram como catalisadoras neste processo: Οι δρόμοι τησ αγάπησ είναι νυχτερινοί (“Os 
caminhos do amor são noturnos”, 1981) de Frieda Liappa; a Ρεβάνς (“Revanche”, 1983) 
de Nikos Vergitsis; e, finalmente, Η τιμή της αγάπης (“O preço do amor”, 1984) de Tonia 
Marketaki. 

O segundo ciclo de trabalho de Angelopoulos, que se concentra no motivo da 
viagem e significa a fluidez com que as identidades políticas são formadas, também 
corresponde a esse período. No primeiro dos filmes dessa série, intitulado Ταξίδι στα 
Κύθηρα (“Viagem para Kythira”, 1984), um diretor de cinema (Gulio Brogi) começa a 
trabalhar em um filme sobre refugiados da guerra civil que voltam para casa após 
quarenta anos de ausência. Um homem (Manos Katrakis), que poderia ter sido o 
pai do protagonista, ou pelo menos alguém aparentado, tenta reunir sua família na 
aldeia para recomeçar sua vida, mas falha e é mantido em cativeiro em uma terra 
desconhecida, símbolo de um exílio eterno.

No segundo filme desta trilogia, intitulado Ο Μελισσοκόμος (“O apicultor”, 1986), 
Spyros (Marcello Mastroianni) deixa seu trabalho e sua família a fim de recuperar a 
tradição familiar da apicultura. Em sua jornada, ele tenta reafirmar sua identidade 
pessoal e política, mas fica desesperado e permite que as abelhas o ataquem, até que 
ele morra. 

No último dos três filmes em discussão, Τοπίο στην ομίχλη (“Paisagem na neblina”, 
1988), dois meio-irmãos, Voula e Alexander, partiram em uma viagem para encontrar 
seu pai. Sua odisseia terminará com uma cena à moda de Tarkovski, na qual eles 
alcançarão o cumprimento de sua utopia ao esperar pelo verde de uma árvore seca. O 
filme de Angelopoulos venceu o Leão de Prata no Festival de Veneza de 1988, e o Félix 
da crítica francesa em 1989.

o ελληνικοσ κινηματογραφοσ μεταξυ του 1981 και του 2000

Σε αυτήν την περίοδο, κυριάρχησαν στις οθόνες του κινηματογράφου οι πολιτικές 

ταυτότητας αντί για τις ταξικές πολιτικές, από κοινού με θέματα όπως ο εκσυγχρονισμός του 

ρόλου της γυναίκας και το ζήτημα των προσφύγων και των μεταναστών.

Πέρασε ορισμένος καιρός μέχρις ότου ο ελληνικός κινηματογράφος να ενδιαφερθεί 

ουσιαστικά για τις ιστορίες νέων γυναικών. Τρεις ταινίες ειδικότερα – δύο εκ των οποίων 

σκηνοθετημένες από δύο από τις πιο γνωστές ελληνίδες σκηνοθέτιδες, η πρώτη και η τρίτη 

κατωτέρω  – έδρασαν  καταλυτικά σε αυτή τη διαδικασία: Οι δρόμοι της αγάπης είναι νυχτερινοί 

(1981) της Φρήντα Λιάππα, η Ρεβάνς (1983) του Νίκου Βεργίτση και, τέλος, Η τιμή της αγάπης 

(1984) της Τώνιας Μαρκετάκη. 

O δεύτερος κύκλος δουλειάς του Αγγελόπουλου, που επικεντρώνεται στο μοτίβο του 

ταξιδιού και σηματοδοτεί την ρευστότητα με την οποία σχηματίζονται οι πολιτικές ταυτότητες, 

αντιστοιχεί, επίσης, σε αυτήν την περίοδο. Στην πρώτη ταινία αυτής της σειράς, Ταξίδι στα 

Κύθηρα (1984), ένας σκηνοθέτης κινηματογράφου (Gulio Brogi) αρχίζει να δουλεύει πάνω σε μια 

ταινία για τους πρόσφυγες του εμφυλίου πολέμου που επιστρέφουν σπίτι τους μετά από σαράντα 

χρόνια απουσίας.  Ένας άνδρας (Μάνος Κατράκης), που θα μπορούσε να ήταν ο πατέρας του 

πρωταγωνιστή, ή έστω κάποιος συγγενής του, προσπαθεί να επανενώσει την οικογένειά του σε 

ένα χωριό για να ξαναρχίσει τη ζωή του, αλλά αποτυγχάνει και τελικώς καταλήγει κρατούμενος 

σε μια άγνωστη γη, σύμβολο της αιώνιας εξορίας.

Στη δεύτερη ταινία αυτής της τριλογίας, με τίτλο Ο Μελισσοκόμος (1986), ο Σπύρος 

(Marcello Mastroianni) εγκαταλείπει τη δουλειά και την οικογένειά του, προκειμένου να 

επανασυνδεθεί με την οικογενειακή παράδοση της μελισσουργίας. Στο ταξίδι του, προσπαθεί να 

επαναπροσδιορίσει την προσωπική και πολιτική του ταυτότητα, αλλά καταλήγει σε απόγνωση 

και αφήνει τις μέλισσες να τον τσιμπήσουν έως ότου πεθάνει. 

Στην τελευταία ταινία αυτής της θεματικής, Τοπίο στην ομίχλη (1988), δύο ετεροθαλή 

αδέρφια, η Βούλα και ο Αλέξανδρος, κάνουν ένα ταξίδι για να συναντήσουν τον πατέρα τους.  

Η οδύσσειά τους θα τελειώσει με ένα δείπνο α λα Tarkovski, στο οποίο θα βιώσουν την 

κορύφωση της ουτοπίας τους περιμένοντας να πρασινίσει ένα ξερό δέντρο. Η ταινία του 

Αγγελόπουλου κέρδισε τον Αργυρό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας του 1988 και το Félix των 

γάλλων κριτικών το 1989.
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O tema da impossibilidade de retorno foi desenvolvido com muita eficácia no 
filme Η Φωτογραφία (“A Fotografia”, 1986). de Niko Papatakis. Nessa narrativa, dois 
homens se encontram em Paris. O mais jovem dos dois (Aris Retsos) tenta agradar 
o mais velho (Christos Tsagas) mostrando-lhe uma fotografia de uma jovem cantora 
como se fosse a fotografia de sua irmã. Quando o homem mais velho decide visitar a 
casa de seu futuro noivo para pedir a mão dela, o rapaz põe um fim trágico na farsa.

No início dos anos 90, a atenção dos cineastas passou dos refugiados gregos (os 
chamados refugiados políticos) para os imigrantes estrangeiros e sua viagem através 
dos Bálcãs. Por outro lado, narrativas mais cosmopolitas e condições pós-modernas 
de identidade passaram a dominar os filmes gregos naqueles anos. Tudo isso obteve 
uma clara reflexão na última trilogia de Angelopoulos, a felizmente chamada por ele 
mesmo de “Trilogia das Fronteiras”. O segundo filme ganhou o Grande Prêmio do 
Júri no Festival de Cinema de Cannes, o Prêmio da Crítica e a Fênix da Associação da 
Crítica.

Outro diretor que fez uma notável contribuição ao cinema grego no que concerne 
às políticas de identidade foi Constantine Giannaris. Em seus dois filmes, Από την 
άκρη της πόλης (Dos limites da cidade, 1998) e Δεκαπενταύγουστος (“Quinze de agosto”, 
2001): no primeiro ele tratou da história de um grupo de russos gregos, instalados em 
um subúrbio pobre de Atenas; e no segundo, tratou de várias famílias de diferentes 
origens, cujas casas, todas pertencentes ao mesmo bloco de apartamentos em Atenas, 
são minuciosamente controladas por um refugiado, que é um assaltante. No mesmo 
bloco há alguns apartamentos alugados, que foram ocupados durante as grandes 
festividades de agosto (“a Assunção da Virgem Maria”). A partir de um certo momento, 
todas as histórias tomam um rumo inesperado. No caso da menina doente, um milagre 
acontece, pois é milagroso que ela esteja curada. A volta de Giannaris à metafísica 
não vem de sua fé em Deus, como ele declarou: embora ele afirme ser um não crente, 
Giannaris admite que é movido pela fé de sua mãe na Ortodoxia. Não é de se admirar, 
então, que ele esteja fascinado pelo rosto, como Fellini estava enquanto fazia La strada.

*  O presente artigo foi adaptado da publicação que pode ser encontrada 
em: Nova revista de política, cultura e arte. issn 1130-0426, nº 94, 2004, pp, 123-15. 
(ελευθερη μεταφραση του επιμελητη / tradução livre do revisor)

Το θέμα της αδυναμίας επιστροφής αναπτύσσεται με πολύ ικανό τρόπο στην ταινία  

Η Φωτογραφία (1986) του Νίκου Παπατάκη. Δύο άντρες συναντιούνται στο Παρίσι. Ο πιο νέος 

από τους δύο (Άρης Ρέτσος) προσπαθεί να ευχαριστήσει τον πιο ηλικιωμένο (Χρήστο Τσάγκα) 

δείχνοντάς του μια φωτογραφία μιας νεαρής τραγουδίστριας σαν να ήταν η φωτογραφία της 

αδερφής του. Όταν ο πιο ηλικιωμένος αποφασίζει να επισκευτεί το σπίτι της μελλοντικής 

αρραβωνιαστικιάς του για να ζητήσει το χέρι της, ο νεαρός δίνει ένα τραγικό τέλος στη φάρσα.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η προσοχή των κινηματογραφιστών στρέφεται από τους 

έλληνες πρόσφυγες (τους αποκαλούμενους πολιτικούς πρόσφυγες) στους ξένους μετανάστες 

και το ταξίδι τους μέσα στα Βαλκάνια. Από την άλλη μεριά, πιο κοσμοπολίτικες αφηγήσεις 

καθώς και μεταμοντέρνες συνθήκες ταυτότητας άρχισαν να κυριαρχούν στις ελληνικές ταινίες 

εκείνων των χρόνων. Αυτό παρουσιάζεται εμφανώς στη συλλογιστική της τελευταίας τριλογίας 

του Αγγελόπουλου, που ο ίδιος επιτυχώς ονόμασε “Τριλογία των συνόρων”. Η δεύτερη ταινία 

κέρδισε το Μεγάλο βραβείο της Επιτροπής του Φεστιβάλ των Καννών, το βραβείο κριτικών και 

τον Φοίνικα της ένωσης κριτικών.

Ένας άλλος σκηνοθέτης του οποίου η συνεισφορά στον ελληνικό κινηματογράφο ήταν 

αξιοσημείωτη, σε ό,τι αφορά τις πολιτικές ταυτότητας, ήταν ο Κωνσταντίνος Γιάνναρης με τις 

δύο ταινίες του Από την άκρη της πόλης (1998) και Δεκαπενταύγουστος (2001): στην πρώτη, 

μεταχειρίζεται την ιστορία μια ομάδας Ελλήνων ρωσικής καταγωγής, που κατοικούν σε ένα 

φτωχικό προάστιο της Αθήνα. Στη δεύτερη, ασχολείται με διάφορες οικογένειες διαφορετικής 

καταγωγής, των οποίων τα σπίτια, στην ίδιο πολυκατοικία της Αθήνας, ελέγχονται από 

έναν πρόσφυγα που είναι και ληστής. Στην ίδια πολυκατοικία υπάρχουν και κάποια 

ενοικιασμένα διαμερίσματα που ενοικιάζονται κατά τη διάρκεια των μεγάλων εορτασμών του 

Δεκαπενταύγουστου. Από τη στιγμή εκείνη, όλες οι ιστορίες παίρνουν μια απρόσμενη τροπή. 

Στην περίπτωση μιας άρρωστης κοπέλας, συμβαίνει ένα θαύμα, καθώς μόνον έτσι μπορεί να 

εξηγηθεί η ίασή της. Η στροφή του Γιάνναρη προς τη μεταφυσική δεν προέρχεται από την πίστη 

του στον Θεό, όπως ο ίδιος δήλωσε: παρόλο που αναφέρει πως δεν είναι πιστός, ο Γιάνναρης 

παραδέχεται πως τον συγκινεί η πίστη της μητέρας του στην Ορθοδοξία. Δεν είναι, συνεπώς, 

άξιον απορίας γιατί κι εκείνος, όπως ο Φελλίνι όταν έκανε την ταινία La strada, είχε μια εμμονή 

στο πρόσωπο.

*  Το παρόν άρθρο προσαρμόστηκε από τη δημοσίευση που μπορεί να αναζητηθεί 

στο: Nueve revista de politica, cultura y arte, issn 1130-0426, no 94, 2004, pags 123-155. 

(πρωτοτυποσ τιτλοσ / título original)
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POESIA GREGA NA METAPOLITEFSI   
(1974–2021): PASSADO, PRESENTE E FUTURO

Evripidis Garantoudis

O ano de 1974 foi marcante para a evolução política e social da Grécia, visto que,  
após a queda da ditadura (1967-1974) e o retorno a um regime democrático, iniciou-se 
um longo período denominado Μεταπολίτευση (“Metapolitefsi”). Esse mesmo período 
pode ser considerado autônomo para a literatura grega e, especialmente, para a poesia. 
Uma análise abrangente do trabalho dos poetas que surgiram durante tal contexto, 
que já se estende por quase meio século, oferece a possibilidade de destacar com mais 
profundidade a relação de seu trabalho com o momento histórico. Se o período da 
Metapolitefsi for considerado em sua unicidade, 1981 é um ponto intermediário em 
seu desenvolvimento, ano este em que o Movimento Socialista Pan-Helênico assume 
o poder, e um partido socialista formou um governo. No âmbito internacional,  
um evento catalisador que também influenciou a situação ideológica da Grécia foi  
a extinção da União Soviética em 1991, que trouxe o fim da Guerra Fria, por um 
lado, e, por outro, o fim da existência do socialismo em países da Europa Oriental.  
Por fim, após 2009, a crise econômica, que durou quase uma década, foi, igualmente, 
um período com fortes características sociopolíticas, tais como: agitações sociais; 
reserva e/ou em relação a hostilidade contra os políticos; grande desemprego de jovens,  
e seu êxodo em massa para o exterior. Tais acontecimentos também influenciaram a 
produção poética.

Durante a década de 1970, surgiu um grupo numeroso de jovens poetas e poetisas 
gregos, nascidos aproximadamente entre 1940 e 1955, que os críticos chamaram 
de “geração de 70”, com base em seu aparecimento entre os anos de 1967 e 1974.  
Tal geração foi chamada também de “geração da polêmica” (γενιά της αμφισβήτησης). 
Esse último termo, que tem um enfoque sociológico, tornou-se tema de um acirrado 
debate, e deixou de ser utilizado após meados da década de 80, uma vez que a 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ 
(1974–2021): ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

Ευριπίδης Γαραντούδης

Tο 1974 αποτελεί έτος ορόσημο για τις πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα, καθώς 
ύστερα από την πτώση της δικτατορίας (1967-1974) και την επάνοδο στο δημοκρατικό 
πολίτευμα ξεκίνησε η μακρά περίοδος που ονομάστηκε μεταπολίτευση. Η ίδια περίοδος 
μπορεί να θεωρηθεί αυτόνομη και για την ελληνική λογοτεχνία και ειδικότερα την ποίηση. 
H συνολική εξέταση του έργου των ποιητών που εμφανίστηκαν κατά την εποχή αυτή,  
η οποία εκτείνεται ήδη σε μισό σχεδόν αιώνα, προσφέρει τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε 
μεγαλύτερο βάθος η σχέση του έργου τους με τον ιστορικό χρόνο. Αν η μεταπολιτευτική 
περίοδο θεωρηθεί ως ενιαία, μια ενδιάμεση τομή στην εξέλιξή της είναι το 1981,  
έτος ανάληψης της εξουσίας από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα και σχηματισμού 
κυβέρνησης από ένα σοσιαλιστικό κόμμα. Σε παγκόσμιο επίπεδο καταλυτικό γεγονός που 
επηρέασε και την ιδεολογική κατάσταση στην Ελλάδα υπήρξε η διάλυση της Σοβιετικής 
Ένωσης το 1991, που επέφερε το τέλος αφενός του Ψυχρού Πολέμου, αφετέρου του 
υπαρκτού σοσιαλισμού στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Τέλος, μετά το 2009 η 
οικονομική κρίση, που διάρκεσε μία σχεδόν δεκαετία, ήταν επίσης μία περίοδος με έντονα 
πολιτικοκοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως οι κοινωνικές αναταραχές, η επιφύλαξη ή και η 
εχθρότητα προς τους πολιτικούς, η μεγάλη ανεργία των νέων και η μαζική φυγή τους στο 
εξωτερικό, τα οποία επηρέασαν και την ποιητική παραγωγή.

Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 εμφανίστηκε μια πολυπληθής ομάδα νέων 
ελλήνων ποιητών και ποιητριών, γεννημένων περίπου από το 1940 μέχρι το 1955, 
που ονομάστηκε από την κριτική «γενιά του 1970», με βασικό κριτήριο τον χρόνο της 
εμφάνισής τους από το 1967 μέχρι το 1974. Η ίδια γενιά ονομάστηκε, επίσης, «γενιά 
της αμφισβήτησης». Ο δεύτερος αυτός όρος, που έχει κοινωνιολογική στόχευση, έγινε 
αντικείμενο πολλών συζητήσεων και έπαψε να χρησιμοποιείται ύστερα από τα μέσα της 
δεκαετίας του 1980, επειδή η ποιητική παραγωγή πλέον δεν ανταποκρινόταν σε αυτόν. 
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produção poética já não lhe correspondia. De fato, no percurso inicial dos poetas da 
“geração de 70” um eixo unificador de seus distintos trabalhos consistia na intenção 
de questionar a alienação social e política nos anos da ditadura e nos primeiros anos 
logo após a queda do regime. Esses poetas, tanto em seus temas quanto em seus meios 
de expressão, sentiram coletivamente a necessidade de resistir a um regime social 
opressivo, e manifestaram o desejo de romper com a cultura mecanicista e com o 
modelo de vida consumista nivelador. O tripé da moral burguesa, “pátria, religião, 
família”, foi o alvo central de uma geração social e poética que desejava atuar de uma 
forma não convencional e profana.

Entretanto, não eram somente as estruturas da sociedade grega que provocavam 
insatisfação ou mesmo asfixia aos jovens poetas da época. Como contemporâneos, 
ou ligeiramente mais jovens, em relação à geração europeia de Maio de 1968 e em 
relação à geração americana – que protestou contra a Guerra do Vietnã e protagonizou 
movimentos estudantis contra as universidades –, os poetas dessa “geração da polêmica” 
denunciaram situações que estavam se formatando no mundo ocidental em geral, 
tais como o desenvolvimento incontrolável da tecnologia e o medo de um desastre 
nuclear. Sua marca ideológica pendia menos para o lado da Esquerda e mais para a 
busca de uma solução anárquica, a qual não correspondia nenhum viés específico de 
representação política.

Suas características, associadas a um humor questionador, são: de um clima 
psicoemocional puramente negativo; da autodenúncia do status poético; do realismo, 
todavia, misturado com um senso de absurdo baseado na tradição do Modernismo, e, 
especialmente, no Pós-hiperrealismo e na poesia beat americana; um forte sexismo 
e uma visão antirromântica do amor; uma familiaridade temática com elementos 
da cultura popular, como canto e cinema comercial, prosa ou discurso prosaico; 
e, de forma geral, de um estilo anárquico; de uma diversidade linguística e do uso 
generalizado de gírias; do uso de humor negro e da ironia corrosiva.

Muitas e competentes poetisas dessa geração se destacaram em comparação às 
poetisas de gerações anteriores, principalmente porque suas obras levaram em conta 
a questão da relação entre poesia e identidade do gênero feminino. Ao defenderem 
a emancipação sexual e social das mulheres como um todo, elas redefiniram, tanto 
em termos de conteúdo quanto de escrita poética, a poesia escrita por mulheres. 
Com o trabalho das poetisas da “geração de 70”, a designação “poesia feminina” 
passou a ser referida não tanto às escolhas temáticas de poemas que elaboram 

Πράγματι στην αρχή της πορείας των ποιητών της «Γενιάς του 1970» ως ευδιάκριτος 
ενοποιητικός άξονας του έργου τους λειτούργησε η πρόθεσή τους να αμφισβητήσουν 
την πολιτική και κοινωνική αλλοτρίωση των χρόνων της δικτατορίας και, στη συνέχεια, 
των πρώτων χρόνων της μεταπολίτευσης. Οι ποιητές αυτοί και με τα θέματα και με τα 
εκφραστικά μέσα τους είχαν συλλογικά την ανάγκη να αντισταθούν σε ένα καταπιεστικό 
κοινωνικό καθεστώς και τη διάθεση να έρθουν σε ρήξη με τον μηχανοκρατικό πολιτισμό 
και το ισοπεδωτικό καταναλωτικό πρότυπο ζωής. Το τρίπτυχο της αστικής ηθικής, 
«πατρίς, θρησκεία, οικογένεια», αποτέλεσε τον κεντρικό στόχο μιας κοινωνικής και 
ποιητικής γενιάς που επιθυμούσε να λειτουργήσει με αντισυμβατικό και βέβηλο τρόπο. 
Αλλά δεν ήταν μόνο οι δομές της ελληνικής κοινωνίας που προκαλούσαν δυσαρέσκεια ή 
και ασφυξία στους τότε νέους ποιητές. 

Καθώς ήταν οι συνομήλικοι ή οι λίγο νεότεροι της ευρωπαϊκής γενιάς του Μάη του 
1968 και της αμερικανικής γενιάς της διαμαρτυρίας κατά του πολέμου στο Βιετνάμ και 
των εξεγέρσεων στα Πανεπιστήμια, οι ποιητές της γενιάς της αμφισβήτησης κατήγγειλαν 
καταστάσεις που διαμορφώθηκαν γενικότερα στον δυτικό κόσμο, όπως την ανεξέλεγκτη 
ανάπτυξη της τεχνολογίας και τον φόβο του πυρηνικού ολέθρου. Το ιδεολογικό στίγμα 
τους λιγότερο τοποθετείται στον χώρο της Αριστεράς και περισσότερο ανιχνεύεται 
σε μιαν αναρχίζουσα διάθεση, η οποία δεν αντιστοιχεί σε κάποιο συγκεκριμένο φορέα 
πολιτικής εκπροσώπησης.

Χαρακτηριστικά τους, συναρτημένα με την αμφισβητησιακή διάθεση, είναι:  
το καθαρά αρνητικό ψυχοσυναισθηματικό κλίμα; η αυτοκαταγγελία της ποιητικής 
ιδιότητας; ο ρεαλισμός, ανάμεικτος όμως με μια αίσθηση παράλογου που αξιοποιεί την 
παράδοση του μοντερνισμού και ειδικότερα του μεταϋπερρεαλισμού και την αμερικανική 
ποίηση των beat; ο έντονος σεξισμός και η αντιρομαντική θεώρηση του έρωτα;  
η θεματική οικείωση με στοιχεία της λαϊκής κουλτούρας όπως το τραγούδι και ο εμπορικός 
κινηματογράφος, ο πεζολογικός ή παρατακτικός λόγος; και γενικότερα το άναρχο ύφος,  
η γλωσσική ποικιλότητα και η διαδεδομένη χρήση της αργκό; η χρήση του μαύρου χιούμορ 
και της διαβρωτικής ειρωνείας. 

Οι πολλές και καλές ποιήτριες αυτής της γενιάς ξεχώρισαν σε σύγκριση με τις 
ποιήτριες παλαιότερων γενεών, κυρίως επειδή έθεσαν με το έργο τους το ζήτημα της 
σχέσης της ποίησης με την ταυτότητα του γυναικείου φύλου ως κοινωνικού φύλου. 
Καθώς υποστήριζαν συνολικά τη γυναικεία σεξουαλική και κοινωνική χειραφέτηση, 
επαναπροσδιόρισαν, και ως προς το περιεχόμενο και ως προς την ποιητική γραφή, 
τη γραμμένη από γυναίκες ποίηση. Με το έργο των ποιητριών της γενιάς του 1970 ο 
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sobre questões do gênero feminino, mas ao fato de que através desses temas –  
tal como a expressão do corpo erótico é vivenciado por um sujeito poético feminino –,  
emerge uma consciência feminina e uma percepção diferente do discurso poético do 
prevalecente (isto é, masculino).

Sob tal perspectiva a tendência a polemização – tanto em relação ao seus temas 
quanto em relação aos seus modos de expressão – foi interrompida, e, eventualmente, 
deixou de aparecer no trabalho da maioria dos poetas da “geração de 70”, quando 
as condições político-sociais, que a haviam fomentado, mudaram após meados dos 
anos 80. Depois disso, os poetas da “geração de 70” seguiram seus próprios caminhos,  
e esse caminho individual vem de encontro à suas respectivas maturidades poéticas.  
Dentre eles, como agora conhecemos suas amadurecidas obras, destacam-se:  
Katerina Angelaki-Rook (1939-2020), Nassos Vaghenás (1945), Giannis Varveris (1955-
2013), Mikhalis Granás (1944), Dimitris Kalokiris (1948), Giannis Kontós (1943-2015), 
Kostas G. Papageorgiou (1945-2021), Lefteris Púlios (1944), Manolis Pratikakis (1943), 
Antonis Fostieris (1953), Argiris Khiónis (1943-2011), Dímitra Khristodoulou (1953)  
e Giorgos Khronás (1948).

Nos anos 80, surgiu outro grande grupo de jovens poetas gregos, nascidos 
aproximadamente entre 1956 e 1967, identificados pela crítica como a “geração de 
1980” ou a “geração da perspectiva particular”. O termo “perspectiva particular” captou 
o estigma social e ideológico dos anos 80. Esta década foi caracterizada tanto no 
contexto internacional ocidental quanto na Grécia: pela despolitização e desorientação 
ideológica da sociedade; pelo completo descontentamento com as visões sociais entre 
as quais uma grande parte do corpo social havia anteriormente se comprometido 
ativamente; pela individualização da vida social; proclamação da individualidade 
como sendo valor primordial. 

A possibilidade de escolher uma variedade de soluções expressivas foi 
amplamente explorada pelos poetas da “geração de 80”. Algumas características gerais 
que os diferenciam do clima expressivo que caracterizou a poesia dos jovens dos anos 
70 são as seguintes: os poemas dos escritores mais jovens mostram um maior grau 
de coerência morfológica; sua linguagem tende a rejeitar os elementos do discurso 
cotidiano, tendo desde o início as características da linguagem poética; a tendência 
auto-referencial, muitas vezes manifestada em textos poéticos, limitou os elementos 
de zombaria, desprezo ou mesmo rejeição raivosa a qual os jovens dos anos 70 
“minaram” a poesia. Aos poucos, as relações expressivas e as referências intertextuais 

χαρακτηρισμός «γυναικεία ποίηση» δεν αναφέρεται τόσο στις θεματικές επιλογές 
ποιημάτων που επεξεργάζονται θέματα του γυναικείου φύλου, όσο στο γεγονός ότι 
μέσα από τα θέματα αυτά, με κυρίαρχο την έκφραση του ερωτικού σώματος έτσι όπως 
βιώνεται από ένα γυναικείο ποιητικό υποκείμενο, αναδεικνύεται η γυναικεία συνείδηση 
και μια διαφορετική ως προς την επικρατούσα (δηλαδή την ανδρική) αντίληψη του 
ποιητικού λόγου.

Αλλά η αμφισβητησιακή τάση, τόσο ως προς τα θέματα όσο και ως προς τους 
εκφραστικούς τρόπους της, ανακόπηκε και εντέλει έπαψε να εμφανίζεται στο έργο των 
περισσότερων ποιητών της γενιάς του 1970, όταν πια άλλαξαν οι πολιτικοκοινωνικοί όροι 
που την εξέθρεψαν, ύστερα από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Στη συνέχεια, οι ποιητές 
της γενιάς του 1970 τράβηξαν ο καθένας τον δικό του δρόμο και αυτή η ατομική πορεία 
συναρτάται με την ποιητική ωρίμανσή τους. Ανάμεσά τους, καθώς πλέον γνωρίζουμε 
το συνολικό ώριμο έργο τους, ξεχώρισαν οι Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ (1939-2020),  
Νάσος Βαγενάς (1945), Γιάννης Βαρβέρης (1955-2013), Μιχάλης Γκανάς (1944), Δημήτρης 
Καλοκύρης (1948), Γιάννης Κοντός (1943-2015), Κώστας Γ. Παπαγεωργίου (1945-2021), 
Λευτέρης Πούλιος (1944), Μανόλης Πρατικάκης (1943), Αντώνης Φωστιέρης (1953), 
Αργύρης Χιόνης (1943-2011), Δήμητρα Χριστοδούλου (1953) και Γιώργος Χρονάς (1948).

Τη δεκαετία του 1980 εμφανίστηκε μία άλλη πολυπληθής ομάδα νεότερων ελλήνων 
ποιητών, γεννημένων περίπου από το 1956 μέχρι το 1967, που προσδιορίστηκε από 
την κριτική ως «γενιά του 1980» ή «γενιά του ιδιωτικού οράματος». O όρος «ιδιωτικό 
όραμα» απέδωσε το κοινωνικό και ιδεολογικό στίγμα της δεκαετίας του 1980. H δεκαετία 
αυτή χαρακτηρίστηκε τόσο στο διεθνή δυτικό περίγυρο όσο και στην Ελλάδα από την 
αποπολιτικοποίηση και την ιδεολογική σύγχυση της κοινωνίας, την πλήρη έκπτωση 
των κοινωνικών οραμάτων στα οποία παλαιότερα στρατεύτηκε ενεργά μεγάλο μέρος 
του κοινωνικού σώματος, την εξατομίκευση της κοινωνικής ζωής, την αναγόρευση της 
ατομικότητας σε πρωταρχική αξία.

Θεωρημένοι στο σύνολό τους, οι ποιητές της γενιάς του 1980 αποβλέπουν 
στην πλειονότητά τους σε ενιαίο, πρωτότυπο και σοβαρό ύφος. Η ποίησή τους είχε  
(και εξακολουθεί να έχει) “αριστοκρατικό” χαρακτήρα, πολύ περισσότερο από τη νεανική 
ποίηση της δεκαετίας του 1970, διατηρώντας τη διαφοροποίηση ανάμεσα στην υψηλή 
τέχνη και τη μαζική κουλτούρα. Το έργο, πάντως, λίγων ποιητών αυτής της ομάδας μπορεί  
να συνδεθεί με τον μεταμοντερνισμό, με στοιχεία όπως είναι η συνύπαρξη και 
μείξη τρόπων γραφής που παλαιότερα θεωρούνταν ασύμβατοι, ο υψηλός βαθμός 
διακειμενικότητας, η παρωδιακή κι επομένως υπονομευτική και απομυθοποιητική 
χρήση παλαιότερων και σύγχρονων στυλ.
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dos poetas mais jovens foram se inscrevendo em um círculo sempre em expansão, que 
em sua periferia incluía toda a tradição poética grega moderna, desde o poeta nacional 
Dionísio Solomós (início do século xix) até os poetas dos anos 70. Mas a eclética 
afinidade com poetas gregos mais antigos não deixou por explorar a experiência de 
leitura da poesia europeia e americana do final do século xix até os dias de hoje.

As tentativas dos críticos para identificar os temas básicos do trabalho dos 
poetas da “geração de 80” convergiram para a morte e o amor (έρωτας), em sua relação 
bidirecional, atração ou repulsa. Se a morte e o amor são os faróis da introversão 
temática que caracteriza a poesia desse grupo, a tendência introvertida também se 
manifesta em temas como a própria poesia, a insegurança do presente, o medo do 
futuro e a solidão. Cenograficamente, sua poesia é definida por espaços fechados, 
principalmente o quarto. É também articulada, tematicamente, em torno de pares 
opostos, tais como: espaço privado interno / espaço público externo; dia-noite,  
luz-escuridão. Entretanto, a introversão temática e, por extensão, psicológica não 
exclui, nos casos de alguns poetas, a consideração do espaço externo, social e histórico.

No que diz respeito à morfologia da obra dos poetas da “geração de 80” – desde 
suas primeiras aparições e até hoje – há uma tendência geral para o tratamento 
rítmico do verso livre, que permaneceu e continua sendo a forma lírica dominante, 
às vezes com a reutilização de formas estritamente métricas, como o soneto.  
Com esse tratamento rítmico, que surgiu de várias maneiras, a tendência prosaica e 
a desleixo formal que caracterizou a poesia dos jovens dos anos 70, em conjunto com 
o uso da linguagem cotidiana, foram interrompidos. Tal mudança para a organização 
rítmica do verso livre, bem como o uso de toda a gama de escolhas morfológicas 
cultivadas pela poesia moderna, objetivou desenvolver um diálogo criativo com 
a tradição do verso livre da poesia grega. Na maioria dos casos, esse diálogo 
também se baseou na longa tradição da poesia de versos livres. Entre os poetas da  
“geração de 80”, os mais destacados (a maioria dos quais continua seu trabalho 
até os dias de hoje) foram: Haris Vlavianós (1957), Stavros Zafeiriou (1958),  
Giorgos Koropoulis (1960), Elias Lagios (1958-2005), Pantelis Boukalas (1957), Stratis 
Paschalis (1958) e Thanasis Hatzopoulos (1961).

Após a “geração de 80”, surgiram jovens poetas e poetisas intensamente ativos 
(ainda atuantes nos dias de hoje), mas sem a formação de grupos que empreguem 
um esforço sincronizado para sua projeção e promoção, de modo que possam ser 

H δυνατότητα για την επιλογή ποικίλων εκφραστικών λύσεων αξιοποιήθηκε σε 
μεγάλο βαθμό από τους ποιητές της γενιάς του 1980. Κάποια γενικά διαφοροποιητικά 
χαρακτηριστικά αυτών των ποιητών από το εκφραστικό κλίμα που χαρακτήρισε την 
ποίηση των νέων της δεκαετίας του 1970 είναι τα εξής: τα ποιήματα των νεότερων 
παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό μορφολογικής συνοχής· η γλώσσα τους τείνει  
να απορρίψει τα στοιχεία καθημερινής ομιλίας, έχοντας εξαρχής τα γνωρίσματα 
του ποιητικού γλωσσικού ιδιώματος· η συχνά εκδηλωμένη, σε ποιητικά κείμενα, 
αυτοαναφορική τάση περιόρισε τα στοιχεία διακωμώδησης, λοιδορίας ή και οργισμένης 
απόρριψης με τα οποία αντιμετώπισαν “υπονομευτικά” την ποίηση οι νέοι της δεκαετίας 
του 1970. Σταδιακά οι εκφραστικές σχέσεις και οι διακειμενικές αναφορές των νεότερων 
ποιητών εγγράφηκαν σ’ έναν διαρκώς διευρυνόμενο κύκλο, που στην περιφέρειά του 
περιέλαβε ολόκληρη τη νεότερη ελληνική ποιητική παράδοση, από τον εθνικό ποιητή 
Διονύσιο Σολωμό (αρχές του 19ου αιώνα) μέχρι τους ποιητές της δεκαετίας του 1970. 
Αλλά η εκλεκτική συγγένεια με παλαιότερους έλληνες ποιητές δεν άφησε παράλληλα 
ανεκμετάλλευτη την αναγνωστική εμπειρία της ευρωπαϊκής και αμερικάνικης ποίησης 
από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα.

Oι απόπειρες της κριτικής να εντοπίσει τα βασικά θέματα του έργου των ποιητών 
της γενιάς του 1980 συνέκλιναν στον θάνατο και τον έρωτα, στην αμφίδρομη σχέση τους, 
την έλξη ή την απώθησή τους. Aν ο θάνατος και ο έρωτας είναι τα ειδοποιά σήματα της 
θεματικής εσωστρέφειας που χαρακτηρίζει την ποίηση αυτής της ομάδας, η εσωστρεφής 
ροπή εκδηλώνεται επίσης με θέματα όπως η ίδια η ποίηση, η ανασφάλεια του παρόντος, 
ο φόβος του μέλλοντος, η μοναξιά. Σκηνογραφικά η ποίησή τους προσδιορίζεται από 
τους κλειστούς χώρους και ιδίως το δωμάτιο. Επίσης η ποίησή τους αρθρώνεται θεματικά 
γύρω από αντιθετικά ζεύγη, όπως εσωτερικός ιδιωτικός χώρος-εξωτερικός δημόσιος 
χώρος, ημέρα-νύχτα, φως-σκοτάδι. Πάντως, η θεματική και κατ’ επέκταση ψυχολογική 
εσωστρέφεια δεν απέκλεισε, στις περιπτώσεις μερικών ποιητών, τη θεώρηση του 
εξωτερικού, κοινωνικού και ιστορικού χώρου.

Όσον αφορά στη μορφολογία του έργου των ποιητών της γενιάς του 1980, 
παρατηρείται από τις πρώτες εμφανίσεις τους και μέχρι σήμερα μια γενική τάση για 
τη ρυθμική αγωγή του ελεύθερου στίχου, που παρέμεινε και παραμένει η κυρίαρχη 
στιχουργική μορφή, ενίοτε και με την επαναχρησιμοποίηση αυστηρά έμμετρων μορφών, 
όπως το σονέτο. Mε την, ποικιλότροπα εμφανιζόμενη, ρυθμική αυτή αγωγή ανακόπηκε 
η πεζολογική τάση και η μορφική ατημελησία που χαρακτήρισαν την ποίηση των 
νέων της δεκαετίας του 1970, σε συνάρτηση με τη χρήση της καθημερινής γλώσσας.  
Αυτή η στροφή προς τη ρυθμική οργάνωση του ελεύθερου στίχου, αλλά και η αξιοποίηση 
όλης της ευρείας γκάμας μορφολογικών επιλογών που καλλιέργησε η μοντέρνα ποίηση, 
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caracterizados pela crítica literária como “uma geração”. A apresentação de antologias, 
a veiculação em periódicos impressos e eletrônicos da poesia dos jovens e a publicação 
de alguns artigos nos quais se falava de uma “geração de 90”, na verdade não anulam a 
constatação anterior. O desenvolvimento social dos anos 90 até o marco emblemático de 
2004 – o ano dos Jogos Olímpicos de Atenas, em que os gregos modernos se orgulharam 
– consolidou uma situação coletiva. 

Por um lado, o caráter democrático e as atitudes livres, que no passado foram tão 
almejados pela sociedade, prevaleceram, mas, por outro lado, o populismo estatal se 
espalhou e os valores sociais estáveis foram corroídos, substituídos por ideologias de 
riqueza fácil e bem-estar do consumidor. O pluralismo expressivo dos jovens poetas 
desse período foi, em geral, o resultado da explosão da informação e da melhoria 
do nível médio de educação. Outrossim, é consequência da ausência de fatores que 
antigamente influenciavam de forma decisiva a relação com passado literário, sendo 
o principal deles, a ideologia. Mas, em torno dos últimos dez anos, devido à crise 
econômica, emergiu um contexto que trouxe de volta à vanguarda da poesia dos jovens 
(e não apenas) um interesse no desenrolar de eventos sócio-políticos.

Uma avaliação geral da qualidade do discurso poético produzido na Grécia nas 
últimas cinco décadas certifica que uma poesia de muita qualidade continua a ser 
escrita, mesmo que permaneça confinada dentro da pequena área onde a língua grega 
circula, e, portanto, seja dirigida a um público ainda menor. Quais são as perspectivas 
para a poesia grega em um futuro próximo? Por um lado, a poesia grega contemporânea 
tem fortes raízes literárias e culturais no passado, não apenas nos últimos dois 
séculos, à época em que a população de identidade grega formou um Estado, mas 
também num passado muito mais distante, que se conecta, principalmente através 
da língua, com a Antiguidade grega. Assim, a poesia grega continuará mostrando 
os traços de uma literatura fortemente nacionalizada, que enfatiza e cultiva sua 
ligação criativa com um passado vivo de linguagem, história, mitos, símbolos, ideias 
e valores, que, afinal de contas, são tão gregos quanto universais. Por outro lado,  
a forte tendência internacional para a globalização da cultura e a experiência difundida, 
especialmente através da Internet, de um grande mundo que se encolheu até os limites 
da tela, estão empurrando especialmente os poetas mais jovens para uma literatura  
desnacionalizada, que busca sua marca através de uma identidade fluida, sem pontos de 
referência local fixos, e que compartilha as ansiedades e desejos da condição humana, 

απέβλεπαν στην ανάπτυξη ενός δημιουργικού διαλόγου με την πριν από τον ελεύθερο 
στίχο παράδοση της ελληνικής ποίησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο διάλογος 
αυτός αξιοποίησε και τη μακρά παράδοση της ποίησης σε ελεύθερο στίχο. Ανάμεσα στους 
ποιητές της γενιάς του 1980 ξεχώρισαν (οι περισσότεροι συνεχίζουν μέχρι σήμερα το έργο 
τους) οι Χάρης Βλαβιανός (1957), Σταύρος Ζαφειρίου (1958), Γιώργος Κοροπούλης (1960), 
Ηλίας Λάγιος (1958-2005), Παντελής Μπουκάλας (1957), Στρατής Πασχάλης (1958) και 
Θανάσης Χατζόπουλος (1961). 

Μετά τους ποιητές της γενιάς του 1980, εμφανίστηκαν και παραμένουν μέχρι 
σήμερα έντονα δραστήριοι νεότεροι ποιητές και ποιήτριες, αλλά αυτοί δεν συγκροτούν 
ομάδες που κατέβαλαν συντονισμένη προσπάθεια για την προβολή και ανάδειξή τους 
και οι οποίες να χαρακτηρίστηκαν από τη λογοτεχνική κριτική ως γενιές. Η εμφάνιση 
ανθολογιών, τα αφιερώματα έντυπων και ηλεκτρονικών περιοδικών στην ποίηση των 
νέων και η δημοσίευση κάποιων άρθρων όπου έγινε λόγος για ποιητική «γενιά του 1990» 
ουσιαστικά δεν ανατρέπουν την παραπάνω διαπίστωση. Οι κοινωνικές εξελίξεις από τη 
δεκαετία του 1990 μέχρι το, σχηματικό έστω, ορόσημο του 2004, το έτος της, υπερήφανης 
για τους σύγχρονους Έλληνες, διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, 
παγίωσαν μία συλλογική κατάσταση. 

Αφενός επικράτησαν δημοκρατικά ήθη και ελεύθερες συμπεριφορές που στο 
παρελθόν η κοινωνία διεκδικούσε σθεναρά, αφετέρου όμως διαδόθηκε ο κρατικός 
λαϊκισμός και διαβρώθηκαν σταθερές κοινωνικές αξίες, οι οποίες υποκαταστάθηκαν 
από τα ιδεολογήματα του εύκολου πλουτισμού και της καταναλωτικής ευζωίας.  
Ο εκφραστικός πλουραλισμός των νέων ποιητών αυτής της εποχής ήταν γενικότερα 
αποτέλεσμα της έκρηξης της πληροφόρησης και της βελτίωσης του μέσου μορφωτικού 
επιπέδου· προέκυψε, επίσης, επειδή εξέλειψαν οι παράγοντες που παλαιότερα επηρέαζαν 
καθοριστικά τη σχέση με το λογοτεχνικό παρελθόν, με κυριότερο από αυτούς την 
ιδεολογία. Αλλά τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, 
διαμορφώθηκαν συνθήκες που ξαναφέρνουν στο προσκήνιο της ποίησης των νέων  
(και όχι μόνο) το ενδιαφέρον για τις πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις.

Μια συνολική εκτίμηση της ποιοτικής στάθμης του ποιητικού λόγου που παράγεται 
στην Eλλάδα τις πέντε τελευταίες δεκαετίες πιστοποιεί ότι εξακολουθεί να γράφεται 
πολύ καλή ποίηση, όσο κι αν αυτή μένει περιορισμένη μέσα στη μικρή περιοχή μίας 
περιφερειακής γλώσσας και συνεπώς απευθύνεται σε μία ακόμα μικρότερη αναγνωστική 
κοινότητα. Ποιες είναι οι προοπτικές της ελληνικής ποίησης στο άμεσο μέλλον; Από τη 
μία πλευρά, η σύγχρονη ελληνική ποίηση έχει ισχυρές λογοτεχνικές και πολιτισμικές 
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fora do tempo e do espaço. A oscilação entre estas duas tendências ou sua síntese 
determinará a evolução da poesia grega contemporânea, pelo menos no futuro próximo.

ρίζες στο παρελθόν όχι μόνο των δύο τελευταίων αιώνων, από την εποχή που η εθνική 
κοινότητα των Ελλήνων συγκροτήθηκε σε κράτος, αλλά και στο πολύ μακρινότερο 
παρελθόν που την συνδέει, κυρίως μέσω της γλώσσας, με την ελληνική αρχαιότητα.  
Έτσι η ελληνική ποίηση θα συνεχίσει να εμφανίζει τα γνωρίσματα μίας έντονα 
εθνικοποιημένης λογοτεχνίας, που δίνει έμφαση και καλλιεργεί τον δημιουργικό δεσμό 
της με ένα ζωντανό παρελθόν γλώσσας, ιστορίας, μύθων, συμβόλων, ιδεών και αξιών, 
τα οποία, εξάλλου, είναι τόσο ελληνικά όσο είναι και παγκόσμια. Από την άλλη πλευρά,  
η διεθνής ισχυρή τάση για παγκοσμιοποίηση της κουλτούρας και το διάχυτο, ιδίως μέσω 
του διαδικτύου, βίωμα ενός μεγάλου κόσμου που έχει μικρύνει στα όρια της οθόνης ωθούν, 
ιδίως τους ηλικιακά νεότερους ποιητές, προς μία αποεθνικοποιημένη λογοτεχνία που 
αναζητά το στίγμα της μέσα από μία ρευστή ταυτότητα, δίχως σταθερά σημεία αναφοράς 
στην εντοπιότητα, και η οποία μοιράζεται τις αγωνίες και τις επιθυμίες της ανθρώπινης 
κατάστασης, έξω από τόπο και χρόνο. Η ταλάντευση ανάμεσα στις δύο παραπάνω τάσεις 
ή η σύνθεσή τους θα προσδιορίσουν την εξέλιξη της σύγχρονης ελληνικής ποίησης 
τουλάχιστον στο κοντινό μέλλον.

Κατερίνα  

Αγγελάκη-Ρουκ,  

1939-2020.

Katerina  

Angelaki-Rooke, 

 1939-2020.
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DESAFIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA 
POLÍTICA GREGAS

Stella Ladi

introdução

A administração pública grega é avaliada como insuficiente e com pouca capacidade de 
prestar serviços aos cidadãos e às empresas. Esse breve artigo discutirá, em primeiro 
lugar, algumas das fragilidades crônicas da administração e como elas afetam a efetiva 
formulação e implementação de políticas públicas. A crise da Zona do Euro e a mais 
recente crise da pandemia do coronavírus mostraram que, não obstante suas falhas, 
a administração pública grega é capaz de gerenciar crises e se aprimorar, apesar das 
dificuldades e por meio delas. Essa evolução é importante, pois as próximas décadas 
continuarão a gerar crises, e uma administração flexível e eficaz será um elemento 
essencial para a adaptação e a resiliência do Estado grego e da sociedade.1

administração pública e da política gregas antes da crise 
econômica

A política pública na Grécia, até recentemente, foi caracterizada pela produção 
de várias novas regulamentações e escassez de suas implementações (ocde, 2011). 
Muitas tentativas foram feitas para explicar essa falta de poder de implementação,  
e suspeita-se que se deva à insuficiência da administração pública. Apesar dos 
inúmeros esforços para modernizá-la, a administração pública tem permanecido falha, 
ineficiente e altamente dependente dos partidos políticos (σωτηροπουλοσ, 2007).  
O domínio do partido governante significava que a continuidade das políticas estaria 
mais frequentemente sujeita à exceção e não à regra, uma vez que os conselheiros 
políticos tinham um papel muito mais decisivo do que o alto escalão de funcionários 
públicos (spanou, 2008).

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Στέλλα Λαδή

εισαγωγη

Η Ελληνική δημόσια διοίκηση συχνά θεωρείται κατώτερη των περιστάσεων και αδύναμη ως 

προς την ικανότητα της να παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Σε αυτό 

το σύντομο άρθρο πρώτα θα συζητηθούν κάποιες από τις χρόνιες αδυναμίες της διοίκησης 

και πώς αυτές επηρεάζουν την αποτελεσματική χάραξη και υλοποίηση δημοσίων πολιτικών. 

Η κρίση της Ευρωζώνης και η πιο πρόσφατη κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού έδειξαν 

ότι παρά τις αδυναμίες της η Ελληνική δημόσια διοίκηση μπορεί να διαχειρισθεί κρίσεις και 

να βελτιωθεί παρά και μέσα στις δυσκολίες αυτές. Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική καθώς 

οι επόμενες δεκαετίες θα συνεχίσουν να γεννάνε κρίσεις και μια διοίκηση ευέλικτη και 

αποτελεσματική θα είναι απαραίτητο στοιχείο για την προσαρμογή και ανθεκτικότητα του 

Ελληνικού κράτους και κοινωνίας.1

δημοσια διοικηση και πολιτικη στην ελλαδα πριν απο την 
οικονομικη κριση

Η δημόσια πολιτική στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα χαρακτηριζόταν από παραγωγή 

αφθονίας νέων ρυθμίσεων και ένδεια ως προς την υλοποίησή τους (οοσα, 2012). Έχουν 

καταβληθεί πολλές προσπάθειες να εξηγηθεί αυτή η αδυναμία υλοποίησης, ο δε συνήθης 

ύποπτος είναι η ικανότητα της δημόσιας διοίκησης. Η δημόσια διοίκηση παρά τις πολυάριθμες 

προσπάθειες εκσυγχρονισμού της, παρέμεινε αδύναμη, μη αποδοτική και σε μεγάλο βαθμό 

εξαρτημένη από πολιτικά κόμματα (σωτηροπουλοσ, 2007). Η κυριαρχία του κυβερνώντος 

κόμματος σήμαινε ότι η συνέχεια στη διακυβέρνηση ήταν συνηθέστερα η εξαίρεση παρά  

ο κανόνας, καθώς οι πολιτικοί σύμβουλοι είχαν πολύ πιο αποφασιστικό ρόλο από ό,τι οι ανώτεροι 

δημόσιοι υπάλληλοι (spanou, 2008). 
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O clientelismo, que muitas vezes resultava em corrupção e estava ligado ao 
domínio do partido governante, foi considerado o motivo mais significativo das falhas 
da administração (σωτηροπουλοσ, 2001). Tal prática minava as habilidades técnicas 
do pessoal da administração pública ao violar os princípios da meritocracia na seleção 
e desenvolvimento de funcionários, e enfraqueceriam a influência de especialistas na 
reforma de políticas (ladi, 2013). Era comum que os cargos na administração pública 
fossem distribuídos com base em critérios ligados à relação com o partido no poder 
em vez de suas habilidades, expertise e conhecimentos.

A administração pública tem sido, tradicionalmente, estruturada em hierarquias 
e centralizada em termos de instituições e mecanismos de controle, algo que até 
recentemente era considerado negativo, embora durante a crise do coronavírus parece 
ter facilitado a imposição de medidas para restringir a disseminação da doença.  
O legalismo e o formalismo que caracterizaram o funcionamento de qualquer setor 
público não eram cumpridos por controles significativos tampouco por severas 
penalidades para aqueles que violam a lei. Muito pelo contrário, o respeito às regras 
formais foi fragmentado, e as práticas informais muitas vezes contrariaram ou 
ignoraram as regras formais (spanou, 2001).

O grande número de regulamentações também estava ligado ao clientelismo, 
e, geralmente, era uma expressão de tentativas de desvio da regra geral, a fim de 
oferecer benefícios a grupos sociais específicos (σωτηροπουλοσ, 2007). Por exemplo, 
os salários e subsídios dos funcionários públicos tradicionalmente diferem, não por 
suas diferentes atribuições, responsabilidades ou desempenho, mas por seu diferente 
acesso ao poder, o que se refletiu em exceções às normas que determinavam os salários 
no setor público. Um exemplo disto, foram os salários relativamente maiores dos 
funcionários do Ministério da Fazenda em comparação com os de outros funcionários 
dos serviços públicos (ministérios, pessoas jurídicas regidas pelo direito público), 
bem como os salários muito mais altos em algumas Organizações Públicas e Empresas 
(deko) em comparação a todos os demais serviços públicos. Os resultados foram 
regulamentações complexas, menor produtividade e baixa autoestima, já que muitas 
vezes prevaleciam os sentimentos de injustiça (αναστασατου, νιτση & κατσικασ, 
2018). As regulamentações conflitantes também aumentaram a complexidade e a 
falta de previsibilidade, fazendo com que os responsáveis por traçar políticas fossem 
forçados a mergulhar em um grande volume de legislações, a fim de esclarecer tais 
questões. Podemos citar a complexidade da legislação tributária e previdenciária.

Οι πελατειακές σχέσεις, που συχνά οδηγούσαν σε διαφθορά και συνδέθηκαν με την 

κυριαρχία του κυβερνώντος κόμματος, θεωρήθηκαν ο σημαντικότερος λόγος για τις αποτυχίες 

της διοίκησης (σωτηροπουλοσ, 2001). Υπονόμευσαν τις τεχνικές ικανότητες του προσωπικού 

της δημόσιας διοίκησης με την παραβίαση των αρχών της αξιοκρατίας στην επιλογή και την 

ανάπτυξη προσωπικού και αποδυνάμωσαν την επίδραση των ειδικών στη μεταρρύθμιση 

πολιτικών (ladi, 2013). Ήταν σύνηθες οι ρόλοι στη δημόσια διοίκηση να κατανέμονται βάσει 

κριτηρίων που συνδέονταν με τη σχέση κάποιου με το κυβερνών κόμμα αντί για τις ικανότητες, 

την ειδημοσύνη και τις γνώσεις του. 

Η δημόσια διοίκηση υπήρξε παραδοσιακά ιεραρχική και συγκεντρωτική σε ό,τι αφορά 

τους θεσμούς και τους μηχανισμούς ελέγχου κάτι που μέχρι πρόσφατα θεωρείτο αρνητικό αν 

και κατά την κρίση του κορωνοϊού φαίνεται να διευκόλυνε την επιβολή μέτρων περιορισμού 

της διασποράς του ιού. Ο νομικισμός και η τυπολατρία που χαρακτήριζαν τη λειτουργία του 

δημόσιου τομέα δεν ακολουθήθηκαν από ουσιαστικούς ελέγχους και αυστηρές κυρώσεις για 

όσους παραβίαζαν τον νόμο. Μάλλον το αντίθετο· ο σεβασμός για τους τυπικούς κανόνες ήταν 

κατακερματισμένος και οι άτυπες πρακτικές συχνά αντιτίθεντο ή αγνοούσαν τους τυπικούς 

κανόνες (σπανου, 2001). 

Ο μεγάλος αριθμός ρυθμίσεων συνδεόταν επίσης με τις πελατειακές σχέσεις και 

ήταν συνήθως μια έκφραση προσπαθειών απόκλισης από τον γενικό κανόνα προκειμένου 

να προσφερθούν οφέλη σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες (σωτηροπουλοσ, 2007).  

Για παράδειγμα, οι μισθοί και τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων διέφεραν παραδοσιακά 

μεταξύ των υπηρεσιών, όχι λόγω των διαφορετικών καθηκόντων, ευθυνών ή απόδοσής τους 

αλλά λόγω της διαφορετικής τους πρόσβασης στην εξουσία, η οποία αντικατοπτριζόταν σε 

εξαιρέσεις από τις ρυθμίσεις που καθόριζαν τους μισθούς στον δημόσιο τομέα. Παράδειγμα ήταν 

οι σχετικά υψηλότεροι μισθοί των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών σε σύγκριση με 

εκείνους άλλων υπαλλήλων των δημόσιων υπηρεσιών (υπουργείων, νπδδ), καθώς και οι πολύ 

υψηλότεροι μισθοί σε ορισμένους Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις (δεκο) συγκριτικά 

με εκείνους όλων των δημόσιων υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα ήταν περίπλοκες ρυθμίσεις, 

χαμηλότερη παραγωγικότητα και χαμηλό ηθικό, καθώς συχνά κυριαρχούσαν αισθήματα αδικίας 

(αναστασατου, νιτση και κατσικασ, 2018). Οι συγκρουόμενες ρυθμίσεις επαύξαναν επίσης 

την περιπλοκότητα και την έλλειψη προβλεψιμότητας, πράγμα που σήμαινε ότι οι υπεύθυνοι 

χάραξης πολιτικής ήταν υποχρεωμένοι να εντρυφήσουν σε μεγάλο όγκο νομοθεσίας για  

να διασαφηνίσουν ζητήματα. Παραδείγματα είναι τα περίπλοκα νομοθετήματα της φορολογικής 

και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας.
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A adesão da Grécia à União Europeia (ue), em 1981, e à União Econômica e 
Monetária (ue), em 2001, trouxe algumas esperanças para um traçado político mais 
racional (ιωακειμιδησ, 1998, πασσασ και τσεκοσ, 2009). No entanto, as práticas 
políticas e as instituições permaneceram «presas» nas percepções pré-estabelecidas. 
Não há dúvida de que a entrada na comunidade influenciou as mais diversas políticas 
na Grécia, assim como nos demais países membros. No entanto, foi observada uma 
inércia na reforma do sistema previdenciário (featherstone, 2003), na reforma da 
administração pública (ladi, 2011), na política ambiental (ladi, 2007) e na política 
regional (andreou, 2006).

Os processos de regulamentação de políticas até recentemente eram 
consequência direta de defeitos na administração pública, das escolhas da hierarquia, 
bem como do papel dominante dos partidos políticos. Em resumo, a principal 
característica do processo de formulação e exercício político antes da crise da 
 Zona do Euro foi a ênfase na regulação e na falta de sua implementação (ocde, 
2012). Considera-se que os problemas sociais foram solucionados com a elaboração 
da legislação, seguida de textos administrativo-jurídicos como decretos presidenciais, 
decisões ministeriais e circulares administrativas (christofilopoulou, 1992). 
O traçado de políticas foi, muitas vezes, concebido como uma simples votação de 
legislação, como se não houvesse necessidade de monitorar, implementar e avaliar os 
resultados (ladi, 2013). Pior ainda, a qualidade dos regulamentos estava muitas vezes 
aquém, e não levava em conta as opiniões dos especialistas, pois geralmente refletia os 
interesses partidários. Esse tipo de traçado de políticas predomina em muitos sistemas 
políticos, e está longe de constituir um modelo de traçado de políticas racionais ou 
baseadas em evidências.

administração pública e da política gregas durante e após crises

A crise financeira internacional de 2008 foi descrita como uma conjuntura crítica 
para a Grécia (ladi, 2014). O impacto total da crise tornou-se evidente no final de 2009, 
quando as agências de classificação de risco rebaixaram o índice de capacidade de 
crédito do país e o governo não pôde pagar sua dívida. Por conseguinte, viu-se obrigada 
a solicitar auxílio financeiro do fmi e da Comunidade Europeia, a fim de evitar sua 
falência. A ferramenta política predominante durante a crise foi a condicionalidade. 

Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εε) το 1981 και στην Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση (ονε) το 2001 δημιούργησε κάποιες ελπίδες για περισσότερο ορθολογική 

χάραξη πολιτικής (ιωακειμιδησ, 1998, πασσασ και τσεκοσ, 2009). Ωστόσο, οι πολιτικές 

πρακτικές και οι θεσμοί παρέμειναν «εγκλωβισμένοι» στις καθιερωμένες αντιλήψεις.  

Δεν υπάρχει αμφιβολία βεβαίως πως η εισαγωγή του ευρωπαϊκού κοινοτικού κεκτημένου 

επηρέασε πολλές διαφορετικές πολιτικές στην Ελλάδα, όπως εξάλλου και στα υπόλοιπα 

κράτη-μέλη. Παρά ταύτα αδράνεια παρατηρήθηκε στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού 

συστήματος (featherstone, 2003), στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης (ladi, 2011), 

στην περιβαλλοντική πολιτική (Λαδή, 2007) και στην περιφερειακή πολιτική (andreou, 2006). 

Οι διαδικασίες χάραξης πολιτικής μέχρι πρόσφατα ήταν άμεση συνέπεια των 

δυσλειτουργιών της δημόσιας διοίκησης, των επιλογών της ιεραρχίας καθώς και του 

κυρίαρχου ρόλου των πολιτικών κομμάτων. Συνοπτικά, το κύριο χαρακτηριστικό της 

διεργασίας διαμόρφωσης και άσκησης πολιτικής πριν από την κρίση της Ευρωζώνης ήταν 

έμφαση στη ρύθμιση και απουσία εφαρμογής (οοσα, 2012). Τα κοινωνικά προβλήματα 

θεωρούνταν ότι επιλύονταν με την προετοιμασία νομοθετημάτων, τα οποία ακολουθούνταν 

από διοικητικά-νομικά κείμενα, όπως προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και 

διοικητικές εγκυκλίους (christofilopoulou, 1992). Η χάραξη πολιτικής γινόταν συχνά 

αντιληπτή ως απλώς ψήφιση νομοθετημάτων, σαν να μην υπήρχε ανάγκη για παρακολούθηση, 

υλοποίηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (ladi, 2013). Ακόμη χειρότερα, η ποιότητα 

των ρυθμίσεων ήταν συχνά πολύ χαμηλή και δεν λάμβανε υπόψη τις απόψεις των ειδικών, 

καθώς αντικατόπτριζε συνήθως κομματικά συμφέροντα. Αυτός ο τύπος χάραξης πολιτικής 

είναι διαδεδομένος σε πολλά πολιτικά συστήματα και απέχει σημαντικά από οιοδήποτε 

μοντέλο χάραξης ορθολογικής ή τεκμηριωμένης πολιτικής.

δημοσια διοικηση και πολιτικη στην ελλαδα κατα και μετα τισ κρισεισ

Η διεθνής οικονομική κρίση του 2008 έχει περιγραφεί ως κρίσιμη διασταύρωση (critical 

juncture) για την Ελλάδα (ladi, 2014). Ο πλήρης αντίκτυπος της κρίσης έγινε εμφανής στα τέλη 

του 2009, όταν οι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας υποβάθμισαν την πιστοληπτική 

ικανότητα της χώρας και η κυβέρνηση δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει το χρέος της. Κατά 

συνέπεια ζητήθηκε οικονομική βοήθεια από το δντ και την εε, προκειμένου να αποφευχθεί η 

χρεοκοπία. Το προεξάρχον εργαλείο πολιτικής κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν η αιρεσιμότητα. 



a revo
lu

ção
 grega d

e 1821: h
in

o
 à liberd

ad
e. 200 an

o
s d

a grécia m
o

d
ern

a
η

 ε
λλ

η
ν

ικ
η

 ε
π

αν
ασ

τα
ση

 τ
ο

υ 
18

21
: ο

 υ
μ

ν
ο

σ 
γι

α 
τη

ν
 ε

λε
υθ

ερ
ια

. τ
α 

20
0 

χρ
ο

ν
ια

 τ
η

σ 
συ

γχ
ρο

ν
η

σ 
ελ

λα
δα

σ

448 449

O termo condicionalidade é usado para descrever medidas políticas específicas e 
reformas que cada Estado-Membro teve que implementar para liberar os recursos do 
empréstimo. A condicionalidade foi uma parte essencial dos contratos de empréstimo 
para os Estados-Membros em crise. Possuía um amplo escopo e, geralmente,  
dois objetivos principais: estabilização macroeconômica e ajuste estrutural. 

A condicionalidade associada aos três memorandos indicou reformas radicais em 
diversas áreas políticas como o mercado de trabalho, a administração pública, o sistema 
previdenciário, a abertura de profissões etc., mas nem todas foram implementadas 
com o mesmo sucesso. Observemos quatro tipos diferentes de desenvolvimentos:

1  Reformas que foram bem-sucedidas devido à sua importância para os objetivos 
macroeconômicos: as reformas em que o objetivo principal era reduzir o custo 
de funcionamento do setor público, a fim de alcançar uma redução do déficit 
público, foram as mais bem sucedidas. 

2  Reformas que têm sido bem-sucedidas devido à sua natureza de fomento:  
um exemplo desse tipo de reforma é o di@hygeia programa através do qual  
todas as decisões de qualquer administração pública (com algumas exceções 
quando, por exemplo, dizem respeito a uma questão de defesa nacional) são 
publicadas na internet a fim de se tornarem efetivas (https://diavgeia.gov.gr/
info). Esta é uma reforma que, embora tenha sido incluída na condicionalidade 
do primeiro Programa de Ajustamento Econômico (ce, 2010), fez, antes de mais 
nada, parte das promessas básicas feitas pelo pasok no seu programa para as 
eleições de 2009, e foi, portanto, facilmente de implementada.

3  Reformas que já foram derrubadas: um exemplo típico é uma reforma 
controversa que foi implementada como medida indireta, e como resultado do 
segundo Programa de Ajuste Econômico. Trata-se da extinção do Rádio e Televisão 
Helênico (ert) em 2013, como parte de uma série de cessações de organizações 
do setor público que cumpriram seu propósito ou que foram consideradas 
desnecessárias. Em 2015, o governo de syriza e anel reativou o ert, que,  
neste meio tempo, havia se tornado um símbolo de resistência aos memorandos.

Ο όρος αιρεσιμότητα χρησιμοποιείται για να περιγράψει συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής και 

μεταρρυθμίσεις που όφειλε να υλοποιήσει το κάθε κράτος-μέλος έτσι ώστε να αποδεσμευθούν 

οι πόροι του δανείου. Η αιρεσιμότητα ήταν ουσιαστικό μέρος των δανειακών συμβάσεων 

για τα κράτη-μέλη σε κρίση. Είχε ευρύτητα εμβέλειας και συνήθως δύο βασικούς στόχους: 

μακροοικονομική σταθεροποίηση και διαρθρωτική προσαρμογή. 

Η αιρεσιμότητα που συνδέθηκε με τα τρία μνημόνια υπέδειξε ριζικές μεταρρυθμίσεις 

σε πλήθος τομέων πολιτικής όπως η αγορά εργασίας, η δημόσια διοίκηση, το συνταξιοδοτικό 

σύστημα, το άνοιγμα επαγγελμάτων κ.λπ., δεν υλοποιήθηκαν όμως όλες με την ίδια επιτυχία. 

Παρατηρούμε τέσσερις διαφορετικούς τύπους εξελίξεων:

1  Μεταρρυθμίσεις που ήταν επιτυχείς λόγω της σημασίας τους για τους 

μακροοικονομικούς στόχους: οι μεταρρυθμίσεις στις οποίες ο πρωτεύων στόχος ήταν 

η μείωση του κόστους λειτουργίας του δημόσιου τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί 

μείωση του δημοσίου ελλείμματος, ήταν οι πιο επιτυχείς. 

2  Μεταρρυθμίσεις που ήταν επιτυχείς λόγω του προσαυξητικού χαρακτήρα τους:  

παράδειγμα αυτού του τύπου μεταρρύθμισης είναι το πρόγραμμα δι@υγεια μέσω 

του οποίου όλες οι αποφάσεις οποιωνδήποτε της δημόσιας διοίκησης (με ελάχιστες 

εξαιρέσεις όταν, πχ, αφορούν κάποιο θέμα Εθνικής Άμυνας) αναρτώνται στο 

διαδίκτυο προκειμένου να αποκτήσουν ισχύ (https://diavgeia.gov.gr/info). Πρόκειται 

για μεταρρύθμιση η οποία, παρότι εντασσόταν στην αιρεσιμότητα του πρώτου 

Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής (ec, 2010), ανήκε κατ’αρχάς στις βασικές 

υποσχέσεις που είχε δώσει το πασοκ στο πρόγραμμά του για τις εκλογές του 2009 και 

άρα ήταν εύκολο να εφαρμοσθεί. 

3  Μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη ανατραπεί: χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 

μια αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση η οποία υλοποιήθηκε ως έμμεσο μέτρο, απόρροια του 

δεύτερου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής. Πρόκειται για την κατάργηση 

της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ερτ) το 2013, στο πλαίσιο σειράς κατάργησης 

οργανισμών του δημόσιου τομέα που είτε είχαν εκπληρώσει τον σκοπό τους είτε είχαν 

κριθεί μη αναγκαίοι. Το 2015 η κυβέρνηση του συριζα και των ανελ άνοιξε και πάλι την 

ερτ, η οποία στο μεσοδιάστημα είχε μετατραπεί σε σύμβολο της αντίστασης στα μνημόνια.
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4  Reformas que nunca foram implementadas ou que foram apenas parcialmente 
implementadas: por exemplo, no setor público, o primeiro Programa de Ajuste 
Econômico incluiu a avaliação do pessoal e a vinculação dos salários ao 
desempenho e à função. A avaliação dos funcionários dos serviços públicos 
ocorreu no final do inverno de 2017-2018 e, novamente, na primavera de 2019 
(com grandes exceções, tais como, a avaliação de professores do 1º e 2º grau 
nas escolas, o que nunca ocorreu). Esta é uma reforma que, se totalmente 
implementada, seria bastante radical para a administração pública grega.  
No entanto, ainda não foi totalmente implementada devido à forte resistência dos 
funcionários e da adedy (Associação Administrativa de Funcionários Públicos).

A crise da Zona do Euro deixou um duplo legado para a administração pública 
grega. Por um lado, algumas reformas importantes foram feitas devido à pressão 
externa, mas, por outro lado, o setor público foi enfraquecido pelos cortes e pela doutrina 
da austeridade. Logo em seguida, o país se depararia com a crise do coronavírus.  
O enfrentamento da crise do coronavírus demonstrou que a administração pública 
grega tem a capacidade de ser bem-sucedida se tiver a orientação de um governo 
decidido. Em primeiro lugar, foi feita a programação utilizando modelos políticos 
fundamentados, contando com o parecer de especialistas para administrar a 
pandemia. Em segundo lugar, houve uma rápida digitalização dos serviços mais 
cruciais da administração pública, possibilitando assim a prestação de serviços durante  
os períodos de confinamento, e facilitando as suas relações com o Estado em geral.

inferência

A administração pública grega apresenta falhas e precisa se aprimorar.  
No entanto, a meta que queremos para o futuro parece mais tangível após as crises 
que o país vem enfrentando desde 2009. O curto período de tempo entre as crises,  
bem como o nível de gravidade delas, iniciando com a crise da Zona do Euro, continuando 
com a pandemia do coronavírus e, ainda mais recentemente, com as consequências 
concretas da crise climática (incêndios de verão de 2021), permitiram que a liderança 
política e a administração evoluíssem através de seus erros. Muitos gostariam que 
essa evolução fosse mais rápida, mas poucos teriam insistido que ela não ocorreu.  

4  Μεταρρυθμίσεις που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ ή υλοποιήθηκαν μόνο εν μέρει:  

για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τον δημόσιο τομέα στο πρώτο Πρόγραμμα Οικονομικής 

Προσαρμογής περιλαμβανόταν η αξιολόγηση του προσωπικού και η σύνδεση των 

μισθών με την απόδοση και την εργασία. Η αξιολόγηση του προσωπικού στις δημόσιες 

υπηρεσίες έλαβε χώρα αργοπορημένα το χειμώνα του 2017-2018 και άλλη μια φορά 

την άνοιξη του 2019 (με μεγάλες εξαιρέσεις, όπως, πχ, η αξιολόγηση δασκάλων και 

καθηγητών στα σχολεία, η οποία δεν έγινε ποτέ). Πρόκειται για μεταρρύθμιση η οποία, 

εάν υλοποιούνταν πλήρως, θα ήταν αρκετά ριζοσπαστική για την ελληνική δημόσια 

διοίκηση. Ωστόσο, αυτή δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί πλήρως λόγω ισχυρής αντίστασης 

από τους υπαλλήλους και την αδεδυ.

Η κρίση της Ευρωζώνης άφησε μια διττή παρακαταθήκη στην Ελληνική δημόσια διοίκηση. 

Από την μια πλευρά έγιναν κάποιες σημαντικές μεταρρυθμίσεις λόγω της εξωτερικής πίεσης, 

από την άλλη όμως ο δημόσιος τομέας αποδυναμώθηκε λόγω των περικοπών και του δόγματος 

της λιτότητας. Πολύ σύντομα η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με την κρίση του κορωνοϊού. 

Η αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού έδειξε ότι η ελληνική δημόσια διοίκηση υπό την 

καθοδήγηση μιας αποφασιστικής κυβέρνησης καταφέρνει να ανταπεξέρχεται αρκετά καλά. 

Πρώτον, κατά τον σχεδιασμό έγινε χρήση μοντέλων τεκμηριωμένης πολιτικής και η γνώμη 

των ειδικών για τη διαχείριση της πανδημίας λήφθηκε σοβαρά υπόψη. Δεύτερον, υπήρξε μια 

γρήγορη ψηφιοποίηση κρίσιμων υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης με αποτέλεσμα να είναι 

δυνατή η παροχή υπηρεσιών κατά τις περιόδους του εγκλεισμού αλλά και να διευκολυνθούν οι 

πολίτες στις συναλλαγές τους με το κράτος γενικότερα.

συμπερασμα

Η Ελληνική δημόσια διοίκηση παρουσιάζει αδυναμίες και χρειάζεται να εξελιχθεί 

περαιτέρω. Παρ’ όλα αυτά ο στόχος για τη δημόσια διοίκηση που θέλουμε για το μέλλον 

φαίνεται πιο εφικτός μετά από τις κρίσεις που αντιμετώπισε η χώρα από το 2009 και μετά. 

Η κοντινή απόσταση μεταξύ των κρίσεων καθώς και η σοβαρότητα τους ξεκινώντας από την 

κρίση της Ευρωζώνης, συνεχίζοντας με την πανδημία του κορωνοϊού και ακόμα πιο πρόσφατα 

με τις χειροπιαστές συνέπειες της κλιματικής κρίσης (πυρκαγιές καλοκαιριού 2021), έδωσαν την 

δυνατότητα στην πολιτική ηγεσία και στην διοίκηση να εξελιχθούν μέσα από τα λάθη τους. Πολλοί 

θα ήθελαν η εξέλιξη αυτή να ήταν πιο γρήγορη, αλλά λίγοι θα επέμεναν ότι δεν υπάρχει εξέλιξη.  
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A administração pública grega parece ser mais resistente e flexível do que prevíamos,  
e deve continuar a se aprimorar rapidamente, de modo que possa enfrentar os 
crescentes desafios das décadas vindouras.

nota

1  Este texto foi baseado no capítulo mais aprofundado: ladi, s. 
“Políticas Públicas na Grécia”. Em: O Sistema Administrativo Moderno na 
Grécia, sotiropoulos, d. & dalakou, b. (org.). Patra: Publicações εαπ, 2021  
(ελευθερη μεταφραση του επιμελητη / tradução livre do revisor).
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KONSTANTINOS KAVÁFIS

Fernanda Lemos de Lima 

volta

Volta sempre e toma-me,

amada sensação volta e toma-me –

quando acorda do corpo a memória,

e desejos antigos o sangue retomam,

quando os lábios e a pele lembram

e sentem as mãos como tocam mais uma vez.

Volta sempre e toma-me à noite,

quando os lábios e a pele lembram...1

konstantinos kaváfis

Refletir a respeito da poesia de Konstantinos Kaváfis é percorrer uma tessitura 
poética que lida com memória, seja ela histórica, sensorial, sensual. A estética da 
poesia kavafiana transita por tempos históricos diversos – da Antiguidade à sua 
Contemporaneidade – e apresenta versos carregados de universalidade, uma vez que 
não se restringe apenas à construção de poemas com “cor local” ou com uma carga 
histórica específica e particular. O poeta de Alexandria, por mais que transite entre 
cenários homéricos e entre ruas e cafés anônimos de sua cidade, lida com o humano, 
cuja roupagem pode mudar, todavia apresenta os desejos, medos e limitações próprios 
de seres finitos como todos nós.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ

Φερνάντα Λέμος ντε Λίμα

επεστρεφε

Επέστρεφε συχνά και παίρνε με,

αγαπημένη αίσθησις επέστρεφε και παίρνε με – 

όταν ξυπνά του σώματος η μνήμη,

κ’επιθυμία παληά ξαναπερνά στο αίμα.

όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται,

κ’αισθάνονται τα χέρια σαν ν’αγγίζουν πάλι.

Επέστρεφε συχνά και παίρνε με την νύχτα,

όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται…1

κωνσταντινοσ καβαφησ

Αν κάποιος θελήσει να αναλογιστεί την ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη, θα πρέπει να 

ψιλαφήσει ένα ποιητικό υφαντό που καταπιάνεται με τη μνήμη, είτε είναι ιστορική, συναισθητική 

ή αισθαντική. Η αισθητική της ποίησης του Καβάφη διαπερνά διάφορες ιστορικές εποχές – από 

την αρχαιότητα ώς την σύγχρονη εποχή του – και παρουσιάζει στίχους φορτισμένους με αίσθηση 

παγκοσμιότητας, καθώς δεν περιορίζεται μονάχα στη σύνθεση ποιημάτων με «τοπικό χρώμα» 

ή με ειδικό και εξειδικευμένο ιστορικό φορτίο. Ο Αλεξανδρινός ποιητής, όσο κι αν κινείται 

ανάμεσα σε ομηρικές σκηνές και στα ανώνυμα καφέ και τους δρόμους της πόλης του, ασχολείται 

με το ανθρώπινο, το ένδυμα του οποίου μπορεί να αλλάζει, αλλά πάντοτε παρουσιάζοντας τις 

επιθυμίες, τους φόβους και τους περιορισμούς που είναι ίδιον των πεπερασμένων όντων όπως 

είμαστε όλοι μας.
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Konstantinos Petros Fotiádis Kaváfis ou simplesmente, K.P.Kaváfis, é um dos 
maiores poetas da literatura neo-helênica. Extremamente conhecido no exterior, 
sua obra foi traduzida em inúmeras línguas como inglês, espanhol, japonês, chinês, 
português, entre outras. Konstantinos nasceu em Alexandria do Egito, no ano de 
1863, filho de Hariclia e Ioannis Kaváfis. Sua família, que fora abastada, depois de um 
baque financeiro e da morte do pai do poeta, vê-se impelida a mudar para a cidade de 
Liverpool, na qual a empresa possuía um escritório. Naquela cidade inglesa, Kaváfis 
viveu dos nove aos quatorze anos. Retornou à Alexandria e, logo depois, seguiu com 
a mãe para Constantinopla (Istambul), para voltar definitivamente à Alexandria,  
a cidade de sua vida e cenário frequente em que suas persona transitam.  
Em Alexandria, o poeta se tornará funcionário do Ministério da Irrigação, 
comandado pelo domínio britânico e seguirá com esse emprego por toda a sua 
vida, uma espécie de ganha pão que sustentará sua principal e essencial atividade: 
o fazer poético.

A poesia kavafiana se insere em uma momento efervescente da escrita 
ocidental e, mais especificamente, da europeia, dialogando com Baudelaire, Wild, 
mas não perdendo de vista a literatura da Antiguidade helênica, sua história, suas 
situações tensas e intensas. Sua composição poética transita de peças como “Ítaca” 
e “A cidade”, cujos versos lidam com as experiência da existência humana e são 
de uma universalidade pungente, até poemas de extrema sensualidade, lidando 
muitas vezes com os afetos e os desejos interditos em sua época, como o caso de  
“A vitrine da tabacaria”.

Curiosamente, um dos mais traduzidos autores de língua grega moderna jamais 
publicou um livro em vida. Seu perfeccionismo e precisão na expressão vocabular 
faziam com que corrigisse poemas e os guardasse em pastas. Alguns fez circular em 
folhetos impressos entre amigos e leitores selecionados. Seus arquivos estavam muito 
bem organizados no momento de sua morte, provocada por um câncer na garganta, 
doença que o privou da fala, mas não silenciou sua expressão poética. No dia de sua 
morte, em 29 de abril de 1933, mesmo estando extremamente debilitado, pouco antes 
de ir para o hospital de onde não sairia com vida, escreveu seu poema derradeiro:  
“Nos arredores de Antioquia”. 

Ο Κωνσταντίνος Πέτρος Φωτιάδης Καβάφης, ή απλώς Κ. Π. Καβάφης, είναι ένας από 

τους μεγαλύτερους ποιητές της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πολύ γνωστός στο εξωτερικό, 

το έργο του έχει μεταφραστεί σε αναρίθμητες γλώσσες όπως στα αγγλικά, τα ισπανικά,  

τα γιαπωνέζικα, τα κινέζικα, τα πορτογαλικά, μεταξύ άλλων. Ο Κωναταντίνος γεννήθηκε στην 

Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, το 1863, γιος της Χαρίκλειας και του Ιωάννη Καβάφη. Η οικογένειά 

του, που ήταν εύπορη, αντιμετώπισε οικονομικά προβλήματα και μετά το θάνατο του πατέρα 

του ποιητή, αναγκάστηκε να μετακομίσει στο Λίβερπουλ, όπου η εταιρία της οικογένειας 

διέθετε γραφεία. Σε εκείνη την αγγλική πόλη, ο Καβάφης έζησε από τα εννέα έως τα δέκα 

τέσσερά του χρόνια. Γύρισε στην Αλεξάνδρεια και μετά από λίγο καιρό ακολούθησε τη μητέρα 

του στην Κωνσταντινούπολη, από όπου τελικώς επέστρεψε οριστικά στην Αλεξάνδρεια, 

πόλη της πραγματικής ζωής του και συχνά το σκηνικό στο οποίο κινούνταν οι περσόνες του.  

Στην Αλεξάνδρεια ο ποιητής θα γίνει υπάλληλος του Υπουργείου Άρδευσης, υπό βρετανική 

διοίκηση, και θα παραμείνει σε αυτήν την εργασία έως το τέλος της ζωής του, ένα είδος βιοπορισμού 

που θα εξασφάλιζε την κύρια και ουσιαστική του δραστηριότητα: την ποιητική ενασχόληση.

Η ποίηση του Καβάφη εντάσσεται σε μία εκρηκτική εποχή της Δυτικής, και πιο 

συγκεκριμένα, ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, συνδιαλεγόμενη με την ποίηση του Μπωντλέρ, του 

Γουάιλντ, αλλά και δίχως να χάνει από τα μάτια της τη λογοτεχνία της ελληνικής αρχαιότητας, 

την ελληνική ιστορία και τις έντονες και τεταμμένες καταστάσεις της. Η ποιητική του σύνθεση 

κυμαίνεται ανάμεσα σε ποιημάτα όπως η Ιθάκη και Η πόλις, οι στίχοι των οποίων πραγματεύονται 

τις εμπειρίες της ανθρώπινης υπόστασης και είναι μιας πανθομολογούμενης παγκοσμιότητας, 

και σε ποιήματα ύψιστης αισθαντικότητας, πραγματευόμενα πολλές φορές συναισθήματα 

και επιθυμίες που ήταν απογορευμένα στην εποχή του, όπως στην περίπτωση του ποιήματος  

Η προθήκη του καπνοπωλείου.

Παραδόξως, εκείνος που είναι ένας από τους πιο μεταφρασμένους συγγραφείς της 

νεοελληνικής γλώσσας δεν εξέδωσε ποτέ βιβλίο του όσο ζούσε. Η τελειομανία του και η 

ακρίβεια στη λεκτική έκφραση o έκαναν να διορθώνει τα ποιήματά του και να τα φυλάσσει σε 

φακέλους. Ορισμένα επέτρεψε να κυκλοφορήσουν σε τυπωμένα φυλλάδια που προορίζονταν 

για φίλους και επιλεγμένους αναγνώστες. Τα αρχεία του ήταν πολύ καλά οργανωμένα τη στιγμή 

του θανάτου του, που προκλήθηκε από καρκίνο του λάρυγγα, νόσο που του στέρησε την ομιλία, 

αλλά δεν σίγασε την ποιητική του έκφραση. Την ημέρα του θανάτου του, στις 29 Απριλίου 

1933, παρά την ακραία εξασθένισή του, λίγο προτού να πάει στο νοσοκομείο από το οποίο δεν  

θα έβγαινε ζωντανός, έγραψε το τελευταίο του ποίημα: «Εις τα περίχωρα της Αντιοχείας».



a revo
lu

ção
 grega d

e 1821: h
in

o
 à liberd

ad
e. 200 an

o
s d

a grécia m
o

d
ern

a
η

 ε
λλ

η
ν

ικ
η

 ε
π

αν
ασ

τα
ση

 τ
ο

υ 
18

21
: ο

 υ
μ

ν
ο

σ 
γι

α 
τη

ν
 ε

λε
υθ

ερ
ια

. τ
α 

20
0 

χρ
ο

ν
ια

 τ
η

σ 
συ

γχ
ρο

ν
η

σ 
ελ

λα
δα

σ

462 463

Dois anos após a morte do poeta, Alexandre Sengópoulos editou um volume com 
153 poemas, ou seja, a totalidade dos poemas que haviam sido publicados, seja em 
periódicos, seja em folhetos, pelo próprio poeta, acrescida de um poema inédito – 
justamente aquele escrito no dia de sua morte. Entretanto, Kaváfis deixa muito mais 
que os 153 poemas da primeira edição de sua obra. Em 1968, Giourgos Savidis, editor 
posteriormente designado para o arquivo de Kaváfis, teve acesso completo à totalidade 
das obras do Alexandrino. A ele devemos o acesso aos escritos kavafiános, divididos 
em “editados”, “inéditos”, “escondidos”, “inacabados”, além de “poemas em prosa”, uma 
“Arte Poetica” (escrita em inglês), escritos avulsos e, por fim, os “escritos íntimos”.

O poema que serve de epígrafe do presente texto é um dos mais conhecidos de 
Kaváfis e lida com a memória do corpo, memória sensual a alimentar o desejo da 
voz poética. A sensualidade que se dá no encontro dos corpos, revela-se em poemas 
como “Lembra, corpo...”, “Jura”, “Cinzentos”, uma sensualidade que a memória e a 
imaginação recuperam para ser experimentada novamente.

cinzentos

Olhando uma opala um tanto cinza

lembrei-me de dois belos olhos cinzentos

que vi. Teria sido há vinte anos atrás...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Por um mês nos amamos.

Depois partiu, acho que para Esmirna,

para trabalhar lá, e não nos vimos mais.

Teriam ficado feios – se ele vive – os olhos cinzentos;

teria se acabado o belo rosto.

Memória minha, guarda-os tu como eram.

E, memória, o que puderes desse meu amor,

o que puderes traz de volta para mim esta noite.2

Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του ποιητή, ο Αλέκος Σεγκόπουλος επιμελήθηκε έναν τόμο 

με 153 ποιήματα, ήτοι, το σύνολο των ποιημάτων που είχαν δημοσιευτεί, είτε σε περιοδικά, 

είτε σε φυλλάδια, από τον ίδιο τον ποιητή, επαυξημένα κατά ένα ανέκδοτο ποίημα – εκείνο 

ακριβώς που είχε γραφτεί την ημέρα του θανάτου του. Ωστόσο, ο Καβάφης μάς άφησε πολλά 

περισσότερα από τα 153 ποιήματα της πρώτης έκδοσης του έργου του. Το 1968, ο Γιώργος 

Σαββίδης, επιμελητής που εκ των υστέρων ανέλαβε το αρχείο του Καβάφη, είχε πλήρη 

πρόσβαση στο σύνολο των έργων του Αλεξανδρινού. Σε αυτόν οφείλουμε την πρόσβαση στα 

γραπτά του Καβάφη, χωρισμένα σε «αναγνωρισμένα», «ανέκδοτα», «κρυμμένα», «ατελή», πέρα 

από τα «ποιήματα σε πεζή μορφή», μία «Arte Poetica» (γραμμένη στα αγγλικά), μεμονωμένα 

γραπτά και, τέλος, τα «ερωτικά του γραπτά».

Το ποίημα που χρησιμοποιήθηκε ως επιγραφή για το παρόν κείμενο είναι ένα από τα πιο 

γνωστά του Καβάφη και πραγματεύεται τη μνήμη του σώματος, μνήμη τόσο αισθαντική ώστε να 

τροφοδοτήσει την επιθυμία της ποιητικής φωνής. Ο αισθησιαμός που αποδίδεται στη συνεύρεση 

των σωμάτων, αποκαλύπτεται και σε ποιήματα όπως «Θυμήσου, σώμα…», «Ομνύει», «Γκρίζα», 

ένας αισθησιασμός που η μνήμη και η φαντασία επανακτούν προκειμένου να νιώσουν εκ νέου.

γκριζα

Κυττάζοντας ένα οπάλλιο μισό γκρίζο

Θυμήθηκα δυό ωραία γκρίζα μάτια

που είδα. θάναι είκοσι χρόνια πρίν…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Για έναν μήνα αγαπηθήκαμε.

Έπειτα έφυγε, θαρρώ στην Σμύρνη,

για να εργασθεί εκεί, και πια δεν ιδωθήκαμε.

Θ’ασχήμισαν – αν ζει – τα γκρίζα μάτια.

θα χάλασε τ’ωραίο πρόσωπο. 

Μνήμη μου, φύλαξέ τα σύ ως ήσαν.

Καί, μνήμη, ό,τι μπορείς από τον έρωτά μου αυτόν,

ό,τι μπορείς φέρε με πίσω απόψι.2
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Para além da sensualidade mediada pela memória, a percepção da passagem do 
tempo, da construção da experiência humana e da desilusão também são temáticas 
exploradas pelo poeta. O poema “A cidade” é uma dessas composições que lidam com 
a desesperança:

a cidade

Disseste: “Partirei para outra terra, partirei para outro mar.

Uma outra cidade melhor do que esta hei de encontrar.

A cada tentativa, uma condenação  escrita está.

Está enterrado – como morto – o meu coração.

Até quando minha mente ficará nessa estagnação?

Para onde quer que fite, para onde quer que eu estenda meu olhar,

ruínas negras de minha vida estou a contemplar.

Aqui onde tanto tempo passei, onde o tempo passei a dissipar.”

Novos lugares não encontrarás, não encontrarás outros mares.

A cidade te seguirá. Voltarás a vagar pelas mesmas ruas

e nos mesmos bairros hás de envelhecer.

E nessas mesmas casas teus cabelos vão embranquecer.

Sempre chegarás a essa cidade. Para outro lugar – não tenhas esperanças –

Não há barco para ti, não há caminho.

Assim como aqui a tua vida arruinaste,

neste cantinho, em toda a terra a dissipaste.3 

Em outro escrito, o poeta fará transparecer a multiculturalidade que compõe 
a Alexandria do passado, recriada através de um poema que fala de outros poetas, 
igualmente, alexandrinos:

Πέρα από τον αισθησιασμό μέσω της μνήμης, η συνειδητοποίηση του διάβατος του 

χρόνου, της δημιουργίας της ανθρώπινης εμπειρίας και της απογοήτευσης είναι θεματικές που ο 

ποιητής διερευνά. Το ποίημα «Η πόλις» είναι μία από εκείνες τις συνθέσεις που πραγματεύονται 

την απελπισία:

η πολισ

Είπες: «Θα πάγω σ’άλλη γη, θα πάγω σ’άλλη θάλασσα.

Μια πόλις άλλη θα βρεθεί καλλίτερη από αυτή.

Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκη είναι γραφτή:

κ’είν’η καρδιά μου – σαν νεκρός – θαμμένη.

Ο νους μου ως πότε μες στον μαρασμόν αυτόν θα μένει.

Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω

ερείπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ,

που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα.»

Καινούριους τόπους δεν θα βρεις, δεν θάβρεις άλλες θάλασσες.

Η πόλις θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς

τους ίδιους. Και στες γειτονιές τες ίδιες θα γερνάς.

Και μες στα ίδια σπίτια αυτά θ’ασπρίζεις. 

Πάντα στην πολι αυτή θα φθάνεις. Για τα αλλού – μη ελπίζεις – 

δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό. 

Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ

στην κόχη τούτη την μικρή, σ’όλην την γη την χάλασες.3

Σε ένα άλλο γραπτό του, ο ποιητής αφήνει να διαφανεί η πολυπολιτισμικότητα της 

Αλεξάνδρειας του παρελθόντος, ανασκευασμένη μέσα από ένα ποίημα που μιλά για άλλους 

ποιητές, επίσης, Αλεξανδρινούς:
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para amon, que morreu aos 29 anos, em 610

Rafael, poucos versos pedem

que, para o túmulo do poeta Amon, componhas.

Algo bem elegante e polido. Tu, que és o mais indicado,

poderás escrever como se deve 

para o nosso poeta Amon.

Certamente, falarás de seus poemas –

mas fala também da sua beleza,

da sua refinada beleza que amávamos.

Sempre belo e musical é o teu grego.

Assim, emprega agora toda tua maestria nesse tema.

Em língua estrangeira a nossa dor e o nosso amor transpõe.

Teu sentimento egípcio derrama em língua estrangeira.

Rafael, teus versos assim escreve,

que tenham, tu sabes, a nossa vida neles,

que o ritmo e que cada frase transpareça

que sobre um alexandrino escreve um alexandrino.4

O poema nos apresenta um apelo ao poeta Rafael, mais uma das figuras 
construídas por Kaváfis, o qual habita o século vii. Rafael recebe a atribuição de traduzir 
em “língua estrangeira” a dor pela perda de Amon, outro poeta. A multiculturalidade 
alexandrina se revela de imediato na escolha dos nomes relacionados no poema: 
Rafael, de origem semítica; Amon, nome  de origem egípcia; além da especificação 
do uso do grego, “língua estrangeira”, que expressa e une todos aqueles que amavam 
Amon, expressando, através da língua grega, uma essência Alexandrina.

για τον αμμονη, που πεθανε 29 ετων, στα 610

Ραφαήλ, ολίγους στίχους σε ζητούν

για επιτύμβιον του ποιητού Αμμόνη να συνθέσεις.

Κάτι πολύ καλαίσθητον και λείον. Σύ θα μπορέσεις,

είσαι ο κατάλληλος, να γράψεις ως αρμόζει

για τον ποιητήν Αμμόνη, τον δικό μας.

Βέβαια θα πεις για τα ποιήματά του – 

αλλά να πεις και για την εμορφιά του,

για την λεπτή εμορφιά του που αγαπήσαμε.

Πάντοτε ωραία και μουσικά τα ελληνικά σου είναι.

Όμως την μαστοριά σου όληνα τη θέμε τώρα.

Σε ξένη γλώσσα η λύπη μας κ’η αγάπη μας περνούν.

Το αιγυπτιακό σου αίσθημα χύσε στην ξένη γλώσσα.

Ραφαήλ, οι στίχοι σου έτσι να γραφούν

που νάχουν, ξέρεις, από την ζωή μας μέσα των,

που κι ο ρυθμός κ’η κάθε φράσις να δηλούν

που γι’Αλεξανδρινό γράφει Αλεξανδρινός.4

Το ποίημα αποτελεί μία έκκληση στον ποιητή Ραφαήλ, άλλο ένα από τα πρόσωπα που 

έπλασε ο Καβάφης, που ζει τον 7ο αιώνα. Ο Ραφαήλ λαμβάνει την εντολή να μεταφράσει σε 

«ξένη γλώσσα» τον πόνο για τον χαμό του Αμμόνη, ενός άλλου ποιητή. Η πολυπολιτισμικότητα 

της Αλεξάνδρειας αποκαλύπτεται αμέσως μέσα από την επιλογή των ονομάτων που σχετίζονται 

με το ποίημα: Ραφαήλ, σιμιτικής προέλευσης. Αμμόνης, όνομα αιγυπτιακής προέλευσης. 

Αλλά και μέσα από την εξειδικευμένη χρήση της ελληνικής γλώσσας, της «ξένης γλώσσας», 

που εκφράζει και ενώνει όλους όσοι αγάπησαν τον Αμμόνη, εκφράζοντας έτσι, μέσα από την 

ελληνική γλώσσα, την ουσία της Αλεξάνδρειας.
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Assim, a escrita kavafiana afirma a experiência helênica como elemento de 
união de diferentes indivíduos, em uma expressão poética atemporal. Seus versos, 
em diversas composições, trazem o afeto como um traço de união entre homens 
de diferentes origens, de diferentes culturas. As vozes poéticas encontram uma 
expressão comum por meio da língua grega: uma expressão que lida com a condição 
humana e suas limitações, gerando uma poesia de caráter universal, impactante e 
cuja potência faz dela uma das maiores representantes da literatura neo-helênica 
mesmo no século xxi.

notas

1  O poema no artigo original é atribuído a uma tradução do autor encontrada 
na seguinte edição: lima, Fernanda. Entre ruas, quartos e cafés: imagens da poesia 
homoerótica de K. P. Kaváfis. Rio de Janeiro: Editora Nonoar, 2010, p. 136.

2  Idem, pp. 141-142.

3  Idem, p. 53.

4  Idem, pp. 88-89.

Έτσι, η καβαφική γραφή υποδηλώνει την ελληνική εμπειρία ως στοιχείο ενότητας 

διαφόρων ατόμων, μέσα από μια άχρονη ποιητική έκφραση. Οι στίχοι της, σε διάφορες συνθέσεις, 

μεταδίδουν το συναίσθημα ως γνώρισμα της ενότητας μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών 

καταγωγών, διαφορετικών πολιτισμών. Οι ποιητικές φωνές βρίσκουν μια κοινή έκφραση μέσω 

της ελληνικής γλώσσας: μια έκφραση που πραγματεύεται την ανθρώπινη υπόσταση και τους 

περιορισμούς της, γεννώντας ποίηση παγκόσμιας εμβέλειας, συγκλονιστική, της οποίας η 

δύναμη την καθιστά μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της νεοελληνικής λογοτεχνίας 

ακόμη και στον 21ο αιώνα. 

σημειωσεισ

1  Το ποίημα στο πρωτότυπο άρθρο αποδίδεται σε μετάφραση της συγγραφέως που 

ανευρίσκεται στην ακόλουθη έκδοση – LIMA, Fernanda. Entre ruas, quartos e cafés: imagens 

da poesia homoerótica de K. P. Kaváfis. Rio de Janeiro: Editora Nonoar, 2010, σελ. 136.

2  Idem, σελ. 141-142.

3  Idem, σελ. 53.

4  Idem, σελ. 88-89.
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Nascido em Creta, em 1883, Kazantzákis tornou-se mundialmente reconhecido 

não somente pela sua obra, que foi levada às telas do cinema em três importantes 

recriações – Zorba, o grego (1964), A Última Tentação de Cristo (1988) e Aquele que deve 

morrer (1957), baseada no livro O Cristo Recrucificado – mas inclusive pelo compromisso 

ético e filosófico assumido pelo autor de transformar a negatividade em positividade, 

processo que ele mesmo denominou “a transubstanciação da carne em espírito”.  

É assim que o leitor, predisposto a se relacionar com a amplitude temática de suas 

obras e com a complexidade dos gêneros e figuras retratadas, tem diante de si um 

percurso árduo que integra literatura e os passos da ascensão do próprio autor,  

num entrelaçamento de vozes aparentemente discordantes e repletas da presença 

desse homem marcado por contradições.

Integrante da chamada “geração de 1905” na Grécia – da qual participam 

também Angelos Sikelianos e Kostas Varnalis – Kazantzákis constitui uma obra que 

se inicia por preocupações nacionalistas. Ao lado de Sikelianos, realiza entre 1914  

e 1915 uma peregrinação pelos espaços sagrados da Grécia, para tomar contato com 

a cultura e a história de sua terra e de sua “raça”. Além disso, participa ativamente da 

remodelação do idioma grego, defendendo a adoção do demótico como língua oficial, 

em substituição da katharévousa, língua já desgastada e utilizada somente nas escolas.

Porém, o nacionalismo de Kazantzákis seria abalado pela Primeira Guerra 

Mundial e pela Μικρασιατική Καταστροφή (“Catástrofe da Ásia Menor”) de 1922, quando 

tropas turcas invadiram Esmirna exterminando civis, e obrigando ao êxodo cerca de 

dois milhões de gregos estabelecidos na Ásia Menor. O afastamento dos gregos dessa 

terra significava a queda do mito helênico que remontava aos tempos pré-homéricos e 

o fim da “Μεγάλης Ιδέας” (“Grande Ideia”), sonho de recuperar Constantinopla e parte 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

Καρολίνα Ντόνεγκα Μπερνάρντες

Γεννημένος στην Κρήτη, το 1883, ο Καζαντζάκης έγινε διεθνώς γνωστός όχι μόνον χάρη στο 

έργο του, το οποίο μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη μέσα από τρεις μεγάλες προσαρμογές 

– Ζορμπάς (1964), Ο τελευταίος πειρασμός (1988) και Εκείνος που έπρεπε να πεθάνει (1957), 

βασισμένη στο Ο Χριστός ξανασταυρώνεται –, αλλά και για την ηθικο-φλοσοφική του 

στάση που αποσκοπούσε στη μετατροπή του αρνητισμού σε θετικισμό, διαδικασία που 

ο ίδιος ονόμασε “μετουσίωση της σάρκας σε πνεύμα”. Έτσι ο αναγνώστης, που επιθυμεί 

να έρθει σε επαφή με τη θεματική απεραντοσύνη των έργων του και την περιπλοκότητα 

των λογοτεχνικών ειδών και μυθιστορούμενων προσώπων, έχει μπροστά του μια δύσκολη 

ατραπό που περιλαμβάνει τη λογοτεχνία αλλά και τα στάδια αναγνώρισης του ίδιου  

του συγγραφέα, σε μία αλληλουχία φωνών συχνά αντικρουόμενων, μεστών από αυτόν  

τον άνθρωπο που τον χαρακτήριζαν οι αντιφάσεις.

Μέλος της καλούμενης «γενιάς του 1905» στην Ελλάδα – στην οποία συμπεριλαμβάνονται 

ο Άγγελος Σικελιανός και ο Κώστας Βάρναλης – ο Καζαντζάκης δημιούργησε ένα έργο που 

αρχικώς χαρακτηριζόταν από εθνικιστικές αναζητήσεις. Πλάι στον Σικελιανό, πραγματοποίησε 

ένα είδος προσκυνήματος στους ιερούς χώρους της Ελλάδας μεταξύ 1914 και 1915, προκειμένου 

να έρθει σε επαφή με τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου και της «ράτσας» του. Περαιτέρω, 

συμμετείχε ενεργά στην αναμόρφωση της ελληνικής γλώσσας, υποστηρίζοντας την υιοθέτηση 

της δημοτικής ως επίσημης γλώσσας, σε αντικατάσταση της καθαρεύουσας, γλώσσας ήδη 

απαξιωμένης που χρησιμοποιούταν μόνο στα σχολεία.

Ωστόσο, ο εθνικισμός του Καζαντζάκη διαψεύσθηκε κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο 

Πόλεμο και ύστερα από τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, όταν τα τουρκικά 

στρατεύματα εισέβαλαν στη Σμύρνη, εξολοθρεύοντας άμαχο πληθυσμό και αναγκάζοντας 

σε μαζική μετακίνηση τα δύο περίπου εκατομμύρια Ελλήνων που ζούσαν στην περιοχή.  

Η απομάκρυνση των Ελλήνων από εκείνη τη γη σήμανε και τη διάψευση του ελληνικού μύθου 

που ανερχόταν στα προ-ομηρικά χρόνια, καθώς και το τέλος της «Μεγάλης Ιδέας», του ονείρου 

επανάκτησης της Κωνσταντινούπολης και μέρους της πάλαι πότε βυζαντινής αυτοκρατορίας.  
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do que foi o Império Bizantino. O declínio do sonho ocidental, sentido pela geração 

de escritores de 1920, chegava ao território grego, sendo pressentido por Sikelianos,  

e nomeado pelo ganhador do Prêmio Nobel de 1963 Giorgos Seféris (1901-1971) como a 

“calamidade da Grécia”.

A desilusão com a queda dos mitos gregos e a sensação generalizada de 

decadência despertam em Kazantzákis o interesse pelas ideias do comunismo em 

voga. Tal aproximação, porém, não se prolongaria por muito tempo, em razão de certa 

decepção com o Partido Comunista grego, que o levou a afastar-se completamente do 

ideal socialista. Ao renegar não apenas Marx, mas outros autores que modelaram seu 

pensamento (Nietzsche e Buda), a obra de Kazantzákis assume o paradigma do niilismo 

filosófico. Aperar de suas muitas viagens realizadas durante toda a vida a países da 

Europa e Ásia, a partir de 1925, o autor se isola em uma ilha grega para adotar Odisseu 

como seu protótipo de herói. Ao reescrever a grande epopeia da tradição clássica, 

Kazantzákis procura tirar consequências do sentimento de decadência histórica grega 

e ocidental e rever o sentido da cultura de seu país na Modernidade.

A influência recebida das filosofias de Friedrich Nietzsche e de Henri Bergson, 

 e ainda das religiões orientais, forneceu à sua literatura um questionamento quanto aos 

dogmas arraigados ao longo dos séculos pela Igreja Católica, em especial a Ortodoxa.  

O autor buscou desmistificar a visão do Deus tradicional moldado pela máscara católica, 

e questionou ainda se de fato esse Deus existe ou se está morto. Além do mito de Jesus, 

que não o abandona, o autor encontrou nas religiões orientais, principalmente no 

Budismo, a reconciliação de suas inquietações e com ela procurou realizar a síntese, 

ou o que ele chamou de “relance cretense”, princípio que integra o ocidente e o oriente 

na ilha de Creta.

A força dos mitos gregos, vindos da Antiguidade, não esmorece em sua obra na 

presença dos mitos cristãos; Kazantzákis trabalha-os em suas diferenças e associações, 

fundando novas possibilidades de reflexão sobre esses mitos que moldaram o 

pensamento humano. 

A escrita de Kazantzákis revela o desejo de alcançar a concretização das teorias 

que envolvem homens históricos ou ficcionais que abriram caminho para a fundação 

de uma nova forma de avaliação do mundo, e que lograram subjugar o ego e a matéria 

para percorrer um caminho de abnegação, luta e amor em favor da coletividade, 

Η απογύμνωση του ονείρου της Δύσης, ιδιαίτερα αισθητή από τους συγγραφείς της γενιάς του 

1920, έφτανε έτσι και στο ελληνικό έδαφος, έχοντας ήδη γίνει προηγουμένως αντιληπτό από 

τον Σικελιανό και αποκαλούμενο από το Νομπελίστα του 1963, Γεώργιο Σεφέρη (1901-1971),  

«η συμφορά της Ελλάδας».

Η απογοήτευση λόγω της διάψευσης των ελληνικών μύθων και η γενικευμένη αίσθηση 
κατάπτωσης ξύπνησαν στον Καζαντζάκη το ενδιαφέρον για τις κομμουνιστικές ιδέες που 
ήταν εκείνη την εποχή διαδεδομένες. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση δεν θα κρατήσει για πολύ, 
λόγω της απογοήτευσής του από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, γεγονός που τον 
απομάκρυνε οριστικά από το σοσιαλιστικό ιδεώδες. Απαρνούμενος όχι μόνον τον Μαρξ αλλά 
και άλλους συγγραφείς που διαμόρφωσαν τη σκέψη του (Νίτσε, Βούδα), ο Καζαντζάκης στο 
έργο του υιοθετεί πλέον τη στάση του φιλοσοφικού νιχιλισμού. Παρά τα πολλά ταξίδια που 
πραγματοποίησε, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας, 
αρχής γενομένης από το 1925, ο συγγραφέας απομονώνεται σε ένα ελληνικό νησί, υιοθετώντας 
ως πρότυπό του τον ήρωα Οδυσσέα. Ξαναγράφοντας το μεγάλο κλασικό έπος, ο Καζαντζάκης 
προσπαθεί να εξαγάγει συμπεράσματα από την αίσθηση κατάπτωσης της ελληνικής και 
δυτικής ιστορίας και να ξαναδώσει νέα έννοια στον πολιτισμό της χώρας του, την εποχή  
της νεωτερικότητας. 

Οι επιρροές που δέχθηκε από τη φιλοσοφική σκέψη του Φρήντριχ Νίτσε και του 
Ανρί Μπεργκσόν, όπως και από τις ανατολικές θρησκείες, εμπλούτισαν το έργο του με μια 
αμφισβήτηση ως προς τα βαθιά ριζωμένα δόγματα της Ρωμαιοκαθολικής και, ιδιαίτερα, της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο συγγραφέας επεχείρησε να απομυθοποιήσει την παραδοσιακή θέαση 
του Θεού, όπως αυτή οικοδομήθηκε μέσα από το πέπλο του καθολικισμού, και διερωτήθηκε εάν 
πράγματι αυτός ο Θεός υπάρχει ή πέθανε. Πέραν από το μύθο του Ιησού, τον οποίο ουδέποτε 
εγκατέλειψε, ο συγγραφέας βρήκε στις ανατολικές θρησκείες, και ειδικότερα στον Βουδισμό, 
τη συμφιλίωση των εσώτερων αγωνιών του και προσπάθησε, έτσι, να πραγματοποιήσει τη 
σύνθεση, ή όπως το αποκαλούσε «κρητική επανεκκίνηση», αρχή που ενσωματώνει τη Δύση και 
την Ανατολή στο νησί της Κρήτης.

Η δύναμη των αρχαίων ελληνικών μύθων δεν απομειώνεται στο έργο του εξ αιτίας της 
παρουσίας των χριστιανικών μύθων. Ο Καζαντζάκης επεξεργάζεται και τα δύο είδη μύθων με 
όλες τις διαφορές και του συνειρμούς τους, δημιουργώντας νέες δυνατότητες συλλογισμών 
πάνω σε αυτούς τους μύθους που γαλούχησαν την ανθρώπινη σκέψη.

Η γραφή του Καζαντζάκη αποκαλύπτει την επιθυμία του να συγκεράσει τις κοσμοθεωρίες 
ιστορικών και φανταστικών προσώπων που διάνοιξαν το δρόμο για τη μια νέα αξιολογική κρίση 
του κόσμου και κατάφεραν να καθυποτάξουν το εγώ και την ύλη, προκειμένου να διέλθουν την 
ατραπό της απάρνησης, του αγώνα και της αγάπης για το κοινωνικό σύνολο. Οι άνθρωποι αυτοί 
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homens esses que passam pela noção de santidade e que se envolvem com o divino 

para compor um caminho de redenção. Muitos são os relatos do autor – em cartas e 

em sua autobiografia Relatório ao Greco – que indicam a busca incansável de seguir 

os passos de grandes guias do espírito humano, entre eles Cristo, Buda e Lênin,  

uma caminhada de elevação que se cumpre no plano da escrita.

Assim, ao confundir suas ações com as de seus personagens, num processo de 

identificação com a ficção, Kazantzákis projeta em seus personagens o percurso de 

ascensão que desejaria vivenciar. Da mesma forma que imprimiu à literatura as linhas 

de pensamento que compõem a trajetória de cada uma das figuras representadas,  

o próprio poeta procurou vivenciá-las na prática, atraindo a atenção para si como uma 

figura envolta pela mesma aura heroica que define seus personagens. Em Relatório 

ao Greco (1957), o autor relata os passos decisivos de sua trajetória, desde a infância, 

romanceando algumas passagens, como ele mesmo declara, assumindo o papel de 

herói, daquele que vive no plano real as experiências de tantas figuras emblemáticas 

da história humana. 

Movido pelo dever de redenção que caracteriza seu projeto literário, Kazantzákis 

conjura os “guias do espírito” – Bergson, Nietzsche, Zorba, São Francisco de Assis – 

pois neles identifica o modelo de vida exemplar, que, para o autor, estaria relacionado 

com um tipo de heroicidade pertinente ao mundo e a época em que viveram. 

Apesar do afastamento temporal que comungam entre si e da disparidade das ideias 

que cultivaram (quase todas irreconciliáveis), esses modelos representavam para 

Kazantzákis um único e mesmo caminho: o esforço heroico, vital e visionário de 

superação do destino e dos valores tradicionais. Kazantzákis assimila essas ideias, 

de princípio vitalista, e se esforça por harmonizá-las, compondo, além de romances 

como Vida e proezas de Alexis Zorbás e Capitão Mihális, sua obra-prima Odisseia (1938)  

e o texto híbrido Ascese – Os Salvadores de Deus (1927).

Como pensador e poeta, Kazantzákis apresenta-se aos leitores como figura de 

superação e positividade em meio ao que se tem denominado “crise do século xx”. 

Assumindo o niilismo nietzschiano, a evolução criadora formulada por Bergson e o 

conceito de “era transicional” proveniente de Oswald Splenger, Kazantzákis articula 

um processo vitalista de permanente reavaliação de conceitos e doutrinas cristalizados 

pela tradição, sinalizando a possibilidade de criação de si e do mundo e a descoberta 

διέρχονται της έννοιας της αγιοσύνης και εμπλέκονται με το θείο, προκειμένου να συνθέσουν τον 
δικό τους δρόμο προς την εξιλέωση. Πολλές είναι οι αναφορές του συγγραφέα – στις επιστολές 
του αλλά και στην αυτοβιογραφία του, την Αναφορά στον Γκρέκο – που καταδεικνύουν την άοκνη 
προσπάθειά του να ακολουθήσει τα βήματα των μεγάλων εκείνων μυστών του ανθρώπινου 
πνεύματος, μεταξύ των οποίων ο Χριστός, ο Βούδας και ο Λένιν, μία ατραπός εξύψωσης που 
επιτυγχάνεται μέσω της γραφής.

Έτσι, αναμιγνύοντας τις πράξεις του με τους μυθιστορηματικούς του πρωταγωνιστές, 
σε μια διαδικασία ταύτισης με τη μυθιστορία, ο Καζαντζάκης προβάλει στους χαρακτήρες 
των βιβλίων του τη διαδρομή της πνευματικής ανόδου που θα επιθυμούσε να βιώσει.  
Όπως ακριβώς διατύπωσε στη λογοτεχνία τις πνευματικές αρχές που συνθέτουν τη διαδρομή 
κάθε ενός από τους ήρωές του, έτσι κι ο ίδιος ο συγγραφέας προσπάθησε να βιώσει αυτές τις 
αρχές στην πράξη, προσελκύοντας το ενδιαφέρον στο άτομό του, το οποίο ενέδυσε με την ίδια 
ηρωική αύρα που χαρακτηρίζει τους πρωταγωνιστές του. Στην Αναφορά στον Γκρέκο (1957), ο 
συγγραφέας αναφέρεται στα καθοριστικά βήματα της πορείας του, από την παιδική ηλικία, 
μυθιστοριογραφώντας ορισμένα πρόσωπα, όπως ο ίδιος δηλώνει, αναλαμβάνοντας το ρόλο 
του ήρωα, εκείνου δηλαδή που ζει στις πραγματικές τους διαστάσεις τις εμπειρίες τόσων 
εμβληματικών χαρακτήρων της ανθρώπινης ιστορίας.

Παρακινούμενος από το καθήκον της εξιλέωσης που χαρακτηρίζει την λογοτεχνική του 
διαδρομή, ο Καζαντζάκης επικαλείται τους πνευματικούς μύστες – τον Μπεργκσόν, το Νίτσε, 
τον Ζορμπά, τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης – καθώς σε αυτούς διαβλέπει τον παραδειγματικό 
τρόπο ζωής, ο οποίος, κατά το συγγραφέα, σχετίζεται με εκείνο το είδος ηρωισμού που 
χαρακτήριζε την εποχή και τον κόσμο που εκείνοι έζησαν. Παρά τη χρονική απόσταση μεταξύ 
τους και τη διαφορετικότητα των ιδεών που καλλιέργησαν (στο σύνολό τους σχεδόν αυτές 
οι ιδέες ασυμβίβαστες), αυτά τα πρότυπα εκπροσωπούσαν για τον Καζαντζάκη τον έναν και 
μοναδικό δρόμο: την ηρωική, βιωματική και οραματική εκείνη προσπάθεια να υπερνικήσουν το 
πεπρωμένο και τις παραδοσιακές αξίες. Ο Καζαντζάκης ενστερνίζεται αυτές τις ιδέες, στην ουσία 
βιοθεωρίες, και κοπιάζει για να τις εναρμονίσει, συνθέτοντας, πέραν από τα μυθιστορήματά 
του όπως Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά και Καπετάν Μιχάλης, το αριστούργημά του την 
Οδύσσεια (1938) και το υβριδικό κείμενο Ασκητική – Salvatores Dei (1927).

Ως διανοούμενος και ποιητής, ο Καζαντζάκης παρουσιάζεται στους αναγνώστες 
ως μορφή υπέρβασης και θετικισμού εν μέσω εκείνου που ονομάστηκε “κρίση του 20ου 
αιώνα”. Ενστερνιζόμενος τον νιχιλισμό του Νίτσε, τη δημιουργική εξέλιξη που διατύπωσε  
ο Μπεργκσόν και την έννοια της «υπερβατικής εποχής» του Όσβαλντ Σπλένγκερ, ο Καζαντζάκης 
διατυπώνει μια βιωματική διαδικασία που συνίσταται στη συνεχή επαναξιολόγηση θεωριών και 
αξιωμάτων που αποκρυσταλλώθηκαν μέσω της παράδοσης, επισημαίνοντας τη δυνατότητα 

της αυτοδημιουργίας και της δημιουργίας του κόσμου, καθώς και της ανακάλυψης μιας νέας 
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de uma nova compreensão de Deus, no contexto modernista de descrença e falência da 

cultura ocidental, principalmente no Período Entreguerras. Esse caráter de imprimir 

positividade à negatividade do momento histórico é expandido para uma postura que 

o faz assumir o dever de redenção da coletividade. Nesse aspecto, revela-se homem 

político, interessado em seu tempo e nas agruras da condição humana, não no sentido 

de engajar-se ativamente pela transformação social, mas no sentido de convocar o 

leitor ao círculo vitalista no qual estava inserido, em busca de sua própria salvação.

Se muitos foram os conflitos de Kazantzákis, um deles se baseia exatamente na 

oposição entre ação e contemplação, levando-o a profundos questionamentos quanto 

à atitude correta em relação ao seu tempo. O não-envolvimento de maneira ativa 

com partidos e movimentos políticos, apesar de sua fase nacionalista e do interesse 

marcante pelo comunismo, e a predisposição ao isolamento, à reclusão ascética e 

aos questionamentos de ordem religiosa autorizam a crítica engajada a considerar 

Kazantzákis desinteressado dos problemas de seu tempo, mais preocupado com a 

salvação pessoal. Entretanto, é preciso alertar que, no caso de Kazantzákis, não há 

separação entre as duas instâncias; a salvação para o autor encontra-se no engajamento 

com a coletividade, que pode ser avaliado como político. Seu interesse dirigia-se à 

meta-política, rota indireta que, ao passar pelo social, leva à ascensão. Assim, não era 

a política que lhe interessava, mas as questões suscitadas por ela para alcançar algo 

mais importante: a liberdade.

A preocupação com a coletividade é obstinada, ao ponto de figurar na centralidade 

de sua concepção filosófica, como expresso em sua obra Ascese, texto transformador 

e de transformação, na medida em que clama à ação, não somente uma ação prática, 

mas a práxis libertadora de uma escrita que crie condições de diálogo entre os 

acontecimentos históricos e a força que os gerou e gerará permanentemente. Ascese é 

o esqueleto e o coração de toda a obra de Kazantzákis, assim como a trajetória abstrata 

que será concretizada por Odisseu em seu poema épico Odisseia (1938), condensando 

o sistema filosófico do autor que servirá de base para a composição de suas obras 

posteriores. Mas, é justamente na Odisseia que Kazantzákis realiza seu percurso mais 

amplo e decisivo.

κατανόησης του θείου, στο νεωτεριστικό πλαίσιο της μη πίστης και της έκπτωσης της δυτικής 

κουλτούρας, ιδιαίτερα κατά το Μεσοπόλεμο. Αυτό το χαρακτηριστικό του εμποτισμού του 

αρνητισμού της ιστορικής στιγμής με θετικότητα μεγεθύνεται και γίνεται στάση ζωής που 

κάνει τον συγγραφέα να αναλάβει το καθήκον της συλλογικής εξιλέωσης. Υπό αυτή την άποψη, 

διαφαίνεται και ο πολιτικός άνδρας, που ενδιαφέρεται για την εποχή του και τις δυσκολίες της 

ανθρώπινης κατάστασης, όχι όμως τόσο με την έννοια της ανάληψης ενεργής πολιτικής δράσης 

για την κοινωνική μεταμόρφωση, αλλά με την έννοια της επίκλησης προς τον αναγνώστη  

να γίνει κοινωνός της κοσμοθεωρίας του συγγραφέα, προς αναζήτηση της ίδιας του της 

σωτηρίας.

Ανάμεσα στις πολλές εσωτερικές συγκρούσεις του Καζαντζάκη, επισημαίνεται εκείνη 

που βασίζεται ακριβώς στην αντιδιαστολή δράσης και περισυλλογής, μία σύγκρουση που τού 

προκάλεσε βαθύ προβληματισμό σχετικά με το ποια ήταν η ορθή στάση απέναντι στην εποχή 

του. Η μη ενεργή ενασχόληση με πολιτκά κόμματα και κινήματα, παρά την εθνικιστική του φάση 

και το εμφανές ενδιαφέρον για τον κομμουνισμό, καθώς και η προδιάθεσή του στην απομόνωση, 

στην ασκητική περισυλλογή και στις θρησκευτικής φύσεως διερωτήσεις δίνουν ίσως λαβή στην 

στρατευμένη κριτική να θεωρήσει ότι ο Καζαντζάκης δεν ενδιαφερόταν για τα προβλήματα της 

εποχής του, αλλά μονάχα για την προσωπική του σωτηρία. Ωστόσο, χρειάζεται να επισημανθεί 

ότι στην περίπτωση του Καζαντζάκη δεν υφίσταται διαχωρισμός ανάμεσα στα δύο αυτά επίπεδα: 

η σωτηρία για τον συγγραφέα βρίσκεται στον αγώνα για τη συλλογικότητα, κάτι που μπορεί 

να θεωρηθεί και πολιτική πράξη. Το ενδιαφέρον του κινείται προς τη μεταπολιτική, εκείνη 

την έμμεση οδό που, περνώντας από το κοινωνικό πεδίο, οδηγεί στην εξύψωση. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, δεν ήταν η πολιτική που τον ενδιέφερε, αλλά τα ερωτήματα που αυτή γεννούσε 

προκειμένου να επιτευχθεί κάτι πιο σημαντικό: η ελευθερία. 

Η ανησυχία για το κοινωνικό σύνολο είναι τόσο επίμονη, σε σημείο ώστε να τίθεται στο 

επίκεντρο της φιλοσοφικής του σύλληψης, όπως άλλωστε εκφράζεται στην Ασκητική, κείμενο 

μεταμόρφωσης που μεταμορφώνει, στο μέτρο που καλεί σε δράση, όχι μόνο στην ενεργό δράση, 

αλλά και σε μία απελευθερωτική πρακτική γραφής που δημιουργεί τις προϋποθέσεις διαλόγου 

μεταξύ των ιστορικών γεγονότων και των δυνάμεων που τα παράγουν και θα τα παράγουν 

αενάως. Η Ασκητική είναι ο σκελετός και η καρδιά ολόκληρου του έργου του Καζαντζάκη,  

από κοινού με την αφηρημένη διαδρομή του Οδυσσέα στο επικό του ποίημα Οδύσσεια (1938),  

το οποίο συμπυκνώνει το φιλοσοφικό σύστημα του συγγραφέα που θα χρησιμεύσει ως βάση για 

τα υστερότερα έργα του. Αλλά είναι ακριβώς στην Οδύσσεια που ο Καζαντζάκης πραγματώνει 

την πιο ευρεία και καθοριστική διαδρομή του.
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Considerada uma obra oceânica, dada a sua extensão e profundidade, a Odisseia 

condensa em seus 33.333 versos a multiplicidade que seduz o homem moderno, 

inaugurando como potência criadora o novo itinerário do homem universal,  

ao mesmo tempo em que concebe o novo homem grego. Assim, a epopeia de Kazantzákis,  

ao continuar os feitos do renomado Odisseu, modela uma nova imagem da Grécia e da 

Modernidade, formada por vasta tradição literária, ideológica e filosófica.

Ao realizar sua odisseia pessoal, por meio da marcha de Odisseu, Kazantzákis 

deixa para o mundo o legado da peripécia humana, que é realizada por meio de etapas 

sucessivas de superação do conhecimento, da ação efetiva (o que fica evidente pela 

viagem ininterrupta e que espelha claramente a própria ânsia do autor pelas viagens) 

e da busca pela santidade relacionada com a ascese e a contemplação. Nesse sentido, 

Kazantzákis foi um homem de seu tempo, comprometido com as contradições da 

Modernidade, e igualmente aquela figura humana próxima aos deuses e que nomeamos 

herói, por carregar em si a característica de longa duração que define tais homens 

soberanos: a permanência no futuro das inscrições do passado.

Nikos Kazantzákis faleceu em 1957, vítima de leucemia e de complicações após 

uma vacina obrigatória tomada em sua última viagem ao Japão. Suas palavras finais 

foram “água, água”, e se tornaram emblemáticas do espírito insaciável que nos deixou 

uma trajetória oceânica e de constante busca pela redenção.

Ο Νίκος 

Καζαντζάκης  

στη Ζυρίχη, 

1918.

Nikos 

Kazantzákis 

em Zurich, 

1918.

Χαρακτηριζόμενο ως ωκεάνιο έργο, δεδομένης της έκτασης και του βάθους του,  
η Οδύσσεια συμπυκνώνει στους 33.333 στίχους της την πολυπλοκότητα που σαγηνεύει το 
σύγχρονο άνθρωπο, διανοίγοντας σαν δημιουργική ορμή το νέο δρόμο του ανθρώπου, την ίδια 
στιγμή που πλάθει τον νέο Έλληνα. Έτσι, η εποποιΐα του Καζαντζάκη, που αποτελεί συνέχεια 
των γεγονότων της ζωής του διάσημου Οδυσσέα, αναπαριστά μια νέα εικόνα της Ελλάδας και 
της νεωτερικότητας, η οποία είναι αποτέλεσμα μιας απέραντης λογοτεχνικής, ιδεολογικής και 
φιλοσοφικής παράδοσης.

Πραγματοποιώντας την προσωπική του Οδύσσεια, μέσα από την πορεία του Οδυσσέα 
του, ο Καζαντζάκης αφήνει στον κόσμο την κληρονομιά της ανθρώπινης περιπέτειας, η οποία 
πραγματώνεται μέσα από τις διαδοχικές φάσεις υπέρβασης της γνώσης, της πραγματικής 
δράσης (που καθίσταται εμφανής από το αδιάκοπο ταξίδι του ήρωα που αντικατοπτρίζει σαφώς 
την προσωπική αγωνία του συγγραφέα για τα ταξίδια) και της αναζήτησης της αγιοσύνης που 
σχετίζεται με την ασκητική και την περισυλλογή. Υπό αυτή την έννοια, ο Καζαντζάκης υπήρξε 
ένας άνθρωπος της εποχής του, που τον απασχολούσαν οι αντιφάσεις του μοντερνισμού, 
και παράλληλα εξ ίσου εκείνη η ανθρώπινη μορφή που ομοιάζει με τους θεούς και που εμείς 
αποκαλούμε ήρωα, ακριβώς επειδή φέρει μέσα του το μακράς διάρκειας χαρακτηριστικό που 
καθορίζει τέτοιους κυρίαρχους ανθρώπους: τη διατήρηση στο μέλλον των καταγραφών του 
παρελθόντος.

Ο Νίκος Καζαντζάκης πέθανε το 1957, θύμα λευχαιμίας και ύστερα από επιπλοκές ενός 
εμβολίου στο οποίο υπεβλήθη, προκειμένου να ταξιδέψει στην Ιαπωνία. Οι τελευταίες του 
λέξεις ήταν «νερό, νερό» και κατέστησαν εμβληματικές εκείνου του ακόρεστου πνεύματος που 
μάς παρέδωσε μια ωκεάνια διαδρομή συνεχούς αναζήτησης της εξιλέωσης.

Νίκος 

Καζαντζάκης.

Nikos 

Kazantzákis.
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GIORGOS PAPANICOLAU

Paulo Gallo de Sá

Giorgos Nikolaos Papanicolau nasceu em 13 de maio de 1883, em Kymi na ilha grega de 

Eubeia. Foi pioneiro no entendimento da fisiologia e nas características citológicas do 

sistema reprodutor feminino. Seus estudos e o desenvolvimento do exame citológico 

do trato genital feminino inferior (conhecido com exame preventivo ou exame de 

Papanicolau) foram fundamentais para permitir o diagnóstico precoce das lesões 

precursoras do câncer do colo do útero e continua sendo, mesmo passados cerca de 80 

anos, uma das contribuições mais importantes do século passado na área da medicina 

preventiva, em particular na prevenção do câncer ginecológico.

Seu pai era o médico Nikolaos Papanicolau e sua mãe, Maria Georgiou Kritsouta, 

era uma mulher culta que estudava música e literatura. A família teve quatro filhos 

e se mudaram para Atenas quando o pequeno Giorgos tinha ainda quatro anos. Por 

influência do pai, graduou-se com louvor em Medicina aos 21 anos e alistou-se no 

Exército, onde prestou serviço militar como assistente de cirurgião. Após o serviço 

militar, optou por cursar pós-graduação em Biologia, na Alemanha e concluiu seu 

doutorado em Munique, publicando estudos sobre a diferenciação sexual.

Casou-se, em 1910, com Maria Andromachi Mavrogeni e foi admitido no Centro 

de Pesquisa Mônaco como pesquisador. Em 19 de outubro de 1913, o casal emigrou 

para Nova York, sem dinheiro e sem dominar o idioma inglês. Maria precisou 

trabalhar como costureira, enquanto Giorgos trabalhou como vendedor de tapetes, 

posteriormente como violinista e, mais tarde, como empregado do jornal Atlantis, 

destinada à população grega de Nova York.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πάουλο Γκάλλο ντε Σα

Ο Γεώργιος Παπανικολάου γεννήθηκε στις 13 Μαΐου 1883 στην Κύμη Ευβοίας. Υπήρξε πρωτοπόρος 

στη μελέτη της φυσιολογίας και των κυτταρολογικών χαρακτηριστικών του γυναικείου 

αναπαραγωγικού συστήματος. Οι μελέτες του και η ανάπτυξη της κυτταροδιαγνωστικής 

εξέτασης του κάτω τραχήλου της μήτρας του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος (της 

γνωστής προληπτικής εξέτασης τεστ Παπανικολάου) υπήρξαν καθαριστικές στην έγκαιρη 

διάγνωση πρώιμων ενδείξεων του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και αποτελεί ακόμη και 

σήμερα, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν 80 χρόνια από τότε που δημιουργήθηκε, 

μια από τις σημαντικότερες συνεισφορές του περασμένου αιώνα στον τομέα της προληπτικής 

ιατρικής, ιδίως της πρόληψης του γυναικολογικού καρκίνου.

Ο πατέρας του ήταν ο γιατρός Νικόλαος Παπανικολάου, και η μητέρα του, Μαρία Γεωργίου 

Κριτσούτα, ήταν μια μορφωμένη γυναίκα που σπούδασε μουσική και λογοτεχνία. Η οικογένεια, 

αποτελούμενη από τους γονείς, το Γεώργιο Παπανικολάου και τρία ακόμη παιδιά, μετακόμισε 

στην Αθήνα όταν ο μικρός Γεώργιος ήταν μόλις τεσσάρων ετών. Επηρεασμένος από τον πατέρα 

του, αποφοίτησε με άριστα από την Ιατρική Σχολή στα 21 του έτη και υπηρέτησε κατά τη 

στρατιωτική του θητεία ως βοηθός χειρουργού. Μετά τη στρατιωτική του θητεία, αποφάσισε να 

ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιολογία και για το λόγο αυτό μετέβη στη Γερμανία, 

όπου και ολοκλήρωσε τις διδακτορικές σπουδές του στο Μόναχο, δημοσιεύοντας μελέτες για τη 

φυλετική διαφοροποίηση.

Παντρεύτηκε το 1910 τη Μαρία Ανδρομάχη Μαυρογένη και έγινε δεκτός στο Ωκεανογραφικό 

Μουσείο του Μονακό ως ερευνητής. Στις 19 Οκτωβρίου 1913, το ζευγάρι μετανάστευσε στη 

Νέα Υόρκη, χωρίς χρήματα και χωρίς να γνωρίζει κανείς τους την αγγλική γλώσσα. Η Μαρία 

αναγκάστηκε να εργαστεί ως μοδίστρα, ενώ ο Γεώργιος εργάστηκε ως πωλητής χαλιών, ως 

βιολονίστας και αργότερα ως υπάλληλος στην εφημερίδα Ατλαντίς, που απευθυνόταν στον 

ελληνικό πληθυσμό της Νέας Υόρκης. 
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Sua sorte começou a mudar, um ano após chegar ao continente americano, 

quando foi contratado para trabalhar como assistente no laboratório de patologia do 

New York Hospital, graças ao convite feito por Thomas Morgan, zoólogo da Universidade 

de Columbia que conhecia sua tese de doutorado. Algum tempo depois, foi convidado 

para trabalhar no Departamento de Anatomia da Universidade de Cornell, onde pode 

aprofundar seus estudos sobre diferenciação sexual. Sua esposa Maria tornou-se sua 

inseparável assistente de pesquisa durante os 47 anos seguintes.

Em 1916, identificou que os ciclos reprodutivos podiam ser cronometrados pelo 

esfregaço das secreções vaginais. Em 1920, já especialista em citopatologia do sistema 

reprodutivo feminino, conseguiu diferenciar as características das células normais 

do colo do útero daquelas células com alterações malignas, através da visualização 

do esfregaço em lâminas no microscópio: estava descoberto o exame preventivo de 

Papanicolau. Esta avaliação, por ser simples, barata e precisa, tornou-se rapidamente 

o exame padrão para detecção precoce do câncer do colo do útero, permitindo 

tratamento precoce adequado e salvando a vida de milhões de mulheres no mundo 

inteiro, desde sua descrição até os dias de hoje.

Em 1951, foi titulado como professor emérito da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Cornell. Publicou, ao todo, quatro livros, mais de cem artigos e 

recebeu inúmeros prêmios nos Estados Unidos e na Europa.

Morreu devido a um infarto do miocárdio, em Miami, no dia 19 de fevereiro 

de 1962, aos 78 anos, três meses após inaugurar o Instituto de Câncer de Miami que,  

em sua homenagem, recebeu o nome de Papanicolau Cancer Research Institute /  

“Instituto de Pesquisa do Câncer de Papanicolau”. 

O exame de Papanicolau continua sendo considerado, até hoje, o melhor e mais 

utilizado exame para o diagnóstico precoce das lesões precursoras do câncer do colo 

do útero. Consegue detectar 95% dos casos e reduzir em cerca de 70% a mortalidade 

por este tipo de câncer.

Como o câncer de colo do útero é um dos mais frequentes em mulheres e 

como a taxa de sobrevivência é de 92% quando detectado e tratado precocemente, a 

Organização Mundial de Saúde (oms) atribui a este exame e reconhece o seu criador 

como responsáveis por ter ajudado a salvar milhões de vida em todo o mundo:  

uma contribuição inestimável da Grécia para todas as nações do planeta Terra.

Η τύχη του άρχισε να αλλάζει ένα χρόνο μετά την άφιξή του στην αμερικανική ήπειρο, 

όταν προσελήφθη ως βοηθός στο εργαστήριο παθολογίας του Νοσοκομείου της Νέας Υόρκης, 

χάρη στην πρόσκληση του Thomas Morgan, ζωολόγου του Πανεπιστημίου Columbia που ήταν 

εξοικειωμένος με τη διδακτορική διατριβή του Παπανικολάου. Λίγο αργότερα, ο Παπανικολάου 

έλαβε πρόσκληση να εργαστεί στο Τμήμα Ανατομίας του Πανεπιστημίου Cornell, όπου μπόρεσε 

να εμβαθύνει τη μελέτη του για τις φυλετικές διαφοροποιήσεις. Η σύζυγός του Μαρία έγινε η 

αχώριστη βοηθός για τα επόμενα 47 χρόνια.

Το 1916 διαπίστωσε ότι οι αναπαραγωγικοί κύκλοι μπορούσαν να χρονομετρηθούν από 

το επίχρισμα των κολπικών εκκρίσεων. Το 1920, όντας ήδη ειδικός στην κυτταροπαθολογία του 

γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος, κατόρθωσε να διαχωρίσει τα χαρακτηριστικά των 

κανονικών κυττάρων του τραχήλου της μήτρας από τα κύτταρα εκείνα που έφεραν κακοήθεις 

διαφοροποιήσεις, μέσω της οπτικοποίησης/ανάλυσης  του επιχρίσματος σε διαφάνειες κάτω 

από το μικροσκόπιο: αυτή ήταν η δημιουργία του τεστ Παπανικολάου. Αυτή η διαδικασία, 

λόγω της απλότητάς της, του χαμηλού κόστους και της ακρίβειάς της έγινε γρήγορα η βασική 

εξέταση για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, καθιστώντας κατ’ 

αυτόν τον τρόπο εφικτή την πρώιμη αντιμετώπιση του καρκίνου αυτού και σώζοντας τη ζωή 

εκατομμυρίων γυναικών σε όλο τον κόσμο  μέχρι και σήμερα.

Το 1951 έγινε επίτιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Cornell. 

Δημοσίευσε συνολικά τέσσερα βιβλία, περισσότερα από εκατό άρθρα και έλαβε πολυάριθμα 

βραβεία στις ηπα και την Ευρώπη.

Πέθανε από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 78 ετών, στο Μαϊάμι στις 19 Φεβρουαρίου 

1962, και μόλις τρεις μήνες αφού εγκαινίασε εκεί το Καρκινολογικό Ινστιτούτο του Μαϊάμι που 

έλαβε προς τιμήν του το όνομα Papanicolaou Cancer Research Institute / «Ερευνητικό ίδρυμα για 

τον καρκίνο Παπανικολάου». 

Η εξέταση Παπανικολάου εξακολουθεί να θεωρείται μέχρι σήμερα η καλύτερη και πιο 

διαδεδομένη μέθοδος για την πρώιμη ανίχνευση κυττάρων που συνδέονται με τον καρκίνο 

του τραχήλου της μήτρας. Εντοπίζει τις περιπτώσεις αυτές σε ποσοστό 95% και μειώνει κατά 

ποσοστό 70% τον κίνδυνο θνητότητας από αυτής της μορφής καρκίνο.

Καθώς ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι από τις πιο συνηθισμένες μορφές 

καρκίνου στις γυναίκες, και καθώς το 92% των περιπτώσεων θεραπεύεται εφόσον έχει 

προηγηθεί έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (που) αναγνωρίζει 

την εξέταση αυτή αλλά και το δημιουργό της ως υπεύθυνους για τη σωτηρία εκατομμυρίων 

γυναικών στον κόσμο: μια ανεκτίμητη συνεισφορά της Ελλάδας για όλα τα έθνη της Γης.
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GIORGOS SEFÉRIS

Vassilis Papadopoulos

Poeta, ensaísta, escritor de diários e de uma novela, mas também diplomata, Giorgos 
Seféris mudou radicalmente a paisagem das letras gregas com sua poesia de reflexão. 
Ultrapassou as fronteiras da Grécia e de sua época tornando-se um escritor e estudioso 
atemporal. Em 1963, foi condecorado pela Academia Sueca com o Prêmio Nobel de 
Literatura. Ao mesmo tempo, sua carreira no corpo diplomático da Grécia o conduziu 
ao cargo de embaixador, primeiro em Beirute e depois em Londres.

Sua vida nunca foi fácil. Nascido em Esmirna, foi membro integrante do 
helenismo da Ásia Menor, cuja história perpassa mais de dois mil anos. Perdeu sua 
terra natal, seus amigos e seu patrimônio após o fim da Primeira Guerra Mundial,  
com a destruição de Esmirna pelo exército turco, em 1922. Testemunhou um milhão e 
meio de compatriotas, os que conseguiram escapar com vida, fugirem como refugiados 
para a Grécia, cruzando o Mar Egeu.

Estudou em Paris e Londres e juntou-se ao corpo diplomático grego em 1926.  
Foi nomeado vice-cônsul em Londres e depois cônsul em Korçe (Albânia). Em seguida, 
foi promovido para o cargo de porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em Atenas, 
quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Acompanhou o governo grego em exílio no 
Egito durante a ocupação alemã e italiana na Grécia. Exerceu posto por breve período 
em Pretória, mas atuou, basicamente, no serviço de imprensa do governo grego no 
Cairo. Retornou à Atenas, quando o país se tornou independente em 1944, para assistir 
ao grande drama da Guerra Civil, numa Grécia já destruída e falida. Na sequência,  
foi transferido para Ancara e Londres, retorna para Atenas na Diretoria de 
Assuntos de Chipre e, finalmente, como embaixador em Beirute e Londres.  
Exerceu sua carreira em tempos tempestuosos e difíceis. Viveu duas guerras e a longa 
luta de Chipre pela independência do colonialismo britânico. Os efeitos desta vida são 
evidentes em sua poesia, que descreve a natureza humana, o amor, a destruição das 
guerras, sempre sob a insustentável e redentora luz grega. 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ 

Βασίλης Παπαδόπουλος

Ποιητής, δοκιμιογράφος, συγγραφέας ημερολογίων και μιας νουβέλας, αλλά και διπλωμάτης, 

ο Γιώργος Σεφέρης άλλαξε ριζικά το τοπίο των ελληνικών γραμμάτων, με τη βαθυστόχαστη 

ποίησή του. Ξεπέρασε τα όρια της Ελλάδας αλλά και της εποχής του και εξελίχθηκε σε διεθνή 

και διαχρονικό λογοτέχνη και μελετητή. Το 1963 η Σουηδική Ακαδημία του απένειμε το βραβείο 

Νόμπελ λογοτεχνίας. Παράλληλα η καριέρα του στο διπλωματικό σώμα της Ελλάδας τον 

οδήγησε ως Πρέσβη πρώτα στη Βηρυτό και στη συνέχεια στο Λονδίνο.

Η ζωή του δεν υπήρξε ποτέ εύκολη. Γεννημένος στη Σμύρνη, ήταν αναπόσπαστο μέρος 

του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, με ιστορία πάνω από δυό χιλιάδες χρόνια. Έχασε την ιδιαίτερη 

πατρίδα του, τους φίλους και την περιουσία του μετά τα τέλη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, 

με την καταστροφή της Σμύρνης από τον τουρκικό στρατό το 1922. Είδε ενάμισι εκατομμύριο 

από τους συμπατριώτες του, όσους γλύτωσαν τη ζωή τους, να καταφεύγουν πρόσφυγες στην 

Ελλάδα, διασχίζοντας το Αιγαίο.

Σπούδασε στο Παρίσι και το Λονδίνο και εντάχθηκε στο ελληνικό διπλωματικό σώμα 

το 1926. Τοποθετήθηκε ως υποπρόξενος στο Λονδίνο και κατόπιν Πρόξενος στην Κορυτσά 

(Αλβανία). Στη συνέχεια ανέλαβε στην Αθήνα ως εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, 

όταν ξέσπαγε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Ακολούθησε την εξόριστη ελληνική Κυβέρνηση στην 

Αίγυπτο κατά τη διάρκεια της γερμανικής και ι Υπηρέτησε για λίγο στην Πραιτόρια, κυρίως 

όμως στην υπηρεσία τύπου της ελληνικής Κυβέρνησης, στο Κάιρο. Επέστρεψε στην Αθήνα, 

όταν η χώρα απελευθερώθηκε, το 1944 για να παρακολουθήσει το μεγάλο δράμα του εμφυλίου 

πολέμου σε μια Ελλάδα ήδη κατεστραμμένη και χρεωκοπημένη. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε 

στην Άγκυρα και το Λονδίνο, κατόπιν πίσω στην Αθήνα στη Διεύθυνση Κύπρου και τέλος ως 

Πρέσβης στη Βηρυτό και το Λονδίνο. Επρόκειτο για μια τρικυμιώδη καριέρα σε δύσκολες 

εποχές. Έζησε δύο πολέμους αλλά και τον μακρόχρονο αγώνα της Κύπρου για ανεξαρτησία από 

τη βρετανική αποικιοκρατία. Οι επιδράσεις της ζωής αυτής είναι εμφανείς στην ποίησή του που 

περιγράφει την ανθρώπινη φύση, τον έρωτα, την καταστροφή των πολέμων, πάντοτε κάτω από 

το αβάσταχτο και μαζί λυτρωτικό ελληνικό φως.
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No cerne de sua poesia encontra-se um profundo humanismo, um forte senso 
do trágico intimamente ligado aos mitos gregos e ao ideal de justiça. Sua poesia faz 
uma tentativa incessante de dar uma definição à Grécia e ao helenismo, um tema 
difícil para alguém que perdeu seu país natal. Tem em mente sempre o legado grego, 
principalmente, quando visita um antigo templo grego ou uma igreja bizantina,  
um ícone ou uma escultura antiga, toda vez que ele estuda um poema bizantino épico 
sobre façanhas heroicas dos defensores do império ou um drama de amor renascentista 
como Erotokritos. O passado se torna presente por meio de sua poesia, insistente 
como um fardo que pesa sobre as mentes de cada grego, mas principalmente sobre o 
pensamento do poeta e do diplomata, a todo momento.

Acordei com esta cabeça de mármore em minhas mãos,

que deixa meus cotovelos exaustos e não sei onde encostá-la.

O sonho caía enquanto eu me retirava do sonho,

assim nossas vidas se uniram e será muito difícil separá-las novamente.

Olho para os olhos. Abertos ou fechados

falo com a boca que está sempre procurando falar, 

seguro as bochechas que se sobressaíram à pele.

Não tenho mais força,

minhas mãos se perdem e se aproximam de mim

mutiladas.

A obra poética de Seféris é relativamente pequena. Fica evidente que ele escrevia 
e reescrevia o mesmo poema até chegar a um resultado satisfatório. Ele usa os materiais 
mais simples, com o mais despretensioso estilo. Em momento algum, usa expressões 
pomposas, neologismos e expressões exuberantes. Abomina o exibicionismo. Sua arte  
é uma arte de trabalho duro e de grande pesquisa. Seféris assimilou a literatura grega, 
da Antiguidade ao seu tempo, mas também da literatura europeia. 

Στην καρδιά της ποίησής του βρίσκεται ένας βαθύτατος ουμανισμός, μια έντονη αίσθηση 

του τραγικού, στενά συνδεδεμένη με τους ελληνικούς μύθους και το ιδανικό της δικαιοσύνης. 

Η ποίησή του είναι μια διαρκής προσπάθεια να προσδιορίσει την Ελλάδα και τον ελληνισμό, 

υπόθεση δύσκολη για κάποιον που είχε χάσει την ιδιαίτερη πατρίδα του. Έχει στο νου του 

συνεχώς την ελληνική κληρονομιά, ιδίως κάθε φορά που επισκέπτεται έναν αρχαίο ελληνικό 

ναό, ή κάποια βυζαντινή εκκλησία, ένα εικόνισμα ή ένα αρχαίο άγαλμα, κάθε φορά που μελετά 

ένα επικό βυζαντινό ποίημα για ηρωικά κατορθώματα των υπερασπιστών της αυτοκρατορίας ή 

ένα ερωτικό αναγεννησιακό δράμα όπως ο Ερωτόκριτος. Το παρελθόν γίνεται παρόν μέσα από 

την ποίησή του, επιμένοντας σαν ένα ασήκωτο φορτίο που βαραίνει στο μυαλό κάθε Έλληνα, 

κατ’ εξοχήν όμως του ποιητή και του διπλωμάτη, κάθε στιγμή.

Ξύπνησα με το μαρμάρινο τούτο κεφάλι στα χέρια

που μου εξαντλεί τους αγκώνες και δεν ξέρω πού να τ’ ακουμπήσω.

Έπεφτε το όνειρο καθώς έβγαινα από το όνειρο

έτσι ενώθηκε η ζωή μας και θα είναι πολύ δύσκολο να ξαναχωρίσει.

Κοιτάζω τα μάτια. Μήτε ανοιχτά μήτε κλειστά

μιλώ στο στόμα που όλο γυρεύει να μιλήσει

κρατώ τα μάγουλα που ξεπέρασαν το δέρμα.

Δεν έχω άλλη δύναμη

τα χέρια μου χάνουνται και με πλησιάζουν

ακρωτηριασμένα.

Το ποιητικό έργο του Σεφέρη είναι σχετικά μικρό. Είναι φανερό ότι έγραφε και ξανάγραφε 
το ίδιο ποίημα ωσότου μείνει ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Χρησιμοποιεί τα πιο απλά 
υλικά, με το πιο ανεπιτήδευτο ύφος. Δεν υπάρχουν πουθενά πομπώδεις εκφράσεις, νεολογισμοί, 
μεγαλοστομίες και εντυπωσιασμοί. Αποστρέφεται την επίδειξη. Η τέχνη του είναι μια τέχνη 
σκληρής δουλειάς και μεγάλης έρευνας. Ο Σεφέρης έχει αφομοιώσει την ελληνική γραμματεία, 
από την αρχαιότητα ως την εποχή του αλλά και την ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Τα ποιήματά του 
είναι καρπός πολλών γονέων. 
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O estilo dórico e suscinto de seus poemas e de sua prosa provém de seu 
caráter dórico e contido. Onde ele pode colocar uma palavra, ele nunca coloca duas.  
O verso é livre, e o ritmo interno e a musicalidade não se baseiam na métrica.  
Sua expressão é densa e elíptica, quase indireta, com simbolismo e insinuações. 
Escreve na “Última estação”:

Se converso com você em contos de fadas e parábolas

é porque você me ouve com mais doçura, e o terror

não se discute porque está vivo

porque é silencioso e prossegue;

goteja a cada dia, goteja no sono 

a dor que ativa a memória.

O senso dramático e trágico lhe é intrínseco, mas impressiona a sutileza com 
que aparece em sua obra, sem exaltações. Não há sentimentalismos superficiais 
ou ornamentos líricos, “pôr-do-sol e morrer de amor”, como ele mesmo comenta.  
Em sua poesia prevalece a reminiscência e a contemplação, e os temas abordados são 
os grandes problemas da vida, o amor e o tempo, o destino da Grécia e do homem,  
o esforço dos gregos para suportar o grande fardo de um passado único, a nostalgia da 
pátria, e seu amado Chipre que ocupa um lugar especial em sua obra. 

Como ensaísta, Seféris é talvez o mais importante da Grécia. Com uma escrita 
clara e simples, com um pensamento racional e equilibrado, ele trata de grandes 
questões estéticas em importantes escritores gregos e estrangeiros, além de vários 
outros assuntos que o preocupavam, focando, claro, na poesia. Seus textos são 
claros e de fácil compreensão, sua pesquisa é minuciosa, e suas conclusões são bem 
fundamentadas. Em suas análises, muitas vezes ele reforça sua convicção de que a poesia 
não se explica, ela deve, antes de mais nada, ser ouvida para que a experiência estética 
seja abordada. Odisseas Elytis se referia ao Seféris como “o último grande mestre”. 

Em um de seus ensaios, abrange os seguintes pensamentos que explicam 
por que a civilização ocidental, que tem como centro o homem, nasceu na Grécia 
e não em outro lugar: “Eu acredito que há na luz grega uma função humanizadora.  

Το δωρικό και λιτό ύφος των ποιημάτων αλλά και των πεζών του, πηγάζει από το δωρικό 

και συγκρατημένο χαρακτήρα του. Εκεί που μπορεί να βάλει μία λέξη, δεν βάζει ποτέ δύο. 

Ο στίχος είναι ελεύθερος, ο ρυθμός εσωτερικός και η μουσικότητα δεν βασίζεται στο μέτρο. 

Η έκφρασή του είναι πυκνογραμμένη και ελλειπτική, σχεδόν έμμεση, με συμβολισμούς και 

υπονοούμενα. Γράφει στον «Τελευταίο σταθμό» :

Κι α σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές

είναι γιατί τ› ακούς γλυκότερα, κι η φρίκη

δεν κουβεντιάζεται γιατί είναι ζωντανή

γιατί είναι αμίλητη και προχωράει·

στάζει τη μέρα, στάζει στον ύπνο

μνησιπήμων πόνος.

Η αίσθηση του δραματικού και του τραγικού βρίσκεται βαθιά μέσα του, είναι όμως 

εντυπωσιακό ότι αποδίδονται με χαμηλούς τόνους, χωρίς εξάρσεις. Δεν υπάρχουν επιφανειακές 

αισθηματολογίες ή λυρικά στολίδια, «δειλινά και λιγώματα» όπως σχολιάζει ο ίδιος. Στην ποίησή 

του κυριαρχεί η αναπόληση και η περισυλλογή, ενώ τα θέματά του είναι τα μεγάλα προβλήματα 

της ζωής, ο έρωτας και ο χρόνος, η μοίρα της Ελλάδας και του ανθρώπου, η προσπάθεια των 

Ελλήνων να σηκώσουν το δυσβάσταχτο βάρος ενός μοναδικού παρελθόντος, η νοσταλγία της 

πατρίδας, ενώ ιδιαίτερη θέση έχει η αγαπημένη του Κύπρος. 

Ως δοκιμιογράφος, ο Σεφέρης είναι ίσως ο σημαντικότερος στην Ελλάδα. Με καθαρή 

και λιτή γραφή, ορθολογική και ισορροπημένη σκέψη, αναφέρεται σε μεγάλα ζητήματα 

αισθητικής, σε σημαντικούς Έλληνες και ξένους συγγραφείς και πολλά άλλα ζητήματα που 

τον απασχολούσαν, με επίκεντρο βέβαια την ποίηση. Τα κείμενά του είναι σαφή και εύληπτα,  

η έρευνά του εμπεριστατωμένη, τα συμπεράσματά του καλά θεμελιωμένα. Στις αναλύσεις του 

επανέρχεται πολλές φορές στην πεποίθησή του ότι η ποίηση δεν εξηγείται, ότι πρωτίστως την 

ακούς, προκειμένου να προσεγγίσεις την αισθητική της εμπειρία. Ο Οδυσσέας Ελύτης μάλιστα 

χαρακτηρίζει το Σεφέρη ως «τον τελευταίο μεγάλο δάσκαλο».

Σ ένα από τα δοκίμιά του περιλαμβάνει τις ακόλουθες σκέψεις που εξηγούν για ποιο 

λόγο ο δυτικός πολιτισμός, που έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο, γεννήθηκε στην Ελλάδα και 

όχι κάπου αλλού : «Πιστεύω πως υπάρχει μια λειτουργία ενανθρωπισμού στο ελληνικό φως. 



a revo
lu

ção
 grega d

e 1821: h
in

o
 à liberd

ad
e. 200 an

o
s d

a grécia m
o

d
ern

a
η

 ε
λλ

η
ν

ικ
η

 ε
π

αν
ασ

τα
ση

 τ
ο

υ 
18

21
: ο

 υ
μ

ν
ο

σ 
γι

α 
τη

ν
 ε

λε
υθ

ερ
ια

. τ
α 

20
0 

χρ
ο

ν
ια

 τ
η

σ 
συ

γχ
ρο

ν
η

σ 
ελ

λα
δα

σ

490 491

Penso em Ésquilo, no mecanismo de justiça que ele expõe. Essa alternância da “Hybris 
e da Ate, que não se sabe ao certo se é apenas uma lei moral ou natural”. E alguns anos 
depois ele escreveria: “No fundo, eu sou uma questão de luz.”

Em seu discurso de premiação do Nobel em 10 de dezembro de 1963, ressaltou:

Pertenço a um país pequeno. Um promontório de pedra no Mediterrâneo que não 

tem outro bem além da luta de seu povo, do mar e da luz do sol. Nosso lugar 

é pequeno, mas a tradição que o caracteriza nos foi legada ininterruptamente.  

A língua grega nunca deixou de ser falada. Sofreu as alterações que qualquer  

ser vivo sofre, mas sem deixar nenhuma lacuna.

A premiação de Seféris e a composição musical de seus poemas feita por Mikis 
Theodorakis, tornaram-no amplamente conhecido na Grécia e no exterior. Sua última 
coletânea de poesias foi publicada em 1966, e após a ditadura na Grécia em 1967, 
decidiu não mais reeditar sua obra. Em 1969, fez uma declaração pública contra o 
regime ditatorial, e assim aquele que nunca quis se envolver na política, viu-se no 
epicentro do interesse político na Grécia. Dois anos mais tarde, despede-se da vida 
em Atenas, e seu velório se transforma numa manifestação massiva contra a ditadura. 

Seféris deixou uma marca indelével na evolução da poesia na Grécia. Contribuiu 
substancialmente para sua renovação, incorporando a tradição europeia e a herança 
grega em suas letras, num conjunto harmonioso.

A influência da diplomacia em sua poesia também é interessante, especialmente 
nos tempos difíceis que Seféris viveu, uma vez que parecem ter estimulado a sua 
inclinação natural para o elemento trágico da vida. A vida diplomática, muitas 
vezes, confere-lhe a matéria-prima que é por ele elaborada de forma poética.  
A sensação do inevitável, da impossibilidade de mudar o curso que leva a situações  
políticas catastróficas, sob as quais ele é obrigado a viver e estudar no dia a dia,  
a tentativa de sobreviver em condições de guerra e nos impasses gerados, sem dúvida, 
incorrem no conceito e na definição do trágico, e o configuram como o poeta trágico 
grego moderno.

Συλλογίζομαι τον Αισχύλο, το μηχανισμό της δικαιοσύνης που εκθέτει. Αυτή την εναλλαγή της 

«Υβρεως και της Αττης, που δεν ξέρεις αν είναι μόνο ηθικός ή και φυσικός νόμος». Και μερικά 

χρόνια αργότερα θα γράψει: «Κατά βάθος, είμαι ζήτημα φωτός.»

Στην ομιλία του κατά την παραλαβή του βραβείου στις 10 Δεκεμβρίου 1963 τονίζει:

Ανήκω σε μια χώρα μικρή. Ένα πέτρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο που δεν έχει άλλο αγαθό 

παρά τον αγώνα του λαού του, τη θάλασσα και το φως του ήλιου. Είναι μικρός ο τόπος 

μας, αλλά η παράδοση που τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή.  

Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται. Δέχθηκε τις αλλοιώσεις που 

δέχεται κάθε τί ζωντανό αλλά δεν παρουσιάζει κανένα χάσμα.

Η βράβευση του Σεφέρη αλλά και η μελοποίηση των ποιημάτων του από τον Μίκη 

Θεοδωράκη, τον έκαναν ευρύτερα γνωστό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η τελευταία 

ποιητική του συλλογή εκδόθηκε το 1966, ενώ μετά το 1967 που επικράτησε η δικτατορία στην 

Ελλάδα, αποφασίζει να μην ξανατυπώσει έργο του. Το 1969 κάνει δημόσια δήλωση κατά του 

δικτατορικού καθεστώτος, κι έτσι ο άνθρωπος που ποτέ δεν θέλησε να αναμιχθεί στην πολιτική, 

βρίσκεται στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα. Δύο χρόνια αργότερα 

αφήνει την τελευταία του πνοή στην Αθήνα και η κηδεία του μετατρέπεται σε μαζική διαδήλωση 

κατά της δικτατορίας. 

Ο Σεφέρης άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην εξέλιξη της ποίησης στην Ελλάδα. 

Συνέβαλε αποφασιστικά στην ανανέωσή της, ενσωματώνοντας την ευρωπαϊκή παράδοση και 

την ελληνική κληρονομιά στους στίχους του, σε ένα αρμονικό σύνολο.

Ενδιαφέρουσα είναι και η επιρροή της διπλωματίας στην ποίησή του, ειδικά στις δύσκολες 

εποχές που έζησε ο Σεφέρης διότι φαίνεται να κεντρίζει τη φυσική του κλίση προς το τραγικό 

στοιχείο της ζωής. Η διπλωματία πολλές φορές του δίνει την πρώτη ύλη την οποία στη συνέχεια 

επεξεργάζεται ποιητικά. Η αίσθηση του αναπότρεπτου, η αδυναμία να αλλάξει την πορεία προς 

καταστροφικές πολιτικές εξελίξεις, τις οποίες καθημερινά είναι υποχρεωμένος να ζει και να 

μελετά, η προσπάθεια επιβίωσης σε συνθήκες πολέμου, μέσα στα αδιέξοδα που δημιουργούνται, 

εμπίπτουν αναμφίβολα στην έννοια και τον ορισμό του τραγικού. Τον διαμορφώνουν ως το 

σύγχρονο Ελληνα τραγικό ποιητή.
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Na minha opinião, não é coincidência que na obra de Seféris importantes 

poemas seus – como Kichli, a Última estação, Eleni, o Rei de Asini – despontaram como 

o desabafo de um diplomata motivado pelos acontecimentos fatais e catastróficos que 

se desenrolavam diante de seus olhos. Graças à sua genialidade poética, o processo 

criativo inconsciente, por meio de combinações variadas e inesperadas, confere aos 

seus poemas as dimensões tais que T. S. Eliot chama em seus ensaios de “grande poesia”. 

Transcendem o lugar e o tempo, tornam-se mais relevantes do que um desabafo, 

constituindo-se estudo, portanto, para o destino humano como um todo.

Nos dias de hoje, onde a democracia liberal é questionada por forças populistas 
e autoritárias, o estudo das reflexões de Seféris e de seus poemas me parecem 
esclarecedores e redentores. Vale lembrar as últimas palavras de seu discurso ao 
receber o Prêmio Nobel de Literatura, inspiradas na quintessência da filosofia grega:

Quando, a caminho de Tebas, Édipo encontra a Esfinge e esta lhe propôs o  

seu enigma, sua resposta foi: o homem. Essa simples palavra destruiu o monstro. 

Temos muitos monstros para destruir. Consideremos a resposta de Édipo.

Giorgos Seféris em 

Gérasa, Jordânia, 

outubro de 1953.

Arquivo Fotográfico  

Giorgos Seféris da 

Fundação Cultural do 

Banco Nacional da 

Grécia.  

© Anna Lontou

Κατά τη γνώμη μου δεν αποτελεί σύμπτωση το γεγονός ότι στο έργο του Σεφέρη, 

σημαντικά ποιήματά του – όπως η Κίχλη, ο Τελευταίος σταθμός, η Ελένη, ο βασιλιάς της 

Ασίνης,– ξεκίνησαν σαν το ξέσπασμα ενός διπλωμάτη καθώς ξετυλίγονται μπροστά στα μάτια 

του μοιραία και καταστρεπτικά γεγονότα. Χάρι στην ποιητική ιδιοφυία του, η δημιουργική 

ασυνείδητη διεργασία, μέσα από ποικίλους και αναπάντεχους συνδυασμούς, προσδίδει σ’ αυτά 

τα ποιήματα τις διαστάσεις εκείνου που ο T. S. Eliot αποκαλεί στα δοκίμιά του «μεγάλη ποίηση». 

Υπερβαίνουν τον τόπο και το χρόνο, γίνονται κάτι περισσότερο και σπουδαιότερο από ένα 

ξέσπασμα, αποτελούν μελέτη για την ανθρώπινη μοίρα στο σύνολό της.

Στην εποχή μας, όπου η φιλελεύθερη δημοκρατία τίθεται υπό αμφισβήτηση από 

λαϊκίστικές και αυταρχικές δυνάμεις, η μελέτη των στοχασμών του Σεφέρη αλλά και των 

ποιημάτων του, μου φαίνεται διαφωτιστική και λυτρωτική. Αξίζει να θυμηθεί κανείς τα λόγια 

με τα οποία τελείωσε την ομιλία του στην απονομή του Νόμπελ λογοτεχνίας, τα οποία είναι 

εμπνευσμένα από την πεμπτουσία της ελληνικής φιλοσοφίας:

Όταν, στο δρόμο της Θήβας, ο Oιδίπους συνάντησε τη Σφίγγα κι αυτή του έθεσε το 

αίνιγμά της, η απόκρισή του ήταν: ο άνθρωπος. Τούτη η απλή λέξη χάλασε το τέρας.  

Έχουμε πολλά τέρατα να καταστρέψουμε. Ας συλλογιστούμε την απόκριση του Oιδίποδα.

Γιωργος Σεφερης στη 

Γεράσα, Ιορδανία, 

Οκτώβριος 1953.

Φωτογραφικό Αρχείο 

Γεωργίου Σεφέρη του 

Μορφωτικού Ιδρύματος 

της Εθνικής Τράπεζας 

της Ελλάδας.

© Anna Lontou



495494

KATINA PAXINOU (1900-1973):  
O MONSTRO SAGRADO DOS PALCOS 

Departamento de Dramaturgia do Teatro Nacional 
(Dra. Irini Mountraki, Georgia Polichronidou,  

Eva Saraga, Vivi Spathoula) 

Ekaterini Konstantopoulou, uma das principais atrizes gregas, que mais tarde adotaria 
o nome de Paxinou, nasceu em Pireus em 17 de dezembro de 1900. Seus pais foram o 
produtor de farinha Vassilis Konstantopoulos e Eleni Malandrinou. 

A próspera situação financeira da família permitiu-lhe estudar nas melhores 
escolas: primeiro na Escola Hill e depois na Escola de Freiras de Tinos. Completou 
seus estudos num colégio interno na Suíça, enquanto o seu amor pela música a levaria 
mais tarde ao Conservatório de Genebra e a escolas similares em Berlim e Viena.  
Alexis Minotis costumava dizer que: “quando ela nasceu Deus deu-lhe o dom da música, 
um ser ritmado e com uma eloquência musical do mais alto nível”.  

Aos 18 anos, casou-se com o industrial Ioannis Paxinos e, de Ekaterini 
Konstantopoulou, passou a se chamar Katina Paxinou, adotando o nome pelo qual seria 
reconhecida internacionalmente. Seu casamento com Paxinos durou seis anos, e com 
ele tiveram duas filhas. A mais velha faleceu de leucemia com apenas 16 anos de idade.  

Em 1920, conheceu Dimitris Mitropoulos em Berlim, que escreveu especialmente 
para ela a ópera Αδελφή Βεατρίκη / “Irmã Beatrice”, baseada na homônima obra de 
Maeterlinck. No mesmo ano, interpretando o papel principal, fez sua primeira aparição 
profissional no palco do Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά / “Teatro Municipal de Pireus”. 

Sua primeira aparição no teatro em prosa foi em 1929 como membro da companhia 
de teatro de Marika Kotopouli, atuando na peça de Henry Bataille, Η Γυμνή Γυναίκα /  
"A Mulher Nua". Lá conheceu seu segundo marido, Alexis Minotis, e iniciam uma 
parceria tanto na vida pessoal como no teatro que duraria por mais de quarenta anos, 
até o fim de sua vida. 

ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ (1900-1973):  
ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 

Τμήμα Δραματολογίου Εθνικού Θεάτρου  
(Δρ. Ειρήνη Μουντράκη, Γιωργία Πολυχρονίδου,  

Εύα Σαραγά, Βιβή Σπαθούλα)

Κορυφαία ελληνίδα ηθοποιός, η  Αικατερίνη Κωνσταντοπούλου, που αργότερα θα πάρει το 

όνομα Παξινού, γεννιέται στον Πειραιά στις 17 Δεκεμβρίου 1900. Γονείς της, ο βιομήχανος 

αλεύρων Βασίλης Κωνσταντόπουλος και η Ελένη Μαλανδρίνου.

Η ιδιαίτερα εύπορη οικονομική κατάσταση της οικογένειας, της δίνει τη  δυνατότητα να 

σπουδάσει στα καλύτερα σχολεία: αρχικά στη Σχολή Χιλλ και στη συνέχεια στη Σχολή Καλογραιών 

της Τήνου. Τις σπουδές της ολοκληρώνει σε οικοτροφείο της Ελβετίας, ενώ μετέπειτα, η αγάπη 

της για την μουσική θα την οδηγήσει στο Ωδείο της Γενεύης καθώς και σε ανάλογες Σχολές 

του Βερολίνου και της Βιέννης. Ο Αλέξης Μινωτής έλεγε πως: «ήταν από Θεού έτσι γεννημένη 

μουσικός, ένα έρρυθμο πλάσμα, μια μουσική ευγλωττία υψηλού επιπέδου». 

Στα 18 της χρόνια παντρεύεται τον βιομήχανο Ιωάννη Παξινό και από Αικατερίνη 

Κωνσταντοπούλου, γίνεται Κατίνα Παξινού, αποκτώντας το όνομα με το οποίο θα κερδίσει τη 

διεθνή αναγνώριση.  Ο γάμος της με τον Παξινό θα διαρκέσει έξι χρόνια και θα αποκτήσει μαζί 

του δύο κόρες. Την μεγαλύτερη από αυτές θα χάσει σε ηλικία μόλις των 16 ετών από λευχαιμία. 

Το 1920 γνωρίζεται με τον Δημήτρη Μητρόπουλο στο Βερολίνο και αυτός γράφει ειδικά 

για εκείνη την όπερα Αδελφή Βεατρίκη, βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Μαίτερλινγκ. 

Ερμηνεύοντας τον ομώνυμο ρόλο κάνει την πρώτη της επαγγελματική εμφάνιση στη Σκηνή του 

Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά τον ίδιο χρόνο. 

Στο θέατρο πρόζας για πρώτη φορά εμφανίζεται το 1929 ως μέλος του θιάσου της Μαρίκας 

Κοτοπούλη, παίζοντας στο έργο του Ανρί Μπατάιγ Η Γυμνή Γυναίκα. Εκεί γνωρίζει τον δεύτερο 

σύζυγό της,  Αλέξη Μινωτή, και ξεκινούν μια κοινή πορεία στη ζωή και στο θέατρο που θα 

διαρκέσει πάνω από σαράντα χρόνια, έως το τέλος της ζωής της. 
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Em 1930, formou uma companhia de teatro com Alexis Minotis e Emilio Veaki, 
e juntos apresentam importantes obras do repertório internacional, tais como  
Desire Under the Elms / Desejo sob os Olmos de O’Neill, Fadren / “Pai” de Strindberg,  
Дядя Ваня / “Tio Vânia” de Chekhov.

Em 1931, foi contratada pelo Εθνικό Θέατρο / Teatro Nacional, onde interpretou 
papéis que a tornaram uma das principais atrizes do palco grego: “Clitemnestra” em 
Agamemnon de Ésquilo; “Emília” em Otelo de Shakespeare; “Zambella” em Ποπολάρο 
/ “Popolaro” de Γρηγόριος Ξενόπουλος / Gregório Xenopoulos; “Anna Christie” na 
homônima peça de O’Neill; “Olívia” na Décima Segunda Noite de Shakespeare; 
“Condessa” em As Bodas de Fígaro de Beaumarchais; Τρισεύγενη / “Trisseugeni” de 
Παλαμάς / Palamás; Madame Alving em Os Vampiros de Ibsen; “Phaedra” em Hipólito 
de Eurípedes; e Atossa em Os Persas. 

Com o primeiro teatro nacional do país, apresentou-se em 1939 no Egito (Cairo, 
Alexandria), na Inglaterra (Cambridge, Oxford, Londres) e na Alemanha (Frankfurt, 
Berlim) interpretando Gertrude em Hamlet de Shakespeare e Electra na homônima 
tragédia de Sófocles, e um ano mais tarde em Londres interpretou a Sr.ª Alving de  
Os Vampiros de Ibsen, em língua inglesa.

A declaração de guerra da Grécia obrigou a atriz a permanecer no exterior.  
O navio que a transportava para os Estados Unidos foi bombardeado e naufragou no 
Atlântico. Um destróier recolheu os náufragos e os transportou alguns dias depois 
para os eua, onde se instalou e iniciou a sua carreira cinematográfica internacional.  

Enquanto fazia a sua estreia teatral na Broadway com Hedda Gabler, de Ibsen, 
começam as filmagens do lendário filme Por Quem os Sinos Dobram, uma adaptação 
do romance de Hemingway, ao lado de estrelas como Gary Cooper e Ingrid Bergman.  
A recepção do filme aclamado pela crítica foi coroado com dois prêmios de Melhor 
Atriz Coadjuvante para Katina Paxinou, pelo seu papel como “Pilar”, a fervorosa 
patriota Espanhola. Após ganhar o prêmio Globo de Ouro e o Oscar em 1944 (dedicado 
aos seus colegas atores e ao seu país que estava sob ocupação) por suas habilidades de 
atuação, Katina Paxinou grava seu nome em letras douradas em sua própria estrela, 
que hoje adorna a lendária “Calçada da Fama” em Los Angeles.

O casal Alexi Minotis e Katina Paxinou muda-se de Nova Iorque para as colinas 
de Los Angeles e Paxinou desfruta do reconhecimento e da admiração de seu talento 
por Hollywood, recebendo em sua casa estrelas de cinema, escritores e compositores 
da vanguarda do entretenimento e da intelectualidade daquela época.

Το 1930, συγκροτεί θίασο με τον Αλέξη Μινωτή και τον Αιμίλιο Βεάκη, και μαζί 

παρουσιάζουν  σημαντικά έργα του διεθνούς ρεπερτορίου, όπως Πόθοι κάτω από τις λεύκες του  

Νηλ, Ο Πατέρας του Στρίντμπεργκ, Ο θείος Βάνιας του Τσέχωφ.

Το 1931 προσλαμβάνεται  στο Εθνικό Θέατρο, όπου ερμηνεύει ρόλους που την 

καταξιώνουν ως κορυφαία ηθοποιό της ελληνικής σκηνής: «Κλυταιμνήστρα» στον Αγαμέμνονα 

του Αισχύλου; «Αιμιλία» στον Οθέλλο του Σαίξπηρ, «Ζαμπέλλα» στον Ποπολάρο του Ξενόπουλου,  

«Άννα Κρίστι» στο ομώνυμο έργο του Ο’ Νηλ, «Ολίβια» στη Δωδέκατη νύχτα του Σαίξπηρ,  

«Κόμισσα» στους Γάμους του Φίγκαρο του Μπωμαρσαί, Τρισεύγενη του Παλαμά,  

«Κυρία Άλβινγκ» στους Βρικόλακες του Ίψεν, «Φαίδρα» στον Ιππόλυτο του Ευριπίδη, και 

«Ατόσσα» στους Πέρσες. 

Με την πρώτη κρατική Σκηνή της χώρας εμφανίστηκε το 1939 στην Αίγυπτο (Κάιρο, 

Αλεξάνδρεια), στην Αγγλία (Κέιμπριτζ, Οξφόρδη, Λονδίνο) και τη Γερμανία (Φρανκφούρτη, 

Βερολίνο) ερμηνεύοντας την Γερτρούδη στον Άμλετ του Σαίξπηρ αλλά και την Ηλέκτρα στην 

ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή, ενώ ένα χρόνο αργότερα ερμήνευσε στο Λονδίνο την Κυρία 

Άλβινγκ από τους Βρικόλακες του Ίψεν, στην αγγλική γλώσσα. 

Η κήρυξη του πολέμου στην Ελλάδα την αναγκάζει να παραμείνει στο εξωτερικό.  

Το πλοίο που την μεταφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες τορπιλίζεται και ναυαγεί στον Ατλαντικό. 

Ένα αντιτορπιλικό θα συλλέξει τους ναυαγούς και θα τους μεταφέρει μερικές μέρες μετά στις 

ηπα, όπου εγκαθίσταται και ξεκινάει τη διεθνή κινηματογραφική της καριέρα. 

Παράλληλα με το θεατρικό της ντεμπούτο στο Μπρόντγουεϊ με την Έντα Γκάμπλερ του 

Ίψεν, ξεκινάει  κινηματογραφικά γυρίσματα για τη θρυλική ταινία Για ποιόν χτυπά η καμπάνα, 

μεταφορά του μυθιστορήματος του Χέμινγουαιη, δίπλα σε αστέρια όπως ο Γκάρι Κούπερ και η 

Ίνγκριντ Μπέργκμαν. Η αποθεωτική υποδοχή της ταινίας από τους κριτικούς επισφραγίζεται 

από τα δύο βραβεία Β’ γυναικείου ρόλου στην Κατίνα Παξινού, για το ρόλο της «Πιλάρ»,  

της ένθερμης Ισπανίδας πατριώτισσας. Η Κατίνα Παξινού έχοντας κερδίσει ένα βραβείο στις 

Χρυσές Σφαίρες και ένα Όσκαρ το 1944 (αφιερωμένο στους συναδέλφους της και την πατρίδα 

της που βρισκόταν υπό καθεστώς κατοχής) για την υποκριτική της δεινότητα, χαράζει το όνομά 

της με χρυσά γράμματα στο δικό της αστέρι, που κοσμεί πλέον τη «θρυλική Λεωφόρο της Δόξας 

στο Λος Άντζελες». 

Το ζεύγος Αλέξη Μινωτή και Κατίνας Παξινού μετακομίζει από τη Νέα Υόρκη στους λόφους 

του Λος Άντζελες και η Παξινού απολαμβάνει την αποδοχή και το θαυμασμό του ταλέντου 

της από το Χόλυγουντ, ενώ στο σπίτι της υποδέχεται αστέρες, συγγραφείς και συνθέτες που 

μεσουρανούν στο χώρο του θεάματος και της διανόησης της εποχής. 
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Paxinou protagonizou um total de 11 filmes. Além da sua parceria com Sam Wood 
no filme Por quem os Sinos Dobram, trabalhou com Orson Welles no filme Mr. Arkadin 
(1955), com Luchino Visconti no filme Rocco e Seus Irmãos (1960), onde interpretou a 
mãe Rosaria Parondi. O papel de Rocco é interpretado pelo astro francês Alain Delon, 
e no papel de Vincenzo, seu compatriota Spiros Fokas. 

Depois de quase uma década longe da Grécia, Paxinou e Minotis retornam à 
Atenas e ao Teatro Nacional. A atriz é reintroduzida ao público ateniense interpretando 
papéis conhecidos como a “Sr.ª Alving” em Os Vampiros, e, em 1951, interpretando 
“Jocasta” em Édipo Tirano de Sófocles no antigo Teatro de Delfos com música de sua 
autoria (composta em 1933 para a peça de Φώτος Πολίτης / Fotou Politis) e direção 
de Δημήτρης Μητρόπουλος / Dimitris Mitropoulos. O espetáculo foi apresentado às 6 
horas da tarde, em plena luz do dia. Reapresentou em Nova Iorque, A Casa de Bernarda 
Alba de Lorca, peça que volta a encenar em Atenas no Teatro Kotopouli.   

A partir de 1957 e até 1968, apresentou-se permanentemente no Palco do Teatro 
Nacional, interpretando obras do teatro antigo e do repertório internacional moderno. 
Entre eles: Hécuba, Medeia, As Fenícias e As Bacantes de Eurípides, Pai de Strindberg,  
A Visita da Velha Senhora de Durrenmatt, Longa Jornada Noite Adentro de O’Neill,  
A Louca de Chaillot de Jean Giraudoux, Macbeth de Shakespeare.

Katina Paxinou deixou sua marca registrada na história do teatro do país com 
suas apresentações como “Hécuba”,  “Medeia”,  “Jocasta”,  “Agave”, que foram algumas 
das trágicas heroínas que ela encenou nos teatros abertos de Herodion e Epidaurus, 
bem como em outros palcos que se apresentou durante suas turnês mundiais com o 
Teatro Nacional. No Teatro Nacional, protagonizou um total de 76 espectáculos.  

Um marco importante na rica carreira teatral de Katina Paxinou foi a fundação 
da companhia de teatro Paxinou-Minotis durante a ditadura, inicialmente sediada no 
θέατρο Διάνα / “Teatro Diana” em Atenas, e em 1969 transferida para o antigo teatro de 
cinema Σινεάκ / “Sineak”, rebatizado Παξινού / “Paxinou”. Hoje, o mesmo espaço no 
Teatro Nacional, tem o nome de Σκηνή Κατίνα Παξινού / “Palco Katina Paxinou” em sua 
homenagem.  

Seu canto do cisne no teatro foi Mãe Coragem de Brecht em 1971, que ela realiza 
com dor ao enfrentar uma longa e árdua luta contra o câncer, todas as noites, levada ao 
seu limite, uma vez que para as necessidades do papel, precisava arrastar um pesado 
carrinho no palco.

Η Παξινού θα πρωταγωνιστήσει συνολικά σε 11 ταινίες. Εκτός από την συνεργασία 

της με τον Σαμ Γουντ στην ταινία Για ποιον χτυπά η καμπάνα, θα συνεργαστεί με τον Όρσον 

Γουέλς στην ταινία Ο κύριος Αρκάντιν (1955) και τον Λουκίνο Βισκόντι στην ταινία Ο Ρόκκο και τα 

αδέλφια του (1960) όπου ερμηνεύει τη μητέρα Ροζάρια Παρόντι. Στο ρόλο του Ρόκκο εμφανίζεται 

ο Γάλλος σταρ Αλέν Ντελόν ενώ στο ρόλο του Βιντσέντο, ο συμπατριώτης της, Σπύρος Φωκάς. 

Μετά από μια σχεδόν δεκαετία μακριά από την Ελλάδα, Παξινού και Μινωτής, 

επιστρέφουν στην Αθήνα και στο Εθνικό Θέατρο. Ξανασυστήνεται  στο αθηναϊκό κοινό μέσα από 

γνώριμους ρόλους όπως της Κυρίας Άλβινγκ στους Βρικόλακες και το 1951 ερμηνεύει την Ιοκάστη 

στον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή στο αρχαίο θέατρο των Δελφών με μουσική της ίδιας  

(είχε κάνει τη σύνθεση ήδη από το 1933 για την παράσταση του Φώτου Πολίτη) και διεύθυνση 

του Μητρόπουλου. Η παράσταση έπαιξε στις 6 το απόγευμα στο φως της ημέρας. Ξαναπαίζει 

στη Νέα Υόρκη το Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα του Λόρκα, έργο που επαναλαμβάνει στην Αθήνα 

στο Θέατρο Κοτοπούλη. 

Μετά το 1957 και μέχρι το 1968, εμφανίζεται μόνιμα στη Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, 

ερμηνεύοντας έργα του αρχαίου θεάτρου και του σύγχρονου διεθνούς ρεπερτορίου. Ανάμεσα σ› 

αυτά, η Εκάβη, η Μήδεια, οι Φοίνισσες και οι Βάκχες του Ευριπίδη, ο Πατέρας του Στρίντμπεργκ, 

Η επίσκεψη της γηραιάς κυρίας του Ντίρενματ, Το Ταξίδι μακριάς μέρας μέσα στη νύχτα του  

Ο’ Νηλ, Η τρελή του Σαγιό του Ζαν Ζιρωντού, ο Μάκβεθ του Σαίξπηρ.

Το ισχυρότερο αποτύπωμα της στη θεατρική παράδοση της χώρας η Κατίνα Παξινού το 

άφησε με τις ερμηνείες της στην Εκάβη, τη Μήδεια, την Ιοκάστη, την Αγαύη, λίγες μόνο από τις 

τραγικές ηρωίδες που ενσάρκωσε, στα ανοιχτά θέατρα του Ηρωδείου και της Επιδαύρου αλλά 

και στις σκηνές που φιλοξενήθηκε μέσα από τις παγκόσμιες περιοδείες του Εθνικού Θεάτρου. 

Στο Εθνικό Θέατρο πρωταγωνίστησε σε 76 παραστάσεις συνολικά. 

Σημαντικός σταθμός στην πλούσια θεατρική πορεία της Κατίνας Παξινού, είναι η ίδρυση 

του θιάσου Παξινού – Μινωτή, την περίοδο της δικτατορίας, που στεγαζόταν αρχικά στο 

θέατρο «Διάνα» στην Αθήνα, ενώ το 1969 μεταφέρεται στο παλιό κινηματοθέατρο «Σινεάκ»,  

που μετονομάστηκε σε «Παξινού». Σήμερα, στο Εθνικό Θέατρο, ο ίδιος χώρος ονομάζεται προς 

τιμήν της Σκηνή «Κατίνα Παξινού». 

Το κύκνειο άσμα της στο θέατρο είναι η Μάνα Κουράγιο του Μπρεχτ το 1971 που την 

ερμηνεύει με πόνους καθώς δίνει μεγάλη και γενναία μάχη με τον καρκίνο, ενώ κάθε βράδυ 

αναμετράται με τα όριά της αφού για τις ανάγκες του ρόλου σέρνει επί σκηνής ένα βαρύ κάρο.
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No cinema grego apareceu apenas uma única vez em 1969 sob a direção de Γιώργος 
Σκαλενάκης / Giorgos Skalenakis no filme Το νησί της Αφροδίτης / A Ilha de Afrodite, que 
retrata a luta de resistência dos cipriotas contra a administração britânica na ilha.  
Esta seria sua última aparição no cinema.

Além das suas inesquecíveis atuações no teatro e no cinema, Katina Paxinou 
foi professora de interpretação na Σχολή του Εθνικού Θεάτρου / Escola Dramática do 
Teatro Nacional e fez várias traduções de peças de teatro. 

Entre os muitos prêmios que recebeu, vale a pena mencionar que, em 1949, ela 
foi agraciada com o Prêmio Cocteau no Festival de Biarritz por seu papel no filme 
Electra de Luto. Foi condecorada com a Medalha de Ouro Brigadeiro Sênior George i 
e Brigadeiro Sênior da Alemanha Ocidental. Recebeu também o título de Dama das 
Artes e das Letras da França e com o Prêmio “Isabella d´Este” (1966). 

Paxinou, “o monstro sagrado do palco”, como era chamada, foi uma das mais 
importantes atrizes gregas, e suas atuações marcaram o teatro grego. Ela encarnava 
suas heroínas com toda sua alma, com firmeza e intensidade, com um impulso interior. 
“É tão raro em nossa época encontrar no teatro uma mulher tão refinada e simples e, 
ao mesmo tempo, uma grande artista”, teria dito Eugene O’Neill.  

No verão de 1972, Katina Paxinou, sabendo que tinha apenas alguns meses de 
vida, visitou pela última vez o Teatro de Epidaurus. Ela se senta no meio da plateia, 
que ao reconhecer a grande atriz explode em intermináveis e ritmados aplausos de 
despedida. Katina Paxinou morreu em 22 de fevereiro de 1973, em Atenas, aos 72 anos 
de idade.

Κοστούμια για το έργο του Μπρεχτ «Μάνα κουράγιο». 

Κατίνα Παξινού και Έφη Ροδίτη, 1971.

Figurinos para a peça teatral “Mãe Coragem”  

de Brecht. Katina Paxinou e Efi Roditi, 1971. 

Στον ελληνικό κινηματογράφο θα εμφανιστεί μία και μοναδική φορά το 1969 υπό 

τις σκηνοθετικές οδηγίες του Γιώργου Σκαλενάκη στην ταινία Το νησί της Αφροδίτης,  

που αναφέρεται στον αντιστασιακό αγώνα των Κυπρίων ενάντια στη Βρετανική διοίκηση του 

νησιού. Αυτή είναι και η τελευταία κινηματογραφική της εμφάνιση. 

Εκτός από τις αξέχαστες ερμηνείες της στο Θέατρο και τον κινηματογράφο, η Κατίνα 

Παξινού υπήρξε καθηγήτρια υποκριτικής στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και έκανε 

μεταφράσεις θεατρικών έργων. 

Ανάμεσα στα πολλά βραβεία που έλαβε αξίζει να αναφέρουμε πως το 1949 τιμήθηκε με το 

βραβείο Κοκτώ στο Φεστιβάλ Μπιαρρίτς για το ρόλο της στην ταινία Το πένθος ταιριάζει στην 

Ηλέκτρα. Παρασημοφορήθηκε με τον Χρυσό Ανώτερο Ταξιάρχη Γεωργίου Α› και με τον Ανώτερο 

Ταξιάρχη της Δυτικής Γερμανίας. Τιμήθηκε ακόμη με τον τίτλο της Αξιωματούχου Γραμμάτων 

και Τεχνών της Γαλλίας και με το Βραβείο «Ιζαμπέλα Ντ’ Εστέ» (1966). 

Η Παξινού, «το ιερός τέρας της σκηνής» όπως την αποκαλούσαν, ήταν μία από τις 

σημαντικότερες ελληνίδες ηθοποιούς σφραγίζοντας με τις ερμηνείες της το ελληνικό θέατρο. 

Ενσάρκωνε τις ηρωίδες της ολόψυχα, με λιτότητα και ένταση, με εσωτερικό παλμό. «Είναι τόσο 

σπάνιο στον καιρό μας ν’ ανταμώσει κανείς στο θέατρο μια τόσο εκλεκτή και απλή γυναίκα και 

συνάμα μια τόσο σπουδαία καλλιτέχνιδα» είχε πει για αυτήν ο Ευγένιος Ο’ Νηλ. 

Το καλοκαίρι του 1972, η Kατίνα Παξινού γνωρίζοντας ότι έχει μόνο λίγους μήνες ζωής 

ακόμη, επισκέπτεται για τελευταία φορά το θέατρο της Επιδαύρου. Κάθεται ανάμεσα στο 

κοινό, το οποίο αναγνωρίζει την μεγάλη ηθοποιό και ξεσπάει σε ένα ρυθμικό και ασταμάτητο 

αποχαιρετιστήριο χειροκρότημα. Η Κατίνα Παξινού πέθανε στις 22 Φεβρουαρίου 1973 στην 

Αθήνα, σε ηλικία 72 ετών.
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ARISTÓTELES ONASSIS 

Fundação Onassis

O mito Onassis não se baseia apenas em sua perspicácia comercial, 

mas também no fato de que ele estava sempre à frente de seu tempo.

Em setembro de 1922, Aristóteles Onassis, aos 16 anos, observa, da ponte de um 
navio, Esmirna em chamas. Atrás dele, sua terra natal queimava, a herança de sua 
família destruída, sua pátria perdida. 

O jovem Aristóteles (nascido em janeiro de 1906) escapa da cidade em chamas. 
Chega a Atenas com centenas de milhares de refugiados gregos da Ásia Menor.  
Em 1923, viaja com um Passaporte Nansen (um passaporte sem nacionalidade, dado 
aos apátridas) para a Argentina. Filho de um rico comerciante de tabaco, recomeça 
a vida com apenas alguns dólares no bolso. Depois de vários trabalhos esporádicos,  
torna-se operador noturno em um call center. Neste contexto, aprende línguas 
estrangeiras ouvindo chamadas internacionais. Pela manhã ele tinha tempo e ideias. 
Opta pelo tabaco. Os filmes “O Sheikh” (1921) e “O Filho do Sheikh” (1926) com Rodolfo 
Valentino causaram um frenesi mundial em relação ao Oriente Médio. Aproveitando-
se da moda, Onassis aumentou o uso do tabaco oriental na Argentina importando-o, 
criou sua própria marca de cigarros e lançou um cigarro de piteira rosa para senhoras. 
Aos 25 anos, já reinventado, ganhou seu primeiro milhão.

Em 1931, tornou-se vice-cônsul da Grécia em Buenos Aires. 

Esta posição estimularia seu interesse pelo transporte marítimo. 

Ele não o conhece, mas estava determinado a aprendê-lo. 

AΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΩΝΑΣΗΣ

Ίδρυμα Ωνάση

Ο μύθος του Ωνάση δεν θεμελιώνεται μόνο στην επιχειρηματική του οξυδέρκεια,

 αλλά και στο ότι έβλεπε πάντοτε μπροστά από την εποχή του.

Σεπτέμβριος 1922. Ο δεκαεξάχρονος Αριστοτέλης Ωνάσης βλέπει τη Σμύρνη να φλέγεται 

από τη γέφυρα ενός πλοίου. Πίσω του, η γενέθλια γη του φλέγεται, η οικογενειακή περιουσία 

καταστρέφεται, η πατρίδα χάνεται. 

Ο νεαρός Αριστοτέλης (γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1906) διαφεύγει από τη φλεγόμενη 

πόλη. Φτάνει στην Αθήνα με τις εκατοντάδες χιλιάδες των Ελλήνων προσφύγων από τη Μικρά 

Ασία. Το 1923 ταξιδεύει με ένα διαβατήριο Νάνσεν (διαβατήριο χωρίς εθνικότητα, που δίνεται 

στους απάτριδες) για την Αργεντινή. Ο γιος ενός ευκατάστατου καπνεμπόρου θα ξεκινήσει 

με λίγα δολάρια στην τσέπη. Μετά από διάφορες δουλειές του ποδαριού, γίνεται νυχτερινός 

χειριστής τηλεφωνικού κέντρου. Μαθαίνει ξένες γλώσσες ακούγοντας τις διεθνείς κλήσεις.  

Τα πρωινά έχει χρόνο και ιδέες. Αποφασίζει να ασχοληθεί με τα καπνά. Οι ταινίες «Ο σεΐχης» 

(1921) και «Ο γιος του σεΐχη» (1926) με τον Ροδόλφο Βαλεντίνο έχουν προκαλέσει παγκόσμια 

φρενίτιδα με τη Μέση Ανατολή. Αυξάνει τη χρήση εισαγόμενων ανατολίτικων καπνών στην 

Αργεντινή, δημιουργεί τη δική του μάρκα τσιγάρων, λανσάρει και ένα τσιγάρο με ροζ άκρη 

για κυρίες. Μέχρι τα 25 του έχει επανεφεύρει τον εαυτό του και έχει κερδίσει το πρώτο του 

εκατομμύριο.

Το 1931 γίνεται υποπρόξενος της Ελλάδας στο Μπουένος Άιρες. 

Η θέση αυτή θα ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον του για τη ναυτιλία. 

Δεν τη γνωρίζει, αλλά είναι αποφασισμένος να τη μάθει. 
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Em 1932, em meio à depressão mundial, comprou da Canadian Steamship Company 
seis navios de carga de 10.000 toneladas atracados no rio Laurentian. Todos eles eram 
remanescentes da Grande Guerra.

Seu primeiro navio recebeu o nome de sua irmã: “Καλλιρόη” (“Kalliri”). Os outros 
dois tiveram o nome de seus pais. Os “Onassis – Penélope” e “Onassis – Sócrates” 
começariam sua viagem pelas rotas comerciais do mundo, lançando o maior mito de 
armamento de navios na Grécia. O jovem Aristóteles Onassis sabia, é claro, que sem 
uma tradição familiar na navegação, ele seria tratado como um forasteiro, pois não 
pertencia ao rol dos armadores gregos tradicionais. Precisava reivindicar seu lugar 
nesse clube fechado e um tanto desconfiado da “família” da navegação de sua época, 
sediado em Londres. E assim o fez, de maneira metódica, teimosa e herética.

Começou a se dar conta da crescente demanda por petróleo, o que o fez voltar-se  
para os petroleiros. Seus cálculos mostram que um petroleiro de 15.000 toneladas 
teria custos operacionais muito mais baixos do que os petroleiros de 9.000 toneladas 
que estavam sendo construídos na época. Engenheiros, projetistas e construtores 
de navios-tanque tentaram desencorajá-lo: o que ele previa era uma loucura. Em 
1938, construiu seu primeiro petroleiro 15.000 toneladas, o Ariston, em Gotemburgo,  
na Suécia. Foi, à época, o maior petroleiro do mundo e, sem dúvida, o primeiro 
petroleiro com uma piscina.

Com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, seu terceiro petroleiro estava em 
fase final de construção na Suécia. Contudo, a decisão dos suecos, que se mantinham 
neutros na guerra, de bloquear vários navios estrangeiros, incluindo o Ariston, 
atracado em Estocolmo, o pegou de surpresa, mas não o impediu de prosseguir.

Onassis está sempre em movimento. Ele é um cosmopolita apaixonado e perspicaz 

que vive simultaneamente em Paris, Buenos Aires, Monte Carlo e Montevidéu. 

Em 1940, estabeleceu-se em Nova York, de onde gerenciava sua frota. A legislação 
restringia aos cidadãos americanos a propriedade de navios-tanque t2, que foram 
construídos em massa nos Estados Unidos durante a guerra para atender às crescentes 
demandas de abastecimento dos Aliados. Entretanto, Onassis assume o controle de 

Το 1932, μεσούσης της παγκόσμιας ύφεσης, αγοράζει από την Καναδική Εταιρεία 

Ατμόπλοιων έξι φορτηγά πλοία των 10.000 τόνων που είναι δεμένα στον ποταμό Λαυρέντιο. 

Όλα τους απομεινάρια του Μεγάλου Πολέμου.

Τo πρώτο του πλοίο φέρει το όνομα της αδελφής του: «Καλλιρόη». Άλλα δύο παίρνουν τα 

ονόματα των γονιών του. Τα «Ωνάσης – Πηνελόπη» και «Ωνάσης – Σωκράτης» ξεκινούν το ταξίδι 

στους εμπορικούς δρόμους της υφηλίου, καθελκύοντας τον μεγαλύτερο μύθο του εφοπλισμού 

στην Ελλάδα. Ο νεαρός Αριστοτέλης Ωνάσης ξέρει βέβαια ότι, χωρίς οικογενειακή παράδοση 

στη ναυτιλία, θα αντιμετωπίζεται ως ξένος. Δεν ανήκει στους παραδοσιακούς Έλληνες 

εφοπλιστές. Πρέπει να διεκδικήσει τον χώρο του σε αυτό το κλειστό, κάπως καχύποπτο κλαμπ 

της ναυτιλιακής «οικογένειας» της εποχής, που εδρεύει στο Λονδίνο. Θα το καταφέρει μεθοδικά, 

πεισματικά, αιρετικά.

Αρχίζει να συνειδητοποιεί την αυξανόμενη ζήτηση για πετρέλαιο και στρέφεται στα τάνκερ. 

Οι υπολογισμοί του δείχνουν ότι ένα δεξαμενόπλοιο χωρητικότητας 15.000 τόνων θα έχει πολύ 

μικρότερο λειτουργικό κόστος σε σύγκριση με εκείνα των 9.000 τόνων που κατασκευάζονταν 

εκείνη την εποχή. Μηχανικοί, σχεδιαστές και ναυπηγοί δεξαμενόπλοιων προσπαθούν να τον 

αποθαρρύνουν: αυτό που οραματίζεται είναι τρελό. Το 1938 ναυπηγεί στο Γκέτεμποργκ της 

Σουηδίας το πρώτο του δεξαμενόπλοιο, το «Άριστον», εκτοπίσματος 15.000 τόνων. Είναι το 

μεγαλύτερο τάνκερ του κόσμου και αναμφίβολα το πρώτο τάνκερ με πισίνα.

Με το ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το τρίτο του δεξαμενόπλοιο βρίσκεται 

στα τελικά στάδια ναυπήγησης στη Σουηδία. Η απόφαση όμως των ουδέτερων Σουηδών  

να ακινητοποιήσουν πολλά ξένα πλοία, ανάμεσά τους και το «Άριστον», που βρίσκεται δεμένο 

στη Στοκχόλμη, θα τον αιφνιδιάσει, αλλά δεν θα τον αποτρέψει από τη συνέχεια.

Ο ωνάσης βρίσκεται διαρκώς εν κινήσει. είναι ένας παθιασμένος και οξυδερκής 

κοσμοπολίτης που ζει ταυτόχρονα στο Παρίσι, στο Μπουένος Άιρες, στο Μόντε Κάρλο, 

στο Μοντεβιδέο.

Το 1940 εγκαθίσταται στη Νέα Υόρκη, από όπου διαχειρίζεται τον στόλο του.  

Η νομοθεσία περιορίζει σε Αμερικανούς πολίτες την ιδιοκτησία των δεξαμενόπλοιων τύπου Τ2 

που ναυπηγήθηκαν μαζικά στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου για τις αυξημένες ανάγκες 

ανεφοδιασμού των Συμμάχων. Όμως, ο Ωνάσης εξασφαλίζει τον έλεγχο μιας νέας εταιρείας που 
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uma nova empresa que compra quatro t2 e se beneficia do boom do mercado causado 
pelo salto no preço dos combustíveis no inverno de 1947.

Tendo construído a base de uma frota substancial, gradualmente afasta-se da 
prática de comprar navios mercantes de segunda mão e volta-se novamente para a 
construção de grandes navios-tanque, seguindo um curso de expansão que deu uma 
contribuição decisiva para a reorganização da navegação mundial. 

Em 1952, ele funda a Olympic Maritime. Enxergou uma magnífica oportunidade 
nos estaleiros navais da Alemanha no pós-guerra. Em 1953, construiu o primeiro 
superpetroleiro (46.000 toneladas) em Hamburgo. Ele lhe daria o nome de sua 
primeira esposa, Αθηνάς (Τίνας) Ωνάση / Athena (Tina) Onassis. Ela era a jovem filha 
do “patriarca” dos armadores gregos, Stavros Livanos, de Chios. Casaram-se, em 1946, 
na Catedral da Santíssima Trindade em Nova York. Seus dois filhos, Alexandros (1948) 
e Christina (1950), participam das gloriosas cerimônias para as mais novas aquisições 
da frota – às vezes até quebrando a garrafa de champanhe.

Em janeiro de 1954, Onassis assinou um acordo com a Arábia Saudita, o que 
causou sensação por causa de sua importância internacional – outro movimento 
ousado que surpreendeu tanto os aliados quanto os concorrentes. Nas décadas 
seguintes, seu império flutuante cresceu. Tanto seus amigos quanto seus inimigos 
reconheceram que ele estava abrindo novos caminhos na navegação grega com sua 
visão, ousadia e determinação. Entretanto, Aristóteles Onassis não só conquistou um 
lugar de destaque na elite de armadores. Meio século depois, em 2000, o principal jornal 
marítimo londrino Lloyds List o proclamou “a principal personalidade marítima do 
mundo do século xx”. Em 1953, adquiriu o controle da Monte Carlo Sea Baths Company, 
proprietária do Cassino Monte Carlo, hotéis, teatros e de outras propriedades.  
Em 1956, comprou do Estado grego o privilégio de operar a enfraquecida transportadora 
nacional t.a.e. e estabelece a Olympic Airways. Foi um dos dois únicos empresários no 
mundo que obteve sua própria companhia aérea (o outro foi o empresário americano 
Howard Hughes, dono da twa).

A companhia aérea inicia sua operação em 6 de abril de 1957, com padrões 
de serviço de passageiros que hoje são considerados impensáveis devido ao custo. 
Muito rapidamente, a Olympic abre suas asas nos cinco continentes e torna-se uma 
das companhias aéreas mais seguras do mundo. No final de 1974, Onassis rescindiu 
o contrato com o Estado grego e em 4 de agosto de 1975, após sua morte, a Olympic 
Airways foi transferida para o Estado grego.

αγοράζει τέσσερα Τ2 και επωφελείται από την ανοδική πορεία της αγοράς η οποία προκαλείται 

από το άλμα της τιμής των καυσίμων τον χειμώνα του 1947.

Έχοντας δημιουργήσει τη βάση ενός σημαντικού στόλου, απομακρύνεται σταδιακά από 

την πρακτική της αγοράς μεταχειρισμένων εμπορικών πλοίων και στρέφεται και πάλι στη 

ναυπήγηση μεγάλων δεξαμενόπλοιων, ακολουθώντας μια επεκτατική πορεία που θα συμβάλει 

καθοριστικά στην αναδιοργάνωση της παγκόσμιας ναυτιλίας. 

Το 1952 ιδρύει την Olympic Maritime. Έχει διακρίνει μια λαμπρή ευκαιρία στα ναυπηγεία 

της μεταπολεμικής Γερμανίας. Το 1953 ναυπηγεί στο Αμβούργο το πρώτο υπερδεξαμενόπλοιο 

(46.000 τόνοι). Θα του δώσει το όνομα της πρώτης συζύγου του, Αθηνάς (Τίνας) Ωνάση.  

Είναι η μικρή κόρη του «πατριάρχη» των Ελλήνων εφοπλιστών, Σταύρου Λιβανού, από τη Χίο. 

Παντρεύονται το 1946 στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδας στη Νέα Υόρκη. Τα δύο παιδιά τους, 

ο Αλέξανδρος (1948) και η Χριστίνα (1950), συμμετέχουν στις λαμπρές τελετές για τα νεότευκτα 

αποκτήματα του στόλου – ενίοτε σπάζοντας και το μπουκάλι της σαμπάνιας.

Τον Ιανουάριο του 1954 ο Ωνάσης υπογράφει μια συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, 

η οποία προκαλεί αίσθηση λόγω της διεθνούς σημασίας της· άλλη μια τολμηρή κίνηση που 

αιφνιδιάζει συμμάχους και ανταγωνιστές. Τις επόμενες δεκαετίες η πλωτή αυτοκρατορία 

του γιγαντώνεται. Φίλοι και εχθροί του αναγνωρίζουν ότι ανοίγει νέους δρόμους στην 

ελληνόκτητη ναυτιλία. Με τη διορατικότητα, την τόλμη και την αποφασιστικότητά του, 

ο Αριστοτέλης Ωνάσης δεν κατακτά απλώς μια περίοπτη θέση στην εφοπλιστική ελίτ. 

Μισό αιώνα αργότερα, το 2000, η μεγάλη ναυτική εφημερίδα Lloyds List του Λονδίνου τον 

ανακηρύσσει «κορυφαία προσωπικότητα της παγκόσμιας ναυτιλίας για τον 20ό αιώνα». 

Το 1953 αποκτά τον έλεγχο της Εταιρείας Θαλασσίων Λουτρών του Μόντε Κάρλο, στην 

οποία ανήκουν το Καζίνο του Μόντε Κάρλο, ξενοδοχεία, θέατρα και άλλα ακίνητα.  

Το 1956 αγοράζει από το ελληνικό Δημόσιο το προνόμιο εκμετάλλευσης του αποδυναμωμένου 

εθνικού αερομεταφορέα τ.α.ε. και ιδρύει την Ολυμπιακή Αεροπορία. Είναι ο ένας από τους δύο 

ιδιώτες στον κόσμο με δική τους αεροπορική εταιρεία (ο άλλος είναι ο Αμερικανός επιχειρηματίας 

Howard Hughes, που κατέχει την twa).

Η εταιρεία ξεκινά τη λειτουργία της στις 6 Απριλίου 1957, με προδιαγραφές εξυπηρέτησης 

επιβατών που σήμερα θεωρούνται αδιανόητες, λόγω κόστους. Πολύ γρήγορα η Ολυμπιακή 

ανοίγει τα φτερά της στις πέντε ηπείρους και γίνεται μία από τις ασφαλέστερες αεροπορικές 

εταιρείες στον κόσμο. Στα τέλη του 1974, ο Ωνάσης καταγγέλλει τη σύμβαση με το ελληνικό 

Δημόσιο και στις 4 Αυγούστου 1975, μετά τον θάνατό του, η Ολυμπιακή Αεροπορία μεταβιβάζεται 

στο ελληνικό Δημόσιο.



a revo
lu

ção
 grega d

e 1821: h
in

o
 à liberd

ad
e. 200 an

o
s d

a grécia m
o

d
ern

a
η

 ε
λλ

η
ν

ικ
η

 ε
π

αν
ασ

τα
ση

 τ
ο

υ 
18

21
: ο

 υ
μ

ν
ο

σ 
γι

α 
τη

ν
 ε

λε
υθ

ερ
ια

. τ
α 

20
0 

χρ
ο

ν
ια

 τ
η

σ 
συ

γχ
ρο

ν
η

σ 
ελ

λα
δα

σ

508 509

Em 1963, Onassis comprou a Skorpios, uma pequena, inóspita e desértica ilha 
em frente a Lefkada. Ele a transforma em seu paraíso privado na terra, com plantações 
de árvores, pousadas, portos, praias e uma fazenda.

Não era de modo algum fã da filosofia epicuriana do “viver às escondidas”.  
Pelo contrário, era o centro das atenções. As personalidades internacionais do mundo 
político e artístico que ficavam magnificamente hospedadas no Scorpius e seu “palácio 
flutuante”, o iate “Christina”, (entre eles o primeiro-ministro britânico Winston 
Churchill com seu papagaio preguejador, Toby), faziam a imprensa internacional 
delirar. 

Seu primeiro casamento termina oficialmente em 1960. Ele estaria ligado em um 
longo e tempestuoso caso com a grande diva da ópera Maria Callas. Em 1968, atordoou 
o mundo novamente ao casar-se em Scorpius, com Jacqueline Bouvier Kennedy, viúva 
do presidente americano assassinado John F. Kennedy.

Em 24 de janeiro de 1973, seu filho Alexandre morreu em um acidente de avião em 
Elliniko, aos 25 anos de idade. Sua morte prematura e inesperada infligiu a Aristóteles 
Onassis um duro golpe do qual ele jamais se recuperaria. Morreu dois anos mais tarde, 
em 15 de março de 1975, no hospital americano em Paris. Está enterrado em Scorpius, 
onde seu filho e sua irmã Ártemis já repousavam. Mais tarde, reuniriam-se com sua filha 
Christina, que deu seu último suspiro em 19 de novembro de 1988 em Buenos Aires.

o legado de aristóteles onassis

Aristóteles Onassis deixou marcado no seu testamento uma orientação para a 
criação de uma fundação beneficente em memória de seu filho, a ser denominada 
“Alexander S. Onassis”. A Fundação Onassis foi criada em 1975 com um compromisso 
histórico, uma obrigação e um desejo. O compromisso histórico foi e continua sendo o 
nome de seu fundador, Aristóteles Onassis, que em janeiro de 1974, em um avião sobre 
o Atlântico, inspirou e escreveu a declaração de criação da Fundação. O compromisso 
está encapsulado nas palavras «assistência, progresso e desenvolvimento”, que ele 
mesmo escolheu criteriosamente, registrou, acentuou e legou como o gene central da 
existência da Fundação.

Το 1963 ο Ωνάσης αγοράζει τον Σκορπιό, ένα μικρό, άγονο και άνυδρο νησί απέναντι 

από τη Λευκάδα. Το μεταμορφώνει στον ιδιωτικό του επίγειο παράδεισο, με δενδροφυτεύσεις, 

ξενώνες, λιμάνια, παραλίες και μία φάρμα.

Δεν είναι καθόλου οπαδός της «λάθε βιώσας» φιλοσοφίας. Αντίθετα, στρέφει αόκνως πάνω 

του τα φώτα της δημοσιότητας. Οι διεθνείς προσωπικότητες του πολιτικού και καλλιτεχνικού 

κόσμου που θα φιλοξενηθούν μεγαλοπρεπώς στον Σκορπιό και στο «πλωτό ανάκτορό» του, 

τη θαλαμηγό «Χριστίνα» (ανάμεσά τους ο βρετανός πρωθυπουργός Winston Churchill με τον 

βωμολόχο παπαγάλο του, Τόμπι) κάνουν τον διεθνή Τύπο να παραληρεί. 

Ο πρώτος γάμος του λήγει επίσημα το 1960. Θα συνδεθεί με μακροχρόνιο και θυελλώδη 

δεσμό με τη μεγάλη ντίβα της όπερας, Μαρία Κάλλας. Το 1968 αιφνιδιάζει εκ νέου την υφήλιο 

νυμφευόμενος στον Σκορπιό τη Jacqueline Bouvier Kennedy, χήρα του δολοφονηθέντος 

Αμερικανού προέδρου John F. Kennedy.

Στις 24 Ιανουαρίου 1973, ο γιος του Αλέξανδρος χάνει τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα 

στο Ελληνικό, σε ηλικία μόλις 25 ετών. Ο πρόωρος και αδόκητος θάνατός του επιφέρει στον 

Αριστοτέλη Ωνάση βαρύτατο πλήγμα, από το οποίο δεν θα συνέλθει ποτέ. Πεθαίνει δύο χρόνια 

αργότερα, στις 15 Μαρτίου 1975, στο αμερικανικό νοσοκομείο του Παρισιού. Θα ταφεί στον 

Σκορπιό, όπου αναπαύεται ήδη ο γιος του και η αδελφή του, Άρτεμη. Εκεί θα τους ακολουθήσει 

αργότερα και η κόρη του Χριστίνα, η οποία αφήνει την τελευταία πνοή της στις 19 Νοεμβρίου 

1988, στο Μπουένος Άιρες.

η παρακαταθηκη του αριστοτελη ωναση

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης θα αφήσει στη χειρόγραφη διαθήκη του εντολή για τη δημιουργία, 

στη μνήμη του γιου του, κοινωφελούς ιδρύματος με το όνομα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης».  

To Ίδρυμα Ωνάση ιδρύθηκε το 1975 με ένα ιστορικό βάρος, μια υποχρέωση και μια επιθυμία. 

Το ιστορικό βάρος ήταν και παραμένει το όνομα του ιδρυτή του, του Αριστοτέλη Ωνάση, που 

τον Ιανουάριο του 1974, μέσα σε ένα αεροπλάνο πάνω από τον Ατλαντικό, εμπνεύστηκε και 

κατέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη του Ιδρύματος. Η υποχρέωση συμπυκνώνεται στις λέξεις 

«επικουρία, εξέλιξη και ανάπτυξη», που ο ίδιος επέλεξε προσεκτικά, σημείωσε, υπογράμμισε 

και κληροδότησε ως το κεντρικό γονίδιο της ύπαρξης του Ιδρύματος.
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Cultura, educação, meio ambiente, saúde e solidariedade social são as principais 
prioridades da Fundação Alexander S. Onassis, com sua ação decorrente da necessidade 
de seu fundador de destacar o potencial de uma outra Grécia, para liberar suas forças 
vitais que permanecem ocultas, inexploradas e não iluminadas.

fundação onassis: o foco de sua missão foi e sempre continuará 
sendo o ser humano

Investindo desde 1975 nos campos da cultura, saúde e educação, a Fundação 

Onassis cria condições, busca ideias e suscita debates que conduzem a uma 

sociedade cada vez melhor. 

Ao revelar os pontos fortes e talentos dos jovens, a fundação ofereceu mais de 
7.000 bolsas de estudo aos estudantes e pesquisadores nas áreas de pós-graduação e 
doutorado na Grécia e no exterior, ao mesmo tempo em que apoiou consistentemente 
a Educação Especial. Assumiu a gestão do Arquivo Kaváfis para garantir o livre acesso 
ao público e aos pesquisadores. Montou coleções raras e edições de livros na Biblioteca 
Onassis. Construiu e doou ao Estado grego o modelo do Centro de Cirurgia Cardíaca 
Onassis (occ) e continua seu trabalho de saúde pública com o Centro Nacional de 
Transplante Onassis (oemek), respondendo a uma necessidade urgente da sociedade 
para o desenvolvimento do setor de transplantes na Grécia. Empreendeu, a convite do 
Estado, a atualização da iluminação da Acrópole e a construção de um novo elevador 
moderno e duas novas pistas para deficientes, tornando, desta forma, a Acrópole mais 
acolhedora e mais acessível a todos. Os trabalhos foram realizados com a doação 
exclusiva e a implementação realizadas pela Fundação Onassis. 

No centro das atividades culturais da Fundação Onassis está o Centro Cultural 
Onassis, que, desde dezembro de 2010, apoia a criação artística grega, com produções 
e co-produções de teatro, dança, música, cinema, artes visuais, colaborações 
internacionais, mesas redondas, ações digitais e festivais. 

Ο πολιτισμός, η παιδεία, το περιβάλλον, η υγεία και η κοινωνική αλληλεγγύη είναι οι 

βασικές προτεραιότητες του Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», με τη δράση του να εκπηγάζει 

από την ανάγκη του εμπνευστή του να αναδειχθούν οι δυνατότητες μιας άλλης Ελλάδας, 

να απελευθερωθούν οι ζωτικές δυνάμεις της που μένουν κρυμμένες, ανεκμετάλλευτες και 

ημιφωτισμένες.

Ίδρυμα Ωναση: επικεντρο τησ αποστολησ του ηταν και θα παραμεινει 
για παντα ο ανθρωποσ

Επενδύοντας από το 1975 στους τομείς του πολιτισμού, της υγείας και της παιδείας, το 

Ίδρυμα Ωνάση δημιουργεί συνθήκες, αναζητά ιδέες και πυροδοτεί συζητήσεις που οδηγούν 

σε μια καλύτερη κοινωνία. 

Απελευθερώνοντας τις δυνάμεις και τα ταλέντα νέων ανθρώπων, έχει προσφέρει 

περισσότερες από 7.000 υποτροφίες σε φοιτητές και ερευνητές, για μεταπτυχιακές και 

διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ ενισχύει με συνέπεια την Ειδική 

Αγωγή. Ανέλαβε τη διαχείριση του Αρχείου Καβάφη, ώστε να διασφαλίσει την ελεύθερη 

πρόσβαση σε κοινό και ερευνητές. Συγκέντρωσε σπάνιες συλλογές και εκδόσεις βιβλίων στην 

Ωνάσειο Βιβλιοθήκη. Κατασκεύασε και δώρισε στο ελληνικό Δημόσιο το πρότυπο Ωνάσειο 

Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ωκκ) και συνεχίζει το κοινωφελές έργο στην υγεία με το Ωνάσειο 

Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο (ωεμεκ), απαντώντας σε μια επείγουσα ανάγκη της κοινωνίας 

για την ανάπτυξη του τομέα των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα. Ανέλαβε, μετά από πρόσκληση 

της πολιτείας, την αναβάθμιση του φωτισμού της Ακρόπολης και την κατασκευή ενός νέου 

σύγχρονου ανελκυστήρα και δύο νέων διαδρομών ΑμεΑ, ώστε η Ακρόπολη να είναι πιο φωτεινή 

και προσβάσιμη σε όλους. Τα έργα πραγματοποιήθηκαν σε αποκλειστική δωρεά και υλοποίηση 

του Ιδρύματος Ωνάση. 

Στον πυρήνα της πολιτιστικής δράσης του Ιδρύματος Ωνάση βρίσκεται η Στέγη που, από 

τον Δεκέμβριο του 2010, στηρίζει την ελληνική καλλιτεχνική δημιουργία, με παραγωγές και 

συμπαραγωγές θεάτρου, χορού, μουσικής, κινηματογράφου, εικαστικών, διεθνείς συνεργασίες, 

ανοιχτές συζητήσεις, ψηφιακές δράσεις και φεστιβάλ. 
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Destacando a importância da arte contemporânea e do pensamento, a Fundação 
Onassis está realizando eventos e iniciando discussões tanto no centro de Atenas como 
nos eua, através da programação artística da Onassis usa (Nova York & Los Angeles).  
A Fundação Onassis acredita em cidadãos ativos com ideias ousadas e sonhos otimistas, 
abraçando processo, pesquisa, estudo, experimentação, mas também liberdade, 
democracia e direitos humanos.

o edifício da fundação onassis: all we have is words.  
all we have is worlds.1

Desde 2010, quando iniciou sua operação, o Centro Cultural Onassis tornou-se um marco 

no mapa cultural de Atenas com ações que transcendem 

as fronteiras artísticas e as fronteiras geográficas. 

O Centro Cultural Onassis é sinônimo de arte sem fronteiras, experimentação 
artística, diálogo aberto que constrói pontes. Ele oferece o espaço –  material e digital 
– para jovens criadores gregos provarem que a cultura tem mais faces do que as quais 
estamos acostumados. Ao mesmo tempo, convida artistas estrangeiros a apresentarem 
seus próprios trabalhos – muitas vezes em estreia mundial. Performances teatrais e 
musicais, artes visuais e exposições, palestras e discussões com pioneiros em suas áreas 
são organizadas para se adequar à cultura da Fundação Onassis. Em outras palavras, 
colocar questões, estimular, oferecer ideias e inovações, derrubar os estereótipos. 
Especialmente no período da crise pandêmica, o Centro Cultural Onassis demonstrou 
sua capacidade de adaptação às necessidades da época, oferecendo conteúdo digital a 
seus “visitantes” através do Canal Onassis, o canal da Fundação Onassis no YouTube. 

Finalmente, mostrou que a liberdade de expressão e de acesso à cultura é um 
ato político. Aqui a arte encontra a ciência e a estética, para servir como um novo 
paradigma.

Αναδεικνύοντας τη σημασία της σύγχρονης τέχνης και σκέψης, το Ίδρυμα Ωνάση 

πραγματοποιεί δράσεις και ξεκινάει συζητήσεις τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην 

Αμερική, μέσα από τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό του Onassis usa (Νέα Υόρκη & Λος 

Άντζελες). Το Ίδρυμα Ωνάση πιστεύει στους ενεργούς πολίτες με τολμηρές ιδέες και αισιόδοξα 

όνειρα, αγκαλιάζοντας τη διαδικασία, την έρευνα, τη μελέτη, τον πειραματισμό, αλλά και την 

ελευθερία, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

στεγη του ιδρυματοσ ωναση: all we have is words.  
all we have is worlds.1

Από το 2010, όταν ξεκίνησε η λειτουργία της, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση έγινε τοπόσημο 

στον πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας με δράσεις που υπερβαίνουν 

τα καλλιτεχνικά όρια αλλά και τα γεωγραφικά σύνορα. 

Η Στέγη είναι συνώνυμο της τέχνης χωρίς σύνορα, του καλλιτεχνικού πειραματισμού, 

του ανοιχτού διαλόγου που χτίζει γέφυρες. Προσφέρει τον χώρο – υλικό και ψηφιακό – στους 

νέους Έλληνες δημιουργούς, για να αποδείξουν ότι ο πολιτισμός έχει περισσότερα πρόσωπα 

απ› όσα είχαμε συνηθίσει. Προσκαλεί ταυτόχρονα ξένους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τη δική 

τους δουλειά – συχνά σε παγκόσμια πρώτη εμφάνιση. Οι θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, 

τα εικαστικά και οι εκθέσεις, οι διαλέξεις και οι συζητήσεις, με πρωτοπόρους στον τομέα τους, 

οργανώνονται έτσι ώστε να ταιριάζουν στην κουλτούρα του Ιδρύματος Ωνάση. Να θέτουν, 

δηλαδή, ερωτήματα, να δίνουν ερεθίσματα, να προσφέρουν ιδέες και καινοτομίες, να ανατρέπουν 

στερεότυπα. Ειδικά στην περίοδο της πανδημικής κρίσης, η Στέγη απέδειξε την ικανότητά της να 

προσαρμόζεται στις ανάγκες της εποχής προσφέροντας ψηφιακό περιεχόμενο στους «επισκέπτες» 

της μέσα από το Onassis Channel, το κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο YouTube. 

Απέδειξε, τέλος, ότι η ελευθερία έκφρασης και πρόσβασης στον πολιτισμό είναι πράξη 

πολιτική. Εδώ η τέχνη συναντάει την επιστήμη και την αισθητική, για να λειτουργήσει τελικά 

ως νέο παράδειγμα.
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σημειωση

1  «Το μόνο που έχουμε είναι λέξεις. Το μόνο που έχουμε είναι κόσμοι.»

nota

1  “Tudo o que temos são palavras. Tudo o que temos são mundos.”

Πολιτιστικό Κέντρο Ωνάση 

του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. 

Ωνάσης, στη Νέα Υόρκη. 

© Τάκε Βίκυς, Μανχάταν, 2009.

Centro Cultural Onassis 

da Fundação Alexander S. 

Onassis, em Nova York.  

© Wikis Take, Manhattan, 2009.
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A FUNDAÇÃO STAVROS NIARCHOS NA GRÉCIA  
E NO MUNDO

Fundação Stavros Niarchos

Os aniversários são uma boa ocasião para se olhar o passado de nossa história, para 
celebrar os nossos progressos e as nossas realizações, e, acima de tudo, para revisitar 
os eventos com uma perspectiva mais clara. Tudo o que hoje tomamos por assegurado 
enquanto sociedade: independência, liberdade, uma identidade nacional única, 
nossas fronteiras, não existiam até 200 anos atrás. Entretanto, eles tiveram a ideia, uma 
visão ousada que uniu centenas de pessoas diversas. Pessoas que não se conheciam,  
de diferentes partes do planeta, gregos da diáspora, comerciantes e intelectuais, 
filelenos que participaram da Luta e sacrificaram suas vidas por nossa liberdade, cleftes 
e armatolos – “o fermento da liberdade”, como Makriyannis os havia descrito. Temos a 
sorte de ser – 200 anos após o início dessa luta, que por várias razões durou quase um 
século e meio – um Estado estável e democrático, membro da Família Europeia.

A celebração do 200º aniversário do início da Revolução Grega coincidiu com um 
aniversário nosso. O de 25 anos desde a inauguração da Fundação Stavros Niarchos. São 
25 anos de doações centradas no ser humano, divididas em nossas quatro principais 
áreas de atividade: arte e cultura, educação, saúde e esporte e bem-estar social.  
Ao longo destes anos, as necessidades mudam e adaptamos o nosso trabalho de acordo 
com o contexto, entretanto nossa filosofia permanece a mesma: criar mudanças 
positivas com benefícios multiplicadores para o maior número possível de pessoas. 
Com o dna grego, como o do nosso fundador, o falecido Stavros Niarchos, natural 
da Grécia, mas dotado de uma visão cosmopolita, desde 1996 apoiamos mais de 5.100 
doações em 135 países em todo o mundo. Doações que normalmente ocultam ideias 
com grande poder transformador, que não poderiam ser realizadas sem a cooperação 
de diferentes pessoas, dispostas a trabalhar arduamente e com dedicação, sacrificando 
seu tempo e sua energia, em prol de servir abnegadamente a seus semelhantes.  

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Οι επέτειοι αποτελούν μία καλή αφορμή για να ανατρέξουμε στην ιστορία μας, να γιορτάσουμε την 

πρόοδο και τα επιτεύγματά μας αλλά, κυρίως, να επαναπροσεγγίσουμε τα γεγονότα με πιο καθαρή 

ματιά. Όλα όσα εμείς σήμερα, ως κοινωνία, θεωρούμε δεδομένα: η ανεξαρτησία, η ελευθερία, η 

ενιαία εθνική ταυτότητα, τα σύνορά μας, μέχρι πριν από 200 χρόνια δεν υπήρχαν. Συγκρότησαν 

όμως την ιδέα, ένα όραμα παράτολμο, που ένωσε εκατοντάδες ετερόκλητους ανθρώπους. 

Ανθρώπους που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, από διαφορετικά σημεία του πλανήτη, Έλληνες της 

διασποράς, εμπόρους και διανοούμενους, φιλέλληνες που συμμετείχαν στον Αγώνα και θυσίασαν 

τη ζωή τους για την ελευθερία μας, κλέφτες και αρματολούς –  «η μαγιά της ελευθερίας», όπως 

τους είχε χαρακτηρίσει ο Μακρυγιάννης. Έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε 200 χρόνια μετά από 

το ξεκίνημα αυτού του αγώνα, που με διαφορετικούς τρόπους κράτησε σχεδόν ενάμιση αιώνα,  

σε ένα κράτος σταθερό, δημοκρατικό, μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας.

Ο εορτασμός των 200 χρόνων από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης συνέπεσε με 

μία επέτειο δική μας. Αυτή των 25 χρόνων από την ίδρυση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 

(ισν). 25 χρόνια προσφοράς με επίκεντρο τον άνθρωπο, στους τέσσερις βασικούς τομείς 

δραστηριοποίησής μας, στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας 

και του αθλητισμού, και της κοινωνικής πρόνοιας. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, οι εκάστοτε 

ανάγκες αλλάζουν και ανάλογα προσαρμόζουμε και το έργο μας, ωστόσο ο προσανατολισμός 

μας παραμένει διαχρονικά ο ίδιος: να δημιουργήσουμε θετικές αλλαγές με πολλαπλασιαστικά 

οφέλη για όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Με dna ελληνικό, καθώς ο Ιδρυτής μας, 

ο αείμνηστος Σταύρος Νιάρχος, είχε καταγωγή από την Ελλάδα αλλά με όραμα διεθνές, από το 

1996 μέχρι σήμερα, έχουμε υποστηρίξει περισσότερες από 5.100 δωρεές σε 135 χώρες του κόσμου. 

Δωρεές που συνήθως κρύβουν ιδέες με μεγάλη μεταμορφωτική δύναμη, που δεν θα μπορούσαν 

να υλοποιηθούν χωρίς τη συνεργασία διαφορετικών ανθρώπων, που είναι διατεθειμένοι να 

εργαστούν σκληρά και με αφοσίωση, θυσιάζοντας προσωπικό χρόνο και ενέργεια, με μοναδικό 

όφελος την ανιδιοτελή προσφορά στους συνανθρώπους τους.  



a revo
lu

ção
 grega d

e 1821: h
in

o
 à liberd

ad
e. 200 an

o
s d

a grécia m
o

d
ern

a
η

 ε
λλ

η
ν

ικ
η

 ε
π

αν
ασ

τα
ση

 τ
ο

υ 
18

21
: ο

 υ
μ

ν
ο

σ 
γι

α 
τη

ν
 ε

λε
υθ

ερ
ια

. τ
α 

20
0 

χρ
ο

ν
ια

 τ
η

σ 
συ

γχ
ρο

ν
η

σ 
ελ

λα
δα

σ

518 519

Nosso aniversário também coincidiu com um contexto excepcional, o 
pandêmico, que um dia também será registrado como histórico – contexto este gerador 
de medidas peculiares e igualmente urgentes, a serem tomadas simultaneamente em 
todo o mundo. Mantendo nosso foco, nós concentramos nossa atenção nas formas em 
que poderíamos ajudar. A Iniciativa de Ação Internacional covid-19 foi um esforço 
reflexivo para ajudar, tanto quanto pudemos, a enfrentar os efeitos da pandemia, 
apoiando organizações sem fins lucrativos para fornecer alimentos e bens de primeira 
necessidade, educação, apoio psicológico às pessoas e apoio financeiro às populações 
vulneráveis. Como parte dessa ação, apoiamos o trabalho dos Médicos Sem Fronteiras 
em vários países do mundo, incluindo o Brasil, para fornecer cuidados aos pacientes 
e cuidados paliativos. 

Essas duas circunstâncias, o 200º aniversário da Revolução Grega e a pandemia 
– observadas as restrições e medidas de proteção necessárias para controlar sua 
propagação –, nos levaram, como nação e indivíduos, a refletir e a repensar o conceito 
de liberdade. Na definição estreita da palavra, em nosso país, e em muitos países 
do mundo, somos livres. No entanto, em um momento em que o discurso público 
é frequentemente divisivo e as desigualdades sociais criam turbulência no sistema, 
a democracia, a liberdade, os direitos fundamentais do povo, precisam de exercício 
constante, vigilância e atenção. Muito do nosso trabalho está focado no fortalecimento 
da democracia, com doações que incentivam a participação cívica e o debate público. 
Como parte deste esforço, estamos apoiando a criação do Instituto Ágora da Fundação 
Stavros Niarchos (snf) na Universidade Johns Hopkins, inspirado na antiga Ágora, 
reunindo especialistas de áreas como ciência política, psicologia, filosofia e ética. 
Paralelamente, na mesma linha, organizamos, mensalmente, os Diálogos snf, 
que ajudam a promover e defender o debate criativo e público além das fronteiras 
geográficas. A criação do Centro Cultural da Fundação Stavros Niarchos (snfcc) em 
Atenas, nossa maior doação individual até o momento, é parte deste esforço para 
criar espaços abertos e públicos de expressão e cultura para todos, com o objetivo de 
promover a interação e a troca de ideias. 

Ampliando a definição de liberdade, pode-se perguntar quantas pessoas 
são realmente livres, mesmo em um país livre e democrático? Como pode-se ser 
essencialmente livre se não há acesso às necessidades primárias e essenciais? Se não 
há garantia do básico, como alimentação e abrigo, como ter acesso aos serviços de 
saúde, educação? Liberdade e acessibilidade são dois conceitos com um denominador 

H επέτειός μας συνέπεσε επίσης με μία ιδιαίτερη συγκυρία, της πανδημίας, που κάποτε 

θα καταγραφεί κι αυτή ως ιστορική, η οποία ανέδειξε μία σειρά από διαφορετικές και εξίσου 

επείγουσες ανάγκες, ταυτόχρονα, σε όλο τον κόσμο. Διατηρώντας τον προσανατολισμό μας, 

εστιάσαμε το ενδιαφέρον μας στους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε. 

Η Διεθνής Πρωτοβουλία Δράσης covid-19, συνολικού ύψους $100 εκατομμυρίων, ήταν μία 

αντανακλαστική προσπάθεια να βοηθήσουμε, όσο μπορούσαμε, στην αντιμετώπιση των 

συνεπειών της πανδημίας, υποστηρίζοντας μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για τη διασφάλιση 

σίτισης και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, την παροχή εκπαίδευσης, την ψυχολογική 

υποστήριξη ανθρώπων και την οικονομική στήριξη ευάλωτων πληθυσμών. Στο πλαίσιο αυτής 

της δράσης, ενισχύσαμε το έργο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα σε διάφορες χώρες του κόσμου, και 

μεταξύ άλλων στη Βραζιλία, για την παροχή περίθαλψης ασθενών και παρηγορητικής φροντίδας. 

Οι δύο αυτές συγκυρίες, της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και 

της πανδημίας, με τους απαραίτητους περιορισμούς και τα μέτρα προστασίας για τον έλεγχο 

της διάδοσης της, μας οδήγησαν, ως έθνος και μεμονωμένα, να προβληματιστούμε και να 

επανεξετάσουμε την έννοια της ελευθερίας. Με τον στενό ορισμό της λέξης, στη χώρα μας, και 

σε πολλές χώρες του κόσμου είμαστε ελεύθεροι. Ωστόσο, σε μια εποχή όπου ο δημόσιος λόγος 

είναι συχνά διχαστικός και οι κοινωνικές ανισότητες δημιουργούν αναταράξεις στο σύστημα, 

η δημοκρατία, η ελευθερία, τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων, χρειάζονται συνεχή 

άσκηση, εγρήγορση και επαγρύπνηση. Μεγάλο μέρος του έργου μας επικεντρώνεται στην 

ενίσχυση της δημοκρατίας, με δωρεές που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, 

καθώς και τον δημόσιο διάλογο. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, στηρίζουμε τη δημιουργία 

του Stavros Niarchos Foundation (snf) Agora Institute στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, 

με έμπνευση από την αρχαία Αγορά, συγκεντρώνοντας εμπειρογνώμονες από τομείς, όπως η 

πολιτική επιστήμη, η ψυχολογία, η φιλοσοφία και η ηθική. Παράλληλα, με το ίδιο σκεπτικό, 

οργανώνουμε, σε μηνιαία βάση, τους Διαλόγους του ισν, που συμβάλλουν στην προώθηση και 

προάσπιση του δημιουργικού, δημόσιου διαλόγου πέρα από γεωγραφικά όρια. Η δημιουργία 

του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (κπισν) στην Αθήνα, της μεγαλύτερης 

μεμονωμένης δωρεάς μας μέχρι σήμερα, εντάσσεται στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας για 

τη δημιουργία ανοιχτών, δημόσιων χώρων έκφρασης και πολιτισμού για όλους, με σκοπό την 

ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και την ανταλλαγής ιδεών. 

Διευρύνοντας τον ορισμό της ελευθερίας, μπορεί κανείς να διερωτηθεί πόσοι άνθρωποι 

είναι πραγματικά ελεύθεροι, ακόμη και σε μία ελεύθερη, δημοκρατική χώρα; Πώς μπορείς να 

είσαι ουσιαστικά ελεύθερος, εάν δεν έχεις καλύψει πρωταρχικές, ουσιαστικές ανάγκες; Εάν δεν 

έχεις διασφαλίσει τα βασικά, όπως τροφή και στέγη, ένα δυσκολεύεσαι να έχεις πρόσβαση σε 
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comum, o que torna a acessibilidade uma preocupação igual para nós, um parâmetro 
chave e crucial para apoiar doações. 

Nossa doação contínua da Health Initiative – que é a segunda maior doação na 
história da Fundação, após a construção do snfcc – está baseada no conceito de 
acessibilidade. Através da implementação de 17 projetos separados em toda a Grécia, 
mas também de significativas doações nos Estados Unidos e no resto do mundo, que 
elevam o número total de projetos para 25. Na Grécia, estamos colocando grande ênfase 
na construção de três novos hospitais, em Tessalônica, Komotini e Esparta, projetados 
por Renzo Piano, que serão os hospitais modelo do futuro em nível mundial. Nós nos 
esforçamos, na medida do possível, para contribuir para a promoção de cuidados e 
tratamentos médicos equitativos, universalmente acessíveis e de alta qualidade para 
todos, em tantas partes do país quanto possível. Neste esforço, estamos fazendo parceria 
com o setor público grego porque acreditamos que somente através de convênios entre 
os setores público e privado podemos alcançar os grandes objetivos, mudando o quadro 
geral para todos, e fazendo a diferença no cotidiano de cada indivíduo. Recentemente, 
a Iniciativa de Saúde expandiu-se para o campo da Saúde Mental. Com doações feitas 
a organizações na Grécia e nos eua, estamos tentando ajudar os cientistas a enfrentar 
os cada vez maiores problemas de saúde mental que  acometem pessoas desde muito 
jovens, independentemente do sexo, raça ou status socioeconômico. 

A Revolução Grega teve seus próprios heróis, tanto os que ficaram com seus 
nomes marcados na história, como tantos outros que nunca lemos ou ouvimos falar, 
perdidos em algum lugar nas páginas da história, e que nunca foram lembrados como 
mereciam. Apesar das circunstâncias de hoje serem completamente diferentes, há 
pessoas, heróis cotidianos, que lutam suas próprias batalhas para tornar melhor a vida 
de seus semelhantes. Em nossa história, estes são nossos heróis, milhares de pessoas e 
organizações sem fins lucrativos com as quais temos trabalhado de tempos em tempos. 
E seus nomes poderão nunca serem conhecidos, mas para nós eles merecem um 
capítulo a parte, especial. E com eles gostaríamos de fechar. Pois sem eles, a história 
não seria escrita.

υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευση; Η ελευθερία και η προσβασιμότητα είναι δύο έννοιες με κοινό 

παρονομαστή, με την προσβασιμότητα να μας απασχολεί εξίσου, ως βασική και καθοριστική 

παράμετρος για την υποστήριξη δωρεών. 

Η εν εξελίξει δωρεά μας Πρωτοβουλία για την Υγεία, η οποία αποτελεί τη δεύτερη 

μεγαλύτερη δωρεά στην ιστορία του Ιδρύματος, μετά από την κατασκευή του κπισν, έχει ως 

αφετηρία την έννοια της προσβασιμότητας. Μέσω της υλοποίησης 17 ξεχωριστών έργων σε 

όλη την Ελλάδα αλλά και σημαντικών δωρεών στην Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο που 

φτάνουν το σύνολο των έργων στα 25. Στην Ελλάδα, δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην κατασκευή 

τριών νέων νοσοκομείων, στη Θεσσαλονίκη, στην Κομοτηνή και στη Σπάρτη, σχεδιασμένα από 

τον Renzo Piano, που θα αποτελέσουν τα πρότυπα νοσοκομεία του μέλλοντος σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Προσπαθούμε, στο μέτρο του δυνατού, να συμβάλουμε στην προώθηση  δίκαιης, 

καθολικά προσβάσιμης και υψηλής ποιότητας ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης για όλους, σε 

όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία της χώρας. Σε αυτήν την προσπάθεια συμπράττουμε με το 

Ελληνικό Δημόσιο γιατί θεωρούμε πως μόνο μέσα από συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 

μπορούμε να πετύχουμε τους μεγάλους στόχους, να καταφέρουμε να αλλάξουμε τη μεγάλη 

εικόνα για όλους, μαζί με τη μικρή, την καθημερινότητα, κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. Πρόσφατα, 

η Πρωτοβουλία για την Υγεία διευρύνθηκε πρόσφατα και στον τομέα της Ψυχικής Υγείας. Με 

δωρεές που θα γίνουν σε Οργανισμούς στην Ελλάδα και στις ηπα προσπαθούμε να βοηθήσουμε 

τους επιστήμονες να αντιμετωπίσουν τα ολοένα και αυξανόμενα προβλήματα ψυχικής υγείας 

που παρουσιάζονται από πολύ μικρή ηλικία σε όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από φύλο, 

φυλή ή κοινωνικοοικονομική κατάσταση. 

Η Ελληνική Επανάσταση είχε τους δικούς της ήρωες, αυτούς που έμειναν στην ιστορία 

με τα ονόματά τους αλλά και τόσους ακόμη που δεν διαβάσαμε ή ακούσαμε ποτέ, που χάθηκαν 

κάπου στις σελίδες της ιστορίας και δεν μνημονεύτηκαν όπως τους αναλογούσε. Και μπορεί 

οι σημερινές συνθήκες να είναι εντελώς διαφορετικές, αλλά υπάρχουν άνθρωποι, καθημερινοί 

ήρωες, που δίνουν τις δικές τους μάχες για συνανθρώπους τους, για να κάνουν τη ζωή 

τους καλύτερη. Στη δική μας ιστορία, αυτοί είναι οι ήρωες μας, χιλιάδες άνθρωποι, από μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς, με τους οποίους έχουμε κατά καιρούς συνεργαστεί. Και μπορεί τα 

ονόματά τους να μην μαθευτούν ποτέ αλλά για εμάς αξίζουν ένα ξεχωριστό, ιδιαίτερο κεφάλαιο. 

Και με αυτούς θα θέλαμε να κλείσουμε. Γιατί χωρίς αυτούς η ιστορία δεν θα γραφόταν. 
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A MAGIA DE ODISSEAS ELYTIS

Agathi Georgiadou

Odisseas Elytis (pseudônimo literário de Odisseas Alepoudelis) nasceu em 1911 em 
Heraklion, Creta, em uma família de industriais de Lesbos. Cresceu em Atenas, onde 
sua família se estabeleceu desde 1914. Frequentou a escola particular Makris e teve 
como professores, entre outros, Ιωάννης Μιχαήλ Παναγιωτόπουλος / Ioannis Michalis 
Panagiotopoulos e Ιωάννης Κακριδής / Ioannis Kakridis. Em 1930, matriculou-se na 
Faculdade de Direito de Atenas, mas nunca concluiu seus estudos, pois já estava 
absorvido pela poesia desde 1929. Leu Kaváfis e Kariotakis, assim como Elyard, quem o 
colocou em contato com a poesia surrealista. Em 1935, associou-se estreitamente com 
Ανδρέας Εμπειρίκος / Andreas Embírikos e começou a publicar seus primeiros poemas 
na revista Νέα Γράμματα (“Novas Letras”). Em 1940-1941, foi convocado com a patente 
de segundo tenente na frente albanesa. As composições poéticas Άσμα Ηρωικό και 
Πένθιμο για το Χαμένο Ανθυπολοχαγό της Αλβανίας (“Canto Heróico e Fúnebre ao  Soldado 
Falecido da Albânia”, 1945) e Το Άξιον Εστί / “Louvado Seja” (1959) – que lhe valeu o 
Primeiro Prêmio Estatual de Poesia  (1960) –, foram o resultado do impacto emocional 
causado por essa experiência. Entre 1948 e 1951, viveu na Europa, principalmente em 
Paris, onde conheceu importantes poetas e artistas (A. Breton, P. Elyard, A. Camus, P. 
Picasso, Matisse, Chagall e Giacometti). Em 1979, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura 
da Academia Sueca. Morreu em Atenas em 1996.

Suas mais importantes coletâneas de poesias são: Προσανατολισμοί (“Orientações”, 
1940), Ήλιος ο Πρώτος (“O Primeiro Sol”, 1943), Έξι και μία τύψεις για τον ουρανό (“Seis e 
um regozijo para o céu”, 1960), Το Φωτόδεντρο και η Δέκατη τέταρτη ομορφιά (“A árvore 
da Luz e a décima quarta beleza”, 1971), Ήλιος ο Ηλιάτορας (“Hélios o Soberano”, 1971), 
Το μονόγραμμα (“O monograma”, 1971), Τα Ρω του Έρωτα (Os Papéis do amor, 1974), 
Μαρία Νεφέλη (“Maria Nefeli”, 1978), Τρία ποιήματα με σημαία ευκαιρίας (“Três poemas 
sob a bandeira da oportunidade”, 1982), Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου (“Diário de 
um abril invisível”, 1984), Ο Μικρός Ναυτίλος (“O Pequeno Marinheiro”, 1985), Ελεγεία 

Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ

Αγάθη Γεωργιάδου

Ο Οδυσσέας Ελύτης (φιλολογικό ψευδώνυμο του Οδυσσέα Αλεπουδέλη) γεννήθηκε το 1911 

στο Ηράκλειο της Κρήτης και ήταν γόνος οικογένειας βιομηχάνων από τη Λέσβο. Μεγάλωσε 

στην Αθήνα, όπου εγκαταστάθηκαν οικογενειακώς από το 1914. Φοίτησε στο ιδιωτικό σχολείο 

Μακρή και είχε ως δασκάλους, μεταξύ άλλων, τον Ιωάννη Μιχαήλ Παναγιωτόπουλο και τον 

Ιωάννη Κακριδή. Το 1930 γράφτηκε στη Νομική Σχολή Αθηνών, αλλά δεν ολοκλήρωσε ποτέ 

τις σπουδές του, αφού ήδη από το 1929 τον είχε απορροφήσει η ποίηση. Διάβαζε Καβάφη 

και Καρυωτάκη, καθώς και Ελυάρ, που τον έφερε σε επαφή με την υπερρεαλιστική ποίηση. 

Το 1935 συνδέθηκε στενά με τον Ανδρέας Εμπειρίκος και άρχισε να δημοσιεύει τα πρώτα 

του ποιήματα στο περιοδικό Νέα Γράμματα. Το 1940-1941 επιστρατεύτηκε με το βαθμό του 

ανθυπολοχαγού και πήγε στο μέτωπο της Αλβανίας. Απόρροια της ψυχικής έντασης που 

τού προκάλεσε η εμπειρία αυτή ήταν οι ποιητικές συνθέσεις Άσμα Ηρωικό και Πένθιμο για 

το Χαμένο Ανθυπολοχαγό της Αλβανίας (1945), Το Άξιον Εστί (1959), που του χάρισε το Α΄ 

Κρατικό Βραβείο ποίησης (1960). Από το 1948 ως το 1951 έζησε στην Ευρώπη, κυρίως στο 

Παρίσι, όπου γνωρίστηκε με σημαντικούς ποιητές και καλλιτέχνες (Α. Μπρετόν, Π. Ελυάρ, 

Α. Καμύ, Π. Πικάσο, Ματίς, Σαγκάλ και Τζιακομέτι). Το 1979 τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ 

Λογοτεχνίας της Σουηδικής Ακαδημίας. Πέθανε στην Αθήνα το 1996.

Οι σημαντικότερες ποιητικές συλλογές του είναι: Προσανατολισμοί (1940), Ήλιος ο 

Πρώτος (1943), Έξι και μία τύψεις για τον ουρανό (1960), Το Φωτόδεντρο και η Δέκατη τέταρτη 

ομορφιά (1971), Ήλιος ο Ηλιάτορας (1971), Το μονόγραμμα (1971), Τα Ρω του Έρωτα (1972), 

Τα Ετεροθαλή (1974), Μαρία Νεφέλη (1978), Τρία ποιήματα με σημαία ευκαιρίας (1982), 

Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου (1984), Ο Μικρός Ναυτίλος (1985), Ελεγεία της Οξώπετρας 

(1991), Δυτικά της Λύπης (1995), καθώς και οι μεταθανάτιες συλλογές 2χ7ε και Εκ του Πλησίον 

(1998). Δημοσίευσε επίσης μελέτες και δοκίμια, όπως Ανοιχτά Χαρτιά (1974), Η μαγεία του 

Παπαδιαμάντη (1976), Εν λευκώ (1992) κ.ά.
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της Οξώπετρας (“As Elegias de Oxopetra”, 1991), Δυτικά της Λύπης (“Oeste da tristeza”, 
1995); e as coleções póstumas 2χ7ε και Εκ του Πλησίον (“2x7 e as nas Proximidades”, 
1998). Também publicou estudos e ensaios, tais como Ανοιχτά Χαρτιά (“Cartas Abertas”, 
1974), Η μαγεία του Παπαδιαμάντη (“A magia de Papadiamantis”, 1976), Εν λευκώ (“Em 
branco”, 1992) etc.

Baseando-se no passado grego, sobretudo dos escritores, Makriyannis e 
Papadiamantis, e influenciado pela tradição popular e pela arte de Θεόφιλς / 
Theophilous e Παναγιώτης Ζωγράφος / Panagiotis Zographos, Elytis criou uma poesia 
distinta, renovada, juvenil, refrescante e dinâmica. Seus versos, especialmente em 
suas primeiras coleções de poesia, são cheios de luz e otimismo, refletindo a natureza 
da Grécia, o Mar Egeu, a tradição mítica e histórica gregas, a alegria de viver e de 
amar. Cada um de seus poemas é uma associação livre e inesperada de imagens, 
caracterizados por um humor lírico e sensualidade pagã. Suas novas metáforas, 
sua radical combinação de palavras, sua profunda harmonia, sua forma rígida e 
hermética, seu lirismo interior pungente, sua imaginação pictórica e seu rico senso 
de ritmo são impressionantes. Mais tarde, em suas coletâneas mais amadurecidas, 
penetrando em áreas mais profundas de seu ser, ele “aumentou a amplitude de seu 
humor”, como escreve Argyriou1, “seguindo uma linha quebrada que o levou tanto 
para cima (otimismo, alegria, euforia) quanto para baixo (modéstia, introspecção)”. 
Segundo Ioulita Iliopoulou2: “Os ecos do mar, a sombra da oliveira, a brancura da 
cal, as linhas simples, que têm as casas de veraneio e os pombais3’, o seixo e a folha 
da figueira, a aura do manjericão tornam-se os elementos fixos de seu alfabeto, sua 
matemática superior, os códigos, as chaves com as quais ele pode decifrar o mistério 
imutável da vida, o milagre da luz, a questão eternamente irrefutável da morte”.

Odisseas Elytis não é considerado pelos críticos como um verdadeiro surrealista, 
nem ele próprio aceitou, como pode ser visto em Ανοιχτά Χαρτιά (“Cartas abertas”). 
Somente em Ήλιο τον Πρώτο (“O Primeiro Sol”) ele se aproxima desta corrente.  
Em suas composições posteriores, especialmente as grandes, há uma estrutura rigorosa 
e um discurso disciplinado. Uma comparação de seus poemas das Προσανατολισμούς 
(“Orientações”) com a escrita automática dos Υψικαμίνου του Εμπειρίκου (“Caldeirão de 
Embirikós”) destacaria as seguintes diferenças: a linguagem de Elytis não é prosaica, 
mas rica e lírica. Em seus poemas há uma teia temática, uma rima, e uma sequência 
continuidade e uma alteração de silogismos. No entanto, ele toma emprestado muitos 
elementos do surrealismo, tais como o poder de sua imagem, a autonomia de suas 
palavras, a pontuação rudimentar e a apoteose dos sentidos. 

Με εφόδια από το ελληνικό παρελθόν, τον Μακρυγιάννη και τον Παπαδιαμάντη, και 

επηρεασμένος από τη λαϊκή παράδοση και την τέχνη του Θεόφιλου και του Παναγιώτη 

Ζωγράφου, ο Ελύτης δημιούργησε μια ποίηση ξεχωριστή, δροσερή, εφηβική, ανανεωτική 

και δυναμική. Οι στίχοι του, ιδίως στις πρώτες ποιητικές συλλογές του, είναι διάχυτοι από 

φως και αισιοδοξία κι αντανακλούν την ελληνική φύση, το Αιγαίο, τη μυθική και ιστορική 

ελληνική παράδοση, τη χαρά της ζωής και του έρωτα. Κάθε ποίημά του είναι ένας ελεύθερος 

και απροσδόκητος συνειρμός εικόνων που διακρίνονται από λυρική διάθεση και παγανιστικό 

αισθησιασμό. Εντυπωσιάζουν οι καινοφανείς μεταφορές του, ο ρηξικέλευθος συνδυασμός 

λέξεων, η βαθιά αρμονία, η αυστηρή και σφιχτοδεμένη μορφή, ο ρωμαλέος εσωτερικός 

λυρισμός του, η εικονοπλαστική του φαντασία και το πλούσιο αίσθημα ρυθμού. Αργότερα, 

στις ώριμες συλλογές του, διεισδύοντας σε βαθύτερες περιοχές του είναι του, «αύξησε το 

πλάτος των διαθέσεων του», όπως γράφει ο Αργυρίου1, «ακολουθώντας μια τεθλασμένη 

γραμμή που τον οδηγούσε τόσο προς τα επάνω (αισιοδοξία, χαρά, ευφορία) όσο και προς τα 

κάτω (μετριοπάθεια, αυτοσυγκέντρωση)». Σύμφωνα με την Ιουλίτα Ηλιοπούλου2 «Ο ρόχθος 

της θάλασσας, ο ίσκιος της ελιάς, η λευκότητα του ασβέστη, οι απλές γραμμές «πόχουν 

τα ξοχόσπιτα κι οι περιστεριώνες»3, το βότσαλο και το φύλλο της συκιάς, οι αύρες του 

βασιλικού γίνονται τα σταθερά στοιχεία της αλφαβήτας του, τα ανώτερα μαθηματικά του, 

οι κώδικες, τα κλειδιά με τα οποία μπορεί ν’ αποκρυπτογραφήσει το ακατάβλητο μυστήριο 

της ζωής, το θαύμα του φωτός, το παντοτινά αναπάντητο ερώτημα του θανάτου».

Ο Οδυσσέας Ελύτης δεν θεωρείται από τους κριτικούς ως γνήσιος υπερρεαλιστής, 

ούτε και ο ίδιος άλλωστε το δεχόταν, όπως φαίνεται από τα Ανοιχτά Χαρτιά. Μόνο στους 

Προσανατολισμούς και στον Ήλιο τον Πρώτο βρίσκεται πλησιέστερα στο ρεύμα αυτό. Στις 

κατοπινές συνθέσεις του, ιδιαίτερα τις μεγάλες, υπάρχει αυστηρή δομή και πειθαρχημένος 

λόγος. Μια σύγκριση των ποιημάτων του από τους Προσανατολισμούς με την αυτοματική 

γραφή της Υψικαμίνου του Εμπειρίκου, θα αναδείκνυε τις εξής διαφορές: Η γλώσσα του 

Ελύτη δεν είναι πεζολογική, αλλά πλούσια και λυρική. Στα ποιήματά του υπάρχει κάποιος 

θεματικός ιστός, ειρμός και νοηματική αλληλουχία. Παρόλα αυτά, από τον υπερρεαλισμό 

δανείζεται πολλά στοιχεία, όπως είναι η δύναμη των εικόνων του, η αυτονομία των λέξεων 

του, η υποτυπώδης στίξη και η αποθέωση των αισθήσεων. 

Ιδίως η συλλογή Ήλιος ο Πρώτος εκφράζει τη δυναμική σχέση του Ελύτη με τη φύση, 

αυτή την «αδιάκοπη αισθητική και αισθησιακή συναλλαγή»4 μαζί της, που εμφανίζει σε όλες 

τις συλλογές του. Όπως γράφει ο Καραντώνης, η ελληνική φύση είναι οργανικό στοιχείο 
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Especialmente a coletânea Ήλιος ο Ηλιάτορας (“Hélios o Soberano”) expressa 
a relação dinâmica de Elytis com a natureza, esta “transação estética e sensual 
ininterrupta”4 com ela, que ele exibe em todas as suas coletâneas. Como Karantonis 
escreve, a natureza grega é um elemento orgânico na poesia de Elytis, uma existência 
ontológica. Trata-se de um conjunto de fenômenos que são caracterizados por um 
movimento perpétuo. Os estudiosos mais jovens procuram as fontes de Elytis para 
a humanização da natureza nas árvores antropomorfizadas da tradição folclórica e 
literária grega e na arte surrealista, bem como a influência exercida sobre Elytis pelo 
mundo maravilhoso da Disney, o mundo dos contos de fadas, o mundo dos sonhos 
de fantasia, da ingenuidade infantil com a natureza personificada, especialmente as 
árvores. A “animação” (humanização) do mundo natural e a reconstituição de uma 
visão otimista da realidade são elementos chave em sua poesia, e visam reconciliar o 
homem com a natureza e retorno a uma visão mais otimista das coisas com a pureza 
e inocência das crianças.

Em Άξιον Εστί (“Louvado Seja”, 1959), Elytis conseguiu combinar harmoniosamente 
natureza e tradição gregas com a história. O título Άξιον Εστί vem do Hino Epitáfio da 
Sexta-Feira Santa (“Άξιον εστί μεγαλύνειν σε τον Ζωοδότην” / “Louvado Seja te glorificar, 
Fonte de Vida”), mas é também o nome de um ícone da Virgem Maria no Monte Athos. 
Este poema composicional pertence ao movimento modernista e não ao movimento 
vanguardista, pois nele o poeta aplica uma forma estritamente organizada e uma 
estrutura disciplinada, trabalhando no esquema da liturgia bizantina. Ele se move 
firmemente na tradição e agrupa uma grande parte da língua grega, desde a língua 
comum bizantina, Erotokritos, passando pelas canções folclóricas até Makriyannis, 
Solomós, Kalvos, Palamás e Sikelianós.

Este poema sintético tem uma substância triádica e está dividida em três partes: 
“Gênesis”, “Paixão” e “Louvor”. A primeira parte (“Gênesis”) consiste em sete Hinos, 
– correspondentes aos sete dias da criação do mundo (a terra, o mar, as plantas, os 
animais, a língua grega), e retrata o nascimento do poeta junto com a criação do mundo. 
A segunda parte (“A Paixão”), consiste em Salmos, Odes (cânticos) e Leituras (na figura: 
ΨΨ ΩΑΩ ΩΑΩ ΩΑΩ ΨΨ ΨΨ). Cada seção contém seis Salmos, doze Odes e seis Leituras. 
Seus temas são traçados a partir da frente albanesa, da Ocupação e da Guerra Civil.  
A terceira parte (“Louvor”) é uma glorificação de todos os elementos efêmeros que 
compõem a mitologia pessoal do poeta. Também é dividida em três partes simétricas, 
seguindo a forma da capela-mor da igreja: a primeira é idêntica à terceira, enquanto a 
parte central é maior. 

στην ποίηση του Ελύτη, ύπαρξη οντολογική. Αποτελεί ένα σύνολο φαινόμενων που έχουν 

ως χαρακτηριστικό γνώρισμά τους την αέναη κίνηση. Τα φυσικά στοιχεία έχουν ανθρώπινες 

ιδιότητες, συμπλέκονται με τους ανθρώπους. Νεότεροι μελετητές αναζητούν τις πηγές του 

Ελύτη ως προς τον εξανθρωπισμό της φύσης στα ανθρωποποιημένα δέντρα της ελληνικής 

λαϊκής και λογοτεχνικής παράδοσης και της υπερρεαλιστικής τέχνης, καθώς και στην 

επίδραση που άσκησε στον Ελύτη ο θαυμαστός κόσμος του Disney, ο παραμυθένιος, 

ονειρικός κόσμος της φαντασίας, της παιδικής αφέλειας με την προσωποποιημένη φύση, 

ιδίως τα δέντρα. Η «εμψύχωση» (εξανθρωπισμός) του φυσικού κόσμου και η ανασύνθεση 

μιας αισιόδοξης όψης της πραγματικότητας αποτελούν βασικά στοιχεία στην ποίησή του 

και έχουν ως στόχο τη συμφιλίωση του ανθρώπου με τη φύση και την επιστροφή σε μια πιο 

αισιόδοξη θεώρηση των πραγμάτων με την αγνότητα και την αθωότητα των παιδιών.

Στο Άξιον Εστί (1959) ο Ελύτης πέτυχε να συνταιριάσει αρμονικά την ελληνική φύση 

και παράδοση με την ιστορία. Ο τίτλος Άξιον Εστί προέρχεται από τον επιτάφιο ύμνο της 

Μεγάλης Παρασκευής («Άξιον εστί μεγαλύνειν σε τον Ζωοδότην…»), είναι όμως και το 

όνομα μιας εικόνας της Παναγίας στο Άγιο Όρος. Το συνθετικό αυτό ποίημα εντάσσεται 

στο ρεύμα του μοντερνισμού και όχι της πρωτοπορίας, γιατί σ’ αυτό ο ποιητής εφαρμόζει 

μια αυστηρά οργανωμένη μορφή και πειθαρχημένη δομή, που λειτουργεί στο σχήμα της 

βυζαντινής λειτουργίας. Κινείται σταθερά στην παράδοση και αποθησαυρίζει ένα μεγάλο 

μέρος της ελληνικής γλώσσας, από την κοινή βυζαντινή, τον Ερωτόκριτο, τα δημοτικά 

τραγούδια ως το Μακρυγιάννη, το Σολωμό, τον Κάλβο, τον Παλαμά και το Σικελιανό.

Η ποιητική σύνθεση έχει τριαδική υπόσταση και διαιρείται σε τρία μέρη: «Η Γένεσις», 

«Τα Πάθη», «Δοξαστικόν». Το πρώτο μέρος («Η Γένεσις») αποτελείται από επτά Ύμνους, 

που αντιστοιχούν στις επτά μέρες της δημιουργίας του κόσμου (της γης, της θάλασσας, 

των φυτών, των ζώων, της ελληνικής γλώσσας), και απεικονίζει τη γέννηση του ποιητή 

παράλληλα με τη δημιουργία του κόσμου. Το δεύτερο μέρος («Τα Πάθη»), αποτελείται 

από Ψαλμούς, Ωδές (άσματα) και Αναγνώσματα (στο σχήμα: ΨΨ ΩΑΩ ΨΨ ΩΑΩ ΨΨ), που 

συγκροτούν τρεις ενότητες. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει έξι Ψαλμούς, δώδεκα Ωδές και έξι 

Αναγνώσματα. Τα θέματά τους αντλούνται από το Αλβανικό μέτωπο, την Κατοχή και τον 

Εμφύλιο. Το τρίτο μέρος («Δοξαστικόν») είναι η εξύμνηση όλων των εφήμερων στοιχείων 

που συγκροτούν την προσωπική μυθολογία του ποιητή. Είναι και αυτό χωρισμένο σε τρία 

συμμετρικά μέρη, που ακολουθούν το σχήμα του τέμπλου της εκκλησίας: το πρώτο είναι 

πανομοιότυπο με το τρίτο, ενώ το κεντρικό έχει μεγαλύτερη έκταση. 
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Elytis é até mesmo um poeta erótico, no sentido ontológico do amor, como a 
força fundamental que transforma a vida, como a beleza que renova o mundo: às 
vezes melancólico e inatingível, como em Μονόγραμμα (“Monograma”); às vezes 
radiante e explosivo, como nas Προσανατολισμούς (“Orientações”); às vezes entrelaçado 
com o mistério da vida e da morte, como nos Ta Ρω του Έρωτα (“Os Erres do Amor”);  
e às vezes como fonte de autoconhecimento, como em Έξι και μία τύψεις για τον ουρανό  
(“Seis e um regozijo para o céu”), Λακωνικόν (“Lacônico”):

A miséria da Morte me incendiou tanto que o meu brilho 

voltou ao sol.

Agora eu estou caído na composição perfeita da 

pedra e do éter,

Bem, aquele que eu procurava,  e u  s o u .

Ó verão de linho, outono sábio, 

Inverno mínimo,

a vida desgasta o óbolo da folha de oliveira

E na noite dos irracionais com um pequeno grilo

avalia de novo a legalidade do Inesperado. 

Em geral, a poesia de Odisseas Elytis é poesia de luz, que, no entanto, pressupõe 
a escuridão como uma entidade arquetípica5 . Na superfície de seus poemas estão 
o amor, o sol, o vigor, a vitalidade, os mares e a terra. Contudo, em seu substrato 
está a escuridão. Em suas coleções juvenis, a luz se opõe e combate a escuridão; nas 
intermediárias, coexiste com ela em perfeito equilíbrio, enquanto em seu trabalho 
tardio prevalece a escuridão, como símbolo da morte, sem nunca, no entanto, 
neutralizar completamente a luz. E esta é a magia de Elytis. 

Ο Ελύτης είναι ακόμα και ερωτικός ποιητής, με την οντολογική έννοια του έρωτα, 

ως η θεμελιώδης δύναμη που μετασχηματίζει τη ζωή, ως η ομορφιά που ανανεώνει τον 

κόσμο: πότε είναι μελαγχολικός κι ανέφικτος, όπως στο Μονόγραμμα, πότε λαμπερός και 

εκρηκτικός, όπως στους Προσανατολισμούς, πότε συνυφασμένος με το μυστήριο της ζωής 

και του θανάτου, όπως στα Ta Ρω του Έρωτα και πότε ως πηγή αυτογνωσίας,  όπως στις  

Έξι και μία τύψεις για τον ουρανό, («Λακωνικόν»):

O καημός του θανάτου τόσο με πυρπόλησε, που η λάμψη

μου επέστρεψε στον ήλιο.

\Kείνος με πέμπει τώρα μέσα στην τέλεια σύνταξη της 

πέτρας και του αιθέρος,

Λοιπόν, αυτός που γύρευα,  ε ί μ α ι .

Ω λινό καλοκαίρι, συνετό φθινόπωρο, 

Xειμώνα ελάχιστε, 

H ζωή καταβάλλει τον οβολό του φύλλου της ελιάς

Kαι στη νύχτα μέσα των αφρόνων μ’ ένα μικρό τριζόνι

κατακυρώνει πάλι το νόμιμο του Aνέλπιστου.

Συνολικά, η ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη είναι ποίηση του φωτός, το οποίο, όμως, 
προϋποθέτει το σκοτάδι ως αρχετυπική οντότητα5. Στην επιφάνεια των ποιημάτων του είναι 
ο έρωτας, ο ήλιος, το σφρίγος, η ρέμβη, οι θάλασσες κι οι στεριές. Στο υπόστρωμά της, 
όμως, βρίσκεται το μαύρο. Στις νεανικές συλλογές του, το φως αντιμάχεται το μαύρο και το 
καταπολεμά, στις ενδιάμεσες συνυπάρχει με αυτό σε απόλυτη ισορροπία, ενώ στην όψιμη 
δημιουργία του το σκότος, ως σύμβολο του θανάτου, υπερισχύει, χωρίς ποτέ, ωστόσο, να 
εξουδετερώνει πλήρως το φως. Κι αυτό είναι η μαγεία του Ελύτη.
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KONSTANTINOS DOXIADIS – URBANISTA

Ione Manzali

Konstantinos Apostolou Doxiadis, Κωνσταντίνος Απόστολος Δοξιάδης (Asenovgrad, 

14 de maio de 1913 — Atenas, 28 de junho de 1975) foi um dos mais importantes 

profissionais tanto da teoria quanto da prática do planejamento urbano grego 

e internacional do século xx. Sua atuação estendeu-se por trinta e sete anos 

através da Europa, Ásia, África, América Latina e Estados Unidos, destacando-se  

o plano diretor de Islamabad, o projeto para o desenvolvimento urbano de 

Detroit, o plano diretor do Rio de Janeiro, o projeto de Aspra Spitiana na Grécia, 

e a Universidade do Punjab. A Doxidiadis Associates atuou em dezenas de países até 1974. 

Diplomado pelo Instituto Tecnológico de Atenas em 1935, recebeu seu 

doutoramento no ano seguinte na Alemanha. Foi nomeado chefe de planejamento 

do Departamento de Planejamento da Area Metropolitana de Atenas em 1937.  

Nesse mesmo ano publica o primeiro estudo de sua importante e inovadora pesquisa 

interdisciplinária, que conectou dados sociais e econômicos com fatores do meio-

ambiente das antigas cidades gregas. Mais tarde, esse estudo é por ele aprofundado e 

publicado em vinte e quatro volumes.

Doxiadis participou da luta contra o fascismo italiano e contra a ocupação  

Nacional-Socialista de 1941 a 1944 como parte de um notável grupo de resistência.  

Liderou a discussão sobre as novas bases urbanísticas da Grécia do pós-Guerra, 

ocupando vários postos de comando na reconstrução ocorrida de 1945 até 1950, inclusive 

administrando os recursos do Plano Marshall na Grécia. Deixa, então, seu país, 

mudando-se para a Austrália, onde permanece por dois anos, após ver derrotadas suas 

propostas descentralizantes, que priorizavam o desenvolvimento da cidades do interior.  

Ao retornar à Grécia, inaugura seu escritório Doxiadis Associates, juntamente com 

mais quatro sócios. Instalam-se em um prédio de oito andares projetado por Doxiadis,  

e de lá desenvolvem uma extensa produção de projetos urbanísticos e de arquitetura 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

Ιόνε Μανζάλι

Ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης του Αποστόλου (Ασένοβγκραντ, 14 Μαΐου 1913 – Αθήνα,28 Ιουνίου 

1975) ήταν ένας εκ των σημαντικότερων επαγγελματιών του αστικού σχεδιασμού τον 20ό αιώνα, 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Η δράση του 

εκτείνεται στη διάρκεια τριάντα επτά ετών στην Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική, τη Λατινική 

Αμερική και τις ηπα, με σχέδια όπως αυτό για το Ισλαμαμπάντ, της αστικής ανάπτυξης 

του Ντιτρόιτ, το σχέδιο του Ρίο ντε Τζανέιρο, των Άσπρων Σπιτιών στην Ελλάδα και του 

Πανεπιστημίου του Πουντζάμπ να ξεχωρίζουν.Το Τεχνικό Γραφείο Δοξιάδη δρούσε σε δεκάδες 

χώρες, μέχρι το 1974.

Έχοντας λάβει το πτυχίο του από το Πολυτεχνείο Αθηνών το 1935, ο Δοξιάδης έλαβε και 

το διδακτορικό του τίτλο τον επόμενο χρόνο στη Γερμανία. Ορίστηκε διευθυντής σχεδιασμού 

της Αρχής Αστικού Σχεδιασμού της ευρύτερης πόλης των Αθηνών το 1937. Το ίδιο έτος 

δημοσίευσε την πρώτη μελέτη της σημαντικής και πρωτοποριακής διεπιστημονικής έρευνάς 

του, που συνδύαζε κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα με περιβαλλοντικούς παράγοντες που 

επικρατούσαν στις αρχαίες ελληνικές πόλεις.  Αργότερα, αυτή η μελέτη εμπλουτίστηκε και 

δημοσιεύθηκε από τον ίδιο σε 24 τόμους.

Ο Δοξιάδης έλαβε μέρος στον αγώνα κατά του ιταλικού φασισμού και της 

εθνικοσοσιαλιστικής κατοχής από το 1941 μέχρι το 1944, ως μέλος μιας σημαντικής ομάδας 

αντίστασης. Ηγείτο της συζήτησης περί νέων πολεοδομικών βάσεων της μεταπολεμικής 

Ελλάδας, κατέχοντας διάφορες διοικητικές θέσεις, κατά την περίοδο ανοικοδόμησης, από το 

1945 μέχρι το 1950, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των πόρων του σχεδίου Marshall 

για την Ελλάδα. Έφυγε από την Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Αυστραλία, όπου παρέμεινε 

για δύο χρόνια, αφού προηγουμένως είδε να απορρίπτονται οι «αποκεντρωτικές» προτάσεις 

του, που έδιναν προτεραιότητα στην ανάπτυξη των πόλεων του εσωτερικού. Επιστρέφοντας 

στην Ελλάδα, εγκαινιάζει το γραφείο του, το Τεχνικό Γραφείο Δοξιάδη, μαζί με άλλους 4 

συνεργάτες. Εγκαθίστανται σε ένα κτίριο οκτώ ορόφων σχεδιασμένο από τον ίδιο το Δοξιάδη 

και από εκεί δημιουργούν, εκτός από έναν σημαντικό αριθμό άρθρων, βιβλίων, γραμμάτων, 
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dentro e fora da Grécia, além de um considerável conjunto de artigos, livros, cartas, 

memorando profissionais e notas de trabalho. Doxiadis inicia, nesse tempo, uma nova 

fase de sua carreira, propondo um novo ramo de saber especializado, que denomina 

Ekística, a “Ciência dos Assentamentos Humanos”. Antevendo a fusão das metrópolis 

num mundo integrado, a Ekística é voltada para essa cidade total do futuro, que via como 

inevitável, e que denominou Ecumenópolis. A Ekística é bastante influenciada pelas 

concepções de Patrick Geddes, “o pai do planejamento urbano”. Desse herdou, por um lado, 

problemas como o equivocado positivismo comtiano, a hierárquica teoria darwinista da 

evolução e o paralelo arbitrário entre cidade e sistemas biológicos, mas, por outro lado,  

as concepções de regionalismo, sustentabilidade na integração de cidade,  

campo e natureza, e a valorização da habitação vernacular tradicional. Coletando e 

coordenando dados de diferentes ciências, econômica, social, política e administrativa, 

juntamente com elementos estéticos e tecnológicos, a Ekística objetiva um novo e 

melhor modo para o habitat humano.

Evitando um confronto direto com a hegemonia do urbanismo moderno,  

do qual diferia, embora seguisse muitos dos conceitos, e frequentando os círculos 

dos profissionais mais prestigiosos dos estudos urbanos de sua época, Doxiadis 

organiza os Simpósios de Delos para o desenvolvimento da Ekística e como 

alternativa para os ciam – “Congresso Internacional de Arquitetura Moderna” 

(Congrès Internationaux d’Architecture Moderne). Tendo o Instituto Tecnológico  

de Atenas como base, as atas dos encontros eram publicadas no Ekistics Journal.  

O Ekistics Jornal, iniciado em 1957 pela Doxidiadis Associates, foi dirigido por Jacqueline 

Tyrwhitt por vinte e oito anos, e continua ativo, tornado um jornal acadêmico publicado 

pela ace – “Centro de Ekística de Atenas" (Athens Center of Ekistics  – ace).

O primeiro Simpósio de Delos, realizado em julho de 1963 a bordo de um 

barco que percorreu as ilhas gregas por dez dias, culmina na assinatura conjunta 

da Declaração de Delos. Reuniu notáveis especialistas, tais como Marshall McLuhan 

(filósofo da comunicação e tecnologia), Sigfried Giedion (historiador), Margaret 

Mead (antropóloga), Jonas Salk (cientista), Buckminster Fuller (engenheiro  

e designer), Kenzō Tange (arquiteto) e Arnold Toynbee (historiador). Os Simpósios 

de Delos repetiram-se, com diferentes participantes, até findarem-se em sua décima 

segunda edição em 1975.

επαγγελματικών υπομνημάτων και σημειώσεων,  και μια εκτενή παραγωγή πολεοδομικών 

και αρχιτεκτονικών έργων εντός και εκτός Ελλάδας. Εκείνη την εποχή, μια νέα περίοδος 

ξεκινά στην καριέρα του Δοξιάδη, με την πρόταση μιας νέας μορφής εξειδικευμένης γνώσης, 

που ο ίδιος ονομάζει Οικιστική, την «Επιστήμη των Ανθρώπινων Οικισμών». Προβλέποντας 

τη συνένωση των μητροπόλεων σε έναν ενοποιημένο κόσμο, η Οικιστική αναφέρεται σε 

αυτή την πόλη του μέλλοντος, την έλευση της οποίας έβλεπε ο ίδιος ως αναπόφευκτη, 

και την οποία ονόμασε Οικουμενόπολη. Η Οικιστική είναι αρκετά επηρεασμένη από τις 

ιδέες του Patrick Geddes, «πατέρα του αστικού σχεδιασμού», από τον οποίο η πρώτη 

κληρονόμησε αφενός προβλήματα όπως ο εσφαλμένος θετικισμός του August Comte,  

τη δαρβινική θεωρία της εξέλιξης και τον αυθαίρετο παραλληλισμό μεταξύ της πόλης και των 

βιολογικών συστημάτων, αλλά αφετέρου, και τις έννοιες της περιφερειοποίησης, της αειφορίας 

στην ενοποίηση της πόλης, της υπαίθρου και της φύσης και την ενίσχυση της παραδοσιακής 

τοπικής κατοικίας. Συλλέγοντας και συντονίζοντας δεδομένα από διάφορες επιστήμες,  

όπως των οικονομικών, της κοινωνικής, πολιτικής και διοικητικής επιστήμης, μαζί με αισθητικά 

και τεχνολογικά στοιχεία, η Οικιστική αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου και καλύτερου 

τρόπου ζωής για τους ανθρώπινους οικισμούς.

Αποφεύγοντας μια ευθεία αντιπαράθεση με την καθεστηκυΐα τάξη της σύγχρονης 

τότε πολεοδομίας, από την οποία διέφερε μεν αλλά της οποίας αρκετές ιδέες ταυτόχρονα 

ακολουθούσε, και συχνάζοντας σε κύκλους των πιο διακεκριμένων επαγγελματιών των 

πολεοδομικών σπουδών της εποχής του, ο Δοξιάδης διοργανώνει τα Συμπόσια της Δήλου για 

την ανάπτυξη της Οικιστικής, ως εναλλακτική λύση στα ciam (Διεθνή Συνέδρια Μοντέρνας 

Αρχιτεκτονικής). Τα πρακτικά της συνεδρίασης δημοσιεύονταν στο Περιοδικό Οικιστική.  

Το Περιοδικό Οικιστική, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1957 από το Τεχνικό Γραφείο 

Δοξιάδη, είχε ως επικεφαλής τη Jacqueline Tyrwhitt για είκοσι οκτώ χρόνια, μέχρι και το θάνατό 

της. Εξακολουθεί να κυκλοφορεί ακόμη ως ακαδημαϊκό περιοδικό πλέον, από το Αθηναϊκό 

Κέντρο Οικιστικής (ace).

Το πρώτο Συμπόσιο της Δήλου, που έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 1963 πάνω σε ένα πλοίο 

που περιόδευε στα ελληνικά νησιά για δέκα ημέρες, κορυφώνεται με την από κοινού υπογραφή 

της Διακήρυξης της Δήλου. Το Συμπόσιο έφερε κοντά αξιοσημείωτους ειδικούς, όπως το 

Marshall McLuhan (φιλόσοφο επικοινωνίας και τεχνολογίας), το Sigfried Giedion (ιστορικό),  

τη Margaret Mead (ανθρωπολόγο), το Jonas Salk (επιστήμονα), το Buckminster Fuller 

(μηχανικό και designer), τον Kenzō Tange (αρχιτέκτονα) και τον Arnold Toynbee (ιστορικό).  

Τα Συμπόσια της Δήλου συνέχισαν να διοργανώνονται, με διαφορετικούς κάθε φορά 

συμμετέχοντες, για ακόμη δώδεκα χρόνια μέχρι και το 1975.
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Nos anos 1960, Doxidiadis apresenta ao governo do Paquistão o seu plano 
diretor para Islamabad, que se tornou o seu mais conhecido trabalho. Afinado com 
os princípios Modernistas da época, Doxiadis prioriza o transporte rodoviário com 
grandes vias expressas atravessando a cidade. Dividiu-a em oito zonas, separando 
áreas residenciais, educacionais, comerciais, industriais, rurais, parques e áreas 
de preservação de vegetacão, além de um setor exclusivo para abrigar diplomatas.  
Ao relevar as condições e os hábitos locais, Doxiadis introduz importantes conceitos 
que flexibilizam as velhas diretrizes lançadas por Le Corbusier em 1933 na sua Carta  
de Atenas (Charte d’Athènes), que definiram o caráter formalmente rígido, controlador e 
segregador de populações do urbanismo moderno, baseado em um padrão de cidade 
imposto pelas burocracias estatais dos diferentes países.

O Plano Doxiadis para o Rio de Janeiro, tal como seu plano para Islamabad, parte 
de dados da realidade local para soluções específicas. Tomando o automóvel para  
o transporte privado e linhas de ônibus para o deslocamento das massas, previa 80 km 
de linhas de metrô além de 403 km de linhas expressas e mais 517 novas vias  para o 
rolamento de  veículos automotivos. Também conhecido como Plano Policromático, 
devido à divisão em cores das seis principais vias expressas de circulação viária 
integradas à cidade, as Linhas Vermelha, Azul, Marrom, Verde, Amarela e Lilás, 
o estudo de Doxidiades, encomendado pelo então governador Carlos Lacerda,  
que governou a cidade de 1960 à 1965, foi preparado em 1963 e publicado em 1965. 
Não foi porém executado devido ao contra-golpe militar ocorrido em março de 1964, 
seguido da perseguição dos militares contra Lacerda, que renuncia ao governo do 
estado da Guanabara nesse mesmo ano. O estado da Guanabara, cuja capital era o Rio 
de Janeiro, deixa de existir em 1975, quando a cidade passa a ser a capital do Estado 
do Rio de Janeiro (processo conhecido por “Fusão”). O Plano Doxiadis foi por décadas 
arquivado por falta de interesse das administrações posteriores, quando no início 
dos anos 1970 a primeira das vias expressas, a Linha Lilás, é construída. Ligando 
o bairro de Laranjeiras ao bairro de Santo Cristo por meio de uma série de viadutos,  
causou grande destruição no bairro histórico do Catumbi, desalojando parte dos 
moradores e produzindo um desolador vazio urbano. A Linha Verde teve alguns poucos 
trechos realizados em 1978, mesmo ano em que a Linha Vermelha, que liga a Zona Sul 
do Rio ao aeroporto e à Baixada Fluminense, teve o seu primeiro segmento inaugurado.  
A Linha Amarela, que liga a Baixada de Jacarepaguá à Ilha do Fundão saiu do papel para 
a realidade apenas em 1994, sendo os seus últimos trechos finalizados nos idos de 1997.

Τη δεκαετία του 1960, ο Δοξιάδης παρουσιάζει στην κυβέρνηση του Πακιστάν το βασικό 

σχέδιό του για το Ισλαμαμπάντ, το οποίο κατέληξε να είναι το πιο γνωστό του έργο. Εναρμονισμένο 

με τις αρχές του Μοντερνισμού εκείνης της εποχής, ο Δοξιάδης δίνει προτεραιότητα στην οδική 

μεταφορά, με οδούς ταχείας κυκλοφορίας που διασχίζουν την πόλη, την οποία χώρισε σε 

οκτώ ζώνες, διακρίνοντας τις περιοχές σε οικιστικές, εκπαιδευτικές, εμπορικές, βιομηχανικές, 

αγροτικές, σε πάρκα και σε περιοχές με βλάστηση. Προέβλεψε και τη δημιουργία ενός τομέα 

αποκλειστικά για τη διαμονή διπλωματών. Λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες και 

συνήθειες, ο Δοξιάδης εισάγει σημαντικές ιδέες που καθιστούν πιο «ευέλικτες» τις κατευθυντήριες 

γραμμές που έθεσε ο Le Corbusier το 1933 με τη Χάρτα των Αθηνών (Charte d’Athènes).  
Οι κατευθυντήριες γραμμές του τελευταίου είχαν καθορίσει τον τυπικά άκαμπτο, ελεγχόμενο και 

διαχωριστικό χαρακτήρα της σύγχρονης τότε πολεοδομίας, βασισμένο σε ένα μοναδικό μοντέλο 

πόλης, επιβληθέντος από τη γραφειοκρατία των διαφόρων κρατών. 

Το σχέδιο Δοξιάδη για το Ρίο ντε Τζανέιρο, όπως και το σχέδιό του για το Ισλαμαμπάντ, 

εκκινεί από δεδομένα της τοπικής πραγματικότητας και στοχεύει στην εύρεση εξειδικευμένων 

λύσεων. Παίρνοντας ως δεδομένη τη χρήση του αυτοκινήτου για ιδιωτικές-ατομικές μεταφορές 

και τις λεωφορειακές γραμμές για τη μαζική μετακίνηση, προέβλεψε 80 χιλιόμετρα γραμμών 

του μετρό, πέραν των 403 χιλιομέτρων ταχέων γραμμών και ακόμη 517 νέες γραμμές για την 

κυκλοφορία αυτοκινήτων. Επίσης γνωστό ως Πολυχρωματικό Σχέδιο λόγω της διαίρεσης σε 

χρώματα των έξι κεντρικών οδών οδικής κυκλοφορίας εντός της πόλης, την Κόκκινη, τη Μπλε, 

την Καφέ, την Πράσινη, την Κίτρινη και τη Λιλά Γραμμή, η μελέτη του Δοξιάδη, την οποία 

είχε ζητήσει ο τότε κυβερνήτης Carlos Lacerda, που από το 1960 έως το 1965, διενεργήθηκε 

το 1963 και δημοσιεύθηκε το 1965. Δεν πραγματοποιήθηκε, ωστόσο, λόγω του στρατιωτικού 

αντιπραξικοπήματος του Μαρτίου του 1964, του οποίου ακολούθησε η δίωξη του Lacerda 

στρατιωτικούς, ο οποίος παραιτήθηκε από την κυβέρνηση της Πολιτείας της Guanabara τον 

ίδιο χρόνο. Η πολιτεία της Guanabara, πρωτεύουσα της οποίας ήταν το Ρίο ντε Τζανέιρο, έπαψε 

να υφίσταται το 1975, όταν η πόλη του Ρίο ντε Τζανέιρο έγινε πρωτεύουσα της πολιτείας του  

Ρίο ντε Τζανέιρο (διαδικασία γνωστή ως «Συγχώνευση»).  Το σχέδιο Δοξιάδη είχε τεθεί στο 

αρχείο για δεκαετίες, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος των προηγούμενων διοικήσεων, όταν 

στην αρχή της δεκαετίας του 1970 κατασκευάζεται η πρώτη εκ των οδών ταχείας κυκλοφορίας,  

η Λιλά Γραμμή. Ενώνοντας τη συνοικία Laranjeiras με τη συνοικία Santo Cristo μέσω μιας 

σειράς οδογεφυρών, προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στην ιστορική συνοικία του Catumbi, 

εκτοπίζοντας μέρος των κατοίκων και δημιουργώντας ένα θλιβερό αστικό κενό. Μερικά τμήματα 

της Πράσινης Γραμμής κατασκευάστηκαν το 1978, τον ίδιο χρόνο που εγκαινιάστηκε το πρώτο 

τμήμα της Kόκκινης Γραμμής, που ενώνει το νότιο τμήμα του Ρίο ντε Τζανέιρο με το αεροδρόμιο 



a revo
lu

ção
 grega d

e 1821: h
in

o
 à liberd

ad
e. 200 an

o
s d

a grécia m
o

d
ern

a
η

 ε
λλ

η
ν

ικ
η

 ε
π

αν
ασ

τα
ση

 τ
ο

υ 
18

21
: ο

 υ
μ

ν
ο

σ 
γι

α 
τη

ν
 ε

λε
υθ

ερ
ια

. τ
α 

20
0 

χρ
ο

ν
ια

 τ
η

σ 
συ

γχ
ρο

ν
η

σ 
ελ

λα
δα

σ

538 539

Além da execução dessas partes do Plano Policromático, a visão de Carlos Lacerda 

de um Rio de Janeiro reestruturado para responder à perda do status de capital federal, 

com as consequências econômicas e estratégicas dessa mudança, e preparado para 

os imensos problemas trazidos pela crescente superpopulação urbana, que haviam 

sido tratados no plano diretor de Doxidiadis, não mais encontraram abrigo nas novas 

administrações do estado e do município.

Novos tempos trouxeram a noção de que as cidades não precisam de mais planos 

internacionais impostos de cima para baixo e de fora para dentro, além da desconfiança 

instalada nas populações sobre o novo mundo prometido pelas utopias autoritárias, 

os escândalos de corrupção nas grandes obras estatais e o custo humano e social 

das intervenções e demolições realizadas. A degradação do tecido urbano causada 

pelos planos centralizados, impulsionou as demandas por menos planejamento, 

menos intervenções, menos engenharia social e dirigismo estatal, menos destruição 

e relocamento de comunidades. Valorizando, ao contrário da tendência modernista, 

a beleza e a singularidade das antigas cidades, a vida de bairros, os edifícios de 

baixa elevação, os deslocamentos de pedestres, os modelos clássicos de habitação e 

a liberdade criativa da arquitetura popular, uma nova sensibilidade e um renovado 

modo de pensar as cidades a partir do final dos anos 1970, desde o chamado Novo 

Urbanismo, passou a questionar os métodos quantitativos, a excessiva serialização 

e industrialização e os dogmas funcionalistas do modelo único de habitação e de 

cidade. As populações e suas especificidades passaram ao primeiro plano, o que inclui 

a valorização das formas do passado histórico e das tradições locais, além de um maior 

respeito pela geografia e pelo meio ambiente.

Doxiadis é reconhecido como um pioneiro nessa crítica. Percebeu que o 

planejamento urbano moderno, baseado numa concepção grosseira, desumana e 

desconectada com a realidade das populações, não necessitava de reformas, mas sim de 

ser eliminado e substituído por uma nova ciência, a Ekística. A Ekística de Doxiadis foi, 

juntamente com os escritos incisivos de Lewis Mumford de 1938, a crítica dos arquitetos 

gregos Ioannis Despotopoulos e Giorgoss Candilis em 1940 e 1950, e a Fenomenologia 

Urbana de Jane Jacobs de 1960, dentre outros, uma teorização precursora desse nascente 

Novo Urbanismo.

και την Μπαισάντα Φλουμινένσε. H Κίτρινη Γραμμή, που ενώνει την Βaixada de Jacarepaguá με 

την Ilha do Fundão ξεκίνησε να γίνεται πράξη μόλις το 1994, με τα τελευταία τμήματά της να 

ολοκληρώνονται κατά το έτος 1997. 

Εκτός από την εκτέλεση αυτών των του πολυχρωματικού σχεδίου, το όραμα του Carlos 

Lacerda για ανοικοδόμηση του Ρίο ντε Τζανέιρο, ως απάντηση στην απώλεια του στάτους του 

ως ομοσπονδιακής πρωτεύουσας, με αντίστοιχες οικονομικές και στρατηγικές συνέπειες, και 

προετοιμασμένο για τα τεράστια προβλήματα που προκάλεσε ο ολοένα αυξανόμενος αστικός 

πληθυσμός, για τα οποία είχε μεριμνήσει το σχέδιο του Δοξιάδη, δεν είχε πλέον θέση στη νέα 

διοίκηση της Πολιτείας και της πόλης. 

Οι νέοι καιροί ενίσχυσαν και την άποψη ότι οι πόλεις δεν χρειάζονται περισσότερα διεθνή 

σχέδια, επιβαλλόμενα από και προς όλες τις κατευθύνσεις, μαζί με την έλλειψη εμπιστοσύνης 

που έδειχνε ο πληθυσμός απέναντι στο νέο κόσμο που υποσχόταν αυταρχικές ουτοπίες,  

τα σκάνδαλα διαφθοράς στα μεγάλα κρατικά έργα και το ανθρώπινο και κοινωνικό κόστος των 

παρεμβάσεων και των κατεδαφίσεων που λάμβαναν χώρα. Η υποβάθμιση του αστικού ιστού 

που προκλήθηκε από κεντρικά σχέδια, ενίσχυσε απαιτήσεις για λιγότερο σχεδιασμό, λιγότερες 

παρεμβάσεις, λιγότερη κοινωνική μηχανική και κρατική καθοδήγηση, λιγότερη καταστροφή 

και μετεγκατάσταση κοινοτήτων. Δίνοντας αξία, σε αντίθεση με τη μοντερνιστική τάση, στην 

ομορφιά και τη μοναδικότητα των παλαιών πόλεων, τη ζωή των συνοικιών, τα χαμηλά κτίρια, 

τις μετακινήσεις πεζών, τους κλασικούς τύπους κατοικιών και τη δημιουργική ελευθερία της 

λαϊκής αρχιτεκτονικής, μια νέα ευαισθησία και ένας ανανεωμένος τρόπος σκέψης ως προς 

τις πόλεις, από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, μέχρι τον επονομαζόμενο Νέο Ουρμπανισμό, 

αμφισβήτησαν τις ποσοτικές μεθόδους, την υπερβολική σειριοποίηση και βιομηχανοποίηση 

και τα λειτουργικά δόγματα περί κατοικίας και πόλης. Οι πληθυσμοί και τα ιδιαίτερα στοιχεία 

τους πέρασαν σε πρώτο πλάνο, που έδινε αξία στις δομές του ιστορικού παρελθόντος και των 

τοπικών παραδόσεων, πέρα από έναν μεγαλύτερο σεβασμό για τη γεωγραφία και το φυσικό 

περιβάλλον.

Ο Δοξιάδης έχει αναγνωριστεί ως πρωτοπόρος υπό αυτή την άποψη. Αντελήφθη ότι 

ο σύγχρονος αστικός σχεδιασμός, βασισμένος σε μια «χονδροειδή» αντίληψη, απάνθρωπη 

και αποσυνδεδεμένη από την πραγματικότητα που βίωναν οι πληθυσμοί, δε χρειαζόταν 

μεταρρυθμίσεις αλλά έπρεπε να εξαλειφθεί εξ’ ολοκλήρου και να αντικατασταθεί από μια νέα 

επιστήμη, την Οικιστική. Η Οικιστική του Δοξιάδη υπήρξε μαζί με τα δεικτικά  γραπτά του 

Lewis Mumford το 1938, την κριτική των ελλήνων αρχιτεκτόνων Ιωάννη Δεσποτόπουλου 

και Γεωργίου Κανδύλη το 1940 και το 1950, και αυτή της Jane Jacobs το 1960, μεταξύ άλλων,  

μια θεωρητικοποίηση-«πρόδρομος» αυτού του ανατέλλοντος Νέου Ουρμπανισμού. 
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A Associação Konstantinos A. Doxidiadis Archives, fundada em 1966, dedica-
se à preservação e difusão de seu importante legado. É sustentada pela Fundação 
Konstantinos e Emma Doxidiadis, e abrigada no Museu Benaki de Atenas. Os arquivos 
podem na sua maioria ser acessados online e estão atualmente abertos para acadêmicos, 
profissionais e o para o público em geral.

Κωνσταντίνος Δοξιάδης.

Φωτογραφία: Αρχείο Κωνσταντίνου Α. Δοξιάδη /  

© Ίδρυμα Κωνσταντίνου και Εμμάς Δοξιάδη.

Konstantinos Doxiadis.

Fotografia: Arquivo de Konstantinos A. Doxiadis /  

© Fundação Konstantinos e Emmas Doxiadis.

Η Ένωση Αρχείο Κωνσταντίνου Α. Δοξιάδη, ιδρυθείσα το 1966, αποσκοπεί στη διατήρηση 

και μετάδοση της σημαντικής κληρονομιάς του. Υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Κωνσταντίνου 

και Δοξιάδη και στεγάζεται στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα. Τα αρχεία στην πλειοψηφία 

τους , είναι προσβάσιμα και ηλεκτρονικά και είναι διαθέσιμα σε ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες 

και το ευρύ κοινό εν γένει. 
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CORNÉLIUS CASTORIADIS

Táki Athanássio Cordás

Um dos mais brilhantes e multifacetados intelectuais do século xx, Cornélius 
Castoriadis foi filósofo, pensador político, crítico social, psicanalista, socialista não 
marxista e economista, desempenhando com excelência todos os papéis ao longo da 
vida. Castoriadis nasceu em  Constantinopla, atual Istambul, em 11 de março de 1922. 
Sua família, que à época morava no Pera Palace Hotel, apressadamente mudara-se 
para Atenas em julho, apenas um mês antes da derrocada final da Grécia na “Guerra 
Greco-Turca” ou “Μεγάλη Καταστροφή”.

Em suas memórias familiares, Castoriadis lembra-se de um pai ambíguo, que 
desde cedo deu-lhe um exemplo de paixão política em defesa da democracia, mas em 
contra partida era autoritário e severo por exigir-lhe, por exemplo, a leitura de textos 
clássicos como a Apologia de Sócrates de Platão ou a Oração Fúnebre de Péricles pela 
manhã, antes do pequeno Cornélius ir à escola. Este pai,  Καίσαρας Καστοριάδης / César 
Castoriadis contraiu sífilis em suas andanças extra-conjugais, transmitindo a doença 
à sua esposa. Em 1938, Σοφία Καστοριάδη / Sofia Castoriadi, da família Παπαχελά / 
“Papachela”, sofreu uma morte dolorosa, aparentemente durante a  fase terciária da 
sífilis, que acomete o sistema nervoso central, para além de outros órgãos. Aqueles 
que a conheceram, lembram-se dela como uma das mulheres mais belas e sensíveis 
de Atenas. Como efeito de uma dor profunda, imediatamente após a morte da mãe, 
Castoriadis tem uma alopecia generalizada (dita universal), quando lhe caem todos os 
cabelos e os pelos do corpo.

No mesmo ano, brilhante aluno no liceu, tornou-se um membro do núcleo 
da Juventude Comunista de Atenas (Κομουνιστικής Νεολαίας Αθήνας) em sua escola, 
no contexto marcado pela ditadura do general Ioannis Metaxás, quando era um 
grande perigo ser esquerdista. Em 1941, filia-se ao Partido Comunista Grego (kke – 
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας), para abandoná-lo aproximadamente pouco depois de 
um ano, aderindo à organização trotskista liderada por Σπύρου Στίνα / Spiros Stina.

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

Τάκης Αθανασίου Κορδάς

Ένας από τους πιο ευφυείς και πολύπλευρους διανοούμενους του 20ου αιώνα, ο Κορνήλιος 

Καστοριάδης ήταν φιλόσοφος, πολιτικός διανοούμενος, κριτικός της κοινωνίας, ψυχαναλυτής, 

μαρξιστής, αλλά και μη μαρξιστής σοσιαλιστής, καθώς και οικονομολόγος, ασκώντας με 

αριστεία όλες τις παραπάνω ιδιότητες κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ο Καστοριάδης γεννήθηκε 

στην Κωνσταντινούπολη, στις 11 Μαρτίου 1922, από όπου η οικογένειά του που κατοικούσε στο 

ξενοδοχείο Pera Palace αναγκάστηκε εσπευσμένα να μετακομίσει, τον Ιούλιο, στην Αθήνα, ένα 

μόλις μήνα μετά την ήττα της Ελλάδας στον ελληνοτουρκικό πόλεμο που έμεινε γνωστός ως η 

«Μεγάλη Καταστροφή».

Στα προσωπικά του απομνημονεύματα, ο Καστοριάδης θυμάται έναν πατέρα 

επαμφοτερίζοντα, που αφενός από νωρίς τού έδωσε το παράδειγμα της παθιασμένης 

ενασχόλησης με την πολιτική προς υπεράσπιση της δημοκρατίας, αφετέρου ήταν αυταρχικός 

και αυστηρός και απαιτούσε, κάθε πρωί, πρωτού ο μικρός Κορνήλιος να πάει στο σχολείο, να 

διαβάζει κλασικά κείμενα, από την Απολογία του Σωκράτη, έργο του Πλάτωνα, ως τον Επιτάφιο 

του Περικλή. Ο πατέρας αυτός, ο Καίσαρας Καστοριάδης, επρόκειτο αργότερα να προσβληθεί 

από σύφιλη κατά τις εξωσυζυγικές του περιπέτειες και να τη μεταδώσει στη σύζυγό του. Το 1938, 

η Σοφία Καστοριάδη, το γένος Παπαχελά, θα πέθαινε έναν επώδυνο θάνατο, προφανώς κατά το 

τρίτο στάδιο της σύφιλης, που προσβάλει το κεντρικό νευρικό σύστημα μαζί με άλλα όργανα. 

Όσοι την είχαν γνωρίσει, την θυμόντουσαν ως μία από τις ωραιότερες και πιο ευαίσθητες 

γυναίκες των Αθηνών. Ως αποτέλεσμα του μεγάλου καημού του, αμέσως μετά τον θάνατο της 

μητέρας του, ο Καστοριάδης εμφανίζει γενικευμένη αλωπεκία, χάνοντας όλα τα μαλλιά και τις 

τρίχες του σώματός του. 

Το ίδιο έτος, εξαίρετος μαθητής λυκείου, γίνεται μέλος του πυρήνα της Κομμουνιστικής 

Νεολαίας Αθήνας του σχολείου του, σε μια εποχή, κατά τη δικτατορία του Στρατηγού Ιωάννη 

Μεταξά, που αποτελούσε μεγάλο κίνδυνο να είναι κανείς αριστερός. Το 1941 συνδέεται με το 

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (κκε), το οποίο ωστόσο εγκαταλείπε έναν περίπου χρόνο μετά, 

προσχωρώντας στην τροτσκιστική οργάνωση του Σπύρου Στίνα.
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Ainda em 1941, junto a outros militantes de esquerda e a um grupo de resistência, 
funda a revista Nova Era (Νέα Εποχή). Ao final da guerra, esse pequeno grupo trotskista 
foi quase dizimado, tanto pelas forças monarquistas de direita, apoiadas pelos 
britânicos, quanto pelo Exército de Libertação Popular Helênico (Ελληνικός Λαϊκός 
Απελευθερωτικός Στρατός / elas), facção combatente da Frente de Libertação Nacional 
(Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο / eam), liderada pelo comunistas stalinistas.

Correndo grave risco de vida na Grécia, Castoriadis consegue, em função de 
seu extraordinário desempenho acadêmico e bom conhecimento do idioma francês,  
uma bolsa de estudos em Paris, oferecida pelo Ministério dos Assuntos Internacionais 
e pelo Instituto Francês de Atenas, sob a liderança de Octave Merlier.

Para os bolsistas que participaram do movimento de resistência ou faziam 
parte de organizações políticas de esquerda, especialmente para os jovens que eram 
comunistas, migrar para a França significava um exílio, e para muitos deles, um exílio 
sem volta. Em dezembro de 1945, escondido dos ingleses e do kke, seu pai o procurou 
em seu refúgio para comunicar-lhe que o navio “Μετέωρα” / “Meteora”, que levaria 
os bolsistas para a França, havia chegado ao Pireu. No meio da madrugada, numa 
jornada perigosa junto a cerca de 90 bolsistas, embarca para a Itália e, posteriormente 
de trem, chega à Paris.

Alguns dos estudantes gregos do “Meteora” tornaram-se artistas e intelectuais 
conhecidos na França, autores de obras proeminentes, a saber: no campo da filosofia 
(além do próprio Castoriadis) Κώστας Αξελός / Kostas Axelos; Κώστας Παπαιωάννου /  
Kostas Papaioannou; Μιμίκα Κρανάκη / Mimica Kranaki; o arquiteto Γεώργιος Κανδίλης 
/ Giorgos Candilis; os artistas Κωνσταντίνος Ανδρέου / Konstantinos Andreou e 
Κώστας Κουλεντιανός / Kostas Coulentianos (escultor); o linguista Εμμανουήλ Κριαράς 
/ Emmanuel Kriaras; o cineasta Άντο Κύρου / Ado Kyrou; o romancista Βιργίλιο 
Σολωμονίδης / Virgílio Solomonídes; o médico  Μιλτιάδης Παπαμιλτιάδης / Miltiadès 
Papamiltiadès; e a psicanalista Ελένη Μαγκριώτης / Hélène Mangriotis.

Logo após iniciar o seu curso universitário, decepcionado com o clima 
excessivamente kantiano, abandonou os estudos em prol de uma atividade política, 
de uma práxis mais efetiva. Anos mais tarde, em 1940, retomaria seus estudos em 
filosofia e linguagem tendo dentre seus professores o filósofo e epistemologista Gaston 
Bachelard. Para manter-se, consegue um emprego na Organização para Cooperação e 
Desenvovimento da Europa (ocde) como estatístico e contabilista.

Ακόμα και το 1941, από κοινού με άλλους στρατευμένους αριστερούς και μία 

ομάδα αντίστασης ιδρύει το περιοχικό Νέα Εποχή. Στο τέλος του πολέμου εκείνη η μικρή 

τροτσκιστική ομάδα είχε σχεδόν αποδεκατιστεί, τόσο από τις φιλοβασιλικές δυνάμεις της 

δεξιάς με τη στήριξη των Βρετανών, όσο και από τον Ελληνικό Απελευθερωτικό Στρατό 

(ελασ), πολεμικό βραχίωνα του εαμ, υπό την ηγεσία των σταλινικών κομμουνιστών.

Έτσι, διατρέχοντας μεγάλο κίνδυνο ζωής στην Ελλάδα, ο Καστοριάδης κατορθώνει, 

χάρη στα εξαιρετικά μαθητικά του επιτεύγματα και την καλή γνώση της γαλλικής, να λάβει 

υποτροφία σπουδών για το Παρίσι, από το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών και το Γαλλικό 

Ινστιστούτο Αθηνών, με επικεφαλής τον Οκτάβιο Μερλιέ.

Για τους υποτρόφους που συμμετείχαν στον αγώνα της αντίστασης ή ήταν μέλη 

πολιτικών οργανώσεων της αριστεράς, ειδικά για τους νεαρούς κομμουνιστές, η φυγή προς 

τη Γαλλία σήμαινε εξορία, και για πολλούς εξ αυτών εξορία δίχως επιστροφή. Το Δεκέμβριο 

του 1945, κρυφά από τους Βρετανούς και τους κομμουνιστές, ο πατέρας του τόν αναζητεί 

στο κρυσφύγετό του για να τού ανακοινώσει ότι το πλοίο «Μετέωρα», που θα μετέφερε 

τους υποτρόφους στη Γαλλία, είχε καταπλεύσει στον Πειραιά. Καταμεσής τα ξημερώματα, 

ξεκινά το επικίνδυνο ταξίδι του, μαζί με περίπου ενενήντα υποτρόφους, επιβιβαζόμενος για 

την Ιταλία, από όπου με τρένο φτάνει στο Παρίσι. 

Ορισμένοι από τους σπουδαστές υποτρόφους του Μετέωρα έγιναν γνωστοί 

καλλιτέχνες και διανοοούμενοι στη Γαλλία, δημιουργοί εξαιρετικών έργων, για παράδειγμα: 

στο πεδίο της φιλοσοφίας (πέραν από τον ίδιο τον Καστοριάδη) μπορούμε να μνημονεύσουμε 

τον Κώστα Αξελό, τον Κώστα Παπαιωάννου, την Μιμίκα Κρανάκη, τον αρχιτέκτονα Γιώργο 

Κανδίλη, τους καλλιτέχνες Κωνσταντίνο Ανδρέου και Κώστα Κουλεντιανό (γλύπτης),  

τον γλωσσολόγο Εμμανουήλ Κριαρά, τον κινηματογραφιστή Άντο Κύρου,  

τον μυθιστοριογράφο Βιργίλιο Σολωμονίδη, τον γιατρό Μιλτιάδη Παπαμιλτιάδη και την 

ψυχαναλίτρια Ελένη Μαγκριώτη.

Αρχίζοντας τις πανεπιστημιακές του σπουδές, απογοητευμένος από το υπερβολικά 

Καντιακό κλίμα, εγκαταλείπει τις σπουδές για χάρη τις πολιτικής δραστηριοποίησης, 

μιας πιο αποτελεσματικής «πράξης». Αρκετά χρόνια μετά το 1940, θα επέστρεφε στις 

σπουδές φιλοσοφίας και γλώσσας, έχοντας ανάμεσα στους καθηγητές του τον φιλόσοφο 

και επιστημιολόγο Gaston Bachelard. Για να μπορέσει να επιζήσει καταφέρε να πιάσει 

δουλειά στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Ευρώπη (οοσα) ως 

ασκούμενος και λογιστής.
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Entre 1948 e 1949, fundou, com o historiador e filósofo Claude Lefort (que mais 
tarde lecionaria na Universidade de São Paulo), o grupo antistalinista (e pouco depois 
também desencantado com o trotskismo) “Socialismo ou Barbárie”, nome retirado de 
uma frase de Rosa Luxemburgo (usada em um ensaio de 1916, The Junius Pamphlet), 
que deu origem à revista homônima que circulou até 1965, quando o grupo se dissolveu. 

Castoriadis, para evitar a deportação (só conseguiria a cidadania francesa 
em 1970), escreveu sob pseudônimos diversos como: Chaulieu, Paul Cardan (o 
mais comum), Coudray e Delvaux, já que na França era proibido que estrangeiros 
publicassem material político. Quase todos os membros do “Socialismo ou Barbárie”, a 
fim de se defenderem da “caça às bruxas” no contexto da Guerra Fria, também usaram 
pseudônimos: Lefort assina C. Montal; o filósofo Jean-François Lyotard adota o nome 
F. Laborde; o historiador Pierre Souyri apresenta-se sob a denominação P. Brune, e 
outros assim o fizeram.  

O grupo cultivara uma atividade militante e revolucionária visando renovar o 
marxismo e propor um socialismo libertário, entre outras coisas, uma nova esquerda 
anti-autoritária, anti-estatizante e pautada na recusa da centralização da economia 
pelo Estado. Essas e outras ideias do grupo “Socialismo ou Barbáre” foram uma fonte 
de inspiração para o movimento de maio de 1968.

Foi crítico de primeira hora do Stalinismo (quando, em 1949, publica As relações 
de produção na Rússia) e, mais do que isso, de um marxismo dogmático bem como das 
forças reacionárias capitalistas. Castoriadis tentou mostrar a identidade, a estrutura 
profunda e absolutamente comum, entre esses dois regimes aparentemente opostos: 
comunismo russo e o capitalista liberal. Para ele, o comunismo russo nada mais é 
do que um capitalismo burocrático. Portanto, propõem um projeto de autogestão 
operária aplicado a todas as esferas da vida social e em oposição a essas duas formas 
de dominação.

Castoriadis sempre se colocou como um crítico independente atroz e irônico das 
modas intelectuais, particularmente francesas de seu tempo, como o existencialismo, o 
estruturalismo, o pós-estruturalismo, a desconstrução e o pós-modernismo (incensado 
por Lyotard). A filosofia na obra do autor é descrita como uma interrogação aberta 
e incessante, e não como um fútil exercício de especulação ligado a especialistas.  
A filosofia de que nos fala Castoriadis está intimamente ligada à democracia da Grécia 
antiga, uma filosofia livre para criticar crenças, desejos, aspirações, hábitos que 
definem o modo de ser individual e coletivamente.

Μεταξύ του 1948 και του 1949, ιδρύει μαζί με τον ιστορικό και φιλόσοφο Claude Lefort  

(ο οποίος αργότερα θα δίδασκε και στο Πανεπιστήμιο του Αγίου Παύλου) την αντισταλινική ομάδα 

(και λίγο αργότερα επίσης απαγοητευμένος από τον τροτσκισμό) «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα», 

ονομασία που προερχόταν από μία φράση της Ρόζα Λούξεμπουργκ (που χρησιμοποιήθηκε 

στο διήγημα του 1916, The Junius Pamphlet) και που ήταν η γενεσιουργός αιτία του ομώνυμου 

περιοδικού που κυκλοφορούσε ως το 1965, όταν διαλύθηκε η ομάδα.  Προκειμένου να αποφύγει 

την απέλαση (κατόρθωσε να λάβει την γαλλική ιθαγένεια μοναχά το 1970) ο Καστοριάδης 

έγραφε με διάφορα ψευδώνυμα: Chaulieu, Paul Cardan (το πιο συνηθισμένο), Coudray και 

Delvaux, μια και στη Γαλλία απαγορευόταν οι αλλοδαποί να δημοσιεύουν κείμενα πολιτικού 

περιεχομένου. Σχεδόν όλα τα μέλη της ομάδας «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα», προκειμένου 

να αμυνθούν κατά του «κυνηγιού των μαγισσών» κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, χρησιμοποιούσαν, 

επίσης, ψευδώνυμα: ο Λεφόρ υπέγραφε ως C. Montal, ο φιλόσοφος Jean-François Lyotard  

υιοθετεί το F. Laborde, ο ιστορικός Pierre Souyri γράφει με την επωνυμία P. Brune, όπως 

άλλωστε έκαναν και πολλοί άλλοι.

Η ομάδα καλλιεργούσε μια στρατευμένη και επαναστατική δραστηριότητα, στοχεύοντας 

στην ανανέωση του μαρξισμού και προτείνοντας έναν φιλελεύθερο σοσιαλισμό, μέσω μεταξύ 

άλλων μιας νέας αριστεράς κατά του αυταρχισμού και του κρατισμού, η οποία απαρνιόταν την 

κεντροποιημένη κρατική οικονομία. Αυτές όπως και άλλες ιδέες της ομάδας «Σοσιαλισμός ή 

Βαρβαρότητα» αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για το κίνημα του Μάη του 1968.

Από τους πρώτους επικριτές του σταλινισμού (ήδη από το 1949 όταν δημοσιεύει το 

Οι σχέσεις της παραγωγής στη Ρωσία) και ακόμη περισσότερο επικριτής ενός δογματικούς 

μαρξισμού, όπως και των αντιδραστικών καπιταλιστικών δυνάμεων. Ο Καστοριάδης προσπαθεί 

να καταδείξει την ταύτιση, την βαθιά και απολύτως κοινή δομή, των δύο αυτών φαινομενικά 

αντίθετων καθεστώτων: του ρωσικού κομμουνισμού και του φιλελεύθερου καπιταλισμού.  

Για εκείνον ο ρωσικός κομμουνισμός δεν ήταν τίποτα άλλο από ένας γραφειοκρατικός 

καπιταλισμός, ενώ ο ίδιος πρότεινε ένα σχέδιο εφαρμοσμένης εργατικής αυτοδιοίκησης για όλες 

τις σφαίρες της κοινωνικής ζωής που ερχόταν σε αντίθεση με αυτές τις δύο μορφές κυριαρχίας. 

Ο Καστοριάδης τοποθετούταν πάντοτε ως ανεξάρτητος επικριτής, παθιασμένος και 

ειρωνικός, των πάσης φύσεως μοδών της διανόησης, ιδίως των γαλλικών της εποχής του, 

όπως ο υπαρξισμός, ο στρουκτουραλισμός, ο μεταστρουκτουραλισμός, η αποδόμηση και ο 

μεταμοντερνισμός (τον οποίο υποκίνεισαι ο Λυοτάρ). Η φιλοσοφία στο έργο του Καστοριάδη 

αποτελεί ανοιχτή και αέναη διερώτηση και όχι μάταιη άσκηση εικοτολογιών των ειδημόνων.  

Η φιλοσοφία για την οποία μάς μιλάει ο Καστοριάδης είναι στενά συνδεδεμένη με τη δημοκρατία 

της αρχαίας Ελλάδας, μια φιλοσοφία ελεύθερη που μπορεί να μιλάει για πιστεύω, επιθυμιές, 

προσδοκίες, συνήθειες που καθορίζουν τον τρόπο ύπαρξης του ατόμου και του συνόλου.
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Em 1960, troca Marx por Freud e descobre a força da dimensão imaginária 

inciando uma análise que durou 6 anos com a psicanalista Iréne Perrier Roubleff da 

Escola Freudiana de Paris. Em 1964, quando Jacques Lacan rompe com a Associação 

Psicanalítica Internacional (api), Castoriadis junta-se ao grupo lacaniano e passa a 

estudar psicanálise. Em 1968, casou-se com Piera Aulagner e um ano depois rompe 

com a Escola Freudiana de Lacan, buscando uma terceira via entre esta e a api.  

Em 1973, passοu a atuar como psicanalista e se instala no Quai Anatole-France.

Obviamente, discutir as profundas ideias ligadas à criação do seu conceito 

de “autonomia” é fundamental em sua obra, bem como do conceito de “imaginário 

social” e o seu papel na criação da história, que estão fora do escopo deste artigo. 

Contudo, para falar de autonomia, remeto-me, como exemplo, a uma entrevista que 

Castoriadis ofereceu à televisão estatal grega et1, em 1984, sobre o tema “Autonomia 

e Democracia”, em que aborda seu conceito de “autonomia”. Salienta que, autonomia 

individual não deve ser confundida com a ideia de que o indivíduo tenha liberdade 

para fazer o que quiser irresponsavelmente, ou seja, sem levar em conta as normas 

sociais. Remetendo-se às raízes gregas da palavra “autonomia –  αυτός (“aftos” / “eu 

mesmo”) e νόμος  (“nomos” / “lei”) –, ele define autonomia como a possibilidade de 

o indivíduo guiar suas decisões, mas tendo “a lei” como premissa. Assim, ninguém 

estará livre para cumprir seus desejos, porém levando dentro de si o “nomos”, ou seja, 

uma organização, o mínimo de regras comuns, necessárias para a vida em sociedade.

“É autônomo aquele que dá a si mesmo suas próprias leis”, assim resume 

seu conceito de “autonomia” do indivíduo, que analisa com mais profundidade em  

As encruzilhadas do labirinto, obra organizada em seis volumes, dos quais o último foi 

póstumo, a saber: o primeiro volume da obra data de 1978, e reunia textos já publicados 

entre 1968 e 1977; o segundo, intitulado Os domínios do homem, foi publicado em 1986; o 

terceiro volume, O mundo fragmentado, de 1990, reuniu textos escritos posteriormente 

ao volume anterior; o quarto volume A ascensão da insignificância é datado de 1996; o 

quinto, Feito e a ser feito, foi publicado em 1997; e o sexto volume, de 1999, apresenta 

o subtítulo Figuras do pensável, e foi organizado por suas três filhas com o auxílio de 

Enrique Escobar, Olivier Fressard, Myrto Gondicas, Pascal Vernay e Dominique Walter. 

Το 1960 εγκαταλείπει τον Μαρξ για τον Φρόιντ και ανακαλύπτει τη δύναμη της φαντασιακής 

διάστασης, αρχίζοντας ένα προσωπικό ταξίδι ψυχανάλυσης με την ψυχαναλίστρια Iréne Perrier 

Rouble της Φροϊδικής Σχολής των Παρισίων. Το 1964, όταν ο Ζακ Λακάν αποχωρεί από την 

Διεθνή Ψυχαναλυτική Ένωση (αρι), εντάσσεται στην λακανική ομάδα και αρχίζει να μελετά 

ψυχανάλυση. Το 1968 παντρεύεται την Πιέρα Ωλανιέ και ένα χρόνο αργότερα αποχωρεί από 

τη Φροϊδική Σχολή του Λακάν, αναζητώντας μια τρίτη οδό μεταξύ της λακανικής σχολής και 

της αρι. Το 1973 αρχίζει να δραστηριοποιείται ως ψυχαναλυτής και εγκαθίσταται στην Όχθη  

Ανατόλ-Φράνς.

Προφανώς η ανάλυση των εξειδικευμένων ιδεών του που τον οδήγησαν στη δημιουργία 

της έννοιας της θεμελιώδους «αυτονομίας» καθώς και του «κοινωνικού φαντασιακού» και του 

ρόλου του φαντασιακού στη δημιουργία της ιστορίας εκφεύγει του σκοπού αυτού του άρθρου. 

Ωστόσο, αναφορικά με την αυτονομία, παραπέμπω, ως παράδειγμα, στη συνέντευξη που 

έδωσε ο Καστοριάδης στην ελληνική κρατική τηλεόραση ετ1, το 1984, με θέμα «Αυτονομία και 

Δημοκρατία», στην οποία αναφέρθηκε στην αντίληψή του για την έννοια της «αυτονομίας».  

Σε αυτή τη συνέντευξη, υπογραμμίζει ότι η ατομική αυτονομία δεν πρέπει να νοείται ως 

δυνατότητα του ατόμου να κάνει ό,τι θέλει, δίχως να λαμβάνει υπόψη του τους κοινωνικούς 

κανόνες. Μνημονεύοντας τις ελληνικές ρίζεις της λέξης αυτονομία, «εαυτός» και «νόμος», ορίζει 

την αυτονομία ως τη δυνατότητα του ατόμου να λαμβάνει τις αποφάσεις του, διατηρώντας όμως 

τον νόμο μέσα του. Έτσι κανείς δεν είναι ελεύθερος να πραγματώνει τις επιθυμίες του, καθώς 

πρέπει να έχει μέσα του τον «νόμο», μία οργάνωση, ένα ελάχιστο κοινών κανόνων, που είναι 

απαραίτητοι για την ζωή μέσα σε μια κοινωνία.

«Αυτόνομος είναι εκείνος που δίδει στον ίδιο τον εαυτό του τους δικούς του κανόνες», 

σε αυτό συμπυκνώνεται η ιδέα της «αυτονομίας» του ατόμου, που ο Καστοριάδης αναλύει με 

μεγαλύτερο βάθος στο βιβλίο του «Τα σταυροδρόμια του λαβυρίνθου», έργο σε έξι τόμους,  

ο τελευταίος εκ των οποίων εκδόθηκε μετά θάνατον, συγκεκριμένα: ο πρώτος τόμος του 

έργου αυτού δημοσιεύτηκε το 1978, με κείμενα που ο συγγραφέας είχε δημοσιεύσει μεταξύ 

1968 και 1977, o δεύτερος με τον υπότιτλο «Οι κτήσεις του ανθρώπου», δημοσιεύτηκε το 1986,  

o τρίτος τόμος, «Ο κατακερματισμένος κόσμος» δημοσιεύτηκε το 1990 και συγκεντρώνει κείμενα 

γραμμένα μετά τον προηγούμενο τόμο, o τέταρτος τόμος «Η άνοδος της ασημαντότητας»  

δημοσιεύεται το 1996, o πέμπτος «Γενόμενο και γενηθησόμενο», δημοσιεύεται το 1997, o έκτος, 

τόμος δημοσιεύεται το 1999 με τον υπότιτλο «Μορφές του νοητού», σε επιμέλεια των τριών 

κορών του, με τη βοήθεια των Ενρίκε Εσκόμπαρ, Ολιβιέ Φρεσσάρ, Μυρτώς Γόνδικα, Πασκάλ 

Βερναί και Ντομινίκ Ουαλτέρ.
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Castoriadis mostou-se sempre avesso à seguir uma carreira acadêmica canônica; 
de fato ele nunca compareceu para defender sua primeira tese de doutorado, iniciada 
na Sorbonne em 1946 sob a supervisão do lógico René Poirier. Tampouco, o fez com 
a segunda tese, iniciada no final dos anos 1960 com Paul Ricoeur, e que mais tarde se 
tornaria sua obra-prima L’institution imaginaire de la société (“A instituição imaginária 
da sociedade”), publicada em forma de livro em 1976. Neste livro, Castoriadis avalia 
a teoria freudiana por uma perspectiva que ressalta a instituição social-histórica e a 
psique como imaginação radical – tópicos estes que, até então, permaneciam ausentes 
na psicanálise. Crítico de Freud por um lado e de Lacan por outro, defendia a ideia 
de que não é possível ter acesso a todos os conteúdos do inconsciente, nem mesmo 
por meio da análise, criticando o entendimento à maneira estruturalista de tratar o 
inconsciente, baseada na linguística de Saussure e da qual Lacan fez uso. Em 1973, 
por insistência de colegas, passa a lecionar Economia em Nanterre, na Universidade 
de Paris X, e, em 1980, foi eleito Directeur d’Études na École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (“Diretor de Pesquisa na Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais”).

Falece de complicações múltiplas após várias cirurgias em 26 de dezembro de 1997. 
Dentre inúmeras homenagens póstumas realizadas por intelectuais e amigos, uma das 
que me parece mais paradigmática é a saudação do gigante filósofo e sociólogo francês 
Edgar Morin, que saúda a memória do amigo dizendo-lhe: “o pensador combatente”.
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Ο Καστοριάδης πάντοτε εναντιωνόταν στο να ακολουθήσει μια κλασική ακαδημαϊκή 

σταδιοδρομία, στην πραγματικότητα, ποτέ δεν παρουσιάστηκε καν για να υποστηρίξει τη 

διδακτορική του διατριβή, την οποία είχε αρχίσει στη Σορβόννη το 1946, υπό την επίβλεψη του 

καθηγητή λογικής Ρενέ Πουαριέ. Το ίδιο έπραξε και με τη δεύτερη διδακτορική διατριβή που 

άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 με τον Πωλ Ρικέρ και που αργότερα θα γινόταν το 

αριστούργημά του L’institution imaginaire de la société (Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας), 

όπως αυτή δημοσιεύτηκε σε βιβλίο το 1976. Σε αυτό το βιβλίο ο Καστοριάδης αξιολογεί τη 

φροϊδική θεωρία υπό μια οπτική που αναδεικνύει την κοινωνικο-ιστορική θέσμιση και την 

ψυχή ως ριζοσπαστικό φαντασιακό – θέματα που έως τότε ήταν απόντα από την ψυχανάλυση.  

Το 1973, υπό την πίεση συναδέλφων, διδάσκει Οικονομία στη Ναντέρ, στο Πανεπιστήμιο Paris 

x και το 1980 εκλέγεται Διευθυντής Σπουδών στη Σχολή Ανώτατων Σπουδών των Κοινωνικών 

Επιστημών (École des Hautes Études en Sciences Sociales).

Πεθαίνει συνεπεία πολλαπλών επιπλοκών μετά από διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις 

στις 26 Δεκεμβρίου 1997. Ανάμεσα στους πολυάριθμους φόρους τιμής που του αποδόθηκαν από 

διανοούμενους και φίλους, ένας που μου φαίνεται ως ο πιο παραδειγματικός είναι ο χαιρετισμός 

του τεράστιου Γάλλου φιλοσόφου και κοινωνιολόγου Edgar Morin, ο οποίος αποχαιρέτησε τον 

φίλο του, αποκαλώντας τον «ο μαχητής της σκέψης».
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MARIA CALLAS: VISSI D’ARTE, VISSI D’AMORE

Paulo Abrão Esper

Uma das mais famosas personalidades artísticas da Grécia de todos os tempos, Maria 
Callas parece ter nascido para viver justamente essa frase da ópera Tosca, de Giacomo 
Puccini, onde, no segundo ato, a protagonista se dirige a Deus ao questioná-lo por que 
estava sendo tão duramente punida, logo ela, que sempre viveu para a arte e para o 
amor.

Como Tosca, Callas viveu para sua arte e para seus amores. Chega a ser irônico, 
pois mesmo com grandes sucessos no palco, a grande diva nunca estava satisfeita 
consigo mesma. Com relação aos amores, sempre foram superficiais, mas quando 
realmente ficou apaixonada, o destino rompeu esse amor.

Maria Anna Sophia Cecilia Kalogeropoulos nasceu em Nova York em 02 de 
dezembro de 1923, filha de imigrantes gregos. Anos mais tarde, renunciou à cidadania 
americana, ficando apenas com a grega. Seus pais foram Evangelia e George 
Kalogeropoulos. Para facilitar o sobrenome em uma terra estrangeira, George preferiu 
trocar para Callas.

Sua vida sempre foi um misto de alegrias e tristezas, literalmente uma 
tragédia grega. Nunca se deu muito bem com sua mãe e conviveu pouco com o pai:  
quando tinha penas 14 anos, o casamento de seus pais ruiu e mudou-se para Atenas 
junto com a mãe. A partir dessa separação, foram raros os reencontros entre pai e filha. 
Gostava mesmo era de conversar e escrever ao seu padrinho de batismo, o também 
grego Leonidas Lantzounis.

Iniciou seus estudos musicais ainda em Nova York e chegou a ganhar prêmios 
em competições infantis de canto. Foi na Grécia, contudo, que seus estudos de canto 
começaram realmente, sobretudo quando surgiu em sua vida musical e pessoal 
a soprano espanhola Elvira de Hidalgo, que lecionava em Atenas. Maria se tornou 
bolsista do conservatório e aluna particular de Elvira, com a qual permaneceu por 
praticamente cinco anos.

ΜΑΡΊΑ ΚΑΛΛΑΣ: VISSI D’ARTE, VISSI D’AMORE

Πάουλο Αμπραάο Έσπερ

Μία από τις πιο διάσημες καλλιτεχνικές προσωπικότητες της Ελλάδας, όλων των εποχών,  

η Μαρία Κάλλας μοιάζει να γεννήθηκε για να ζήσει ακριβώς αυτή τη φράση της όπερας Τόσκα 

του Τζιάκομο Πουτσίνι, όπου, στη δεύτερη πράξη, η πρωταγωνίστρια απευθύνεται στο Θεό, 

ρωτώντας τον γιατί την τιμωρούσε τόσο σκληρά, μια κι εκείνη πάντοτε είχε ζήσει για την τέχνη 

και τον έρωτα.

Όπως η Τόσκα, η Κάλλας έζησε για την τέχνη και τους έρωτές της. Είναι ίσως ειρωνικό,  

μια και παρά τις μεγάλες επιτυχίες της στη σκηνή, η μεγάλη ντίβα ποτέ δεν ήταν ικανοποιημένη 

με τον εαυτό της. Οι έρωτές της ήταν πάντοτε επιφανειακοί, αλλά, όταν πραγματικά ερωτεύτηκε, 

η μοίρα καταρράκωσε εκείνη την αγάπη της.

Η Μαρία Άννα Σοφία Κεκιλία Καλογεροπούλου γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 2 

Δεκεμβρίου 1923, κόρη Ελλήνων μεταναστών. Χρόνια αργότερα, απαρνήθηκε την αμερικανική 

ιθαγένειά της, παραμένοντας μονάχα Ελληνίδα. Γονείς της ήταν η Ευαγγελία και ο Γιώργος 

Καλογερόπουλος. Για να διευκολύνει τη ζωή τους στην ξένη γη, ο Γιώργος προτίμησε το επώνυμο 

Κάλλας. 

Η ζωή της ήταν πάντοτε ένα μείγμα χαράς και λύπης, κυριολεκτικά μια ελληνική τραγωδία. 

Ποτέ δεν είχε καλή σχέση με τη μητέρα της και με τον πατέρα της έζησε λίγο καιρό μαζί:  

όταν ήταν δέκα τεσσάρων ετών, ο γάμος των γονιών της  κατέρρευσε και η Μαρία μετακόμοισε 

στην  Αθήνα μαζί με τη μητέρα της. Μετά από εκείνον τον χωρισμό οι συναντήσεις κόρης και 

πατέρα ήταν σπάνιες. Αυτό που της άρεσε ήταν να μιλάει και να αλληλογραφεί με τον νονό της, 

τον επίσης Έλληνα Λεωνίδα Λαντζούνη.

Άρχισε τις μουσικές σπουδές της ακόμη όσο ήταν στη Νέα Υόρκη και κατόρθωσε να 

κερδίσει βραβεία σε παιδικούς διαγωνισμούς τραγουδιού. Ήταν, ωστόσο, πηγαίνοντας στην 

Ελλάδα που άρχισαν πραγματικά οι σπουδές λυρικού τραγουδιού, ιδίως όταν στη μουσική και 

προσωπική ζωή της μπήκε η ισπανίδα σορπάνο Ελβίρα ντε Ιδάλγο, που δίδασκε στην Αθήνα.  

Η Μαρία ήταν υπότροφος του Ωδείου και έκανε ιδιαίτερα μαθήματα με την Ελβίρα, με την οποία 

μαθήτευσε για περίπου πέντε χρόνια.
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Depois desses poucos mas intensos anos, e já tendo cantado em óperas completas, 
Maria Callas decidiu que deveria sair da Grécia e começar sua carreira internacional. 
De Hidalgo lhe aconselhou a ir para Itália, mas em 1945 Maria preferiu voltar aos 
Estados Unidos e lá iniciar uma importante carreira.

De volta a Nova York, conheceu o grande tenor e diretor artístico do Festival 
da Arena de Verona, o baixo Nicola Rossi Lemeni. Após ouvir trechos da ópera  
La Gioconda de Almicare Ponchielli, o diretor a contratou de imediato. Desse modo, 
um ano e meio depois dos conselhos de sua grande mestra, Callas partia para a Itália 
e em Verona começava sua triunfal carreira na Europa. Foi recebida com todas as 
honras pela direção da Arena e patrocinadores, entre eles seu futuro grande mentor  
e marido, Giovanni Battista Meneghini, e o grande maestro Tulio Serafin, seu verdadeiro 
pai artístico. Serafin ensinou tudo o que Callas ainda precisava aprender para triunfar. 
Foram seis récitas inesquecíveis da ópera de Ponchielli. Os críticos celebraram  
a facilidade nos agudos da desconhecida soprano grega, a emissão de um timbre com 
características originais e a emoção única que transmitia.

Seguiram-se, em Veneza, Turandot, Tristão e Isolda (em italiano) e Norma, que foi 
um delírio. Em Firenze cantou I Puritani. Estreou no Scala de Milão em Aida, substituindo 
Renata Tebaldi. Daí em diante, reinou por anos com repertório diversificado.
Entre uma produção e outra na Itália, se refugiava em sua casa em Sirmione,  
no Lago de Garda.

Em sua carreira de grandes heroínas, podemos contar mais de 70 vezes Norma, 
de Vincenzo Bellini, 40 vezes Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti, 50 vezes 
Violeta em La Traviata, de Giuseppe Verdi, e tantas outras como Tosca, La Sonannbula, 
O Barbeiro de Sevilha, Turco in Itália, Vespri Siciliani, A Valquíria (em italiano)...

Um dos mais graves incidentes de sua carreira se deu em uma noite de azar, quando 
se rendeu a inúmeras súplicas e aceitou se apresentar em Norma, na Ópera de Roma, 
tendo o presidente da Itália entre os espectadores, mas teve que abandonar a ópera 
antes de começar o segundo ato, fazendo a apresentação se dar por encerrada, uma vez 
que o teatro não aceitou uma substituta. Os italianos ficaram furiosos por muito tempo. 
Quando voltou ao Scala em Anna Bolena, de Gaetano Donizetti, sentiu que o público 
ainda guardava uma grande mágoa. Contudo, conseguiu contornar a situação e uma 
vez mais saiu vitoriosa. Nessa ópera, a protagonista se dirige aos guardas do palácio 
dizendo que mesmo sendo julgada, todos deviam se lembrar que ainda era a rainha deles.  

Μετά από εκείνα τα λίγα αλλά έντονα χρόνια, έχοντας ήδη τραγουδήσει ολόκληρες 

όπερες, η Μαρία Κάλλας αποφάσισε ότι έπρεπε να βγει έξω από την Ελλάδα και να αρχίσει τη 

διεθνή σταδιοδρομία της. Η Ιδάλγο της συνέστησε να πάει στην Ιταλία, αλλά το 1945 η Μαρία 

προτίμησε να επιστρέψει στις ηπα και να αρχίσει εκεί μια σημαντική καριέρα.

Επιστρέφοντας στη Νέα Υόρκη, γνώρισε τον μεγάλο τενόρο και καλλιτεχνικό διευθυντή του 

Φεστιβάλ της Αρένας της Βερόνα, βαρύτονο Nicola Rossi Lemeni. Όταν άκουσε αποσπάσματα 

από την όπερα La Gioconda του Almicare Ponchielli, ο διευθυντής την προσέλαβε αμέσως. 

Έτσι, ενάμισυ χρόνο μετά τις συμβουλές της μεγάλης δασκάλας της, η Κάλλας έφευγε για την 

Ιταλία και άρχισε στη Βερόνα τη θριαμβευτική καριέρα της στην Ευρώπη. Έγινε δεκτή με τιμές 

από τη διεύθυνση της Αρένας και τους ευεργέτες της, μεταξύ των οποίων ήταν ο μελλοντικός 

της σύζυγος, Giovanni Battista Meneghini, και ο μεγάλος διευθυντής ορχήστρας Tulio Serafin, 

ο πραγματικός καλλιτεχνικός της πατέρας. Ο Σεραφίν έμαθε στην Κάλλας ό,τι ακόμη χρειαζόταν 

για να θριαμβεύσει. Έδωσε εκεί έξι αξέχαστα ρεσιτάλ της όπερας του Πονκιέλλι. Οι κριτικοί 

αποθέωσαν την ευκολία στις ψηλές νότες της άγνωστης Ελληνίδας σοπράνο, το ηχόχρωμά της 

με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη μοναδική συγκίνηση που εξέπεμπε. 

Ακολούθησαν, στη Βενετία, Τουραντό, Τριστάνος και Ιζόλδη (στα ιταλικά) και Νόρμα, 

που προκάλεσε παραλήρημα. Στη Φλωρεντία τραγούδησε I Puritani. Στη Σκάλα του Μιλάνο 

πρωτοεμφανίστηκε με την Αΐντα, αντικαθιστώντας την Ρενάτα Τεμπάλντι. Από εκείνη τη στιγμή, 

βασίλευσε επί σκηνής για χρόνια με ποικίλο ρεπερτόριο. Μεταξύ των διαφόρων παραγωγών 

στην Ιταλία, συνήθιζε να βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι της στη Σιρμινόνε, στη λίμνη Γκάρντα.

Στην καριέρα της των μεγάλων ηρωίδων, μετράμε περισσότερες από 70 παραστάσεις 

της Νόρμα του Βιτσέντζο Μπελλίνι, 40 παραστάσεις της Λουτσία ντι Λαμερμούρ του Γκαετάνο 

Ντονιτσέττι, 50 παραστάσεις της Βιολἐττα της Τραβιάτα του Τζιουζέπε Βέρντι, και τόσες άλλες 

της Τόσκα, της Σονάμπουλα, του Κουρέα της Σεβίλλης, του Τούρκου στην Ιταλία, των Σικελικών 

Εσπερινών, της Βαλκυρίας (στα ιταλικά)...

Ένα από τα πιο μελανά επεισόδια της καριέρας της συνέβη κατά τύχη τη βραδιά που, 

μετά από αναρίθμητες παρακλήσεις, δέχτηκε να παρουσιάσει τη Νόρμα, στην Όπερα της 

Ρώμης, με τον πρόεδρο της Ιταλίας ανάμεσα στο κοινό, αλλά αναγκάστηκε να σταματήσει 

την όπερα πριν την δεύτερη πράξη, ακυρώνοντας τελικά την παράσταση, καθώς το 

κοινό δεν δεχόταν να συνεχιστεί με την αντικαταστάτριά της. Οι Ιταλοί ήταν έξαλλοι μαζί 

της για πολύ καιρό.Όταν επέστρεψε στη Σκάλα με την Άννα Μπολένα του Ντονιτσέττι, 

αισθάνθηκε ότι το κοινό ακόμη της κρατούσε μεγάλη πικρία. Ωστόσο, κατόρθωσε να 

αναστρέψει την αντιπάθεια και να βγει για άλλη μια φορά νικήτρια. Σε αυτήν την όπερα, η 

πρωταγωνίστρια απευθύνεται προς τους φρουρούς του παλατιού λέγοντας πως, ακόμη 

και μετά την καταδίκη της, όλοι έπρεπε να θυμούνται πως εκείνη ήταν η βασίλισσά τους.  



Maria Callas é 

aplaudida em 

Concertgebouw, 

Amsterdã em 1959.

Η Μαρία Κάλλας 

χειροκροτείται σε 

συναυλία της στο 

Κοντσέρτχεμπαου του 

Άμστερνταμ το 1959.
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Resultado: delírio total dentro e mesmo fora do teatro, quando Callas saiu pelas portas 
de seu reino. Ela radiante diante de todos deveria estar pensando e agradecendo a Deus 
(era muito religiosa) por ter lhe dado forças e transformado uma noite que poderia ser 
uma verdadeiro fracasso em uma glória absoluta.

Atritos com diretores de teatros e colegas de profissão ajudaram a espalhar sua 
fama. Diretores como Gueringheli, do Scala de Milão, e Rudolf Bing, da Metropolitan 
Opera de Nova York, tinham pavor de terem que enfrentar Callas em alguma negociação 
de contrato, elencos de óperas etc. Todas as vezes que se sentiu prejudicada entrando 
na justiça contra agentes e teatros e saiu vitoriosa, ganhou processos mesmo depois de 
morta. Ou seja, sempre estava com a razão.

Era dura até mesmo com seus colegas de profissão. Não todos: segundo dizia, 
apenas com aqueles que cantavam mal ou eram desinteressados.

Monstro sagrado da música e do teatro, mito eterno. A maior artista do teatro 
lírico do século xx e que realmente mudou o rumo da ópera. Trouxe o teatro para o 
palco de ópera. Muitos a consideravam o melodrama em pessoa, a união absoluta 
entre a ação, a declamação e o canto. Nada em Callas era preestabelecido, fabricado. 
Seus gestos eram diretos e vindos de seu mais íntimo. Poucos cantores de ópera podem 
ser considerados gênios, Callas foi um deles, uma artista que, sem dúvida alguma,  
foi ungida pelos deuses do Olimpo. Uma verdadeira lenda de nosso tempo.

Teve a seus pés a Arena de Verona, o Scala de Milão, o Metropolitan de Nova York, 
óperas de Viena, de Paris, de São Francisco, a Lyric Opera de Chicago, Opera Civic de 
Dallas, sua Grécia tão amada e tantos outros teatros de tantos países. Somente no Scala 
cantou em mais de 160 récitas.

Já o Brasil não teve a mesma sorte: tivemos o privilégio de receber Maria Callas 
em terras brasileiras apenas uma vez, em 1951, quando ainda não havia se tornado 
“La Divina”, a rainha absoluta de ópera.

Quando ministrou suas célebres aulas na Juilliard School, em Nova York,  
se doou totalmente a seus alunos, chegando até a cantar junto determinados papéis.  
Sempre dizia que o verdadeiro artista tinha que fazer o público ficar arrepiado.  
E ela sempre o fez.

Maria Callas faleceu em Paris em 16 de setembro de 1977, suas cinzas foram 
lançadas, dois anos depois, no mar Egeu, o mar de sua terra. A maior intérprete de 
nossa época em seu repertório continuará sempre viva, afinal as deusas nunca morrem.

Αποτέλεσμα: ολοκληρωτικό παραλήρημα μέσα και έξω από το θέατρο, όταν η Κάλλας βγήκε από 

την πόρτα του βασιλείου της. Κι εκείνη μπροστά σε όλους τους θα πρέπει να σκεφτόταν και να 

ευχαριστούσε τον Θεό (ήταν πολύ θρησκευόμενη) που της είχε δώσει τη δύναμη να μετατρέψει 

μια βραδιά που θα μπορούσε να ήταν ένα αληθινό φρακάσο σε απόλυτη δόξα.

Τριβές με διευθυντές θεάτρων και συναδέλφους της βοήθησαν ώστε να διαδοθεί η 

φήμη της. Διευθυντές όπως ο Γκερινγκέλι της Σκάλας του Μιλάνο και ο Ρούντολφ Μπινγκ της 

Μητροπολητικής Όπερας της Νέας Υόρκης έτρεμαν στην ιδέα ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν 

την Κάλλας στις διαπραγματεύσεις συμβολαίων συνεργασίας, διανομής κτλ. Όλες τις φορές 

που αισθάνθηκε πως την αδικούσαν, προσέφυγε στη δικαιοσύνη και δικαιώθηκε, κερδίζοντας 

δίκες ακόμη και μετά θάνατον. Είχε δηλαδή πάντοτε δίκιο.

Ήταν σκληρή ακόμη και με τους συναδέλφους της. Όχι με όλους: όπως η ίδια έλεγε, 

μοναχά με εκείνους που δεν τραγουδούσαν καλά ή ήταν αδιάφοροι.

Ήταν το ιερό τέρας της μουσικής και του θεάτρου, αιώνιος μύθος. Η μεγαλύτερη 

καλλιτέχνης του λυρικού θεάτρου του 20ου αιώνα που πραγματικά άλλαξε τον ρου της όπερας. 

Έφερε το θέατρο στη σκηνή της όπερας. Πολλοί την θεωρούσαν την προσωποποίηση 

του μελοδράματος, την πλήρη ένωση της ηθοποιΐας, της απαγγελίας και του τραγουδιού.  

Τίποτα στην Κάλλας δεν ήταν προκαθορισμένο, κατασκευασμένο. Οι κινήσεις της ήταν αληθινές 

και βγαλμένες από τα ενδόμυχά της. Λίγοι λυρικοί τραγουδιστές μπορούν πραγματικά να 

θεωρηθούν ιδιοφυίες, η Κάλλας ήταν μία από αυτές, μία καλλιτέχνιδα που, δίχως καμία αμφιβολία,  

είχε λάβει το χρήσμα των θεών του Ολύμπου. Ένας πραγματικός μύθος της εποχής μας.

Είχε στα πόδια της την Αρένα της Βερόνας, τη Σκάλα του Μιλάνο, την Μητροπολιτική 

Όπερα της Νέας Υόρκης, τις όπερες της Βιέννης, του Παρισιού, του Σαν Φρανσίσκο, του Σικάγου, 

του Ντάλλας, την τόσο αγαπημένη της Ελλάδα και πάμπολλα άλλα θέατρα και χώρες. Μόνο στη 

Σκάλα μετρούσε πάνω από 160 ρεσιτάλ.

Στη Βραζιλία, πάντως, δεν είχε την ίδια τύχη: είχαμε το προνόμι να υποδεχτούμε την 

Κάλλας στη χώρα μας μόνο μία φορά, το 1951, όταν ακόμη δεν είχε γίνει η Ντιβίνα, η απόλυτη 

βασίλισσα της όπερας. 

Όταν έδινε τα περίφημα μαθήματα στη Σχολή Τζούλιαρντ, στη Νέα Υόρκη, δινόταν 

ολοκληρωτικά στους μαθητές της, φτάνοντας στο σημείο να τραγουδάει μαζί τους ορισμένους 

ρόλους. Πάντοτε έλεγε πως ο πραγματικός καλλιτέχνης έπρεπε να κάνει το κοινό να ανατριχιάζει. 

Κι εκείνη πάντα το έκανε.

Η Μαρία Κάλλας απεβίωσε στο Παρίσι στις 16 Σεπτεμβρίου 1977, οι στάχτες της 

σκορπίστηκαν, δύο χρόνια μετά, το Αιγαίο, τη θάλλασα της πατρίδας της. Η μεγαλύτερη 

ερμηνεύτρια της εποχής μας θα παραμείνει πάντοτε ζωνταντή μέσα από το ρεπερτόριό της, 

γιατί τελικά οι θεές ποτέ δεν πεθαίνουν.
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Em 1981, comprei meu primeiro lp de uma ópera completa: era Lucia di 
Lammermoor, de Gaetano Donizetti, com ninguém menos que Maria Callas.  
Logo que comecei a escutar o disco, me deixei transportar por sua voz, forte e com 
uma dramaticidade interpretativa intensa. Desde sua primeira ária fiquei fascinado, 
atônito, como se estivesse assistindo a um filme com uma carga dramática muito 
forte, daqueles de tirar o sono. A tentativa de a imaginar no palco me fascinou.  
Infelizmente a conheci apenas por suas gravações.

Em 1993, doze anos depois da minha primeira experiência com Callas, idealizei 
e dei início ao Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas. Desde então, durante esses 
vinte anos, seu nome tem ficado vivo e ativo nos palcos brasileiros, revelando novos 
talentos, abrindo-lhes portas e, como a própria artista fez na Julliard, ajudando na 
formação e na instrução desses jovens cantores.

Callas, “a Divina”, a “Prima Donna Abssoluta” da ópera de todos os tempos!  
Não encontrou rivais até os dias de hoje nem como cantora, nem como atriz. Nasceu 
para o teatro e assim deixou sua marca para a eternidade. Viveu para a arte, viveu para 
o amor.

Obrigado, Maria!

Maria Callas como “Julia” na 

ópera La Vestale, encenada em  

La Scala de Milão em 1954.

Maria Callas com Di Stefano,  

em seu show de despedida em 

Amsterdã, 11 de dezembro de 1973.

Η Μαρία Κάλλας με τον Ντι Στέφανο 

στην αποχαιρετιστήρια συναυλία τους 

στο Άμστερνταμ, 11 Δεκεμβρίου 1973.

Η Μαρία Κάλλας ως «Τζούλια» 

στην όπερα La Vestale, που 

ανεβάστηκε στην Σκάλα του 

Μιλάνου το 1954.

Το 1981 αγόρασα τον πρώτο μου δίσκο που περιείχε ολόκληρη όπερα: ήταν η  

Λουτσία ντι Λαμερμούρ του Ντονιτσέττι, με τη Μαρία Κάλλας βεβαίως. Όταν άρχισα να ακούω 

τον δίσκο, αφέθηκα να με μεταφέρει η φωνή της, δυνατή και με μία έντονη δραματική ερμηνεία. 

Από την πρώτη της κιόλας άρια έμεινα κατάπληκτος, σε αφασία, σαν να παρακολουθούσα μία 

ταινία με πολύ μεγάλο δραματικό φορτίο, από εκείνα που σού στερούν τον ύπνο. Το ενδεχόμενο 

να την είχα δει στο πάλκο μου προκάλεσε ρίγος. Δυστυχώς, τη γνώρισα μονάχα μέσα από τις 

ηχογραφήσεις της. 

Το 1993 δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη μου εμπειρία με την Κάλλας, συνέλαβα και 

πραγματοποίησα τον Βραζιλιάνικο Διαγωνισμό λυρικού τραγουδιού Μαρία Κάλλας. Έκτοτε, 

στα είκοσι αυτά χρόνια, το όνομά της έχει παραμείνει ζωντανό στις σκηνές της Βραζιλίας, 

αποκαλύπτοντας νέα ταλέντα, ανοίγοντάς τους πόρτες και, όπως η ίδια η καλλιτέχνης έκανε 

στη Σχολή Τζούλιαρντ, βοηθώντας στην εκπαίδευση αυτών των νέων τραγουδιστών.

Η Κάλλας, «η Ντιβίνα», «η Απόλυτη Πριμαντόννα» της όπερας όλων των εποχών! Δεν 

βρήκε αντιπάλους έως σήμερα ούτε ως τραγουδίστρια ούτε ως ηθοποιός. Γεννήθηκε για το 

θέατρο κι έτσι άφησε το ίχνος της στην αιωνιότητα. Έζησε για την τέχνη, έζησε για τον έρωτα.

Ευχαριστώ, Μαρία!
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O LEGADO DE 1821 NO UNIVERSO DE  
MIKIS THEODORAKIS

Kostas Gouliámos

Tendo como ponto de partida sociopolítico as ideias revolucionárias de 1821 e a 
cosmovisão filosófica da "Harmonia Universal", a obra de Mikis Theodorakis, na sua 
totalidade, segue um sentido especial que não se insere em nenhuma das correntes 
existentes que formaram a obra dos compositores de sua época.

Especificamente no que diz respeito à Revolução de 1821, Theodorakis confere 
especial importância à proclamação da Primeira Assembleia Nacional dos gregos na 
região de Epidauro (15 de janeiro de 1822) que – na concepção do grande compositor e 
intelectual – ocupa um lugar sagrado de salvaguarda do legado, já que compõe a base 
histórica para a reivindicação e recuperação dos direitos atemporais de liberdade. 
Mais ainda, Mikis Theodorakis, em um discurso realizado na Universidade Aristóteles 
de Tessalônica, sobre a comemoração do dia 25 de março de 2000, posicionou-se, 
enfaticamente, dizendo que: “é uma arrogância da parte de qualquer cidadão deste 
país questionar e, ainda mais, zombar e escarnecer sobre tal acontecimento histórico: 
aqueles que tiveram a coragem e a responsabilidade de nos libertar do jugo turco 
acreditavam que estavam ressuscitando – juntamente ao seu país – a eterna Grécia, a 
nação helênica e tudo o que isso implica”.

Esta posição deixa clara a preocupação de Mikis Theodorakis em sua luta para 
definir a conceituação do patriotismo revolucionário como componente de reflexão 
e conexão intelectual do (pós) helenismo moderno com a Revolução de 1821 e seu 
legado. Avaliar, entre outras coisas, com novos parâmetros, o amplo campo da 
liberdade que culmina na ressonância da sociedade aberta para que seja marcada 
– social, política e culturalmente – a autoconscientização no novo helenismo.  
Foi justamente este espírito ontológico de liberdade que marcou a sua atuação e a sua 
obra por meio de um forte código linguístico comum, que une a linguagem poética e 
a música. Realmente, em sua obra e ação, Mikis Theodorakis carrega em seus ombros 
a prática polifônica de seus antepassados.

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ `21 ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΤΟΥ 
ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Κώστας Γουλιάμος

Mε κοινωνικο-πολιτική αφετηρία τις επαναστατικές ιδέες του 1821 και φιλοσοφική 

κοσμοθεωρία την "Συμπαντική Αρμονία", το συνολικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη ακολουθεί 

μια ιδιαίτερη πορεία που δεν εντάσσεται σε κάποιο από τα ρεύματα, τα οποία διαμόρφωσαν 

το έργο των συγκαιρινών του συνθετών.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στο ‘21 ο Θεοδωράκης αποδίδει ειδικό βάρος στη διακήρυξη 

της Α` Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων στην Επίδαυρο (15 Ιανουαρίου 1822) η – οποία στη 

σκέψη του μεγάλου συνθέτη και διανοητή – επέχει θέση ιερής παρακαταθήκης καθώς αποτελεί 

την ιστορική βάση για τη διεκδίκηση και ανάκτηση των διαχρονικών δικαίων της ελευθερίας. 

Μάλιστα ο Μίκης Θεοδωράκης σε ομιλία του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 2000 είχε εμφατικά υπογραμμίσει τη θέση πως: «αποτελεί 

ύβρη για κάθε κάτοικο αυτής της χώρας να αμφισβητεί κανείς και ακόμα πιο πολύ να λοιδορεί 

και να σαρκάζει αυτό το ιστορικό γεγονός: ότι δηλαδή αυτοί που είχαν το θάρρος και την 

ευθύνη να μας ελευθερώσουν από τον τουρκικό ζυγό πίστευαν ότι ανασταίνουν – μαζί με τη 

χώρα τους – τη διαχρονική Ελλάδα, το ελληνικό έθνος με ό,τι αυτό συνεπάγεται».

Η εν λόγω θέση υποδηλοί την αγωνία του Μίκη Θεοδωράκη στον αγώνα του να 

καθορίσει την εννοιολόγηση του επαναστατικού πατριωτισμού ως συστατικό αναστοχασμού 

και πνευματικής σύνδεσης του (μετα)νεωτερικού ελληνισμού με την επανάσταση του 1821 

και την κληρονομιά της. Να μετρήσει, συν τοις άλλοις, με νέα σταθμά το ευρύτατο πεδίο της 

ελευθερίας που κορυφώνεται στην αντηρίδα της ανοιχτής κοινωνίας, ώστε να αποτυπωθεί – 

κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά – η αυτοσυνείδηση του νέου ελληνισμού. Αυτό ακριβώς 

το οντολογικό πνεύμα της ελευθερίας αποτυπώθηκε στη δράση και το έργο του μέσα από 

έναν ισχυρό κοινό κώδικα λόγου που ενώνει ποιητική γλώσσα και μουσική. Πραγματικά, στο 

έργο του και στη δράση του ο Μίκης Θεοδωράκης κουβαλά στις πλάτες του την πολυφωνική 

πράξη των προγόνων του. 
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Partindo de Solomós e Kalvos, mas também de Sikelianós, de Ritsos, de Elitis, 
de Anagnostakis, de Livaditis, de Kampanelis, de Gkatsos, de Katsaros e outros, 
imprimiu o renascimento do helenismo em sua obra multifacetada e universalmente 
conceituada. Todos os projetos estimulados pelo ideal do espírito libertador – seja na 
música ou na sua atuação política e social – foram dirigidas por um ou outro caminho 
à noção do “agir bem”. Por meio de sua genialidade musical libertou a força psíquica e 
mental daquilo “que consiste para nós o agir bem”, formando a consciência da cultura  
neo-helênica para além da frágil ilusão de equilíbrio, predominante ainda nos dias 
de hoje, que – com sua forma dogmática de pensamento – produz deformações 
normalizadas. São precisamente essas deformações, que ao mesmo tempo contribuem, 
entre outras coisas, para a desconstrução dos fundamentos do antropocentrismo 
grego, que Mikis Theodorakis está lutando. Desta forma, ele apresenta a singularidade 
como movimento social, político e cultural como consequência do espírito livre, da 
imaginação contemplativa e do “agir bem”. Na teoria de Mikis Theodorakis sobre 
a passagem da diversidade para a singularidade, ele confere um caráter cinético 
onde a dialética da transição está completamente conectada com toda a filosofia da 
"Harmonia Universal".

Especificamente, Na Dialética da Harmonia1, livro que escrevo junto com Mikis 
Theodorakis, está demonstrado o surgimento do caráter ontológico da “singularidade” 
como sendo um dos princípios (principia) da “Harmonia Universal”, mas também como 
a síntese de “poesia, arte, música” pode conduzir a formas de libertação social. Em todo 
caso, a concepção de Theodorakis sobre “singularidade” não é estática e nem restrita 
aos limites e fronteiras de uma nação-Estado. Pelo contrário, aborda o elemento da 
“singularidade” como um conjunto de processos que revelam a falsa consciência e, 
ao mesmo tempo, remodelam de forma radical e substancial o campo e a vivência da 
liberdade real e da emancipação do cidadão, sugerindo um modo de vida plenamente 
autônomo e autenticamente humano.

Eu poderia afirmar que, se Solomós apresentou em Mulher de Zakynthos 
como devemos nos expressar, Theodorakis nos mostra como devemos refletir e, 
principalmente, como coexistir e criar como seres livres condicionados à consciência 
histórica e estética. No campo da “Harmonia Universal”, na sua natureza dialética, 
cria-se o campo coeso da “singularidade”, a qual – aponto – havia sido procurada e 
evocada por Elitis em Jardim de Ilusões. 

Εκκινώντας από τον Σολωμό και τον Κάλβο αλλά και τον Σικελιανό, τον Ρίτσο, τον Ελύτη, 

τον Αναγνωστάκη, τον Λειβαδίτη, τον Καμπανέλη, τον Γκάτσο, τον Κατσαρό κ.ά., αποτύπωσε 

στο πολύτροπο και οικουμενικής αποδοχής έργο του την αναγέννηση της ελληνικότητας.  

Όλα τα εγχειρήματα που έλαβαν τον ερεθισμό τους από το ιδεώδες του απελευθερωτικού 

πνεύματος – είτε στη μουσική είτε στην πολιτική και κοινωνική του πράξη – κατευθύνθηκαν από 

τον ένα ή τον άλλο δρόμο στο «εὖ πράττειν». Μέσα από την μουσική του ιδιοφυΐα απελευθέρωσε 

την «ἐν τούτῳ ἡμῖν ἦν τὸ εὖ πράττειν» ψυχική και διανοητική δύναμη, διαμορφώνοντας τη 

συνείδησης της νεοελληνικής κουλτούρας πέρα από την κυριαρχούσα, ακόμα και σήμερα, 

εύθραυστη ψευδαίσθηση ισορροπίας, η οποία – με τον δογματικό τρόπο σκέψης της –, παράγει 

κανονικοποιημένες αλλοιώσεις. Αυτές ακριβώς τις αλλοιώσεις που ταυτόχρονα συνδράμουν 

και στην, μεταξύ άλλων, αποδόμηση των θεμελίων του ελληνικού ανθρωποκεντρισμού, 

μάχεται ο Μίκης Θεοδωράκη. Προτάσσει έτσι τη μοναδικότητα ως κοινωνικό, πολιτικό και 

πολιτισμικό κίνημα ως απόρροια του ελεύθερου πνεύματος, της στοχαστικής φαντασίας και του  

«εὖ πράττειν». Ο Μίκης Θεοδωράκης στη θεωρία του για τη μετάβαση από τη διαφορετικότητα 

στη μοναδικότητα, προσδίδει έναν κινηματικό χαρακτήρα όπου η διαλεκτική της μετάβασης 

συνδέεται απόλυτα με την όλη φιλοσοφία της "Συμπαντικής Αρμονίας". 

Ειδικότερα, Στη Διαλεκτική της Αρμονίας1, βιβλίο που γράψαμε μαζί με τον Μίκη 

Θεοδωράκη, καταδεικνύεται η ανάδυση του οντολογικού χαρακτήρα της «μοναδικότητας» ως μια 

εκ των αρχών (principia) της «συμπαντικής αρμονίας» αλλά και ως συνάρτηση συναρθρώσεων 

«ποίησης, τέχνης μουσικής» μπορεί να οδηγήσει σε μορφές κοινωνικής απελευθέρωσης. Εν 

πάση περιπτώσει, η αντίληψη του Θεοδωράκη περί «μοναδικότητας» δεν είναι στατική ούτε και 

περιοριστική στα όρια και τα σύνορα ενός έθνους-κράτους. Τουναντίον, προσεγγίζει το στοιχείο 

της «μοναδικότητας» ως σύνολο διαδικασιών που αποκαλύπτουν την ψευδή συνείδηση και, 

συνάμα, αναδιαμορφώνουν ριζοσπαστικά και ουσιαστικά το πεδίο και το βίο της εμπράγματης 

ελευθερίας και χειραφέτησης του πολίτη, συνιστώντας έναν πλήρη αυτόνομο και αυθεντικά 

ανθρώπινο τρόπο ζωής.

Θα ισχυριζόμουν ότι αν ο Σολωμός έδειξε στη Γυναίκα της Ζάκυθος πως να εκφραστούμε, 

 ο Θεοδωράκης μας υποδεικνύει πως ν` (ανα)στοχαστούμε και, προπάντων, πως να συνυπάρχουμε 

και να δημιουργούμε ως ελεύθερα όντα με όρους ιστορικής κι` αισθητικής συνείδησης. Στο πεδίο 

της «Συμπαντικής Αρμονίας», στη διαλεκτικής της φύση, δημιουργείται το συνεκτικό πεδίο της 

μοναδικότητας, την οποία – σημειώνω – πως είχε αναζητήσει και επικαλεστεί ο Ελύτης στον 

Κήπο με τις Αυταπάτες. 
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Além disso, é possível discernir associações e deduções e, naturalmente, afinidades 
intertextuais, seja em Elytis, com os versos de Solomós, seja em Theodorakis, com o 
patriotismo revolucionário de Solomós e Kalvos, de cujas poesias ele extrai a singularidade 
de seu poder expressivo, bem como de seu espírito político, transformando – tanto em 
sua música como em sua ação – a dimensão metafísica da liberdade em uma substância 
física. De forma geral, a singularidade antropocêntrica do espírito revolucionário de 
1821, como proposta de biocosmos e de cultura, mas também como dever de justiça e 
liberdade, em Mikis Theodorakis, é transmutada uma em valor atemporal do helenismo 
e, ao mesmo tempo em projeto universal de um Estado democrático. Estética, criativa 
e intelectualmente falando, ela complementa e completa as necessidades mentais, 
emocionais e espirituais da nova jornada histórica, não apenas do helenismo, mas 
também da espécie humana. Principalmente numa época conturbada como esta em 
que vivemos, e na qual sistêmica e sistematicamente se confunde, pelo racionalismo 
frio do mercado, o vendável com o atemporal e o eterno. Na verdade Mikis Theodorakis, 
a partir das realidades de 1821, destacou o precedente democrático do mundo helênico, 
que, conforme Giorgos Kontogiorgis, foi violentamente abolido pelo totalitarismo 
ocidental como elemento constituinte da liberdade. 

nota
(ελευθερη μεταφραση του επιμελητη / tradução livre do revisor)

1  theodorakis, m. & gouliamos, k.. Na Dialética da Harmonia. Atenas: 
Gutenberg, 2018. A Editora Aletheia em breve publicará a versão traduzida para 
o público lusófono.

Πέραν τούτων, διακρίνει κανείς συνειρμούς και αναγωγές και βέβαια 

διακειμενικές συγγένειες είτε του Ελύτη με τους στίχους του Σολωμού, είτε του 

Θεοδωράκη με τον επαναστατικό πατριωτισμό του Σολωμού και του Κάλβου, από 

την ποιητική των οποίων αντλεί την μοναδικότητα της εκφραστικής τους δύναμη 

καθώς και το πολιτικό τους πνεύμα, μεταμορφώνοντας – και στη μουσική και 

στην δράση του – τη μεταφυσική διάσταση της ελευθερίας σε φυσική υπόσταση. 

 Σε γενικές γραμμές, η ανθρωποκεντρική μοναδικότητα του επαναστατικού πνεύματος του 

`21, ως πρόταση βιόκοσμου και πολιτισμού αλλά και ως χρέος δικαιοσύνης και ελευθερίας, 

στον Μίκη Θεοδωράκη μετουσιώνεται σε διαχρονική αξία του ελληνισμού και, ταυτόχρονα 

σε οικουμενικό πρόταγμα δημοκρατικής πολιτείας. Αισθητικά, δημιουργικά και διανοητικά 

συμπληρώνει και ολοκληρώνει τις ψυχικές, συναισθηματικές και πνευματικές ανάγκες 

της νέας ιστορικής διαδρομής όχι μόνο του ελληνισμού αλλά και του ανθρώπινου είδους. 

Ιδιαίτερα σε μια ταραγμένη εποχή, όπως αυτή που βιώνουμε, και στην οποία συστημικά 

και συστηματικά συγχέεται από τον ψυχρό ορθολογισμό της αγοράς το αγοραία επίκαιρο 

με το διαχρονικό κι` αιώνιο. Στην πραγματικότητα ο Μίκης Θεοδωράκης, με αφετηρία τις 

πραγματικότητες του `21, ανάδειξε το δημοκρατικό προηγούμενο του ελληνικού κόσμου, 

που κατά τον Γιώργο Κοντογιώργη βίαια κατήργησε η δυτική απολυταρχία, σε συστατικό 

στοιχείο της ελευθερίας. 

σημειωση
(πρωτοτυποσ τιτλοσ / título original)

1  θεοδωρακησ, m. & γουλιαμοσ, κ.. Στη Διαλεκτική της Αρμονίας. Αθήνα: 

Gutenberg, 2018. Η Editora Aletheia θα εκδώσει σύντομα τη μεταφρασμένη έκδοση 

για το γαλλόφωνο κοινό.
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MANOS HADJIDAKIS 

Lefteris Veniadis

nota autobiográfica em terceira pessoa de 1990:

Nascido em 23 de outubro de 1925 em Xanthi. Seus pais, burgueses, encontravam-
se nessa cidade em uma época em que ela crescia economicamente com o comércio 
de tabaco, e uma próspera sociedade formava-se sob a atmosfera turco-barroca do 
entreguerras. Lá, teve início suas primeiras aulas de piano com a professora Altunyan. 
Armênia, solteira e músicista da cidade.

Aos sete anos de idade, estabeleceu-se com sua família em Atenas, seus pais separaram-

se sem divórcio e todo o sentimentalismo das canções gregas, durante os intervalos nos 

cinemas ao ar livre, penetraram profundamente em sua psique, felizmente sem deixar 

sequelas. Pois, desde jovem, possuía tanto senso de humor, quanto elementos destrutivos, 

que por pouco o salvaram de se tornar um delinquente.

Tão logo em sua adolescência decidiu tomar com seriedade lições de música, irrompeu-

se a guerra, e a ocupação aconteceu. 

Foi o período em que nasceram todas as suas visões do pós-guerra, em que conheceu 

a poesia de seu tempo, seus amigos e a, então, poderosa, Lili Marleen. 

A Libertação [de Atenas em 1944] o deixou ligeiramente traumatizado, mas também 

raivosamente sedento pelas partes desbravadas de nosso mundo, as quais ele desejava conhecer. 

E, por muitas vezes, após sobreviver a sua própria extinção, tornou-se um grego genuíno, 

profundamente sério, e capaz de traduzir suas experiências em música. Tornou-se músico!

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ 

Λευτέρης Βενιάδης

αυτοβιογραφικο σημειωμα  σε τριτο προσωπο του 1990:

Γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 1925 στην Ξάνθη. Οι γονείς του, αστοί, βρέθηκαν σε αυτήν την 

πόλη τον καιρό που ανθούσε οικονομικά με το εμπόριο του καπνού, και είχε σχηματιστεί μια 

εύπορη κοινωνία σε μιαν ατμόσφαιρα τουρκομπαρόκ μεσοπολέμου. Εκεί άρχισε τα πρώτα 

μαθήματα πιάνου με τη δασκάλα Αλτουνιάν. Αρμένισσα, απάντρευτη και μουσικό της πόλης.

Στην ηλικία των επτά χρονών εγκαθίσταται με την οικογένεια του στην Αθήνα, χωρίζουν 

οι γονείς του χωρίς διαζύγιο και εισχωρεί στον εσωτερικό ψυχισμό του όλη η αισθηματολογία 

των τότε ελληνικών τραγουδιών, μέσω των διαλειμμάτων στους θερινούς κινηματογράφους, 

ευτυχώς χωρίς επιπτώσεις. Διότι διέθετε και χιούμορ από μικρός και καταστροφικά στοιχεία, 

που μετά βίας τον γλίτωσαν απ΄το να γίνει κακοποιός.

Μόλις αποφάσισε να αρχίσει σοβαρά μαθήματα μουσικής στην εφηβεία, γίνεται ο πόλεμος 

κι έρχεται η Κατοχή. 

Υπήρξε η περίοδος μες την οποία γεννήθηκαν όλα τα μεταπολεμικά του οράματα, 

γνωρίζοντας την ποίηση του καιρού του, τους φίλους του και την πανίσχυρη τότε Λιλή Μαρλέν. 

Η Απελευθέρωση τον άφησε ελαφρώς τραυματισμένο, αλλά και λυσσαλέα διψασμένο για 

τις άγνωστες σ’ αυτόν πλευρές του κόσμου μας και θέλησε να τις γνωρίσει. 

Και αφού γλίτωσε τον αφανισμό του πολλές φορές, έγινε γνήσιος ¨Ελληνας βαθειά 

σοβαρός και ικανός να μεταφράζει τα βιώματά του σε Μουσική. Έγινε Μουσικός! 
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período a (ed: 1944-1950):

Teatro, música e poesia quando os três foram separados na Grécia.

período b (ed.: 1951-1954): 

Amor e um pouco de música.

período c (ed: 1955-1966):

Seu contato frenético e criativo com a música que o conduziu a uma produção 

massiva1. Ao mesmo tempo, um contato infeliz com a “το ελαφρό τραγούδι”2 / “a 

canção light”, que lhe deu uma popularidade indesejável.

período d (ed: 1967-1971):

No exterior. Tentando livrar-se do jugo de uma fama que ele não queria e de uma 

reputação que ele provavelmente detestava. Ditadura sem resistência, mas também 

sem aceitação.

período e (ed: 1972-1983):

Retorno à Grécia e um período de maturidade que começa com Μεγάλος Ερωτικός /  

“O Grande Erótico” e termina com Μπαλάντες της οδού Αθηνάς / “Baladas da rua 

Atenas”.

período f (ed: 1984 a 1990, quando ele escreveu esta nota):

Sua reorientação para a música, no espírito rigoroso de sua juventude. Sessenta e 

cinco anos de idade e o início de seu período mais importante, que duraria pelo 

menos mais vinte e cinco anos».

Gostaríamos que o sexto e último períodos tivessem realmente durado, pelo menos, 

mais vinte e cinco anos. Manos Hadjidakis faleceu em 14 de junho de 1994, deixando para trás 

uma obra de composição única e o legado de um modo de pensar único. Uma personalidade 

profundamente politizada, assumindo uma postura cáustica e inflamada contra tudo o que 

era feio, absurdo e injusto do ponto de vista sócio-politico. Defendeu ferozmente o óbvio 

quando o absurdo prevalecia. Falou, e ainda fala, não somente através de sua música,  

mas também através de suas palavras, proferidas e escritas.

Sua primeira declaração importante foi em 31 de janeiro de 1949 quando ministrou sua 

famosa palestra sobre o Ρεμπέτικο / Rebetiko3 no “Teatro das Artes” de Κάρολος Κουν / Karolos 

Koun, a partir da qual redefiniu a posição de tal estilo musical. Naquela época, o rebetiko 

espalhava-se pelos bairros populares. As autoridades e o poder estavam atrás dele. A burguesia 

α’ περιοδοσ (σ.σ.: 1944-1950):

Θέατρο, μουσική και ποίηση όταν αυτά τα τρία ήσαν διαχωρισμένα στον ελλαδικό χώρο.

β’ περιοδοσ (σ.σ.: 1951-1954): 

Έρωτας και λίγη μουσική.

γ’ περιοδοσ (σ.σ.: 1955-1966):

Λυσσαλέα και δημιουργική του επαφή με τη μουσική σε μια υπερπαραγωγή1. Παράλληλα 

μια ατυχής επαφή με «το ελαφρό τραγούδι»2, που του χάρισε λαϊκότητα ανεπιθύμητη.

δ’ περιοδοσ (σ.σ.: 1967-1971):

Στο εξωτερικό. Προσπάθεια αποτίναξης του ζυγού από μια διασημότητα που δεν τη 

θέλησε και από μια φήμη που μάλλον απεχθάνεται. Δικτατορία χωρίς αντίσταση μεν, 

αλλά και χωρίς αποδοχή.

ε’ περιοδοσ (σ.σ.: 1972-1983):

Επιστροφή στην Ελλάδα και ώριμη περίοδος αρχίζοντας από τον «Μεγάλο Ερωτικό και 

τελειώνοντας στις «Μπαλάντες της οδού Αθηνάς».

στ’ περιοδοσ (σ.σ.: 1984-ωσ το 1990, οποτε και εγραψε το σημειωμα αυτο):

Επανατοποθέτηση του στη Μουσική με το αυστηρό πνεύμα της νεότητάς του.  

Εξήντα πέντε ετών και αρχή της πιο σημαντικής του περιόδου, που θα κρατήσει 

τουλάχιστον άλλα είκοσι πέντε χρόνια».

Πολύ θα θέλαμε η έκτη και τελευταία περίοδος να είχε κρατήσει όντως τουλάχιστον άλλα 

είκοσι πέντε χρόνια. Ο Μάνος Χατζιδάκις έφυγε από τη ζωή στις 14 Ιουνίου του 1994 αφήνοντας 

πίσω ένα μοναδικό συνθετικό έργο αλλά και την παρακαταθήκη ενός μοναδικού τρόπου σκέψης. 

Βαθιά πολιτικοποιημένη προσωπικότητα τοποθετούταν καυστικά και με πύρινο λόγο απέναντι 

σε ο,τιδήποτε άσχημο, παράλογο και κοινωνικοπολιτικά άδικο. Υπερασπιζόταν με μένος το 

αυτονόητο όταν επικρατούσε το παράλογο. Μιλούσε και μιλάει ακόμη όχι μόνο μέσω της 

Μουσικής του αλλά και μέσω του λόγου του, προφορικού και γραπτού.

Η πρώτη του σημαντική τοποθέτηση ήταν στις 31 Ιανουαρίου του 1949 όταν έδωσε την 

περίφημη διάλεξή του για το Ρεμπέτικο3 στο «Θέατρο Τέχνης» του Κάρολου Κουν, με την οποία 

επαναπροσδιόρισε τη θέση του ρεμπέτικου. Εκείνη την περίοδο, το ρεμπέτικο εξαπλωνόταν 

στις λαϊκές γειτονιές. Η εξουσία και οι αρχές το κυνηγούσαν. Οι αστοί και οι διανοούμενοι το 
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e os intelectuais o desprezavam. Foi nesse contexto, que o, então, jovem compositor ousou 

dar uma palestra sobre o surgimento do rebetiko como a pedra fundamental da música 

popular grega moderna. Ele apresentou Μάρκος Βαμβακάρης / Markos Vamvakaris e Σωτηρία 

Μπέλλου / Sotiría Bellou, que cantaram em frente à plateia atônita do Teatro das Artes. A 

palestra provocou uma reação. Ao ponto de a polícia alertar sua mãe para vigiá-lo enquanto 

ele andasse por seu bairro, em Pagrati4. Foi inspirado pela Atenas do pós-guerra, ao mesmo 

tempo em que permitia que seu olhar crítico inato o guiasse: 

(...) e a Grécia livrou-se dos alemães, é claro, mas se meteu em problemas piores 

com seu próprio povo. E eu, também, fui da adolescência à juventude. Descobri 

minha mãe, minha irmã, meus amigos, a Grécia, mas, acima de tudo, Atenas, a 

cidade em que vivi desde os sete anos de idade e que vi como uma cidade mágica 

– única no mundo – pelo sopro de seu povo e pela brisa do epitáfio, através da 

qual vivi o amor em sua forma mais absoluta e única... Mas, devo mencionar 

um incidente na mágica Atenas, logo após a Guerra Civil... Uma noite, eu estava 

indo para a casa de meus amigos... Passando pela Segurança, um homem gordo 

deteve-me do lado de fora da porta e solicitou-me a minha identificação. Dois 

ou três deles o acompanhavam, mas, quando vi o cara gordo, congelei.... O 

policial da Segurança me pediu a identificação ironicamente... Ele disse-me duas 

palavras insultuosas, disse-me para sair de seu caminho e me deu um belo chute, 

protegendo assim a nossa nação de todo o moral e vivo que a guerra deixara atrás. 

Perturbado, fui embora e muito tempo se passou até que eu me esquecesse, mas 

as interrogações sobre o movimento, a insurreição de dezembro (Δεκεμβριανά) e a 

Nação começaram a surgir em minha mente. Comecei a ver que a Pátria não era 

tão honesta e pura e decidi manter meus olhos abertos”.

Ele é uma das pessoas que, no pitoresco Το πατάρι του Λουμίδη / “Mezanino de Loumidis”5, 

junto com Elytis, Tsarouchis, Moralis, Valaoritis e outros amigos, iriam caracterizar, colorir e 

selar uma era com seus trabalhos.

περιφρονούσαν. Σε αυτό το πλαίσιο, ο νεαρός τότε συνθέτης, τόλμησε να δώσει μια διάλεξη 

για την ανάδειξη του ρεμπέτικου ως θεμέλιου λίθου της σύγχρονης ελληνικής λαϊκής μουσικής. 

Παρουσιάσε τον Μάρκο Βαμβακάρη και τη Σωτηρία Μπέλλου, οι οποίοι τραγούδησαν μπροστά 

στο έκπληκτο κοινό του Θεάτρου Τέχνης. Η διάλεξη προκάλεσε αντιδράσεις. Μέχρι που 

αστυνομία ειδοποίησε τη μητέρα του να προσέχει για λίγο καιρό ο γιος της όταν κυκλοφορεί 

στη γειτονιά τους, στο Παγκράτι4. Εμπνεύστηκε από την μεταπολεμική Αθήνα ενώ παράλληλα 

άφησε την έμφυτη κριτική ματιά του να τον καθοδηγεί: 

(…) και η Ελλάδα ξεμπέρδεψε βέβαια από τους Γερμανούς, μα έμπλεξε χειρότερα με τους 

δικούς τους. Κι εγώ μεταπήδησα από την εφηβεία στην νεότητα. Ανακαλύπτω την μητέρα 

μου, την αδερφή μου, τους φίλους μου, την Ελλάδα, μα περισσότερο την Αθήνα, την 

πόλη που ζούσα από επτά χρονών και που την έβλεπα μια πόλη μαγική – μοναδική στον 

κόσμο – για τις αναπνοές των ανθρώπων της και για το αεράκι του επιταφίου, μέσα απ’ 

το οποίο ζούσα τον έρωτα στην πιο απόλυτη και μοναδική μορφή του… Πρέπει όμως να 

αναφέρω ένα γεγονός της μαγικής Αθήνας, λίγο μετά τον Εμφύλιο…Ένα βράδυ, πήγαινα 

στο σπίτι φίλων μου… Περνώντας από την Ασφάλεια, με σταματάει ένας χοντρός έξω 

από την πόρτα της και μου ζητάει ταυτότητα. Ήσαν δυο-τρεις μαζί του μα σαν είδα τον 

χοντρό πάγωσα…. Αστυφύλακας στην Ασφάλεια να μου ζητάει ταυτότητα ειρωνικά… 

Μου ᾽πε δυο λόγια προσβλητικά, μου ᾽πε να τσακιστώ από μπροστά του και μου ΄δώσε 

μια γερή κλωτσιά, προστατεύοντας έτσι το Έθνος μας απ΄ό,τι ηθικό και ζωντανό είχε 

αφήσει ο πόλεμος. Αναστατωμένος έφυγα και πέρασε καιρός να το ξεχάσω, αλλά μέσα 

μου άρχισαν να αναρριχώνται τα ερωτηματικά γύρω από το κίνημα, τον Δεκέμβριο και το 

Έθνος. Άρχισα να βλέπω πως η Πατρίδα δεν είναι τόσο τίμια και καθαρή και αποφάσισα 

να έχω τα μάτια μου ανοιχτά.

Είναι από τους ανθρώπους που με ορμητήριο το γραφικό τότε «πατάρι του Λουμίδη»5,  

μαζί με τους Ελύτη, Τσαρούχη, Μόραλη, Βαλαωρίτη και άλλους φίλους συντροφιά θα 

χαρακτηρίσουν, θα χρωματίσουν και θα σφραγίσουν με το έργο τους μια εποχή.
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Eu, o mais novo, com vinte anos à época, estava vivendo, sugando, eu diria, os 

momentos com meus amigos, com a mesma necessidade que eu tinha de beber água, 

dormir e existir... Junto com tudo mais, recusei nossa música “séria”, metade dela vestida 

com trapos representando a Europa e a outra metade em fustanelas representando a Grécia 

“imortal” através de quartéis provinciais. E adorei estas melodias (ed: das canções rebetiko) 

que me fizeram conhecer profunda e indubitavelmente minha herança ancestral da antiga 

primavera generativa com a adolescência pecaminosa de Bizâncio, da humildade cristã com 

o esplendor do ritmo grego constante e granítico.

Manos Hadjidakis é caracterizado principalmente por sua melodiosidade. Suas 

melodias o agarram desde o primeiro segundo e o mantêm cativado até o final. 

Desde o momento em que você começa a ouvir uma de suas músicas, você a ouve 

até o final em plena concentração e está ansioso para a próxima ou novamente 

para a mesma! Seu carisma singelo, humilde e despretensioso, sua inteligência, 

seus arranjos finamente elaborados e a escrita magistral para as vozes dos cantores 

carimbam de forma indelével a canção grega de uma forma única, “Hadjidaciana”. 

Mesmo em suas canções mais “comerciais” ele é incapaz de “escapar” de seu 

carisma melódico único. 

Em 1961, sua fama se espalhou fora da Grécia. Ele recebeu um Oscar pela melhor 
canção original Τα Παιδιά του Πειραιά / “A Rapaziada do Pireus” no filme de Jules Dassin 
Never on Sunday / “Nunca aos domingos”, estrelado por Melina Mercouri. 

“O Sr. Manos Hadjidakis está na sala?”, perguntou a atriz Jayne Meadows. Ela 

nunca receberia uma resposta afirmativa, é claro, pois Hatzidakis nunca viajou 

para os Estados Unidos para receber o prêmio cobiçado pela grande maioria dos 

artistas. Ele escolheu expressar, através de sua ausência ensurdecedora, sua total 

oposição à filosofia geral dos Prêmios da Academia. Naquela noite, toda a Grécia 

estava comemorando, exceto ele: “(...) E o Estado oficial me celebrou pelo Oscar 

que ganhei na minha ausência e fora dos meus próprios planos. Lutei durante anos 

Εγώ, ο νεότερος, είκοσι χρονών τότε, ζούσα, ρουφούσα θα ᾽λεγα τις στιγμές των φίλων 

μου, με την ίδια ανάγκη που ᾽χα να πιω νερό, να κοιμηθώ και να υπάρξω… Μαζί με όλα τ᾽ άλλα 

αρνήθηκα τη «σοβαρή» μας μουσική, που μισή ντυμένη με κουρέλια παρίστανε την Ευρώπη 

και η άλλη μισή με φουστανέλες την «αθάνατη» Ελλάδα μεσ’ από επαρχιακούς στρατώνες. Και 

αγάπησα τις μελωδίες αυτές (σ.σ.: των ρεμπέτικων τραγουδιών) που μου συνειδητοποιούσανε 

βαθιά και αναμφίβολα σαν προγονική μου κληρονομιά την πανάρχαια γενεσιουργό Άνοιξη με την 

αμαρτωλή εφηβεία του Βυζαντίου, τη χριστιανική ταπεινοσύνη με το μεγαλείο του σταθερού και 

γρανιτένιου Ελληνικού ρυθμού.

Ο Μάνος Χατζιδάκις χαρακτηρίζεται κυρίως για την μελωδικότητά του. Οι Μελωδίες 

του σε «αρπάζουν» από το πρώτο δευτερόλεπτο και σε συνεπαίρνουν μέχρι το τέλος. 

Από τη στιγμή που ξεκινάς να ακούσεις τραγούδι του, το ακούς μέχρι τέλος σε πλήρη 

συγκέντρωση και αδημονείς για το επόμενο ή ξανά για το ίδιο! Το χάρισμα της απλότητας, 

του λιτού και του απέριττου, της ευφυίας, των λεπτοδουλεμένων ενορχηστρώσεων και 

την αριστοτεχνική γραφή για τις φωνές των τραγουδιστών σφραγίζει ανεξίτηλα, με τρόπο 

μοναδικό, με τρόπο «χατζιδακικό» το ελληνικό τραγούδι. Ακόμα και στα πιο «εμπορικά» 

του τραγούδια αδυνατεί να «ξεφύγει» από το μοναδικό μελωδικό του χάρισμα. 

Το 1961 η φήμη του εξαπλώνεται και έξω από την Ελλάδα. Βραβεύται με Όσκαρ για 

το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι «Τα Παιδιά του Πειραιά σ»την ταινία «Ποτέ την Κυριακή»  

(Never on Sunday) του Jules Dassin με πρωταγωνίστρια την Μελίνα Μερκύρη. 

«Είναι στην αίθουσα ο κ. Μάνος Χατζιδάκις;», ρώτησε η ηθοποιός Jayne Meadows. Θετική 

απάντηση, βεβαίως δεν έλαβε ποτέ μιας ο Χατζιδάκις δεν ταξίδεψε ποτέ στην Αμερική 

για να παραλάβει το πολυπόθητο, για την συντριπτική πλειοψηφία των καλλιτεχνών, 

βραβείο. Επέλεξε να εκφράσει διά της εκκωφαντικής απουσίας του την κάθετη αντίθεση 

του σε σχέση με την συνολική φιλοσοφία του θεσμού των Όσκαρ. Εκείνη τη βραδιά όλη 

η Ελλάδα πανηγύριζε εκτός από τον ίδιο...  «…Και το επίσημο κράτος με γιόρτασε για 

το Όσκαρ που πήρα ερήμην μου και έξω απ’ τα δικά μου σχέδια. Πάλεψα χρόνια για ν’ 
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para tirar este ‘título de honra’ das minhas costas....”. “Estou interessado no canto 

– quero levá-lo,  esse acoplamento de música e poesia – aos limites absolutos”. 

E, ao mesmo tempo, quero que a forma da canção alcance a absoluta concisão,  

mas também a simplicidade. Estou sempre intrigado com o conceito de canto... 

Minhas origens são o canto popular de nosso país e a música sinfônica. Estes dois 

desempenharam um enorme papel. Em algum lugar no meio, eu encontrarei a 

proporção áurea com a qual eu sonho”.

notas do revisor 

1  “Το ελαφρό τραγούδι” / “A canção light” foi um estilo de música popular 
grega urbana, que dominou o cenário do entretenimento desde o período 
entreguerras até o final da década de 1960. 

2  Apesar do termo Ρεμπέτικο / Rebetiko ser atualmente utilizado para 
designar um amplo conjunto de manifestações musicais urbanas, o texto se 
refere mais especificamente ao tipo de canção popular urbana dos gregos, 
especialmente praticado pelas camadas mais pobres, entre fins século xix e os 
anos 1950. 

3  Bairro de Atenas. 

4  Conflito armado ocorrido em Atenas, entre a eam / elas de um lado 
e o governo e as forças britânicas de outro. Teve início em 3 de dezembro de 
1944, com a conclusão sangrenta do comício da Praça Syntagma e terminou 
formalmente com a assinatura do Acordo de Varkiza em 12 de fevereiro de 1945. 
Foi o prelúdio da Guerra Civil (1946 – 1949), embora para alguns historiadores o 
conflito civil começara antes da Libertação. Foi decorrente do vácuo de poder 
criado na Grécia após a retirada das forças de ocupação alemãs em outubro de 
1944. Conferir: <https://www.sansimera.gr/articles/357>.

αφαιρέσω αυτό τον «τίτλο τιμής από την πλάτη μου…». «Εμένα με ενδιαφέρει το τραγούδι 

– Θέλω να φτάσω το τραγούδι –  αυτή τη σύζευξη μουσικής και ποίησης – σε απόλυτα 

όρια. Και συγχρόνως η φόρμα του τραγουδιού να φτάσει στην απόλυτη περιεκτικότητα, 

αλλά και λιτότητα. Με προβληματίζει πάντα η έννοια τραγούδι…». Η καταβολή μου είναι 

το λαϊκό τραγούδι του τόπου μας και η συμφωνική μουσική. Αυτά τα  δύο παίξανε τεράστιο 

ρόλο. Κάπου στο μέσον βρήκα τη χρυσή τομή που ονειρεύομαι».

σημειωσεισ τοy επιμελητη 

1  Το ελαφρό τραγούδι είναι ένα είδος αστικής λαϊκής ελληνικής μουσικής, που 

κυριάρχησε στο πεδίο της ψυχαγωγίας από το Μεσοπόλεμο έως τα τέλη της δεκαετίας 

του 1960. 

2  Μολονότι σήμερα ο όρος Ρεμπέτικο χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα 

ευρύ σύνολο αστικών μουσικών δρώμενων, το κείμενο αναφέρεται ειδικότερα στο είδος 

αστικής λαϊκής μουσικής των Ελλήνων, ιδίως εκείνων των φτωχότερων στρωμάτων, 

μεταξύ των τελών του 19ου αιώνα και της δεκαετίας του 1950.

3  Συνοικία της Αθήνας.

4  Ένοπλη σύγκρουση που έλαβε χώρα στην Αθήνα, μεταξύ του εαμ/ελασ 

από τη μία πλευρά και την κυβέρνηση και βρετανικές δυνάμεις, από την άλλη. Άρχισε 

στις 3 Δεκεμβρίου 1944 με την αιματηρή κατάληξη της συγκέντρωσης στην Πλατεία 

Συντάγματος και έληξε επίσημα με την υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκιζας στις 

12 Φεβρουαρίου 1945. Ήταν το πρελούδιο του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου (1946-

1949), αν και για ορισμένους ιστορικούς η εμφύλια σύγκρουση είχε αρχίσει πριν ακόμη 

από την απελευθέρωση. Ήταν αποτέλεσμα του κενού εξουσίας που είχε δημιουργηθεί 

στην Ελλάδα μετά την αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων κατοχής το 1944. Πηγή:  

<https://www.sansimera.gr/articles/357>.
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5  A referência do “Mezanino de Lumidis” decorre do local que servira de 
ponto de encontro de grandes intelectuais e artistas de sua época. Tratava-se de 
um café ateniense localizado na Rua Stadiou (conhecida naquela época por ser 
a rua dos teatros), frequentada por Varnalis, Valaoritis, Sinopoulos, Sahtouris, 
Elytis, Gatsos e Hadjidakis. Escreveu Elytis em sua obra “Crônicas de uma 
década”: “Com Nikos Gatsos, montamos nossa sede no meio da rua Stadiou, no 
loft da Lumidis. Lá carregamos nossos novos amores, literal e figurativamente. 
Quer dizer, as novas coleções de poesia e nossas novas namoradas”. Referência 
extraída do site: <https://www.mixanitouxronou.gr/i-dimiourgia-tou-kafe-
loumidi-ke-to-patari-pou-o-elitis-elege-oti-eki-kouvalousan-tis-kenouries-
agapes-me-ton-gkatso-giati-legete-loumidis-papagalos/>.

fontes

1  Revista Diphone, edição de 9 de junho de 1996.

2  Panfleto da versão comemorativa do álbum “Manos Hadjidakis – Spyros 
Sakkas Το Ρεσιτάλ, 1990”.

3  Nota do álbum “Ματωμένος Γάμος – Παραμύθι χωρίς όνομα” / “Bodas de 
Sangue –  Um Conto Sem Título”, 1964.

4  Entrevista com V. Angelikopoulos, “Jornal Kathimerini”, 18.12.1988.

5  Η αναφορά στο “Πατάρι του Λουμίδη” παραπέμπει στον χώρο που αποτέλεσε 

σημείο συνάντησης μεγάλων διανοουμένων και καλλιτεχνών της εποχής του. Πρόκειτο 

για ένα Αθηναϊκό καφενείο που βρισκόταν στην Οδό Σταδίου (γνωστή εκείνη την εποχή 

ως οδός των θεάτρων), στο οποίο σύχναζαν ο Βάρναλης, ο Βαλαωρίτης, ο Σινόπουλος, 

ο Σαχτούρης, ο Ελύτης, ο Γκάτσος και ο Χατζιδάκις. Γράφει ο Ελύτης στο έργο του 

“Χρονικό μιας δεκαετίας”: “Με το Νίκο Γκάτσο είχαμε στήσει το στρατηγείο καταμεσής 

της οδού Σταδίου, στο πατάρι του Λουμίδη. Εκεί κουβαλούσαμε τις καινούριες αγάπες 

μας, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Θέλω να πω, τις καινούριες ποιητικές συλλογές και 

τις καινούριες φιλενάδες μας”. Πηγή: <https://www.mixanitouxronou.gr/i-dimiourgia-

tou-kafe-loumidi-ke-to-patari-pou-o-elitis-elege-oti-eki-kouvalousan-tis-kenouries-

agapes-me-ton-gkatso-giati-legete-loumidis-papagalos/>.

πηγεσ

1  Περιοδικό Δίφωνο ,Τεύχος 9 Ιούνιος 1996.

2  Ένθετο φυλλάδιο της κασετίνας «Μάνος Χατζιδάκις – Σπύρος Σακκάς,  

Το Ρεσιτάλ», 1990.

3  Σημείωμα του δίσκου «Ματωμένος Γάμος – Παραμύθι χωρίς όνομα», 1964.

4  Συνέντευξη στον Β. Αγγελικόπουλο, «Καθημερινή», 18.12.1988.
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IRINI PAPÁS: A “CARIÁTIDE VIVA”  
DE CHILIOMODI

Georgia Politanou

Irini Papá ou Irini Pappás nasceu como Ειρήνη Λελέκου / Irini Lelekou em 3 de 
setembro de 1929 em Chiliomodi, Coríntia, em meio a uma família de professores 
que lutou contra os acontecimentos dramáticos que a Grécia vivia à época, tais como 
golpes, conflitos, guerras civis e não civis e a suspensão da constituição. Seu pai 
possuía uma mente muito aberta para este contexto, pois acreditava na igualdade 
entre mulheres e homens, educando, a partir dessa convicção, todas as suas três 
filhas. Em uma entrevista, referiu-se de tal forma a seu pai: “Ele me ensinou que só 
existe uma nobreza, a do espírito. Não existem senhores e doutores, mas pessoas.  
Ele me ensinou que o respeito me subestima, enquanto o amor me eleva”. 

Foi somente na adolescência que se apaixonou pela atuação, e alguns anos 
mais tarde foi encaminhada para a escola de Dimitris Rontiris – diretor teatral grego.  
Em seus primeiros anos e antes de 1952, conseguiu papéis de pouco destaque em 
alguns filmes gregos. Porém, aquele ano foi marcado por seu papel principal em 
Νεκρή πολιτεία (“Cidade morta”), de Frixo Iliadis. Na verdade, antes deste filme, a 
indústria cinematográfica grega e a maioria dos produtores haviam-na negligenciado, 
acreditando que não poderia ser comercialmente bem-sucedida. Em seguida, a atriz 
passou a atuar em filmes de grande sucesso, tais como o vencedor do Oscar de 1961, Os 
Canhões de Navarrone (The Guns of Navarone), e Zorba o Grego (Zorba the Greek) , em 1964. 

Estreou no teatro, em 1948, com a peça Άνθρωποι… Άνθρωποι (“Pessoas… 
Pessoas”), sob direção de Sakellariou-Giannakopoulos, na Ópera Nacional. Sakellarios 
em sua autobiografia, assim descreve Papás, depois de tê-la visto pela primeira vez na 
Sintagma1: “Uma belíssima criatura num vestido simples e comprido, todo drapeado, 
que andava com majestade e, ao mesmo tempo, com simplicidade. Como se uma 
Cariátide ganhasse vida”. Tal caracterização de “Cariátide Viva” a seguiria por toda 
a sua jornada. Na verdade, Sakellarios (proprietário da Finos Film, contabilizando 

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΣ: Η «ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ»  
ΑΠΟ ΤΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ

Γεωργία Πολυτάνου

Η Ειρήνη Παπά ή Irini Pappás γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1929 στο Χιλιομόδι Κορινθίας 

ως Ειρήνη Λελέκου από μία οικογένεια δασκάλων, οι οποίοι έπρεπε να παλέψουν με δραματικά 

γεγονότα που βίωνε τότε η χώρα, Ελλάδα, όπως πραξικοπήματα, συγκρούσεις, εμφύλιους 

και μή πολέμους, αναστολή του Συντάγματος, να είναι μόνο κάποια από αυτά. Ο πατέρας της 

κ.Παπά ήταν αρκετά ανοιχτόμυαλος για την τότε εποχή μιας και ο ίδιος πίστευε πως οι γυναίκες 

ήταν ίσες με τους άντρες, λόγια με τα οποία διαπαιδαγωγούσε και τις τρεις κόρες του. Η ίδια 

σε συνέντευξή της ανέφερε για τον πατέρα της: «Με έμαθε ότι υπάρχει μόνο μία αριστοκρατία, 

του πνεύματος. Δεν υπάρχουν κύριοι και επίσημοι, αλλά άνθρωποι. Με έμαθε ότι ο σεβασμός με 

υποτιμά, ενώ η αγάπη με εξυψώνει».

Μόλις στην εφηβεία, της γεννήθηκε ο έρωτας για την υποκριτική ενώ λίγα χρόνια αργότερα 

οδηγήθηκε στη σχολή του Δημήτρη Ροντήρη – Έλληνας Θεατρικός Σκηνοθέτης. Στα πρώτα της 

βήματα και πριν το 1952 εξασφάλιζε κάποιους μικρούς ρόλους σε ελληνικές ταινίες, ωστόσο 

εκείνη η χρονιά σηματοδοτήθηκε από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο Νεκρή πολιτεία του 

Φρίξου Ηλιάδη. Στην ουσία, πριν από αυτή την ταινία, η ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία 

και οι πιο πολλοί παραγωγοί την είχαν παραμελήσει, θεωρώντας ότι δεν θα μπορούσε να 

είναι εμπορικά επιτυχημένη. Στη συνέχεια, κατάφερε να παίξει σε μεγαλύτερους ρόλους σε 

επιτυχημένες ταινίες όπως τα βραβευμένα με Όσκαρ Τα κανόνια του Ναβαρόνε το 1961 και το 

Ζορμπάς το 1964. 

Στο θέατρο πρωτοεμφανίστηκε το 1948, στην επιθεώρηση των Σακελλάριου-

Γιαννακόπουλου Άνθρωποι… Άνθρωποι, στη Λυρική Σκηνή. Ο Σακελλάριος στην αυτοβιογραφία 

του, αφότου την αντίκρυσε για πρωτή φορά στο Σύνταγμα1 να περπατά, την περιγράφει ως 

εξής: «Ένα πανέμορφο πλάσμα με ένα απλό μακρύ φόρεμα, όλο πτυχώσεις, που κινούνταν 

με μεγαλοπρέπεια και συνάμα απλότητα. Σαν να ζωντάνεψε μια Καρυάτιδα». Αυτός ο 

χαρακτηρισμός, της «ζωντανής Καρυάτιδας» θα την ακολουθούσε για μια ζωή. Μάλιστα,  

ο Σακελλάριος (ιδιοκτήτης της Φίνος Film με 175 ταινίες στο ενεργητικό του) την γνώρισε στην 
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175 produções cinematográficas) a conheceu em sua produtora, onde a atriz atuou,  
em 1948, no seu primeiro filme Χαμένοι άγγελοι (“Anjos perdidos”) de Nikos Tsiforos.

Três anos depois, em 1951, tornou-se uma atriz de renome internacional com o 
drama social Νεκρή πολιτεία (“Cidade morta”) da Finos Film, representando a Grécia no 
Festival de Cannes. Dirigido por Iliadi Frixo e coestrelado por Giorgos Founta, então 
estreante no cinema, o filme se passa em Mistras – uma localidade perto da Antiga 
Esparta. Em 1956, atuou com James Cagney no Faroeste Tribute to a Bad Man (“Honra a 
um Homem Mal”). Três dos filmes em que Irini Papás estrelou foram indicados ao Oscar 
de Melhor Filme Estrangeiro, sendo que o francês Z, do diretor grego Costa-Gravas,  
foi o vencedor. Os demais indicados foram Electra (Ηλέκτρα) e Ifigênia (Ιφιγένεια), 
antigas tragédias gregas adaptadas ao cinema. Especificamente, em 1962, rodou Electra 
de Michael Cacoyannis, junto a Yannis Ferti, Aleka Katseli e Manos Katrakis. O filme 
foi aclamado no exterior, recebendo um total de 24 prêmios.  

Irini Papás participava de muitas outras produções de Hollywood, ao mesmo 
tempo em que, no ano de 1967, também estrelava a peça That Summer – That Fall 
(“Aquele Verão, Aquele Outono”), na Broadway, ao lado de John Voight. Dentre tais 
filmes, podemos incluir: The Brotherhood (“A Irmandade”), em 1968, com Kirk Douglas; 
e o encontro com Richard Burton, em 1969, no filme Anne of the Thousand Days  
(“Anna dos Mil Dias”). Em 1971, sua parceria com Cacoyannis continuou com a adaptação 
cinematográfica de As Τroianas (Τρωάδες), onde coestrelou com Katharine Hepburn, 
e, em 1977, com Ifigênia (Ιφιγένεια). No total, participou de mais de 80 produções 
cinematográficas, fazendo uma grande carreira em todo o mundo. Seus filmes tiveram 
tanto sucesso e popularidade no exterior, que contribuiram para o crescimento do 
turismo grego. Declarou em uma entrevista os critérios utilizados para a escolha de 
seus papéis: “Eu nunca quis interpretar papéis sensuais ou de mulheres atraentes.  
O que sempre quis foi interpretar eu mesma, ou seja, uma guerreira independente”. 

Teve papel de destaque, a convite do colombiano Gabriel Gracia Márquez, 
ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, no filme Eréndira. Baseado no romance  
La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada (“A incrível e 
triste história da cândida Erêndira e sua avó desalmada”), que narra a tragédia de uma 
jovem obrigada por sua avó a se prostituir para compensá-la de um prejuízo atribuído à 
neta. A atriz atua como a perversa avó que contracena com a brasileira Claudia Ohana,  
no papel da sofrida Eréndira. Irini Papás foi escolha de Gabriel Garcia Márquez, embora 
ela própria tenha declarado dois anos depois ao New York Times que não se parecia com 

εταιρία παραγωγής του, κι έτσι έπαιξε στην πρώτη της ταινία το 1948, που ήταν οι Χαμένοι 

άγγελοι του Νίκου Τσιφόρου.

Τρία χρόνια μετά, το 1951, έγινε γνωστή ηθοποιός διεθνούς βεληνεκούς με την κοινωνική 

δραματική ταινία Νεκρή πολιτεία της Φίνος Φιλμ, που προβλήθηκε, αντιπροσωπεύοντας την 

χώρα μας, στο Φεστιβάλ των Καννών, του σκηνοθέτη Φρίξου Ηλιάδη και συμπρωταγωνιστή 

τον Γιώργο Φούντα, ο οποίος τότε έκανε την παρθενική του εμφάνιση στον κινηματογράφο, 

και διαδραματίζεται στον Μυστρά- περιοχή κοντά στην Αρχαία Σπάρτη. Το 1956 ήρθε η ταινία 

με  τον Τζέιμς Κάγκνεϊ, το γουέστερν Ελύγισα για πρώτη φορά (Tribute to a Bad Man). Τρεις από 

τις ταινίες στις οποίες η Ειρήνη Παπά πρωταγωνίστησε προτάθηκαν για Όσκαρ Ξενόγλωσσης 

Ταινίας, με την γαλλόφωνη Ζ του Κώστα Γαβρά να το κατακτά, ενώ υποψήφιες υπήρξαν επίσης 

και δύο ελληνικές ταινίες, οι οποίες υπήρξαν μεταφορές των αρχαίων τραγωδιών στη μεγάλη 

οθόνη, η Ηλέκτρα και η Ιφιγένεια. Συγκεκριμένα, το 1962 γύρισε με τον Μιχάλη Κακογιάννη 

την ταινία Ηλέκτρα μαζί με τον Γιάννη Φέρτη, την Αλέκα Κατσέλη και τον Μάνο Κατράκη.  

Η ταινία διακρίθηκε στο εξωτερικό, αφού συνέλεξε συνολικά 24 βραβεία. 

Η Ειρήνη Παππά συμμετείχε και σε πολλές χολιγουντιανές παραγωγές, ενώ 

πρωταγωνίστησε και στο θέατρο Μπρόντγουεϊ το 1967 με το έργο That Summer — That Fall 

(«Εκείνο το καλοκαίρι, εκείνο το φθινόπωρο») στο πλευρό του Γιον Βόιτ. Άλλες ταινίες είναι το 

The Brotherhood («Σάντα Μάμα») του 1968, στο πλευρό του Κερκ Ντάγκλας, και η συνάντηση 

με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον, στην ταινία Anne of the Thousand Days («Άννα των Χιλίων Ημερών») 

το 1969. Το 1971, η συνεργασία της με τον Κακογιάννη συνεχίστηκε με την κινηματογραφική 

μεταφορά Τρωάδες, όπου συμπρωταγωνίστησε με την Κάθριν Χέμπορν, και το 1977 με την 

Ιφιγένεια. Συνολικά πήρε μέρος σε πάνω από 80 ταινίες και έκανε σπουδαία καριέρα, αφού 

τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε όλο τον κόσμο. Οι ταινίες της σημείωσαν τόσο μεγάλη 

επιτυχία και απήχηση στο εξωτερικό, γεγονός που συνέβαλε στην ανάπτυξη του ελληνικού 

τουρισμού. Η ίδια σε μία της είχε δηλώσει ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία επέλεγε τους 

ρόλους της: «Ποτέ δεν θέλησα να παίξω αισθησιακούς ρόλους ή ρόλους επιθυμητών γυναικών.  

Αυτό που ήθελα πάντα είναι να παίζω εμένα, δηλαδή την ανεξάρτητη αγωνίστρια».

Ο καθοριστικός ρόλος της, μετά την προτροπή του κολομβιανού Νομπελίστα Λογοτεχνίας 

Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, ήταν στην ταινία Ερέντιρα. Βασισμένη στο μυθιστόρημα  

La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada («Η απίστευτη και  

θλιβερή ιστορία της αθώας Ερέντιρα και της άσπλαχνης γιαγιάς της»), η ταινία αφηγείται την 

τραγωδία μιας νεαρής γυναίκας που εξαναγκάζεται από την γιαγιά της να εκπορνευτεί, για να 

της ξεπληρώσει ένα κακό που της είχε προκαλέσει. Η ηθοποιός παίζει τον ρόλο της διεστραμένης 

γιαγιάς δίπλα στη βραζιλιάνα Κλαούντια Οάνα, στο ρόλο της ταλαίπωρης Ερέντιρα.  
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uma avó gorda de cabelos ralos: “Eu disse que não podia ter o peso da heroína do livro. 
Mas, eu podia dar-lhe este peso em meu interior”. Ela mesma tentou persuadir seu 
amigo Márquez a ceder os direitos de Cem Anos de Solidão para ser transformado em 
filme. Mas, ele recusou. A atriz lhe havia dito: “Por que não o faz? Será um excelente 
seriado, bem mais interessante do que Dinastia ou Dallas, e obtive a resposta que não 
o faria porque não gostaria de ver suas criações literárias transformadas em imagens 
estereotipadas”. 

Quanto à atuação no mundo da música, gravou em estúdio a canção Υπομονή 
(“Paciência”), de Τάκης Μωράκης / Tákis Morákis, estrelada pela primeira vez com 
seu sotaque no filme Ψιτ… κορίτσια! (“Psiu… garotas!”), de 1959, dirigido por seu 
primeiro marido, Alki Pappás. Sua parceria musical deu-se principalmente com  
o seu amigo Βαγγέλης Παπαθανασίου / Vangelis Papathanassiou, que a convidou em 
1972 para deixar sua marca na obra do Aphrodite’s Child2. Com Vangelis, colaborou 
nos álbuns internacionalmente aclamados: Ωδές (“Odes”) em 1979, com as lendárias 
canções Μενούση (“Menoussi’) e Σαράντα παλικάρια (“Quarenta rapazes”); Ραψωδίες 
(“Rapsódias”) de 1986; bem como em 11 canções de Miki Theodorakis.  

Segundo o crítico Roger Ebert, Irini Papá tinha três “desvantagens”: “Sua altura 
a impedia de ter como parceiros vários astros do cinema. Sua beleza descomunal era 
daquelas que as outras estrelas não gostariam de ser comparadas. E o seu sotaque  
a impediu de desempenhar vários papéis”. Realmente a sua altura fez com que muitos 
atores não quisessem ficar ao seu lado – tinha 1,78 m –; a sua beleza fez com que as 
outras atrizes a vissem como uma concorrente; e seu sotaque “pesado” do Peloponeso 
a fez perder alguns papéis. O diretor português Manoel de Oliveira declarou que a atriz 
é: “...a bela e majestosa figura que encarna a alma feminina em sua expressão mais 
profunda e a imagem da Grécia de todos os tempos”.

Na Grécia não tem sido reconhecida tanto quanto internacionalmente.  
Foi condecorada como Comendadora da Ordem da Fênix pelo Presidente da República 
Helênica Kostas Stephanopoulos em 1995. Em 2000, recebeu o título de “Mulher da 
Europa”, e, em 2009, foi agraciada com o Leão de Ouro da Bienal de Teatro de Veneza 
pelas mãos do diretor Maurizio Scaparro. Recebeu o título de Doutor Honoris Causa da 
Universidade Tor Vergata de Roma, em 2001. Em 2008, a Itália a homenageou com o 
Prêmio Roma no antigo teatro de Ostia Antica, onde ao receber o prêmio disse o seguinte: 
“Não sei se devo rir ou chorar, só posso dizer que Atenas será sempre a minha mãe,  
mas considero Roma a minha segunda mãe, por minha livre escolha”. Na Itália 

Η Ειρήνη Παπά ήταν επιλογή του ίδιου του  Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, αν και η ίδια, όπως 

δήλωνε δύο χρόνια μετά στους New York Times, δεν έμοιαζε στην παχύσαρκη γιαγιά με τα αραιά 

μαλλιά. «Του είπα ότι δεν μπορούσα να αποκτήσω το σωματικό βάρος της ηρωίδας του βιβλίου. 

Μπορούσα όμως να της δώσω το απαραίτητο εσωτερικό βάρος». Η ίδια είχε προσπαθήσει  

να πείσει τον φίλο της Μάρκες να δώσει τα δικαιώματα από το βιβλίο «Εκατό χρόνια μοναξιάς» 

για να γυριστεί σε ταινία. Όμως, εκείνος αρνήθηκε, ακόμη και όταν ο Aντονι Κουίν του προσέφερε 

1 εκατ. δολάρια. Του είχε πει: «Γιατί δεν το κάνεις; Θα είναι πάντα ένα εξαιρετικό σίριαλ,  

πιο ελκυστικό από τη Δυναστεία ή το Ντάλας, για να λάβω την απάντηση ότι δεν το κάνει διότι 

δεν θέλει να δει τις λογοτεχνικές ιδέες του να μεταβάλλονται σε φιξαρισμένες εικόνες». 

Αναφορικά με τη μουσικό κομμάτι, ηχογράφησε στο στούντιο το τραγούδι του 

Τάκη Μωράκη Υπομονή, που είχε πρωτακουστεί με την  προφορά της στην ταινία του 1959  

«Ψιτ… κορίτσια!», με σκηνοθέτη τον πρώτο της σύζυγό, Άλκη Παππά. Οι μουσικές της 

ήταν κυρίως με τον φίλο της Βαγγέλη Παπαθανασίου, που την κάλεσε το 1972 να βάλει το 

στίγμα της στο έργο των Aphrodite’s Child2, το οποίο θαύμασε μέχρι και ο Σαλβαντόρ Νταλί.  

Με τον Vangelis συνεργάστηκε στα διεθνούς προβολής άλμπουμ: Ωδές του 1979, με τα θρυλικά 

τραγούδια Μενούση και τα Σαράντα παλικάρια; Ραψωδίες του 1986; όπως και σε 11 τραγούδια 

του Μίκη Θεοδωράκη. 

Σύμφωνα με τον κριτικό Ρότζερ Ίμπερτ, η Ειρήνη Παπά είχε τρία «μειονεκτήματα»:  

«Το ύψος της απέκλειε από παρτενέρ της αρκετούς σταρ της οθόνης. Η ασυνήθιστη ομορφιά της 

ήταν από εκείνη με την οποία δεν θα ήθελαν καθόλου να συγκριθούν οι άλλες σταρ. Και η προφορά 

της την απέκλειε από πολλούς ρόλους”. Πράγματι το ύψος της έκανε πολλούς ηθοποιούς  

να μην θέλουν να σταθούν δίπλα της – ήταν 1,78 –; η ομορφιά της έκανε τις άλλες ηθοποιούς 

να την βλέπουν ανταγωνιστικά; και η «βαριά» πελοποννησιακή προφορά της την έκανε  

να χάσει κάποιους ρόλους. Ο Πορτογάλος σκηνοθέτης Μανοέλ Ντε Ολιβέιρα, είχε δηλώσει για 

την ηθοποιό ότι είναι «η πανέμορφη και μεγαλοπρεπή φιγούρα που ενσαρκώνει τη γυναικεία 

ψυχή στη βαθύτερη έκφραση της και η εικόνα της Ελλάδας όλων των εποχών».

Στην Ελλάδα δεν έχει αναγνωριστεί τόσο όσο διεθνώς. Τιμήθηκε με το Παράσημο του 

Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστή 

Στεφανόπουλο το 1995. Το 2000, τιμήθηκε με τον τίτλο «Γυναίκα της Ευρώπης» και το 2009 με 

τον Χρυσό Λέοντα Μπιενάλε του Θεάτρου της Βενετίας, από τα χέρια του σκηνοθέτη Μαουρίτσιο 

Σκαπάρρο. Τo 2001 τιμήθηκε με τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα του Πανεπιστημίου  

Tor Vergata της Ρώμης. Το 2008, η Ιταλία την τίμησε με το Βραβείο Ρώμη στο αρχαίο θέατρο 

της  Όστια Αντίκα. Τότε όταν βραβεύτηκε στην Ιταλία είχε πει: «Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω 

ή να κλάψω, μπορώ μόνο να πω ότι η Αθήνα θα είναι πάντα η μητέρα μου, αλλά η Ρώμη, 
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trabalhou com muitos diretores italianos, e eles a amavam tanto que criaram os apelidos  
Bella Greca (“A Bela Grega”) e Irene Nostra (“Nossa Irene”). Até mesmo o Papa Bento xvi a 
convidou para ir ao Vaticano – juntamente com outras celebridades – pedindo-lhes que 
transmitissem a mensagem de Deus através da sua arte! Durante os anos da ditadura 
grega, Papás fugiu para Itália, uma vez que era defensora do comunismo. Na época, 
vivia exclusivamente em hotéis, assim como Melina Mercouri, ambas recusando-se a 
retornar à Grécia até que a ditadura militar fosse derrubada. 

Portugal demonstrou seu apreço por Irini Papás depois que ela apoiou o país 
com a fundação de um teatro para encenação de tragédias gregas antigas. Por este 
motivo, residiu em Portugal durante os seus últimos anos de atividade, fazendo sua 
última aparição no filme português Um Filme Falado, em 2003.

Em 2018, foi anunciado que a famosa atriz sofria da doença de Alzheimer há 
cinco anos. Hoje, aos 95 anos, vive longe dos holofotes. Entretanto, a sua presença 
icônica deixou sua marca no mundo. Naquela época, havia inúmeras belas mulheres 
no cinema, mas não muitas como Irini Papás. Talvez, Papá tivesse suas próprias 
“questões”: sua altura afastou os mais interessantes homens, seu sotaque a impediu 
de protagonizar grandes papéis e sua beleza incomun não é algo com que as outras 
atrizes desejassem competir. No entanto, ela atuou em filmes o bastante para inspirar 
algo como uma adoração. Uma “Cariátide Viva” tal como as antigas estátuas, que não 
se deterioraram com o tempo, mas sim são engrandecidas em valor. Uma Cariátide 
que não somente nos pertencia, mas igualmente pertencia ao mundo inteiro, não por 
ter sido “roubada”, mas porque desejou a todos pertencer.  

E, por fim, as palavras de seu pai valeram a pena: ela amou e foi amada, e, 
portanto, foi tão aclamada....

notas do revisor

1. Praça da Constituição no centro de Atenas.

2. Banda grega de rock progressivo formada em 1968.

παράλληλα, είναι δεύτερη μητέρα μου, από ξεκάθαρη επιλογή μου». Στην Ιταλία συνεργάστηκε 

με πολλούς Ιταλούς σκηνοθέτες και οι Ιταλοί την αγάπησαν τόσο που της είχαν εφεύρει το 

παρατσούκλι Bella Greca («Η όμορφη Ελληνίδα») και Irene Nostra («η δικιά μας Ειρήνη»).  

Ακόμη και ο πάπας Βενέδικτος την είχε προσκαλέσει στο Βατικανό – μαζί με άλλους καταξιωμένους 

ανθρώπους – ζητώντας να μεταδώσουν με την τέχνη τους το μήνυμα του Θεού! Στην Ιταλία 

κατέφυγε τα χρόνια της χούντας, δεδομένου ότι ήταν υποστηρίκτρια του κομμουνισμού.  

Ζούσε εξ ολοκλήρου σε ξενοδοχεία εκείνο τον καιρό, όπως και η Μελίνα Μερκούρη, αμφότερες 

αρνούμενες να επιστρέψουν στην Ελλάδα μέχρι να ανατραπεί η στρατιωτική χούντα.  

Συνολικά έλαβε περισσότερες από 24 τιμητικές διακρίσεις και βραβεία.

Η Πορτογαλία έδειξε την εκτίμησή της στην Ειρήνη Παπά αφότου και η ίδια στήριξε την 

χώρα με το θέατρο που ίδρυσε εκεί για να παίζονται αρχαίες τραγωδίες. Εξαιτίας αυτού κιόλας 

διέμενε στην Πορτογαλία τα τελευταία ενεργά χρόνια της, με την τελευταία της εμφάνιση  

να γίνεται στην πορτογαλική ταινία του 2003 A Talking Picture.

Το 2018 ανακοινώθηκε ότι η γνωστή ηθοποιός έπασχε από τη νόσο Αλτσχάιμερ ήδη από 

πέντε χρόνια. Τώρα είναι 95 ετών και μπορεί να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, 

αλλά η εμβληματική της παρουσία έχει αφήσει το στίγμα της στον κόσμο. Εκείνη την περίοδο, 

υπήρχαν ομολογουμένως πολλές όμορφες κοπέλες στις ταινίες, αλλά όχι πολλές γυναίκες σαν 

την Ειρήνη Παπά. Η Παπά ίσως είχε τα δικά της «προβλήματα»: Το ύψος της διώχνει μακρυά 

κορυφαίους άντρες, η προφορά της αποκλείει μεγάλους ρόλους και η ασυνήθιστη ομορφιά της 

δεν είναι αυτή που θέλουν να ανταγωνίζονται οι άλλες γυναίκες ηθοποιοί. Ωστόσο, έχει παίξει 

σε αρκετές ταινίες για να εμπνεύσει κάτι σαν λατρεία. Μία «ζωντανή Καρυάτιδα» που όπως 

τα αρχαία αγάλματα αντί να φθείρονται με τον χρόνο κερδίζουν αξία, έτσι ακριβώς και εκείνη.  

Μία Καρυάτιδα που δεν άνηκε μόνο σε εμάς αλλά σε όλο τον κόσμο, όχι επειδή «κλάπηκε», μα 

επειδή εκείνη θέλησε να ανήκει σε όλους. 

Και τελικά εκείνα τα λόγια του πατέρα της έπιασαν τόπο, αγάπησε και αγαπήθηκε για 

αυτό και εξυψώθηκε....

σημειωσεισ του επιμελητη  

1. Πλατεία Συντάγματος στο κέντρο της Αθήνας.

2. Μουσικό σύνολο προοδευτικού ροκ που δημιουργήθηκε το 1968.
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NANA MOUSKOURI:  
UMA VOZ QUE VEM DO CORAÇÃO

Vinícius de Lacerda Carneiro 

Todo país tem sua grande cantora, aquela voz que, de tão simbólica para um povo, 
se torna universal. Elegendo esses nomes é possível, tal como em um quebra-cabeça, 
remontar o mapa-múndi das vozes femininas que por meio do canto ajudaram a 
construir a identidade cultural de uma nação. Nesse esforço de olhar o mundo através das 
“vozes-símbolo” de um país podemos destacar Amália Rodrigues e a melancolia do fado 
português, Ella Fitzgerald e o scat singer ao melhor estilo do jazz norte-americano, o canto 
engajado e latino de Mercedes Sosa e, porque não falar, da versatilidade e da contestação 
áspera presentes na obra de Elis Regina. Cantoras e vozes que independentemente do 
idioma cativam e despertam emoções. 

Arrisco dizer que a perfeita síntese desse mapa encontra-se em Nana Mouskouri, 
cantora grega que já vendeu mais de 300 milhões de discos ao redor do mundo e em 
seus mais de 60 anos de carreira é a intérprete mais universal e, ao mesmo tempo, mais 
grega possível. Diante de tanto superlativos – a grande voz, o grande sucesso de vendas, 
as numerosas gravações, as incontáveis turnês e prêmios – é necessário dar um passo 
atrás e perguntar: quem é a mulher que se esconde por detrás daqueles óculos de lentes 
retangulares e armação preta? 

Nascida em 13 outubro de 1934, na cidade de Chania, localizada na Ilha de Creta, 

Ioanna Mouskouri logo se tornou Nana, apelido carinhoso de início restrito ao ambiente 
familiar, mas que ganhou o mundo. Nana é, portanto, o som dessa ternura infantil, 
desse afago familiar. Sua infância, até os 3 anos, foi vivida em sua terra natal, onde seus 
pais eram funcionários de um cinema local. Seu pai, Konstantinos era projecionista dos 
filmes  e sua mãe  Aliki Katsarou, nascida na Ilha de Corfu, era lanterninha. Foi correndo e 
brincando no pequeno palco em frente a grande tela de cinema, como também, ouvindo 
as trilhas sonoras orquestradas dos clássicos do cinema hollywoodiano dos anos 1930 
que Nana viveu seus primeiros sonhos de ser cantora.

ΝΑΝΑ ΜΟΥΣΧΟΥΡΗ:  
ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΗ

Βινίσιους ντε Λασέρντα Καρνέιρο

Κάθε χώρα έχει τη μεγάλη τραγουδίστριά της, εκείνη τη φωνή που ούσα τόσο συμβολική για 
το λαό γίνεται οικουμενική. Αποπειρώμενος κανείς να κάνει την επιλογή αυτών των ονομάτων 
μπορεί, σαν να έφτιαχνε ένα πάζλ, να χαρτογραφήσει τις γυναικείες φωνές που μέσα από 
το τραγούδι τους βοήθησαν στη δημιουργία της πολιτιστικής ταυτότητας του έθνους τους. 
Στην προσπάθεια αυτή να δούμε τον κόσμο μέσα από τις «φωνές-σύμβολα» κάθε χώρας, θα 
μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε την Αμάλια Ροντρίγκες και τη μελαγχολία του πορτογαλικού 
φάντο, την Έλλα Φιτζτζέραλντ και το scat singer ως το καλύτερο στυλ βορειοαμερικανικής τζάζ, 
το στρατευμένο λατιναμερικάνικο τραγούδι της Μερσέντες Σόσα και, γιατί όχι, την πολυμορφία 
και την δριμεία αντιπαράθεση που είναι παρούσες στο έργο της Έλις Ρεζίνα. Τραγουδίστριες και 
φωνές που ανεξάρτητα από τη γλώσσα συναρπάζουν και διεγείρουν τις αισθήσεις.

Θα διακινδυνεύσω να πω πως η τέλεια σύνθεση αυτής της χαρτογράφησης απαντάται 
στη Νάνα Μούσχουρη, την ελληνίδα τραγουδίστρια που πούλησε πάνω από 300 εκατομμύρια 
δίσκους σε όλο τον κόσμο και στα πάνω από 60 χρόνια της καριέρας της είναι η πιο διεθνής, μα 
και συνάμα, πιο ελληνίδα ερμηνεύτρια. Μπροστά σε όλους αυτούς τους υπερθετικούς βαθμούς 
– η μεγάλη φωνή, η μεγάλη επιτυχία πωλήσεων, οι πολυάριθμες ηχογραφήσεις, οι αναρίθμητες 
τουρνέ και βραβεία – είναι απαραίτητο να πάμε ένα βήμα πίσω και να διερωτηθούμε: ποια είναι 
η γυναίκα που κρύβεται πίσω από τα τετράγωνα γυαλιά όρασης με τον μαύρο σκελετό;

Γεννημένη στις 13 Οκτωβρίου του 1934, στα Χανιά της Κρήτης, η Ιωάννα Μούσχουρη έγινε 
αργότερα η Νάνα, χαϊδευτικό υποκοριστικό που αρχικά περιοριζόταν στο στενό οικογενειακό 
της περιβάλλον, αλλά μετά κέρδισε όλον τον κόσμο. Κι όμως το Νάνα διατηρεί τον ήχο εκείνης 
της παιδικής γλυκύτητας, της οικογενειακής θαλπωρής. Την παιδική της ηλικία έως τα τρία 
της χρόνια την πέρασε στην πατρογονική της γη, όπου οι γονείς της ήταν υπάλληλοι σε έναν 
τοπικό κινηματογράφο. Ο πατέρας της, Κωνσταντίνος, ήταν τεχνικός προβολής ταινιών και 
η μητέρα της Αλίκη Κατσαρού, γεννημένη στην Κέρκυρα, ήταν ταξιθέτρια. Η Νάνα συνήθιζε 
να τρέχει και να παίζει πάνω στο μικρό πάλκο κάτω από τη μεγάλη οθόνη, και ακούγοντας τις 
μουσικές επενδύσεις των κλασικών χολυγουντιανών ταινιών της δεκαετίας του 1930 άρχισε να 

ονειρεύεται να γίνει τραγουδίστρια.
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Perto dos seus 3 anos de idade, seus pais resolveram mudar-se para Atenas 

levando as duas filhas – Nana e sua irmã mais velha Eugenia, de apelido Jenny. Já na 

capital grega e reconhecendo certo talento das filhas em cantar, Konstantinos resolveu 

enviar ambas as jovens meninas para o Conservatório de Atenas. Após um ano de aulas, 

ficou claro que a família não conseguiria bancar os estudos integrais de cada uma das 

meninas. O pai, portanto, conversando com o tutor de canto e professor de suas filhas, 

perguntou em qual das duas haveria maior chance de sucesso, caso continuasse com 

os estudos no Conservatório. O professor indicou que Jenny possuía uma voz mais 

bonita e, por ser mais velha, era mais desenvolta. A pequena Nana ainda tinha uma 

agravante: tinha descoberto, ao realizar um exame médico, uma deficiência congênita 

em uma das cordas vocais que impedia seu pleno funcionamento. 

Longe do Conservatório, Nana passou parte da sua infância e início da juventude 

vendo uma Grécia em conflito. Primeiramente, o país fora invadido pelas forças 

nazistas e, vale pontuar, seu pai era um dos integrantes da resistência antinazista 

de Atenas. Posteriormente, o país entra em guerra civil. Contudo, apesar do difícil 

contexto social e político, o rádio e as músicas por ele transmitidas ajudavam a manter 

o sonho de Nana em continuar cantando. 

Felizmente, em 1950, ela é novamente aceita no Conservatório e já no fim dessa 

mesma década começa a despontar como um grande sucesso. Após 8 anos de estudos 

do repertório clássico das ópera, Nana começa a se aventurar no jazz, que dominava a 

cena musical em todo o mundo. Junto com o encantamento e a liberdade de improviso 

que o estilo musical norte-americano permitia, Nana, com sua voz doce e perfeitamente 

afinada, tornou-se um sucesso nos clubes noturnos e casas de show por onde passava. 

Tanto que em 1958, ela grava sua primeira canção, o clássico Fascination (“Fascinação”) 

cuja primeira gravação é de 1905, sendo trilha de  diversos filmes americanos da década 

de 1940 e, finalmente, eternizada em 1957 com a gravação primorosa de Nat King Cole. 

Curioso apontar que a gravação dessa canção pegou Nana Mouskouri de 

surpresa. Estando no estúdio, pediram que cantasse a música em frente ao microfone.  

Tendo terminado de cantar, imediatamente solicitaram que ela assinasse um contrato 

de três linhas em que eram cedidos os direitos sobre aquela gravação. Assim, dava-se 

início a uma carreira duradoura e uma discografia plural e repleta de sucessos. 

Σε ηλικία περίπου 3 ετών, οι γονείς της αποφάσισαν να μετακομίσουν στην Αθήνα 

μαζί με τις δύο κόρες τους – τη Νάνα και τη μεγαλύτερη αδερφή της την Ευγενία, που την 

αποκαλούσαν Τζένη. Στην ελληνική πρωτεύουσα, ο πατέρας τους Κωνσταντίνος, διαβλέποντας 

ήδη το ταλέντο των κορών του στο τραγούδι, αποφάσισε να τις στείλει και τις δύο στο Ωδείο 

Αθηνών. Μετά από ένα χρόνο μαθημάτων, κατέστη σαφές ότι η οικογένεια δεν θα κατάφερνε 

να πληρώσει τις σπουδές και των δύο κοριτσιών. Ο πατέρας τους, ωστόσο, συζητώντας με τον 

καθηγητή τραγουδιού των κορών του, ρώτησε να μάθει ποια από τις δύο θα είχε περισσότερες 

πιθανότητες να επιτύχει, αν συνέχιζε τις σπουδές στο Ωδείο. Ο καθηγητής ανέφερε ότι η Τζένη 

είχε πιο ωραία φωνή και, επειδή ήταν πιο μεγάλη, ήταν και πιο ανεπτυγμένη. Η μικρή Νάνα 

είχε ακόμη έναν επιβαρυντικό παράγοντα: είχε ανακαλύψει, κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής 

εξέτασης, ότι είχε μια συγγενή ανωμαλία σε μία από τις φωνητικές χορδές της που θα εμπόδιζε 

την πλήρη ανάπτυξή της.

Μακριά από το Ωδείο, η Νάνα πέρασε μέρος της παιδικής και νεαρής της ηλικίας βλέποντας 

μια Ελλάδα συνεχών συγκρούσεων. Αρχικά, την χώρα κατέλαβαν οι ναζιστικές δυνάμεις,  

κι εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο πατέρας της ήταν ενεργό μέλος της Αντίστασης στην Αθήνα. 

Αργότερα, ο εμφύλιος πόλεμος. Ωστόσο, παρά το δύσκολο κοινωνικό και πολιτικό υπόβαθρο, 

το ραδιόφωνο και οι μουσικές που μετέδιδε βοήθησαν τη Νάνα να διατηρήσει το όνειρό της να 

συνεχίσει το τραγούδι.  

Ευτυχώς στη δεκαετία του 1950 γίνεται ξανά δεκτή στο Ωδείο και ήδη από το τέλος 

εκείνης της δεκαετίας αρχίζει να κάνει μεγάλη επιτυχία. Μετά από 8 χρόνια σπουδών κλασικού 

ρεπερτορίου όπερας, η Νάνα  αρχίζει να δοκιμάζεται στην τζαζ, που εκείνη την εποχή κυριαρχούσε 

στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Μαζί με τη γοητεία και την ελευθερία αυτοσχεδιασμού που 

επέτρεπε το βορειοαμερικανικό αυτό μουσικό είδος, η Νάνα, με τη γλυκιά και καλοκουρδισμένη 

φωνή της, έκανε επιτυχία σε όλα τα κλάμπς και τις μπουάτ όπου εμφανιζόταν. Τόσο πολύ 

μάλιστα, που το 1958 ηχογράφησε το πρώτο τραγούδι της, το κλασικό Fascination («Γοητεία»),  

η πρώτη ηχογράφηση του οποίου ήταν του 1905, και που είχε υπάρξει μουσική υπόκρουση 

πολλών αμερικάνικων ταινιών, τη δεκατία του 1940, και που, τέλος, είχε πλέον μείνει στην 

αιωνιότητα το 1957 με την εκπληκτική ηχογράφηση του Νατ Κινγκ Κόουλ.

Όσο περιέργο κι αν ακούγεται η ηχογράφηση αυτού του τραγουδιού εξέπληξε τη Νάνα 

Μούσχουρη. Βρισκόμενη στο στούντιο, της ζήτησαν να τραγουδήσει το τραγούδι απλά στο 

μικρόφωνο. Μόλις τελείωσε να τραγουδά, της ζήτησαν αμέσως να υπογράψει ένα συμβόλαιο 

τριών γραμμών, με το οποίο παραχωρούσε τα πνευματικά δικαιώματα εκείνης της ηχογράφησης. 

Έτσι, έγινε το ξεκίνημα μιας πολύχρονης καριέρας και μιας πολυθεματικής δισκογραφίας, γεμάτης 

με επιτυχίες.
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Já em 1961, Nana firmava os traços definidores de sua carreira: seria uma 
cantora do mundo, cantaria tudo o que fosse belo, mas  jamais perderia a Grécia – 
seu país e seu povo – do horizonte. Sendo assim, nesse ano grava a trilha sonora de 
um documentário alemão sobre a Grécia e executa a canção que viria a se tornar 
um de seus maiores sucessos:  Weiße Rosen aus Athen (“Rosas Brancas de Atenas”), 
adaptação de uma melodia folclórica grega feita pelo compositor Manos Hadjidakis. 
Diversas outras músicas folclóricas recheiam seus álbuns. 

Nessa mesma época, início dos anos 1960, Nana se muda para Paris e passa a 
ser uma das cantoras mais amadas pelos franceses. Rapidamente, desperta a graça 
de Michel Legrand, compositor de outros dois grandes sucessos: Les Parapluies 
de Cherbourg (“Os Guarda-chuvas de Cherbourg”, 1964), e L’Enfant au Tambour (“O 
Menino do Tambor”, 1965). Em 1962, ela conhece Quincy Jones – o gênio da produção 
musical, responsável por álbuns memoráveis da história da música seja com Frank 
Sinatra, Milton Nascimento ou Michael Jackson, de quem Quincy produziu o álbum 
Thriller (1982). Desse encontro, resulta o álbum In New York – The girl from Greece sings 
(“Nova York – A garota da Grécia canta”, 1962). 

Em 1963, dado que a televisão ainda não era plenamente difundida na 
Grécia, Nana é convidada para representar o país de Luxemburgo no Eurovision 
Song Context daquele ano. Interpretando a canção francesa À force de prier, ela 
alcança o 8º lugar da competição. Contudo, aquela balada com um refrão altamente 
marcante e, sobretudo, a apresentação calorosa realizada naquele dia impactaram 
definitivamente toda a Europa. O sucesso de audiência entre os britânicos foi tanto 
que anos depois, em 1968, Nana passou a comandar uma série de programas de tv na 
bbc. Ali ela consolidou seu sucesso e difundiu seu nome no velho continente. 

Em meio a tantas gravações e turnês, Nana casa-se, aos 25 anos com seu primeiro 
marido e primeira paixão de sua adolescência, Yorgos Petsilas, um dos guitarristas 
do trio de músicos que a acompanhava. O casamento dura por volta de 14 anos e 
junto dele, Nana tem seus dois filhos: Nicolas e Hélène Petsilas, nascidos em 1968 
e 1970, respectivamente. Pouco tempo depois do divórcio, Nana se casa novamente. 
Dessa vez com André Chapelle, seu produtor. 

Impossível seria comentar sobre toda a sua trajetória musical. Em pouco mais 
60 anos de carreira foram cerca de 1600 canções gravadas e mais de 300 milhões 
de álbuns vendidos, fazendo de Nana a segunda maior recordista mundial em 
vendas de disco, ficando atrás apenas da cantora pop, Madonna. Com um repertório 

Ήδη το 1961, η Νάνα χάραζε το οριστικό πλαίσιο της καριέρας της: θα ήταν μια παγκόσμια 

τραγουδίστρια, θα τραγουδούσε οτιδήποτε ωραίο, αλλά ποτέ δεν θα έχανε την Ελλάδα – την 

πατρίδα και τον λαό της – από τα μάτια της. Έτσι την ίδια χρονιά ηχογραφεί τη μουσική επένδυση 

ενός γερμανικού ντοκυμαντέρ για την Ελλάδα και ερμηνεύει το τραγούδι που θα γινόταν μία 

από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της: Weiße Rosen aus Athen  («Λευκά ρόδα από την Αθήνα»), 

μια μεταφορά μιας δημοτικής μελωδίας από τον συνθέτη Μάνο Χατζιδάκι. Διάφορα δημοτικά 

τραγούδια θα περιλαμβάνονταν στα άλμπουμς της.

Αυτήν την εποχή, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η Νάνα μετακομίζει στο Παρίσι 

και γίνεται μια από τις πιο αγαπημένες τραγουδίστριες των Γάλλων. Γρήγορα, ξυπνάει το 

ενδιαφέρον του Μισέλ Λεγκράν, συνθέτη δύο ακόμα μεγάλων επιτυχιών της: Les Parapluies de 

Cherbourg («Οι ομπρέλες του Χερβούργου», 1964) και L’Enfant au Tambour («Το αγόρι ντράμερ», 

1965). Το 1962, γνωρίζει τον Κουΐνσυ Τζόουνς – μια μεγαλοφυΐα της μουσικής παραγωγής που 

ήταν υπεύθυνος για αξιομνημόνευτα άλμπουμς στην ιστορία της μουσικής, όπως εκείνα του 

Φρανκ Σινάτρα, του Μίλτον Νασιμέντο ή και του Μάικλ Τζάκσον, του οποίου ο Κουΐνσυ έκανε 

την παραγωγή στο Τhriller (1982). Από εκείνη τη συνάντηση, προέκυψε το άλμπουμ In New York 

– The girl from Greece sings (1962). 

Το 1963, με δεδομένο ότι η τηλεόραση δεν ήταν ακόμη πολύ διαδεδομένη στην Ελλάδα, 

η Νάνα προσκλήθηκε να εκπροσωπήσει το Λουξεμβούργο στο διαγωνισμό της Γιουροβίζιον 

εκείνης της χρονιάς. Ερμηνεύοντας το γαλλικό τραγούδι À force de prier, φτάνει στην όγδοη 

θέση του διαγωνισμού. Ωστόσο, εκείνο το τραγούδι με το ιδιαιτέρως πετυχημένο ρεφρέν και, 

κυρίως, με τη θερμή ερμηνεία του επηρέασαν ουσιαστικά ολόκληρη την Ευρώπη. Η επιτυχία 

του τραγουδιού στους Βρετανούς ήταν μάλιστα τέτοια που η Νάνα, ένα χρόνο μετά, το 

1968, προσκλήθηκε να παρουσιάσει μια σειρά τηλεοπτικών προγραμμάτων για το bbc. Εκεί 

καθιερώθηκε η επιτυχία της και το όνομά της διαδόθηκε στην παλαιά ήπειρο. 

Εν μέσω όλων αυτών των ηχογραφήσεων και των τουρνέ, η Νάνα παντρεύεται στα 25 της 

με τον πρώτο σύζυγό της, που ήταν και ο εφηβικός της έρωτας, τον Γιώργο Πετσίλα, έναν από 

τους κιθαρίστες του μουσικού τρίου που την συνόδευε. Ο γάμος διαρκεί περίπου 14 χρόνια και 

αποκτούν μαζί δύο παιδιά: τον Νικόλα και την Ελένη Πετσίλα, γεννημένα το 1968 και το 1970, 

αντιστοίχως. Λίγο καιρό μετά το διαζύγιό τους, η Νάνα παντρεύεται εκ νέου. Αυτή τη φορά με 

τον Αντρέ Σαπέλ, τον παραγωγό της.

Θα ήταν αδύνατο να σχολιάσει κανείς ολόκληρη τη μουσική της διαδρομή. Σε λίγο 

περισσότερα από εξήντα χρόνια, ηχρογράφησε περίπου 1.600 τραγούδια και πούλησε 

περισσότερα από 300 εκατομμύρια άλμπουμς, κάνοντας τη Νάνα τη δεύτερη παγκοσμίως 

σε πωλήσεις δίσκων τραγουδίστρια, μένοντας πίσω μόνον από την τραγουδίστρια της ποπ, 
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multicultural e multilinguístico, a cantora grega coleciona em sua discografia 
canções em diversos idiomas: japonês, alemão, hebraico, espanhol, holandês, 
italiano e português, somente para ilustrar. 

Já que falamos da língua portuguesa, é preciso destacar a relação que, ao longo 
de sua carreira, Nana Mouskouri desenvolveu com o Brasil. Além de vários show 
realizados em terras brasileiras, Nana gravou clássicos do repertório nacional em 
outras línguas, como também, cantou em português. 

Voltando para a década de 1960, cabe apontar um marco de virada na Música 
Popular Brasileira. Uma geração de jovens talentos musicais, influenciada pelo jazz e 
pelo samba dos morros cariocas, quebra com o paradigma das músicas melancólicas 
e chorosas, acompanhada de vozes impostadas e orquestras retumbantes e começa a 
construir um repertório musical guiado por uma batida diferente. A voz e o violão, um 
ambiente mais intimista e letras com uma temática mais prosaica e profundamente 
carioca tornam-se imperativos e refletem a moldura na qual se enquadra esse novo 
ritmo, essa bossa nova. 

É nesse ambiente que o já consagrado poeta e diplomata Vinicius de Moraes 
e seu parceiro, o maestro Antônio Carlos Jobim compõem a canção que viraria o 
símbolo máximo da Bossa Nova e registro internacional da música brasileira, já 
que em qualquer lugar que ela seja executada, todos automaticamente pensam no 
Brasil. Garota de Ipanema é a canção brasileira com a maior quantidade de gravações 
oficiais dentro da indústria fonográfica. A canção composta em 1962, tem sua primeira 
gravação, realizada por Pery Ribeiro – simplesmente o filho do casal musical mais 
polêmico no Brasil dos anos 50, Dalva de Oliveira e Herivelto Martins – naquele mesmo 
ano. No entanto, o lançamento só ocorreria no ano posterior. 

Pouco tempo depois, a música recebe uma tradução para o francês realizada 
por Eddy Marnay e, em 1964, em uma das primeiras gravações para a língua francesa, 
Nana Mouskouri interpreta a canção, agora traduzida para La fille d’Ipanema, em um 
de seus álbuns.  A relação vai mais fundo, em 1986, Nana lança um álbum chamado 
Liberdade no qual em uma das faixas, homônima ao álbum, tem-se a tradução para a 
língua portuguesa de uma das músicas que integram o repertório da ópera Nabucco 
do italiano Giuseppe Verdi. 

Demostrando mais uma vez sua relação de proximidade com o Brasil, ao lançar 
em 2012 seu álbum Nana & Friends – Rendez-vous (“Nana & Amigos – Encontro”), Nana 
canta, em francês, um dos clássicos do samba, a música “Canta, canta, minha gente” 

Μαντόνα. Με ένα ρεπερτόριο πολυπολιτισμικό και πολύγλωσσο η ελληνίδα τραγουδίστρια 

συγκεντρώνει στη δισκογραφία της τραγούδια σε διάφορες γλώσσες: ιαπωνικά, γερμανικά, 

εβραϊκά, ισπανικά, ολλανδικά, ιταλικά και πορτογαλικά, για να αναφέρουμε μονάχα ορισμένες.

Αναφερόμενοι στην πορτογαλική γλώσσα, θα πρέπει να αναδείξουμε τη σχέση που, κατά 

τη διάρκεια της καριέρας της, η Νάνα ανέπτυξε με τη Βραζιλία. Πέρα από τα διάφορα σόου της 

στη βραζιλιανική γη, η Νάνα ηχογράφησε τα κλασικά του εθνικού μας ρεπερτορίου σε άλλες 

γλώσσες, αλλά και στα πορτογαλικά. 

Επιστρέφοντας στη δεκαετία του 1960, αξίζει να σημειωθεί μια τομή στη Λαϊκή 

Βραζιλιανική Μουσική (ΜΡΒ). Μια γενιά νέων μουσικών ταλέντων, με επιρροές από την 

τζάζ και την σάμπα των λόφων του Ρίο ντε Ζανέιρο, σπάει τους δεσμούς με τις μέχρι τότε 

μελαγχολικές και κλαψιάρικες μελωδίες, που συνοδεύονταν από στυλιζαρισμένες φωνές και 

μεγάλες ορχήστρες, και αρχίζει να χτίζει ένα μουσικό ρεπερτόριο που το χαρακτήριζαν άλλα 

στοιχεία. Η φωνή και η κιθάρα, ένα περιβάλλον πιο εσωστρεφές και προσωπικό, και στίχοι 

με θεματικές πιο καθημερινές, με έντονο χρώμα από το Ρίο, καθίστανται τώρα υποχρεωτικά 

στοιχεία που πλαισιώνουν αυτόν το νέο ρυθμό, αυτή τη μπόσα νόβα.

Είναι ακριβώς μέσα σε αυτό το περιβάλλον που ο ήδη αναγνωρισμένος ποιητής και 

διπλωμάτης Βινίσιους ντε Μοράες μαζί με τον συνεργάτη του, τον μαέστρο Αντόνιο Κάρλος 

Ζομπίν συνθέτουν το τραγούδι που έμελε να γίνει το μεγαλύτερο σύμβολο της Μπόσα Νόβα και 

σημείο αναφοράς της βραζιλιανικής μουσικής διεθνώς, μια και οπουδήποτε και αν ερμηνευθεί όλοι 

αυτόματα σκέφτονται τη Βραζιλία. Το Garota de Ipanema («Το κορίτσι από την Ιπανέμα») είναι 

το βραζιλιανικό τραγούδι με το μεγαλύτερο αριθμό επισήμων ηχογραφήσεων στη δισκογραφική 

βιομηχανία. Το τραγούδι που συνετέθη το 1962 ηχοργαφήθηκε για πρώτη φορά από τον Πέρυ 

Ριμπέιρο – που δεν ήταν άλλος παρά ο γιος του πιο αμφιλεγόμενου μουσικού ζευγαριού της 

Βραζιλίας στη δεκαετία του 1950, της Ντάλβα ντε Ολιβέιρα και του Εριβέλτο Μαρτίνς – εκείνη την 

ίδια χρονιά. Ωστόσο, το τραγούδι παρουσιάστηκε στο κοινό μοναχά το επόμενο έτος.

Λίγο καιρό μετά, το τραγούδι μεταφράζεται στα γαλλικά από τον Εντύ Μαρνέ και, το 1964, 

σε μία από τις πρώτες ηχογραφήσεις στα γαλλικά, η Νάνα Μούσχουρη το ερμηνεύει, πλέον ως 

La fille d’Ipanema, σε ένα από τα άλμπουμ της. Η σχέση με τη Βραζιλία όμως πηγαίνει ακόμη 

πιο βαθιά μια και το 1986 η Νάνα βγάζει ένα άλμπουμ με τίτλο Liberdade, στη μία πλευρά του 

οποίου, με τον ίδιο τίτλο του άλμπουμ, τραγουδάει σε πορτογαλική μετάφραση μία άρια από την 

όπερα Ναμπούκο του Ιταλού Τζιουζέπε Βέρντι.

Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τη στενή της σχέση με τη Βραζιλία, παρουσιάζοντας 

το 2012 το άλμπουμ της Nana & Friends – Rendez-vous («Νανά & Φίλοι – Ραντεβού»), η Νάνα 

τραγουδάει στα γαλλικά ένα από τα κλασικά τραγούδια της σάμπα, το “Canta, canta, minha 
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(1974). Acompanhada do sambista e autor da canção, Martinho da Vila, o resultado 

não poderia ter sido outro: deu em samba! Com um arranjo muito bem harmonizado, 

a faixa, apesar do canto em francês, carrega toda a brasilidade dos tamborins, cuícas 

e demais instrumentos de percussão típicos do samba. 

Chegando mais perto do momento presente, Nana mostrou que mesmo com sua 

idade e sua carreira mais do que consolidada é preciso estar sempre se atualizando. 

Em 2018, ela lançou seu último álbum cujo título Forever Young reflete muito do espírito 

que ela ainda mantém. O álbum reúne canções dos Beatles, Leonard Cohen e da genial 

Amy Winehouse. 

Vale destacar, também, que ao longo da década de 1990, Nana se aventurou em uma 

carreira política. Durante os anos de 1994 a 1999, ela representou a Grécia no Parlamento 

Europeu, como também, em 1993, substituindo a atriz Audrey Hepburn, foi nomeada 

pela unicef ao cargo de Embaixadora da Boa Vontade, com uma atuação especial à 

questão das crianças  e a importância de se assegurar um futuro digno a elas. 

Chegando ao fim desse apanhado da biografia dessa grande cantora, resta ainda 

a pergunta: quem é verdadeiramente Nana Mouskouri? A melhor resposta é dada por 

ela mesma. Referindo-se ao seu canto, diz: “eu faço à maneira popular, uma coisa com 

muito respeito”. Nana é, portanto, aquela que nos ensina que a música não guarda 

fronteiras, a não ser aquela do enorme respeito pela arte. Nana é aquela cuja voz, 

como diz o título de um dos seus álbum, sai do coração. 

Por fim, resta o conselho, ouçam Nana Mouskouri! Vida longa a Nana!  
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gente” (1974). Με τη συνοδεία του συνθέτη σάμπα και δημιουργού του τραγουδιού, Martinho 

da Vila, τo αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό: ατόφια σάμπα! Με μια πολύ 

αρμονική απόδοση, εκείνη η πλευρά του δίσκου, παρά το γεγονός ότι ήταν στα γαλλικά, 

μεταφέρει όλη τη βραζιλιανική ιδιαιτερότητα των ταμπούρλων, των κουΐκας και των άλλων 

κρουστών της σάμπα.

Φτάνοντας ακόμη πιο κοντά στο σήμερα, η Νάνα απέδειξε ότι παρά την ηλικία της και την 

αναγνωρισμένη καριέρα της ο καλλιτέχνης πρέπει να ανανεώνεται. Το 2018, έβγαλε το τελευταίο 

άλμπουμ της με τίτλο Forever Young που αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό το πνεύμα που ακόμα 

διαθέτει. Το άλμπουμ συγκεντρώνει τραγούδια από τους Beatles, τον Leonard Cohen και την 

καταπληκτική Amy Winehouse. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, η Νάνα δοκιμάστηκε 

και στην πολιτική. Από το 1994 έως το 1999, εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, 

ενώ επίσης το 1993, αντικαθιστώντας την ηθοποιό Ώντρεϋ Χέπμπορν, ορίστηκε από την 

unicef Πρέσβειρα Καλής Θέλησης, με έντονη δραστηριοποίηση στο θέμα των παιδιών και της 

διασφάλισης ενός αξιοπρεπούς μέλλοντος για αυτά.

Φτάνοντας στο τέλος αυτής της σύντομης βιογραφικής επισκόπησης της μεγάλης 

αυτής τραγουδίστριας, παραμένει ακόμη αναπάντητο το ερώτημα: ποια είναι αλήθεια η Νάνα 

Μούσχουρη; Την καλύτερη απάντηση μας την έχει δώσει η ίδια. Αναφερόμενη στο τραγούδι της, 

λέει: “εγώ το κάνω με λαϊκό τρόπο, αλλά με πολύ σεβασμό”. Η Νάνα, ωστόσο, είναι εκείνη που 

μας διδάσκει κυρίως ότι η μουσική δεν έχει σύνορα, με μόνο όριό της το σεβασμό για την τέχνη. 

Η Νάνα είναι εκείνη της οποίας η φωνή, όπως λέει ο τίτλος ενός από τα τελευταία άλμπουμ της, 

βγαίνει μέσα από την ψυχή της.

Εν τέλει, σας συμβουλεύω να ακούσετε Νάνα Μούσχουρη! Ζήτω Νάνα!
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GIANNIS ANTETOKOUNMPO

Sidney Garambone

Seria fácil tecer uma comparação mitológica. Giannis Antetokounmpo, herói 
do basquete americano, tem quatro irmãos. Thanasis, Kostas, Alexis e Francis.  
Todos jogam ou jogaram basquete. Francis é o único que não nasceu na Grécia.  
Os outros, atenienses, cresceram pobres e hoje são bem-sucedidos e exemplos para 
crianças do mundo inteiro.

Ora, então vamos voltar no tempo mitológico e evocar Apolo, Hermes, Hércules, 
Ares e Dionísio! Quatro deuses e um semi-deus, capazes de façanhas históricas que 
atravessam milênios. Quem seria Giannis? O poderoso Hércules? Ou Ares, o deus 
da guerra, já que uma temporada da nba possui 82 jogos ou batalhas terríveis nas 
quadras? Talvez Giannis fosse Hermes, o mais veloz dos deuses, já que esta é uma das 
qualidades do campeão do Milwaukee Bucks. Quem sabe Apolo, afinal ele tem 2,11m 
de altura de pura beleza e charme. Há quem garanta que é tão alegre e bem humorado 
que poderia ser Dionísio.

Nada disso.

Giannis é um guerreiro diferente.

Um herói sem linhagem divina.

Alguém que superou dramas e dificuldades desde que chegou à Gaia, ou Terra 
para os íntimos. E que hoje carrega com orgulho o nome da Grécia mundo afora.  
E os gregos agradecem, pois puderam fazer profundas reflexões depois de assistirem 
à jornada do herói do compatriota, filho de nigerianos e que fez um esforço hercúleo 
para vencer na vida.

Tudo começa em Lagos, na Nigéria, onde o casal Charles e Veronica, sem 
perspectivas financeiras de criar o primogênito Francis, resolve arriscar a vida rumando 
para o sul da Europa, em meados dos anos 90. Eles atravessam o Mar Mediterrâneo, 
mas não optam pela Sicília, na Itália, destino da maioria dos emigrantes nigerianos. 
Resolvem ir para a Grécia.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ

Σίντεϋ Γκαραμπόνε

Θα ήταν εύκολο να πλέξει κανείς έναν μύθο γύρω από το όνομά του. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, 

ήρωας του αμερικάνικου μπάσκετ, έχει τέσσερα αδέρφια. Τον Θανάση, τον Κώστα, τον Αλέξη 

και τον Φράνσις. Όλοι παίζουν ή έπαιζαν μπάσκετ. Ο Φράνσις είναι ο μόνος που δεν γεννήθηκε 

στην Ελλάδα. Οι υπόλοιποι, Αθηναίοι, μεγάλωσαν σε φτωχικές συνθήκες και σήμερα είναι 

επιτυχημένοι και παραδείγματα για τα παιδιά σε όλον τον κόσμο.

Τώρα, λοιπόν, θα γυρίσουμε στους μυθολογικούς χρόνους και θα επικαλεστούμε τον 

Απόλλωνα, τον Ερμή, τον Ηρακλή, τον Άρη και τον Διόνυσο! Τέσσερις θεούς και ημίθεους, 

ικανούς για ιστορικούς άθλους που έμειναν ζωντανοί για χιλιετίες. Ποιος θα ήταν ο Γιάννης; 

Ο πανίσχυρος Ηρακλής; Ή ο Άρης, ο θεός του πολέμου, μια και μία σεζόν του ΝΒΑ αριθμεί 82 

παιχνίδια ή φοβερές αναμετρήσεις στα γήπεδα; Ίσως ο Γιάννης να ήταν ο Ερμής, ο πιο γρήγορος 

από τους θεούς, μια και αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του πρωταθλητή των Milwaukee 

Bucks. Ίσως πάλι να ήταν ο Απόλλωνας, στο κάτω κάτω είναι 2,11 μέτρα, όλος ομορφιά και 

γοητεία. Υπάρχουν και κάποιοι που βεβαιώνουν ότι είναι τόσο εύθυμος και καλοδιάθετος που  

θα μπορούσε ακόμη να ήταν και ο Διόνυσος.

Τίποτα απ’όλα αυτά.

Ο Γιάννης είναι ένας διαφορετικός πολεμιστής.

Είναι ένας ήρωας χωρίς θεϊκή καταγωγή.

Κάποιος που ξεπέρασε δράματα και δυσκολίες από τη στιγμή που έφτασε στη Γαία ή 

Γη για τους κοινούς θνητούς. Και κάποιος που σήμερα διατρανώνει το όνομα της Ελλάδας στο 

εξωτερικό. Και οι Έλληνες είναι ευγνώμονες, καθώς μπόρεσαν να συλλογιστούν πολύ και σε 

βάθος, έχοντας παρακολουθήσει την πορεία του ήρωα και συμπατριώτη τους, γιου Νιγηριανών 

που έκανε έναν ηράκλειο άθλο για να βγει νικητής στη ζωή.

Όλα άρχισαν στο Λάγκος της Νιγηρίας, όπου το ζεύγος Τσάρλς και Βερόνικα, δίχως 

οικονομικές προοπτικές για να μεγαλώσουν τον πρωτότοκο γιο τους Φράνσις, αποφάσισε  

να ρισκάρει, βάζοντας πλώρη για τη νότιο Ευρώπη, στα μέσα της δεκαετίας του 1990.  

Διέσχισαν τη Μεσόγειο, αλλά δεν επέλεξαν τη Σικελία, στην Ιταλία, τον προορισμό των 

περισσοτέρων Νιγηριανών μεταναστών. Αποφάσισαν να πάνε στην Ελλάδα. 
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O início não foi fácil.

Não só o início.

Charles e Veronica foram morar na periferia de Atenas. Nunca conseguiram 
trabalho formal. Charles vivia de bicos e Veronica vendia quinquilharias nas ruas 
para os turistas. Mais que viver, foram sobrevivendo, e acreditando no ideal grego 
de democracia e cidadania. Tinham tanta confiança de que a vida ia melhorar que 
tiveram mais quatro filhos. Todos gregos. Todos com nomes gregos. Homenagem e 
diplomacia, para que a vida dos meninos fosse mais fácil.

Não foi.

Como quase todos os países europeus, a população grega se divide em relação 
à imigração. Muita gente é a favor do acolhimento e da integração com a política e 
cultura local. Porém, há os que exibam publicamente uma certa rejeição. São estes 
que pressionam o poder público a não facilitarem a legalização. 

Ou seja, Giannis e os irmãos Thanasis, Kostas, Alexis e Francis cresceram à 
margem da burocracia estatal. E não conseguiam documentos oficiais.

É aí que entra Spiros Velliniatis.

Ex-jogador amador de basquete, Spiros treinava o Filathlitikos, da terceira divisão 
da liga grega, em 2007. E precisava renovar o time. Foi explorar as ruas do bairro de 
Sepolia, que fica na zona norte, periferia de Atenas. Deu tanta sorte que encontrou 
Thanasis e os irmãos. Neste dia sagrado, conheceu Giannis Antetokounmpo.

Numa entrevista recente à jornalista Alana Ambrosio, da espn, Spiros relembrou.

“Ele não sabia driblar, arremessar ou fazer uma bandeja. Era muito magro 
porque comia pouco. Não queria saber de jogar basquete, estava focado mesmo no 
futebol. Minha estratégia foi prometer que encontraria bons empregos para o pai e 
para a mãe dele. Foi uma isca”, conta ele.

Deu certo.

Muito certo.

Obstinado, Giannis não se importava com a reserva e treinava sonhando com 
um futuro melhor. O time com ele melhorou muito, subiu de divisão e, súbito, seus 
números e desempenho chegaram ao conhecimento dos americanos do basquete mais 
rico do mundo.

Γιάννης 

Αντετοκούνμπο. 

Ουάσινγκτον 

Ουίζαρντς vs. 

Μιλγουόκι Μπακς, 

7 Νοεμβρίου 2021. 

Giannis 

Antetokounmpo.

Washington 

Wizards vs. 

Milwaukee Bucks, 

7 de novembro  

de 2021. 
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Ο Γιάννης 

Αντετοκούνμπο 

των Μιλγουόκι 

Μπακς καρφώνει 

την μπάλα κατά τη 

διάρκεια του αγώνα 

με τους Ουάσινγκτον 

Ουίζαρντς στις 15 

Ιανουαρίου 2018 στην 

Capital One Arena 

στην Ουάσινγκτον.

Φωτογραφία:  

© Keith Allison

Giannis 

Antetokounmpo 

do Milwaukee 

Bucks enterra a 

bola durante o 

jogo contra os 

Washington Wizards 

em 15 de janeiro 

de 2018 na Capital 

One Arena em 

Washington, dc. 

Fotografia:  

© Keith Allison

Η αρχή δεν ήταν εύκολη.
Και όχι μόνο  η αρχή.
Ο Τσάρλς και η Βερόνικα πήγαν να μείνουν σε μια υποβαθισμένη περιοχή της Αθήνας.  

Ποτέ δεν κατόρθωσαν να βρούν δηλωμένη εργασία. Ο Τσαρλς ζούσε κάνοντας μικροδουλειές 
και η Βερόνικα πουλούσε μικροπράγματα σε τουρίστες στους δρόμους. Πιο πολύ από ζωή ήταν 
επιβίωση, πιστεύοντας στα ελληνικά ιδανικά της δημοκρατίας και της πολιτείας. Είχαν τόση 
πίστη ότι η ζωή τους θα καλυτέρευε που έκαναν ακόμη τέσσερις γιους. Όλοι τους Έλληνες.  
Όλοι τους με ελληνικά ονόματα. Φόρος τιμής αλλά και διπλωματία, ώστε η ζωή των παιδιών 
τους να ήταν πιο εύκολη.

Δεν ήταν, όμως.
Όπως σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ο ελληνικός πληθυσμός είναι διχασμένος σε 

σχέση με τους μετανάστες. Πολλοί άνθρωποι  είναι υπέρμαχοι της υποδοχής και ενσωμάτωσης 
στην τοπική πολιτική και τον πολιτισμό. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που επιδεικνύουν δημόσια 
μια κάποια αποστροφή. Είναι αυτοί ακριβώς που ασκούσαν πίεση στην πολιτική εξουσία και δεν 
διευκόλυναν τη νομιμοποίηση.

Με άλλα λόγια, ο Γιάννης και τα αδέρφια του, ο Θανάσης, ο Κώστας ο Αλέξης και ο 
Φράνσις μεγάλωσαν  στο περιθώριο της κρατικής γραφειοκρατίας. Και δεν κατόρθωναν  
να λάβουν τα επίσημα έγγραφα.

Και είναι εκεί ακριβώς που μπήκε στο παιχνίδι ο Σπύρος Βελλινιάτης.
Ερασιτέχνης πρώην μπασκετμπωλίστας, ο Σπύρος ήταν προπονητής στον Φιλαθλητικό, 

ομάδα της τρίτης κατηγορίας στην Ελλάδα, το 2007. Έπρεπε να ανανεώσει την ομάδα. Πήγε να 
εξερευνήσει τους δρόμους της συνοικίας των Σεπολίων, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της 
Αθήνας. Από μεγάλη τύχη συνάντησε τον Θανάση και τα αδέρφια του. Εκείνη τη μεγάλη μέρα, 
γνώρισε τον Γιάννη Αντετοκούμπο.

Σε μία πρόσφατη συνέντευξη στη δημοσιογράφο Αλάνα Αμπρόζιο του εspn, 
 ο Σπύρος θυμόταν:

«Δεν ήξερε να κάνει τρίπλες, να βάλει καλάθι ή να κάνει λέι-απ. Ήταν πολύ αδύνατος γιατί 
έτρωγε λίγο. Δεν ήθελε να μάθει μπάσκετ, γιατί ήταν στραμένος στο ποδόσφαιρο. Η στραγητική 
μου ήταν να του υποσχεθώ πως θα κατάφερνε να βρει καλές δουλειές για τον πατέρα και τη 
μάνα του. Ήταν ένα δόλωμα», εκμυστηρεύεται.

Και πέτυχε.
Πέτυχε πάρα πολύ.
Γεμάτος πάθος όπως ήταν,  τον Γιάννη δεν τον ενδιέφερε που ήταν στους αναπληρωματικούς 

και έκανε προπόνηση ονειρευόμενος ένα καλύτερο μέλλον. Η ομάδα βελτιώθηκε πολύ χάρη 
σ’εκείνον, ανέβηκε κατηγορία, και σύντομα τα σκορ και τα κατορθώματά του τράβηξαν την 

προσοχή των Αμερικάνων του πιο πλούσιου πρωταθλήματος μπάσκετ του κόσμου. 
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Em 2013, na escolha de novos jogadores para a temporada, o tão famoso e 
aguardado “draft” da nba, lá estava Giannis, para desconfiança de muitos. Quem era 
aquele gigante grego? Acabou sendo a décima-quinta escolha. Para muitos, uma aposta 
arriscada do Milwaukee Bucks. Para outros, alguém que seria engolido rapidamente 
pelo sistema, já que não tinha uma vivência no basquete universitário americano, 
espécie de vestibular para a nba.

Pois ele contrariou tudo e a todos.

E mostrou ao mundo que as quadras do subúrbio de Sepolia são capazes de 
milagres e exemplos.

Giannis se adaptou à nba, cativou a todos com seu jeito simpático e sua humildade. 
Aperfeiçoou a forma de jogar, tanto como ala quanto como pivô e foi crescendo junto 
com o Milwaukee Bucks.

Com ele, o time chegou a todos os playoffs (que são as finais entre os 8 melhores 
de cada conferência leste e oeste), menos os das temporadas 2013 / 14 e 2015 / 16.

Porém, a coroação veio mesmo em 2020 / 2021. Campeão da NBA, numa final 
histórica contra o Phoenix Suns. Festa no estado do Wisconsin.

Hoje, a Grécia se orgulha não só de Giannis, mas de toda a família Antetokounmpo. 
Thanasis, desde 2019, é companheiro de equipe de Giannis, além de defender a seleção 
grega com ele. Kostas atua no famoso Los Angeles Lakers e o caçula Alexandros joga 
pelo Murcia, da Espanha. Já Francis abandonou as quadras e é cantor.

O que era para ser uma história triste de intolerância e discriminação virou uma 
grande lição de que a união de raças e culturas faz bem a todas as raças e culturas.

Zeus escreve certo por linhas tortas.

Το 2013, κατά την επιλογή των νέων παικτών για το πρωτάθλημα, το τόσο διάσημο και 
πολυαναμενόμενο ντραφτ του νβα, ήταν και ο Γιάννης εκεί, σε πείσμα πολλών. Ποιος ήταν 
εκείνος ο Έλληνας γίγαντας; Κατέληξε να επιλεγεί δέκατος πέμπτος. Για πολλούς ήταν ένα 
παρακινδυνευμένο στοίχημα των Milwaukee Bucks. Για άλλους, ήταν εκείνος που το σύστημα 
θα κατασπάραζε γρήγορα, μια και δεν είχε καμία εμπειρία από τον αμερικανικό πανεπιστημιακό 
μπάσκετ, εκείνο το είδος πανελληνίων για το νβα.

Κι όμως εκείνος τους διέψευσε όλους.

Και απέδειξε στον κόσμο ότι τα γήπεδα των Σεπολίων είναι ικανά να γεννήσουν θαύματα 
και παραδείγματα.

Ο Γιάννης προσαρμόστηκε στο νβα, συνεπήρε τους πάντες με την καλοσυνάτη του 
συμπεριφορά και την ταπεινότητά του. Τελειοποίησε το παιχνίδι του, τόσο ως τεσσάρι όσο και 
ως πεντάρι και σταδιακά βελτιωνόταν μαζί με τους Milwaukee Bucks.

Όπως κι εκείνος, η ομάδα του έφτασε σε όλα τα πλέη-οφφ (που είναι οι τελικοί μεταξύ των 
8 καλύτερων ομάδων κάθε δυτικής και ανατολικής περιφέρειας), με εξαίρεση τα πρωταθλήματα 
2013 / 2014 και 2015 / 2016.

Ωστόσο, το επιστέγασμα ήρθε το 2020 / 2021. Πρωταθλητής στο ΝΒΑ, σε έναν ιστορικό 
τελικό απένταντι στους Phoenix Suns. Γιορτή στην  πολιτεία του Γουινσκόνσιν.

Σήμερα η Ελλάδα υπερηφανεύεται όχι μόνο για τον Γιάννη, αλλά και για ολόκληρη την 
οικογένεια Αντετοκούμπο. Ο Θανάσης, από το 2019, είναι συμπαίκτης του Γιάννη, πέρα από 
το γεγονός ότι μαζί αγωνίζονται στην εθνική Ελλάδας. Ο Κώστας παίζει στους διάσημους  
Los Angeles Lakers και ο βενιαμίν ο Αλέξανδρος παίζει στην ομάδα της Μούρθια, στην Ισπανία. 
Ο Φράνσις γκατέλειψε πια τα γήπεδα και είναι τώρα τραγουδιστής.

Μια ιστορία που θα μπορούσε να ήταν μια ιστορία αδιαλλαξίας και διακρίσεων έγινε ένα 
μεγάλο μάθημα για το μόνιασμα των φυλών και των πολιτισμών.

Ο Δίας τα κάνει όλα σωστά μέσα από διαδρομές μετ’εμποδίων.



Ελλάδα και Βραζιλία: 
200 χρόνια θαυμασμού και φιλίας

Grécia e Brasil:  
200 anos de admiração e amizade

Φωτισμός του Χριστού Λυτρωτή, κατά 

τους εορτασμούς της διακοσιοστής 

επετείου της Επανάστασης του 1821.

Iluminação especial do Cristo 

Redentor, em  celebração ao 

Bicentenário da Revolução de 1821.
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INÍCIO DAS RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS E 
CONSULARES ENTRE GRÉCIA – BRASIL 

Ministério das Relações Exteriores da Grécia – 
Departamento do Acervo Diplomático e Histórico

As relações consulares entre a Grécia e o Brasil tiveram início quase imediatamente 
após a Independência da Grécia. 

Já a partir de 1833 o Representante (Adido Comercial) da Bavária na Bahia,  
Peter Peyke, assumiu também a proteção dos cidadãos gregos, implementando o Tratado 
de Amizade e de Comércio firmado entre a Grécia e a Bavária, assinado em Munique no dia 
1º de novembro de 1832, que previa a proteção de seus cidadãos por um dos países pelos 
Consulados e Representações do outro país. Assim foi criada no Brasil um das autoridades 
greco-bavarianas. (Anexo 1: Documento de Peyke datado de 8 de outubro de 1833). 

Alguns anos depois, em 1842, foi nomeado o primeiro Cônsul da Grécia no Rio 
de Janeiro. Tratava-se do cidadão francês Henri Riedy nomeado pelo Decreto Imperial 
assinado em 16 de abril de 1842 (Anexo 2) e publicado em 13 de janeiro de 1843  
(Diário Oficial do Governo grego 1/1843). Foi a primeira nomeação de um representante 
consular ou diplomático em país da América Latina depois da criação da Representação 
greco-bavariana na Bahia em 1833.

Em 1853 o Consulado passou a ser Consulado Geral pela Lei sobre organizações 
de autoridades consulares (263) / Diário Oficial do Governo grego 46 / 31.12.1853.

Em 1847, foi nomeado o primeiro Cônsul Geral do Brasil na Grécia, Ernesto 
Antônio de Souza Leconte. Em carta enviada ao Ministro das Relações Exteriores da 
Grécia consta que o Imperador do Brasil “decidiu fazer esta nomeação com a intenção 
de expressar os sentimentos que nutre pela Vossa Majestade o Rei da Grécia, e também 
de estabelecer relações de amizade e de comércio entre os dois países...”. (Anexo 3: 
Carta do Ministro das Relações Exteriores do Brasil datada de 19 de fevereiro de 1847). 
De Souza Leconte foi reconhecido como primeiro Cônsul Geral do Brasil na Grécia por 
Decreto Imperial datado de 27 de setembro de 1847. (Anexo 4).

ΣΥΝΑΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ

Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας –  
Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου

Οι προξενικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Βραζιλίας ξεκίνησαν σχεδόν αμέσως μετά την 

Ελληνική Ανεξαρτησία. 

Ήδη το 1833 ο εκπρόσωπος (εμπορικός πράκτορας) της Βαυαρίας στη Bahia Peter Peyke 

ανέλαβε και την προστασία των Ελλήνων υπηκόων, σε εφαρμογή της Συμφωνίας Φιλίας και 

Εμπορίου μεταξύ της Ελλάδας και της Βαυαρίας, που υπεγράφη στο Μόναχο την 1η Νοεμβρίου 

1832 και προέβλεπε την προστασία των υπηκόων του ενός κράτους από τα Προξενεία και  

τα Πρακτορεία του άλλου. Δημιουργήθηκε έτσι στην ουσία στη Βραζιλία μία από τις ελληνο-

βαυαρικές Αρχές. (Συνημμένο 1: Έγγραφο του Peyke με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου 1833).

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1842, διορίστηκε ο πρώτος Πρόξενος της Ελλάδας στο Ρίο ντε 

Τζανέιρο. Επρόκειτο για τον Γάλλο υπήκοο Ηenri Riedy (Ερρίκος Ριέδης), του οποίου ο διορισμός 

πραγματοποιήθηκε με Βασιλικό Διάταγμα που υπεγράφη στις 16 Απριλίου 1842 (Συνημμένο 2) 

και δημοσιεύθηκε στις 13 Ιανουαρίου 1843 (φεκ 1/1843). Ήταν ο πρώτος διορισμός προξενικού ή 

διπλωματικού αντιπροσώπου της χώρας σε κράτος της Λατινικής Αμερικής μετά τη δημιουργία 

του ελληνο-βαυαρικού Πρακτορείου στη Bahia το 1833.

Το 1853 το Προξενείο αναβαθμίστηκε σε Γενικό Προξενείο με τον Νόμο σξβ (263) / 

φεκ 46 / 31.12.1853. 

Το 1847 διορίστηκε ο πρώτος Γενικός Πρόξενος της Βραζιλίας στην Ελλάδα Ernesto Antonio 

De Souza Leconte. Στη σχετική επιστολή προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών αναφερόταν ότι ο 

Αυτοκράτορας της Βραζιλίας προέβη στον διορισμό αυτό «επιθυμώντας να εκφράσει τα αισθήματα 

που τρέφει για την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλέα της Ελλάδας, καθώς και τη μεγάλη επιθυμία 

του για την εγκαθίδρυση σχέσεων φιλίας και εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών…». (Συνημμένο 

3: Επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών της Βραζιλίας με ημερομηνία 19 Φεβρουαρίου 1847).  

Ο De Souza Leconte αναγνωρίστηκε ως πρώτος Γενικός Πρόξενος της Βραζιλίας στην Ελλάδα με 

Βασιλικό Διάταγμα με ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου 1847. (Συνημμένο 4).
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A rede consular foi amplamente desenvolvida, de modo a, conforme os anais do 
Ministério das Relações Exteriores, em 1940 havia 14  repartições consulares honorárias 
da Grécia (no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife, São Luís do Maranhão, Bahia, 
Ceará, Manaus, Belo Horizonte, Paranaguá, Pernambuco, Porto Alegre, Porto Velho 
(Guajara Mirim), Rio Grande do Sul e Santos), enquanto outras 3 foram instaladas mas, 
sem operar naquele período em Florianópolis, Corumbá e Belém do Pará. 

Anexo 1: 

Documento 

de Peyke 

datado de  

8 de outubro 

de 1833.

Το προξενικό δίκτυο αναπτύχθηκε πολύ, έτσι ώστε, σύμφωνα με τις Επετηρίδες 

του Υπουργείου Εξωτερικών, το 1940 υπήρχαν άμισθες 14 προξενικές Αρχές της Ελλάδας 

(στο Ρίο ντε Τζανέιρο, τον Άγιο Παύλο, το Recif, το Saint Louis de Maranhao, τη Bahia, τη 

Ceara ή Fortaleza, το Manaos, το Bello Horizonte, το Paranague, το Pernambuco, το Porto 

Alegre, το Porto Velho (Guajara Mirim), το Rio Grande do Sul, και το Santos), ενώ άλλες 3,  

στη Φλωριανούπολη, τη Korumba και το Belem Para, είχαν ιδρυθεί αλλά δεν λειτουργούσαν 

εκείνο το διάστημα. 

Συνημμένο 1: 

Έγγραφο  

του Peyke  

με ημερομηνία  

8 Οκτωβρίου 1833.



Anexo 3: Carta do Ministro 

das Relações Exteriores  

do Brasil datada de  

19 de fevereiro de 1847.

Συνημμένο 4: Βασιλικό 

Διάταγμα με ημερομηνία  

27 Σεπτεμβρίου 1847.

Anexo 4: Decreto 

Imperial datado de  

27 de setembro de 1847. 

Συνημμένο 2: Βασιλικό Διάταγμα 

που υπεγράφη στις  

16 Απριλίου 1842.

Anexo 2: Decreto Imperial 

assinado em  

16 de abril de 1842.

Συνημμένο 3: Επιστολή του 

Υπουργείου Εξωτερικών της 

Βραζιλίας με ημερομηνία  

19 Φεβρουαρίου 1847.
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As relações diplomáticas oficiais entre os dois países tiveram início no século xx. 

Foi fundada a primeira Embaixada da Grécia no Brasil (no Rio de Janeiro) por 
Decreto Imperial assinado em 23 de dezembro de 1919 (Anexo 5) publicado no Diário 
Oficial a’3 / 07.01.1920. Desde 31 de maio de 1918 foram conferidos ao Cônsul Geral no Rio 
de Janeiro, Stamatios Kiouzes Pezas deveres diplomáticos, e foi nomeado oficialmente 
Embaixador (Enviado extraordinário e Ministro Procurador) por Decreto Imperial 
assinado em 23 de dezembro de 1919, publicado no Diário Oficial γ`4 / 06.01.1920. 
A Embaixada foi extinta em 1923 e novamente fundada em 1936 como Embaixada 
(formal) por ordem Imperial assinada em 31 de janeiro de 1936, publicado no Diário 
Oficial a’ 84 / 08.02.1936. Com a fundação da Embaixada, o Embaixador da Grécia 
em Buenos Aires, Vasileios Dendramis, foi credenciado também no Rio de Janeiro.  
A Embaixada foi instituída novamente em 1943 com base na Lei 3149/13.02.1943  
(Diário Oficial a’5/15.02.1943).

Anexo 5: Decreto 

Imperial assinado em 

 23 de dezembro de 1919.

Οι επίσημες διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών ξεκίνησαν μέσα στον 20ο αιώνα.

Ελληνική Πρεσβεία στη Βραζιλία (στο Ρίο Ντε Τζανέιρο) ιδρύθηκε για πρώτη φορά με 

Βασιλικό Διάταγμα που υπεγράφη στις 23 Δεκεμβρίου 1919 (Συνημμένο 5) και δημοσιεύθηκε στο 

φεκ α΄3 / 7.1.1920. Όμως ήδη από τις 31 Μαΐου 1918 είχαν ανατεθεί στον Γενικό Πρόξενο στο 

Ρίο ντε Τζανέιρο Σταμάτιο Κιουζέ Πεζά και διπλωματικά καθήκοντα, ενώ επισήμως διορίσθηκε 

Πρεσβευτής (Έκτακτος Απεσταλμένος και Πληρεξούσιος Υπουργός) με Βασιλικό Διάταγμα 

που υπεγράφη στις 23 Δεκεμβρίου 1919 και δημοσιεύθηκε στο φεκ γ΄4/6.1.1920. Η Πρεσβεία 

καταργήθηκε το 1923 και ιδρύθηκε και πάλι, ως (τυπική) Πρεσβεία, το 1936 με Βασιλικό 

Διάταγμα που υπεγράφη στις 31 Ιανουαρίου 1936 και δημοσιεύθηκε στο φεκ α΄ 84/8.2.1936. 

Σε εφαρμογή της ίδρυσης της Πρεσβείας, ο Πρεσβευτής της Ελλάδας στο Μπουένος Άιρες 

Βασίλειος Δενδραμής διαπιστεύθηκε και στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Οργανική Πρεσβεία ιδρύθηκε 

και πάλι το 1943 με τον αν 3149/13.2.1943 (φεκ α΄5 / 15.2.1943).

Συνημμένο 5: Βασιλικό 

Διάταγμα που υπεγράφη στις 

23 Δεκεμβρίου 1919.
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EMMANUEL ROIDIS: SOBRE AS REVOLUÇÕES  
E OS RUMOS DOS ESTADOS DA GRÉCIA  
E DO BRASIL DE D. PEDRO II NO SÉCULO XIX

Nikolaos Mavrelos

Emmanuel Roidis (1834-1904) foi um dos escritores mais importantes do século xix, 
além de ser considerado um dos principais romancistas da Literatura Grega Moderna. 
Nos primeiros anos de sua vida (até 1859), o escritor transitou entre: Siros, local onde 
nasceu e estudou até o Ensino Médio; Gênova, local em que a família viveu no período 
de 1841-1849; Berlim, onde foi estudar (1855-1857); e Brăila, Romênia, onde trabalhou 
(1857-1859). Ao longo desse período, Roides lê e reúne material para a posterior 
publicação de suas obras.

O primeiro período criativo1 de seu trabalho inicia-se com seu retorno à Atenas 
em 1859, quando experencia a publicação de vários textos e, em 1866, publica a Papisa 
Joana2, seu romance pioneiro. Participando do grupo de K. Asopios e do Iluminismo 
tardio, bem como estando em Atenas onde o movimento do Romantismo prevalece 
na produção literária, Roides irá preparar-se para a Papisa estudando fontes, e tentará 
encaixar (“a maneira hegeliana”) os dois movimentos dentro do mundo de ponta-cabeça 
de seu romance. Este romance foi amplamente lido na Grécia e traduzido para várias 
línguas, embora, infelizmente, nas últimas décadas, tenha sido apresentado como 
uma obra de Lawrence Durell, quem fez a tradução para o inglês, todavia omitindo 
o prefácio, a introdução e as notas finais. No entanto, para além da remoção destes 
fragmentos, a tradução propriamente dita não é fiel a obra, e, tampouco, o faz em seu 
espírito. O romance é inovador não somente para os padrões gregos, mas também o é 
para os europeus, pois possui técnicas e elementos metaficcionais que nos remetem 
ao que mais tarde a teoria chamará de “narrativa meta-histórica”3.

Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΪΔΗΣ: ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΔΡΟ Β' ΣΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ

Νικόλαος Μαυρέλος

Ο Εμμανουήλ Ροΐδης (1834-1904) ήταν ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς του 19ου αιώνα, 

αλλά θεωρείται και από τους σημαντικότερους πεζογράφους της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 

Στην πρώτη περίοδο της ζωής του (ως το 1859) ο συγγραφέας θα κινηθεί ανάμεσα στη Σύρο 

(τόπο γέννησης και φοίτησης στο Γυμνάσιο), τη Γένοβα όπου η οικογένεια πήγε την περίοδο 

1841-1849, το Βερολίνο όπου πήγε για να σπουδάσει (1855-1857) και τη Βραΐλα της Ρουμανίας, 

όπου πήγε για να εργαστεί (1857-1859). Την πρώτη αυτή περίοδο ο Ροΐδης διαβάζει και μαζεύει 

υλικό για να δημοσιεύσει αργότερα τα έργα του. 

Η πρώτη δημιουργική περίοδος1 του έργου του ξεκινά με την επιστροφή του στην 

Αθήνα το 1859, οπότε αρχίζει να πειραματίζεται δημοσιεύοντας διάφορα κείμενα, ως το 1866 

που θα εκδώσει την Πάπισσα Ιωάννα2, ένα πρωτοποριακό μυθιστόρημα. Μαθητεύοντας 

στην ομάδα του Κ. Ασώπιου και τον ύστερο Διαφωτισμό, αλλά όντας και στην Αθήνα όπου 

επικρατεί ο Ρομαντισμός στη λογοτεχνική παραγωγή, ο Ροΐδης θα προετοιμαστεί για την 

Πάπισσα, μελετώντας τις πηγές και θα προσπαθήσει να μπολιάσει (εγελειανώ τω τρόπω) τα 

δύο κινήματα εντός του αναποδογυρισμένου κόσμου του μυθιστορήματός του. Το μυθιστόρημα 

αυτό διαβάστηκε πολύ στην Ελλάδα και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, ενώ τις τελευταίες 

δεκαετίες δυστυχώς παρουσιάζεται ως έργο του Lawrence Durell, o οποίος έκανε τη μετάφραση 

στα αγγλικά, παραλείποντας ωστόσο τον πρόλογο, την εισαγωγή και τις σημειώσεις του τέλους. 

Εκτός, όμως, από την αφαίρεση αυτών των κομματιών, και η ίδια η μετάφραση δεν αποδίδει το 

έργο ούτε πιστά, αλλά ούτε και στο πνεύμα του. Το μυθιστόρημα αυτό που είναι πρωτοποριακό, 

όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα αλλά και για τα ευρωπαϊκά, έχει μεταμυθοπλαστικές τεχνικές 

και στοιχεία που μας παραπέμπουν σε αυτό που αργότερα η θεωρία θα ονομάσει «μεταϊστορική 

αφήγηση»3.



a revo
lu

ção
 grega d

e 1821: h
in

o
 à liberd

ad
e. 200 an

o
s d

a grécia m
o

d
ern

a
η

 ε
λλ

η
ν

ικ
η

 ε
π

αν
ασ

τα
ση

 τ
ο

υ 
18

21
: ο

 υ
μ

ν
ο

σ 
γι

α 
τη

ν
 ε

λε
υθ

ερ
ια

. τ
α 

20
0 

χρ
ο

ν
ια

 τ
η

σ 
συ

γχ
ρο

ν
η

σ 
ελ

λα
δα

σ

618 619

O segundo período da sua obra (1867-1877) é caracterizado por sua ruptura com 
o sistema (político, religioso e literário). A Papisa Joana é excomungada pela Igreja, 
enquanto o autor se prepara para uma ruptura com o establishment literário romântico, 
que culminará na sua controvérsia com Angelos Vlachos. Durante este período  
forma-se, apesar de ainda não estar consolidada, a sua teoria da literatura e da crítica, 
que consiste em tentar fazer a ponte entre os dois extremos: o positivismo e o idealismo 
(“Ideal”). Ao mesmo tempo, temos a formação do chamado “estilo roidiano”, com a sua 
ironia catalítica característica. 

Após o debate com Angelos Vlachos, seguiu-se uma fase de isolamento e estudo 
(1878-1885), especialmente de filosofia. Durante este período temos pouca produção 
de textos, mas que, no entanto, promoveram a gradual consolidação dos seus pontos 
de vista após a dinâmica da controvérsia. Nos anos 1886-1887, Roidis ficou confinado à 
cama devido a um acidente, portanto nada publicou.

O período seguinte de sua obra (1888-1892) é caracterizado por uma virada na 
publicação de textos relacionados à filosofia e à linguagem. Prepara e escreve verbetes 
para o Λεξικό Μπαρτ-Χιρστ / “Dicionário Enciclopédico de Bart-Hirst” (“Aristóteles”, “Escola 
Alexandrina”, “Fr. Vakon” etc.) e escreve e publica o estudo linguístico Τα Είδωλα  
(“Os Ídolos”). Ele parece ter grandes expectativas em relação à nova geração de 
escritores (“demoticistas”1).

Primeira página do livro 

Papisa Joana,  

4ª ed., Atenas 1882.

Πρώτη σελίδα του βιβλίου 

Πάπισσα Ιωάννα,  

4η έκδοση, Αθήνα, 1882.

Η δεύτερη περίοδος του έργου του (1867-1877) χαρακτηρίζεται από τη ρήξη του με το 

κατεστημένο (πολιτικό, θρησκευτικό και λογοτεχνικό). Η Πάπισσα Ιωάννα αφορίζεται από την 

Εκκλησία, ενώ ο συγγραφέας προετοιμάζεται για τη ρήξη και με το ρομαντικό λογοτεχνικό 

κατεστημένο, η οποία θα κορυφωθεί κατά τη διαμάχη του με τον Άγγ. Βλάχο. Την περίοδο αυτή 

διαμορφώνεται, αλλά δεν παγιώνεται ακόμα, η θεωρία του για την λογοτεχνία και την κριτική 

με την προσπάθεια να γεφυρώσει τα δύο άκρα, τον Θετικισμό και τον Ιδεαλισμό («Ιδανικόν»). 

Ταυτόχρονα, έχουμε τη διαμόρφωση του λεγόμενου «ροΐδειου ύφους», με την χαρακτηριστική 

καταλυτική του ειρωνεία.

Μετά τη διαμάχη με τον Άγγελο Βλάχο ακολουθεί μια περίοδος (1878-1885) απομόνωσης 

και μελέτης, ειδικά της φιλοσοφίας. Κατά την περίοδο αυτή έχουμε μικρή παραγωγή κειμένων, 

αλλά κυρίως την βαθμιαία παγίωση των απόψεών του μετά την ορμή της διαμάχης. Κατά τα 

έτη 1886-1887 ο Ροΐδης μένει καθηλωμένος στο κρεβάτι λόγω ενός ατυχήματος που είχε και δεν 

εκδίδει τίποτε.

Η επόμενη περίοδος του έργου του (1888 -1892) χαρακτηρίζεται από τη στροφή στη 

δημοσίευση κειμένων σχετικών με τη φιλοσοφία και τη γλώσσα. Προετοιμάζει και συγγράφει 

άρθρα για το Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Μπαρτ-Χιρστ («Αριστοτέλης», «Αλεξανδρινή Σχολή», «Φρ. 

Βάκων» κ.ά) και τη γλωσσική μελέτη Τα Είδωλα. Φαίνεται να έχει μεγάλες προσδοκίες από τη 

νέα γενιά λογοτεχνών (Δημοτικιστές). 

Ό Εμμανόυηλ Ρόιδης.

Emmanuel Roides.
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Ao longo do próximo período da sua obra (1893-1898) publicou contos e traduções 
de obras estrangeiras (para além de artigos jornalísticos), que o tornariam conhecido 
e mais amado, num esforço de viver de sua pena, para se tornar aquilo a que ele 
mesmo chamou um “escritor lucrativo”. Simultaneamente, prepara-se para o ataque à 
categoria de textos pertencentes aos études de moeurs, expressando gradualmente a sua 
frustração com os “demóticos” e a realidade grega em geral.

Os últimos cinco anos da sua vida (1899-1904) testemunharam o pico da frustração 
e o ataque a todos (1899-1900), bem como, finalmente, a negação total e o silêncio 
criativo (1902-1904), já que terá sob a sua influência vários jovens críticos que falarão 
por ele (por exemplo, N. Episkopopoulos e M. Mitsakis).

Desde o início da sua carreira de escritor, Roidis desenvolveu uma técnica muito 
característica. Obtém informações sobre pessoas próximas ou distantes (no tempo e 
no espaço), eventos e lugares fora da Grécia, com base nas quais tenta estabelecer 
um paralelo com a Hélade. Trata-se de um tipo de abordagem cultural que envolve 
sociologia, literatura comparada, filosofia, linguística e qualquer outra ciência que o 
possa ter ajudado. É no contexto desta técnica que podemos incluir o seu interesse no 
caso de Pedro ii do Brasil, no preciso momento em que este último visita o nosso país, 
em 1876.

A visita de um governante tão popular à Grécia em 1876 despertou, naturalmente, 
o interesse tanto de jornalistas como de escritores. Muitos artigos e apresentações 
foram escritos sobre o governante e o país. Um destes artigos, Pedro ii do Brasil,  
foi escrito por Roidis, e publicado na revista Estia (vol. 41, 1876, pp. 646-653)4.  
Cabe salientar que as informações e detalhes que fornece sobre o país e o governante 
são numerosos e precisos. Nesta breve apresentação não iremos verificar a exatidão 
das informações, tampouco as apresentaremos. O nosso objetivo aqui é fazer 
referência à tentativa de Roides em comparar os dois países e suas situações políticas,  
cuja pretensão era realçar o admirável curso do Brasil e recordar a imagem negativa  
do curso da República Helênica, esperando que a situação desta última melhorasse 
com a emergência de um governante inspirador como Pedro ii.

Roidis mostra como a antiga colônia se rebelou (também em 1821), que o povo 
exigiu uma constituição, a qual passou por um longo período de conflito civil – tal como 
a Grécia –, foi também libertado da opressão das Grandes Potências, e a contenda civil 
terminou graças à excelente governança de Pedro ii. Em paralelo, de maneira silente, 

Κατά την επόμενη περίοδο του έργου του (1893–1898) δημοσιεύει διηγήματα και 

μεταφράσεις ξένων έργων (εκτός από τα δημοσιογραφικά άρθρα), που θα τον κάνουν γνωστό 

και πιο αγαπητό, σε μια προσπάθεια να ζήσει από την πένα του, να γίνει αυτό που ονομάζει ο ίδιος 

«προσοδοφόρος συγγραφεύς». Παράλληλα, προετοιμάζεται για την επίθεση στην κατηγορία 

κειμένων που ανήκουν στην «ηθογραφία», εκφράζοντας σταδιακά την απογοήτευσή του από 

τους δημοτικιστές και την ελληνική πραγματικότητα εν γένει.

Τα τελευταία πέντε χρόνια της ζωής του (1899-1904) θα επέλθει η κορύφωση της 

απογοήτευσης και η επίθεση σε όλους (1899-1900) και, εν τέλει, η ολοκληρωτική άρνηση και η 

δημιουργική σιωπή (1902-1904), αφού θα έχει υπό την επιρροή του αρκετούς νέους κριτικούς, οι 

οποίοι θα μιλούν αντί αυτού (π.χ. Ν. Επισκοπόπουλος και Μ. Μητσάκης).

Ο Ροΐδης αναπτύσσει από την αρχή της συγγραφικής του πορείας μια τεχνική πολύ 

χαρακτηριστική. Λαμβάνει πληροφορίες για κοντινά ή απομακρυσμένα (χρονικά και τοπικά) 

πρόσωπα, γεγονότα και μέρη εκτός Ελλάδας, βάσει των οποίων προσπαθεί να κάνει έναν 

παραλληλισμό με τα καθ’ ημάς. Πρόκειται για ένα είδος πολιτισμικής προσέγγισης που εμπλέκει 

την κοινωνιολογία, τη συγκριτική φιλολογία, τη φιλοσοφία, τη γλωσσολογία και όποια άλλη 

επιστήμη μπορεί να τον βοηθήσει. Στο πλαίσιο αυτής της τακτικής του μπορούμε να εντάξουμε 

και το ενδιαφέρον του για την περίπτωση του Πέτρου του Β΄ της Βραζιλίας, τη στιγμή ακριβώς 

που ο τελευταίος επισκέπτεται τη χώρα μας, το 1876. 

Η επίσκεψη ενός τόσο λαοφιλούς ηγεμόνα στην Ελλάδα το 1876 προκάλεσε, όπως ήταν 

φυσικό, το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων αλλά και των συγγραφέων. Γράφτηκαν πολλά 

άρθρα και παρουσιάσεις σχετικές με τον ηγεμόνα μα και την χώρα. Ένα από αυτά τα κείμενα 

«Πέτρος ο Β΄ της Βραζιλίας» γράφτηκε από τον Ροΐδη και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Εστία 

(τ.χ. 41, 1876, σσ. 646-653)4. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες που 

δίνει για την χώρα και τον ηγεμόνα είναι πολλές και ακριβείς. Στη σύντομη αυτή παρουσίαση 

δεν θα ελέγξουμε την ακρίβεια των πληροφοριών και δεν θα τις παρουσιάσουμε. Σκοπός μας 

είναι εδώ να αναφερθούμε στη σύγκριση που επιχειρεί ο Ροΐδης ανάμεσα στις δύο χώρες και την 

πολιτική τους κατάσταση, η οποία είχε στόχο να εξάρει την θαυμαστή πορεία της Βραζιλίας και 

να υπενθυμίσει την αρνητική εικόνα της πορείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, ελπίζοντας να 

βελτιωθεί η κατάσταση της δεύτερης με την εμφάνιση κάποιου εμπνευσμένου ηγεμόνα, όπως 

ο Πέτρος ο Β΄.

Ο Ροΐδης παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η πρώην αποικία επαναστάτησε (επίσης 

το 1821), ζήτησε ο λαός σύνταγμα, πέρασε μεγάλη περίοδο εμφύλιου σπαραγμού, όπως 

και η Ελλάδα, αλλά και απαλλάχθηκε από την καταδυνάστευση των Μεγάλων Δυνάμεων, 

ενώ έληξε και ο εμφύλιος σπαραγμός, χάρη στην εξαιρετική διακυβέρνηση που άσκησε ο  
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ele traça diferentemente o curso da Grécia, em que a vida política era um “zoológico de 
partidos”, como ocorreu originalmente no Brasil, salientando que o papel da monarquia 
nem sempre é negativo, nem o do sistema parlamentar é sempre positivo, caso não 
haja um líder em nenhum dos dois sistemas. Ele observa, com ironia, dirigindo-se à 
realidade grega, que todos nós observamos “o seguinte curioso fenômeno social que se 
seguiu no Brasil: ordem, isto é, a lei, a reputação exterior e o progresso material fixados 
num curto espaço de tempo pela vontade de um único homem num país assolado por 
guerras civis, habitado por uma ralé mestiça e encerrando no mais alto grau todas 
as sementes de decadência e destruição” (b 222-3). Está claro que admira este país 
que ultrapassou os seus problemas, e, mesmo o fazendo de forma silenciosa, dá a 
Grécia, que ainda não havia conseguido resolvê-los, de contraexemplo. Ele acredita 
que quando o povo não está preparado para um sistema parlamentar do tipo inglês,  
como Koraís já tinha observado para a Grécia, a constituição é um “presente prematuro” 
(b 223), e é necessário um líder para libertar o país de seus líderes partidários e do 
desperdício de dinheiro público. 

Na sua opinião, o líder deve ser objetivo e não ceder a nenhuma das facções 
(conservador ou liberal), mas equilibrá-las, e mirar apenas nos interesses do seu 
povo (b 225). Mesmo um rei pode ser popular, como o foi Pedro ii, se ele “fizer do 
seu povo o seu árbitro” (b 225) em cada desacordo entre as duas facções políticas. 
Tendo já aceito a independência do Brasil, também tinha renunciado ao seu estatuto 
de monarca divino. As suas referências iniciais indiretas à realidade grega, em que 
tanto reis como governos ou partidos sempre culparam uns aos outros, tornam-se 
cada vez mais claras à medida que o texto se aproxima do fim. A ordem é restaurada 
no Brasil e a rede ferroviária desenvolvida, a ligação dos navios à vapor com a Europa 
e a grande rede de rios do país, as receitas públicas são multiplicadas, enquanto  
“os brasileiros anteriormente lentos foram apanhados por um frenesi febril de trabalho, 
indústria e cooperativismo, muito semelhante ao que tinha tomado conta de Atenas 
três anos antes”. E termina com uma referência direta à situação oposta em nosso país: 
“mas os resultados deste [frenesi] foram lá muito diferentes dos [resultados] daqui”.  
Pedro ii aproveitou a oportunidade de desenvolvimento, sem entregar as rédeas do  
país às corporações “para que não se tornasse uma torrente de desolação,  
como aconteceu antes” (b 226).

Πέτρος ο Β΄. Εκ του παραλλήλου και δια της αποσιωπήσεως, διαφορετική διαγράφει την  

πορεία της Ελλάδας, στην οποία η πολιτική ζωή είναι «κομματικό θηριοτροφείο», όπως ήταν 

αρχικά στη Βραζιλία, επισημαίνοντας ότι δεν είναι πάντα αρνητικός ο ρόλος της μοναρχίας 

ούτε πάντα θετικός εκείνος του κοινοβουλευτικού συστήματος, αν δεν υπάρχει κάποιος 

ηγέτης σε κάποιο από τα δύο συστήματα. Σημειώνει χαρακτηριστικά με ειρωνεία, που στόχο 

έχει την ελληνική πραγματικότητα, πως παρατηρούμε όλοι «το εξής περίεργον εν Βρασιλία 

κοινωνικόν φαινόμενον, την τάξιν, δηλ. την ευνομίαν, την έξω υπόληψιν και την υλικήν πρόοδον 

στερεουμένας εν βραχεί χρόνω δια της θελήσεως ενός μόνου ανδρός εν χώρα μαστιζομένη 

υπό εμφυλίων πολέμων, κατοικουμένη υπό μιγάδος όχλου και εγκλειούση εις τον υπέρτατον 

βαθμόν ανεπτυγμένον παν σπέρμα αποσυνθέσεως και καταστροφής» (β 222-3). Φυσικά, 

θαυμάζει την χώρα αυτή που ξεπέρασε τα προβλήματά της, αλλά δια της αποσιωπήσεως δίνει 

ως αντιπαράδειγμα την Ελλάδα που ακόμα δεν το έχει καταφέρει. Θεωρεί ότι όταν ο λαός δεν 

είναι έτοιμος για ένα κοινοβουλευτικό σύστημα  τύπου Αγγλίας, όπως το είχε ήδη παρατηρήσει ο 

Κοραής για την Ελλάδα, το σύνταγμα είναι ένα «άωρον δώρημα» (β 223) και χρειάζεται κάποιος 

ηγέτης για να απελευθερώσει την εκάστοτε χώρα από τους κομματάρχες και την κατασπατάληση 

του δημόσιου χρήματος. 

Κατά την άποψή του, ο ηγέτης πρέπει να είναι αντικειμενικός και να μην χαρίζεται σε καμία 

από τις δύο φατρίες (συντηρητικούς ή ριζοσπάστες) αλλά να τους ισορροπεί και να κοιτάζει 

μόνο το συμφέρον του λαού του (β 225). Μπορεί ακόμα και ένας βασιλιάς να είναι λαοφιλής 

όπως ο Πέτρος ο Β΄, αν «καθιστά διαιτητήν τον λαόν του» (β 225) σε κάθε διαφωνία των δύο 

πολιτικών φατριών. Έχοντας ήδη δεχτεί ο ίδιος την ανεξαρτησία της Βραζιλίας, είχε επίσης 

αποποιηθεί την ιδιότητα του ελέω θεού μονάρχη. Οι αρχικές έμμεσες αναφορές του Ροΐδη στην 

ελληνική πραγματικότητα, στην οποία και οι βασιλείς και οι κυβερνήσεις ή τα κόμματα πάντα 

έριχναν το φταίξιμο στους άλλους, καθίστανται ολοένα και πιο ξεκάθαρες όσο το κείμενο βαίνει 

προς το τέλος του. Στη Βραζιλία αποκαθίσταται η τάξη και αναπτύσσεται το σιδηροδρομικό 

δίκτυο, η ατμοπλοϊκή σύνδεση με την Ευρώπη και στο μεγάλο δίκτυο των ποταμών της χώρας, 

πολλαπλασιάζονται οι δημόσιες πρόσοδοι, ενώ «οι πριν νωθροί Βρασιλιώται κατελήφθησαν υπό 

πυρετώδους προς εργασίαν, την βιομαχανίαν και τον συνεταιρισμόν οργασμού, πολύ ομοιάζοντος 

τον προ τριετίας καταλαβόντα τας Αθήνας». Και καταλήγει στην άμεση αναφορά της αντίθετης 

κατάστασης στην χώρα μας: «τα αποτελέσματα όμως αυτού [=του οργασμού] υπήρξαν εκεί πολύ 

διάφορα των παρ’ ημίν». Ο Πέτρος ο Β΄ άδραξε την ευκαιρία για ανάπτυξη, χωρίς να παραδώσει 

τα ηνία της χώρας σε εταιρείες «ίνα μη μεταβληθεί εις χείμαρρον ερημώσεως, ως συνέβη παρ’ 

ημίν» (Β 226). 
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É muito importante também aplaudir o povo brasileiro que, quando a 
Inglaterra colonial exigiu uma grande soma de seu país: “toda a população da capital,  
sob inexplicável ira, e uma multidão reunida com bandeira sob o palácio, oferecendo 
ao governante os seus bens e o seu sangue em vingança” (b 227). Esta exigência dos 
ingleses é paralela às exigências de “Patsifiko” (que era de origem portuguesa) e das 
“parkeirikas”, que tiveram lugar com o bloqueio do Pireu pela frota britânica em 1850. 
Embora Roides possa ser visto como sendo injusto com os gregos em algumas destas 
observações, enquanto em outras tem toda a razão, é certo que elogia não somente 
Pedro ii, mas também o povo brasileiro que se tornou independente, e iniciou um 
novo caminho para o desenvolvimento na segunda metade do século xix. A frase no 
final do seu artigo é típica: “Mas todas as feridas foram curadas pelo suor sagrado do 
agricultor, quando o imperador conseguiu protegê-lo das unhas do vil zangão [líderes 
partidários / coronéis]” (β 232). 

notas

1  Para uma apresentação detalhada dos períodos da sua obra (pp. 5-15), mas 
também uma abordagem de toda a obra de Roidis (pp. 16-153), conferir: mavrelos, 
Nikolaos. As imagens tangíveis de Roidis e as pinturas da vida moderna de Baudelaire. 
Aspectos da modernidade na obra  Emmanouil Roidis. lap lambert Academic Publishing, 
2018. (ελευθερη μεταφραση του επιμελητη / tradução livre do revisor)

2  nota do revisor: o livro em sua íntegra nunca foi traduzido para a 
língua portuguesa, portanto, optou-se por realizar a tradução literal do título tal 
como na língua original grega.

3  nota do revisor: "demoticistas" são aqueles que defendiam o uso da 
língua demótica (popular) em detrimento da katharévousa (arcaizante).

4  O texto está também disponível na obra completa do autor: roidis, 
Emmanuel. Obras Completas. Vol. b 1868-1879, ed. A. Angelou. Hermes: Atenas, 
1976, pp. 219-232. (ελευθερη μεταφραση του επιμελητη / tradução livre 
do revisor)

Είναι επίσης πολύ σημαντικό το σημείο όπου εκθειάζει τον λαό της Βραζιλίας που, όταν η 

αποικιοκράτις Αγγλία απαίτησε από τη χώρα τους ένα μεγάλο ποσό, «ολόκληρος της πρωτευούσης 

ο πληθυσμός, υπό αδιηγήτου καταληφθείς οργής, συνέρρευσεν αθρόος μετά σημαιών υπό 

τα ανάκτορα, προσφέρων εις τον ηγεμόνα την περιουσίαν και το αίμα του προς εκδίκησιν»  

(β 227). Η απαίτηση αυτή των Άγγλων παραλληλίζεται με τις απαιτήσεις του Πατσίφικο  

(που ήταν πορτογαλικής καταγωγής) και τα «παρκερικά», που έγιναν με αποκλεισμό του  

Πειραιά από τον βρετανικό στόλο το 1850. Παρόλο που ο Ροΐδης μπορεί να θεωρηθεί ότι 

αδικεί τους Έλληνες σε κάποιες από αυτές τις παρατηρήσεις, ενώ σε άλλες έχει απόλυτο 

δίκιο, το σίγουρο είναι ότι εξαίρει όχι μόνο τον Πέτρο τον Β΄ αλλά και τον βραζιλιάνικο λαό 

που ανεξαρτητοποιήθηκε και άρχισε μια νέα πορεία προς την ανάπτυξη στο β΄ μισό του 19ου 

αιώνα. Είναι χαρακτηριστική η φράση προς το τέλος του άρθρου του: «Αλλά πάσας τας πληγάς 

ήρκεσε να επουλώσει ο άγιος ιδρώς του γεωργού, άμα κατόρθωσεν ο αυτοκράτωρ ν’ ασφαλίση 

το προϊόν αυτού από των ονύχων του βδελυρού κηφήνος [=κομματάρχη]» (β 232).

σημειωσεισ

1   Για μια αναλυτική παρουσίαση των περιόδων της εργογραφίας του  

(σσ. 5-15), αλλά και προσέγγιση του σύνολου έργου του Ροΐδη (σσ. 16-153),  

βλ. mavrelos, Nikolaos. Roidis’ tangible images and Baudelaire’s paintings of modern 

life. Aspects of Modernity in Emmanouíl Roidis’ works. lap lambert Academic 

Publishing, 2018. (πρωτοτυποσ τιτλοσ / título original)

2  σημειωση του επιμελητη: το βιβλίο στο σύνολό του δεν έχει μεταφραστεί 

στην πορτογαλική γλώσσα, ως εκ τούτου, επελέγη να μεταφραστεί αυτολεξί ο τίτλος 

του όπως απαντά στην ελληνική γλώσσα.

3  σημειωση του επιμελητη: "δημοτικιστές" είναι εκείνοι που υπερασπίζονται 

τη χρήση της δημοτικής γλώσσας (της ομιλουμένης) σε αντίθεση με την καθαρεύουσα 

(αρχαΐζουσα).

4  Το κείμενο υπάρχει και στα Άπαντα του συγγραφέα: ροϊδησ, Εμμανουήλ. 

Άπαντα, τόμ. Β΄ 1868-1879, επιμ. Α. Αγγέλου. Ερμής: Αθήνα, 1976, σσ. 219-232. 

(πρωτοτυποσ τιτλοσ / título original)
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DIÁSPORA GREGA NO BRASIL

Yiannis G. S. Papadopoulos

Devido à sua estrutura econômica e à sua distância da Grécia, o Brasil não atraiu 
muitos imigrantes gregos. Apesar do reduzido tamanho da comunidade comercial 
que se estabeleceu no Rio de Janeiro no segundo quartel do século xix, ela deixou 
uma marca significativa na vida econômica, política e cultural brasileira. O primeiro 
grego a se estabelecer no Brasil foi Θεμιστοκλής Πετροκόκκινος / Themistocles 
Petrokokkinos, um representante da casa comercial Rallis. Ele foi seguido por Ιωάννης 
Βαπτιστής Καλογεράς Ράλλης / João Batista Calogerás Rallis (1810-1879), que chegou 
ao Brasil em 1841, também como representante da mesma empresa. Entretanto, ele 
se integrou rapidamente à sociedade brasileira e serviu ao seu país anfitrião em 
diversas funções. Ocupou um cargo no Ministério das Relações Exteriores brasileiro, 
foi professor de história e geografia no prestigioso Colégio Pedro II e fundou o Colégio 
Atheneo Fluminense. Seu filho, Μιχαήλ Καλογεράς / Michael Calogerás, também 
trabalhou para a casa comercial Rallis e mais tarde tornou-se diretor das Ferrovias do 
Rio de Janeiro. Seu neto João Pandía Calogerás representou o estado de Minas Gerais 
no parlamento federal e atuou como Ministro da Agricultura, Indústria e Comércio 
e, posteriormente, como Ministro da Fazenda sob a presidência de Venceslau Brás.  
De 1918 a 1922, serviu como Ministro da Guerra sob a presidência do Epitácio Pessoa 
e após a Primeira Guerra Mundial chefiou a delegação brasileira na Conferência de 
Paz de Paris. Sua sobrinha, Vera Janacopoulos, foi uma das mais importantes cantoras 
líricas do século xx no Brasil.

A migração de mão-de-obra grega para a América do Sul começou gradualmente 
no final do século xix. No entanto, um pequeno número de gregos foi atraído pelas 
possibilidades oferecidas pelo Brasil. Durante o período da enorme onda migratória 
transatlântica, os eua foram o principal destino dos trabalhadores gregos não 
qualificados, entretanto um pequeno número de helenos se dirigiu ao Brasil. Em 
1883, sob a liderança do capitão Σάββας Νικολάου Σάββας / Savvas Nicolau Savvas, 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Γιάννης Παπαδόπουλος  

Η Βραζιλία, λόγω της οικονομικής δομής της και της απόστασης από την Ελλάδα, δεν προσείλκυσε 

πολλούς Έλληνες μετανάστες. Η εμπορική παροικία που συγκροτήθηκε στο Ρίο ντε Ζανέιρο 

κατά το δεύτερο τέταρτο του 19ου αιώνα, παρά το μικρό μέγεθός της, άφησε ένα σημαντικό 

αποτύπωμα στην οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της Βραζιλίας. Ο πρώτος Έλληνας 

που εγκαταστάθηκε στην Βραζιλία ήταν ο Θεμιστοκλής Πετροκόκκινος, αντιπρόσωπος του 

εμπορικού οίκου Ράλλη. Τον ακολούθησε ο Ιωάννης Βαπτιστής Καλογεράς Ράλλης (João Batista 

Calogeras Ralli) (1810-1879), ο οποίος έφτασε στην Βραζιλία το 1841 επίσης ως εκπρόσωπος 

της ίδιας εταιρείας. Ενσωματώθηκε όμως γρήγορα στη βραζιλιανή κοινωνία και υπηρέτησε την 

χώρα υποδοχής του από διάφορες θέσεις. Διετέλεσε αξιωματούχος του βραζιλιανού υπουργείου 

εξωτερικών, καθηγητής ιστορίας και γεωγραφίας στο φημισμένο Colégio Pedro II και ίδρυσε το 

Colégio Atheneo Fluminense. Ο γιος του, Μιχαήλ Καλογεράς (Michael Calogerás) εργάστηκε, 

επίσης, για τον εμπορικό οίκο Ράλλη και αργότερα έγινε διευθυντής των Σιδηροδρόμων του Ρίο 

ντε Ζανέιρο. Ο εγγονός του Ζοάο Παντία Καλογεράς (João Pandía Calogerás) εκπροσώπησε την 

πολιτεία Minas Gerais στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο και υπηρέτησε ως υπουργός γεωργίας, 

βιομηχανίας και εμπορίου και αργότερα ως υπουργός οικονομικών επί προεδρίας του Venceslau 

Brás. Από το 1918 ως το 1922 διετέλεσε υπουργός πολέμου επί προεδρίας του Epitácio Pessoa 

και μετά τον A’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν επικεφαλής της βραζιλιανής αντιπροσωπείας στην 

Διάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων. Η ανιψιά του Βέρα Γιαννακόπουλος (Vera Janacopoulos), 

ήταν μια από τις σημαντικότερες λυρικές τραγουδίστριες του εικοστού αιώνα στην Βραζιλία.

Η ελληνική εργατική μετανάστευση προς τη Νότια Αμερική άρχισε σταδιακά στα τέλη 

του δέκατου ενάτου αιώνα. Κατά την περίοδο του μαζικού υπερατλαντικού μεταναστευτικού 

κύματος οι ηπα αποτέλεσαν τον κύριο προορισμό των ανειδίκευτων ελλήνων εργατών, αλλά ένας 

μικρός αριθμός Ελλήνων κατευθύνθηκε στη Βραζιλία. Το 1883 υπό την ηγεσία του καπετάνιου 

Σάββα Νικολάου Σάββα (Savas Nicolau Savas), μία ομάδα ναυτικών από το Καστελλόριζο και 
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um grupo de marinheiros de Castelorizo e, mais tarde, de Simi, com suas respectivas 
famílias, estabeleceram-se na Ilha de Santa Catarina (Florianópolis), uma importante 
parada na rota entre Rio de Janeiro e Buenos Aires. Aproveitando as oportunidades 
oferecidas pela área, eles logo se tornaram importantes empresários e proprietários de 
terras. A rede comercial grega se expandiu até o porto vizinho de Paranaguá, no estado 
do Paraná. Savvas serviu mais tarde como Cônsul da Argentina em Florianópolis e 
secretário da Embaixada da Argentina no Rio de Janeiro. Outro membro ilustre da 
comunidade grega foi Carlos Lacerda que se tornou governador do estado de Santa 
Catarina após a Segunda Guerra Mundial.

Ao contrário de outros grupos étnicos que imigraram para o Brasil naquela 
época, apenas alguns poucos gregos optaram por se estabelecerem em áreas rurais. 
No início do século xx, um pequeno punhado de gregos foi recrutado para trabalhar 
nas plantações de café, mas devido às más condições de trabalho e de vida, eles logo 
se mudaram para os centros urbanos ou voltaram para a Grécia. Antes da Primeira 
Guerra Mundial, cerca de 1.000 imigrantes gregos foram contratados para trabalhar 
na construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, na Amazônia. Alguns deles  
casaram-se com mulheres locais e fundaram famílias na cidade de Guajará-Mirim, na 
fronteira com a Bolívia.

De 1922 a 1927, como resultado das restrições de imigração impostas pelos Estados 
Unidos, algumas centenas de gregos da Grécia continental e refugiados da Ásia Menor 
estabeleceram-se, principalmente, em São Paulo e lá fundaram a comunidade grega, 
provavelmente em 1936. Embora pequena, a comunidade logo desenvolveu forte 
atividade social e se mobilizou para levantar dinheiro para o exército grego durante a 
Segunda Guerra Mundial.

Como se pode depreender, em comparação com outros destinos no exterior,  
o Brasil atraiu apenas poucos gregos na primeira metade do século xx. A onda mais 
significativa de imigração ocorreu entre 1946 e 1964, quando cerca de 12.000 gregos 
vieram da Grécia, Istambul, Egito e Europa Oriental para o Brasil. Neste número estão 
incluídas várias famílias de judeus gregos que participaram das comunidades gregas 
brasileiras. Apesar das reservas sobre a capacidade de adaptação dos gregos ao país e 
de se encontrar trabalho que atendesse às suas expectativas, nos anos 50 e 60 o Brasil 
recebeu mais imigrantes gregos do que qualquer outro país latino-americano.

αργότερα από τη Σύμη με τις οικογένειές τους εγκαταστάθηκαν στο νησί της Σάντα Καταρίνα 

(Φλωριανόπολις), έναν σημαντικό σταθμό στη διαδρομή μεταξύ Ρίο ντε Ζανέιρο και Μπούενος 

Άιρες. Εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες που προσέφερε η περιοχή, έγιναν σύντομα σημαντικοί 

επιχειρηματίες και γαιοκτήμονες. Το ελληνικό εμπορικό δίκτυο επεκτάθηκε προς το κοντινό 

λιμάνι Παραναγκουά της πολιτείας του Παρανά. Ο Σάββας αργότερα υπηρέτησε ως Πρόξενος 

της Αργεντινής στη Φλωριανόπολη και ως γραμματέας της αργεντινής Πρεσβείας στο Ρίο ντε 

Ζανέιρο. Ένα άλλο εξέχον μέλος της ελληνικής κοινότητας της Φλωριανόπολης ήταν ο Κάρλος 

Λασέρντα (Carlos Lacerda), ο οποίος εξελέγη κυβερνήτης της Πολιτείας της Σάντα Καταρίνα, 

μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σε αντίθεση με άλλες εθνοτικές ομάδες που μετανάστευσαν στην Βραζιλία εκείνη την 

περίοδο, λίγοι μόνον Έλληνες επέλεξαν την αγροτική εγκατάσταση. Στις αρχές του 20ου αιώνα, 

ένας μικρός αριθμός Ελλήνων προσελήφθη για να εργαστεί στις φυτείες καφέ, αλλά λόγω των 

άσχημων συνθηκών εργασίας και διαβίωσης σύντομα μετακινήθηκαν προς τα αστικά κέντρα ή 

επέστρεψαν στην Ελλάδα. Πριν τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, περίπου 1.000 Έλληνες εργάστηκαν 

στην κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Μαντέιρα-Μαμορέ, στον Αμαζόνιο. Ορισμένοι 

παντρεύτηκαν με γυναίκες της περιοχής και εγκαταστάθηκαν με τις οικογένειές τους στην πόλη 

Γκουαζαρά-Μιρίμ, στα σύνορα με την Βολιβία. 

Μεταξύ του 1922 και του 1927, ως αποτέλεσμα των μεταναστευτικών περιορισμών που 

επιβλήθηκαν από τις ηπα, μερικές εκατοντάδες Ελλήνων από την ηπειρωτική Ελλάδα και 

πρόσφυγες από την Μικρά Ασία εγκαταστάθηκαν, κυρίως, στο Σάο Πάουλο και ίδρυσαν την εκεί 

ελληνική κοινότητα, πιθανότατα το 1936. Αν και μικρή, η παροικια σύντομα ανέπτυξε έντονη 

κοινωνική δράση και κινητοποιήθηκε για να συγκεντρώσει χρήματα για τον ελληνικό στρατό, 

κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Όπως καθίσται σαφές, σε σύγκριση με άλλους υπερπόντιους προορισμούς, η Βραζιλία 

προσέλκυσε λίγους μόνο Έλληνες, κατά το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα. Το πιο σημαντικό 

μεταναστευτικό κύμα έλαβε χώρα μεταξύ του 1946 και του 1964, όταν περίπου 12.000 Έλληνες 

ήρθαν στην Βραζιλία από την Ελλάδα, την Κωνσταντινούπολη, την Αίγυπτο και την Ανατολική 

Ευρώπη. Σε αυτόν τον αριθμό συμπεριλαμβάνονται και οι Ελληνοεβραίοι οι οποίοι συμμετείχαν 

στις ελληνικές κοινότητες της Βραζιλίας. Παρά τις επιφυλάξεις που υπήρχαν για τη δυνατότητα 

των Ελλήνων να προσαρμοστούν στη χώρα και να εξεύρουν εργασία που θα ανταποκρινόταν 

στις προσδοκίες τους, στις δεκαετίες του 1950 και 1960 η Βραζιλία υποδέχθηκε περισσότερους 

έλληνες μετανάστες από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Λατινικής Αμερικής.
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O governo brasileiro esperava atrair mão-de-obra qualificada e agricultores da 
Grécia que pudessem introduzir o cultivo da azeitona e expandir a viticultura. Numa 
época em que a imigração para os Estados Unidos não era possível devido às restrições 
migratórias, a imprensa grega elogiou o progresso econômico do Brasil e as oportunidades 
que ele oferecia aos possíveis imigrantes, descrevendo o país como o novo “Eldorado”. 
Apesar das expectativas das autoridades brasileiras, a maioria dos migrantes gregos no 
Brasil eram trabalhadores não qualificados ou semiqualificados, que chegaram como 
migrantes assistidos sob os auspícios do Comitê Intergovernamental sobre Migração 
da Europa (icem-icem). A Comissão foi encarregada de supervisionar o treinamento 
técnico dos candidatos migrantes, o ensino de idiomas, os preparativos de viagem,  
a integração profissional e a integração nos países anfitriões. Este plano não funcionou 
como planejado originalmente. Muitos gregos chegavam ao Brasil sem conhecimentos 
suficientes de português e sem as habilidades técnicas necessárias, não conseguiam 
encontrar um emprego bem remunerado, muitas vezes enfrentavam discriminação 
no mercado de trabalho e se sentiam abandonados em um ambiente estrangeiro.  
Mesmo aqueles que conseguiram encontrar um emprego como operário não 
conseguiam enviar remessas de dinheiro para suas famílias devido à taxa de câmbio 
desfavorável. Como resultado, muitos decidiram emigrar de volta para a Austrália e 
para os Estados Unidos ou retornar para a Grécia.

Diante desses obstáculos, muitos gregos preferiram trabalhar como ambulantes 
ou mascates, até que pudessem levantar o capital necessário para abrir seu próprio 
negócio ou oficina. Outros se dedicaram à produção e à comercialização de roupas. 
Os gregos conseguiram dominar o comércio e a produção de camisas em São Paulo, 
em parceria com os judeus gregos, uma atividade que se mostrou mais lucrativa do 
que trabalhar em fábricas. Muitos empresários investiram posteriormente o capital 
que acumularam nas indústrias de plásticos, metal, couro e madeira, enquanto outros 
abriram gráficas, restaurantes e supermercados.

A construção de Brasília, ocorrida no período de 1956-1960, ofereceu outra 
oportunidade de emprego para os imigrantes gregos. Os operários gregos integraram a 
força de trabalho, estando dentre os milhares que participaram da construção da nova 
capital federal do Brasil. Alguns deles abriram lojas na Cidade Livre – o assentamento 
dos trabalhadores –, cerca de 250 permaneceram em Brasília após a inauguração 
da capital, enquanto alguns se mudaram para a vizinha Goiânia. Durante o mesmo 

Η βραζιλιανή κυβέρνηση ήλπιζε να προσελκύσει εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό 

και αγρότες από την Ελλάδα που θα μπορούσαν να εισαγάγουν την ελαιοκαλλιέργεια και 

να επεκτείνουν την αμπελοκαλλιέργεια. Σε μια περίοδο που η μετανάστευση προς τις 

ηπα δεν ήταν δυνατή, λόγω μεταναστευτικών περιορισμών, ο ελληνικός τύπος επαινούσε 

την οικονομική πρόοδο της Βραζιλίας και τις ευκαιρίες που προσέφερε σε υποψήφιους 

μετανάστες, περιγράφοντας τη χώρα ως το νέο «Ελντοράντο». Παρά τις προσδοκίες των 

βραζιλιανών αρχών η πλειονότητα των ελλήνων μεταναστών στη Βραζιλία ήταν ανειδίκευτοι ή 

ημιεξειδικευμένοι εργάτες, οι οποίοι έφτασαν ως υποβοηθούμενοι μετανάστες υπό την αιγίδα 

της Διακυβερνητικής Επιτροπής Μεταναστεύσεως εξ Ευρώπης (δεμε-icem). Στην Επιτροπή 

είχε ανατεθεί να επιβλέπει την τεχνική κατάρτιση των υποψηφίων μεταναστών, τη διδασκαλία 

ξένων γλωσσών, την οργάνωση του ταξιδιού τους, την επαγγελματική ένταξη και ενσωμάτωση 

στις χώρες υποδοχής. Το σχέδιο αυτό δεν λειτούργησε, όπως είχε αρχικώς σχεδιαστεί.  

Πολλοί Έλληνες, φτάνοντας στην Βραζιλία, δίχως επαρκή γνώση της πορτογαλικής και 

απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες, δεν μπορούσαν να βρουν μια καλά αμοιβόμενη απασχόληση, 

συχνά δε αντιμετώπισαν διακρίσεις στην αγορά εργασίας και αισθάνονταν εγκαταλελειμμένοι σε 

ένα ξένο περιβάλλον. Ακόμα και όσοι κατόρθωναν να βρουν δουλειά ως τεχνίτες, δεν μπορούσαν 

να στείλουν εμβάσματα προς τις οικογένειές τους, λόγω της δυσμενούς συναλλαγματικής 

ισοτιμίας. Λόγω των παραπάνω προβλημάτων, πολλοί αποφάσισαν να επαναμεταναστεύσουν 

στην Αυστραλία και τις ηπα ή να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Αντιμέτωποι με αυτά τα εμπόδια, πολλοί Έλληνες προτίμησαν να εργαστούν ως γυρολόγοι 

ή περιοδεύοντες πωλητές μέχρις ότου να συγκεντρώσουν το απαραίτητο κεφάλαιο για να 

ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση ή εργαστήριο. Άλλοι δραστηριοποιήθηκαν στην παραγωγή 

και εμπορία ρούχων. Οι Έλληνες κατόρθωσαν να κυριαρχήσαν στο εμπόριο και παραγωγή 

πουκαμίσων στον Άγιο Παύλο, σε συνεργασία με τους Ελληνοεβραίους, μια δραστηριότητα που 

αποδείχθηκε πιο επικερδής από την εργασία σε εργοστάσια. Πολλοί επιχειρηματίες αργότερα 

επένδυσαν το κεφάλαιο που συγκέντρωσαν στις βιομηχανίες πλαστικών, μετάλλων, δέρματος 

και ξυλείας ενώ άλλοι άνοιξαν τυπογραφεία, εστιατόρια και υπεραγορές.

Η ίδρυση της Μπραζίλια κατά την περίοδο 1956-1960 προσέφερε μία ακόμη εργασιακή 

διέξοδο για τους έλληνες μετανάστες. Έλληνες τεχνίτες αποτέλεσαν μέρος του εργατικού 

δυναμικού των χιλιάδων ατόμων που συμμετείχαν στην οικοδόμηση της νέας ομοσπονδιακής 

πρωτεύουσας της Βραζιλίας. Ορισμένοι άνοιξαν καταστήματα στην Cidade Livre (“Ελεύθερη 

Πόλη”) –  τον οικισμό των εργατών –, και περίπου 250 παρέμειναν στην Μπραζίλια, μετά τα 

εγκαίνια της πρωτεύουσας, ενώ άλλοι μετακόμισαν την κοντινή Γκοϊάνια. Κατά την ίδια περίοδο, 
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período, a cidade de Belo Horizonte atraiu principalmente trabalhadores industriais. 
Outros se estabeleceram em Curitiba, Porto Alegre e Vitória, fazendo florescer,  
nas décadas seguintes, a vida comunitária em todas as cidades. Apesar dos casamentos 
mistos, os descendentes dos gregos ainda mantém laços estreitos com o país de seus 
ancestrais, e os eventos culturais organizados pelas comunidades gregas atraem o 
interesse de muitos brasileiros. O Centro de Estudos Helênicos – Areté, em São Paulo,  
faz uma importante contribuição para a preservação da memória histórica dos gregos 
no Brasil.

Embora os imigrantes gregos do pós-guerra tenham enfrentado muitas 
dificuldades nos primeiros anos após sua instalação, sua experiência positiva e a 
ascensão de seu status social são a prova de que um número considerável foi capaz de 
integrar-se com sucesso à sociedade brasileira e contribuir para o desenvolvimento de 
seu país anfitrião.

Εορτασμός της ημέρας της 

μοδίστρας στην οδό Αϊμορες 287, 

Μπομ Ρετίρο, Σάο Πάολο.

Celebração do dia da costureira 

na rua Aimores 287,  

Bom Retiro, São Paulo.

η πόλη του Μπέλο Οριζόντσι προσέλκυσε κυρίως βιομηχανικούς εργάτες. Κάποιοι επίσης 

εγκαταστάθηκαν στην Κουριτσίμπα, το Πόρτο Αλέγκρε και την Βιτόρια. Κατά τη διάρκεια 

των επόμενων δεκαετιών οι ελληνικές κοινότητες σε όλες αυτές τις πόλεις ανέπτυξαν έντονη 

δράση. Παρά τους μεικτούς γάμους, οι απόγονοι των Ελλήνων εξακολουθούν να διατηρούν 

στενούς δεσμούς με την χώρα των προγόνων τους και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που 

διοργανώνουν οι ελληνικές κοινότητες συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και πολλών Βραζιλιάνων.  

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών «Αρετή» στο Σάο Πάουλο έχει σημαντική συμβολή στη 

διατήρηση της ιστορικής μνήμης των Ελλήνων της Βραζιλίας. 

Μολονότι οι μεταπολεμικοί έλληνες μετανάστες στην Βραζιλία αντιμετώπισαν πολλές 

δυσκολίες τα πρώτα χρόνια μετά την εγκατάστασή τους, ένας σημαντικός αριθμός κατόρθωσε 

να ενταχθεί επιτυχώς στη βραζιλιανή κοινωνία, να ανέλθει κοινωνικά και να συνεισφέρει στην 

ανάπτυξη της χώρας υποδοχής.

Έλληνες πλανόδιοι 

πωλητές που πωλούν 

αντικείμενα ιθαγενών στα 

εγκαίνια της Μπραζίλια.

Vendedores ambulantes 

gregos vendendo 

artefatos indígenas na 

inauguração de Brasília.

Ο Πάρις Αραβαζόγλου (αριστερά) 

κατά την κατασκευή ενός μύλου 

ζαχαροκάλαμου στη Fazenda Amália 

(«Φάρμα Αμαλία»).

Paris Aravazoglou (esquerda) na 

construção de um moinho de cana 

de açúcar na Fazenda Amália.

Η Βασιλική Θωμά Κωνσταντινίδου έδωσε την άδεια να χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες στο 

βιβλίο της: «Οι φύλακες των αναμνήσεων». Σάο Πάολο, 2009. Άλλες μπορούν να βρεθούν στη 

διεύθυνση: <https://fromsouthtosouth.eu/en/gallery/photographs/>

Vassiliki Thomas Constantinidou cedeu o uso das fotos de seu livro:  

“Os Guardiões das Lembranças”. São Paulo, 2009. Outras podem ser encontradas no site: 

<https://fromsouthtosouth.eu/en/gallery/photographs/>
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DEMETRE CHARALAMBOS GEORGIADIS E  
ANNE D. GEORGIADIS

Luís Reznik & 
Guilherme dos Santos Cavotti Marques

Demetre Charalambos Georgiadis nasceu em 11 de abril de 1930 no município de 
Pireus, na Grécia. Era um operário fabril, com qualificação em mecânica têxtil.  
No Pós-Segunda Guerra Mundial, com o cenário de destruição na Europa, decidiu 
emigrar para o Brasil. Em 1952, poucos dias antes de seu embarque, Demetre conheceu 
Anne Michael com quem se casou, ainda na Grécia. 

Anne Dimitriou Georgiadis nasceu em 15 de novembro de 1924 na Ilha grega de 
Chios, no Mar Egeu. Trabalhava como especialista em legislação imigratória e estatística 
internacional sobre deslocamento. Logo após a guerra, por ocasião da E.C.A. American 
Mission Europe-Greece, no contexto do Plano Marshall de reconstrução da Europa, Anne, 
por ser versada em vários idiomas, atuou como intérprete e tradutora. Posteriormente, 
foi contratada pelo Comitê Intergovernamental para Migrações Europeias (cime) como 
chefe do setor de pré-seleção, registro e estatística. Exercendo essa profissão, recebia 
pacotes com material de divulgação de diversos países do mundo, dentre os quais o 
Brasil. Anne foi responsável pela seleção de imigrantes gregos especializados, como 
artesãos e mecânicos, que vieram para o Brasil no começo da década de 1950. Por conta 
desse serviço, recebeu a visita de uma legação brasileira do Itamaraty em Atenas, onde 
trabalhava e residia, para que as autoridades brasileiras pudessem conhecer quem 
assinava os cartões dos imigrantes gregos encaminhados para o Brasil.

Quando conheceu Demetre, havia acabado de receber um convite para 
emigrar para o Brasil e trabalhar no ordenamento legal sobre imigração no país.  
Entre novembro de 1952 e janeiro de 1953, os dois emigraram. Anne foi trabalhar 
no Conselho de Imigração e Colonização (cic), órgão que atuava sobre a questão da 
imigração e colonização no Brasil, e temas correlatos. O cic funcionava no Itamaraty, 
sede do Ministério das Relações Exteriores, no Rio de Janeiro. Sua atuação incluía a 
gestão do fluxo de imigrantes que chegava à Hospedaria de Imigrantes da Ilha das Flores. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΝΑ Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Λουίς Ρέζνικ & 
Γκιλιέρμε ντος Σάντος Καβόττι Μάρκες

Ο Δημήτριος Χαράλαμπος Γεωργιάδης γεννήθηκε στις 11 Απριλίου 1930 στην Ελλάδα, στο δήμο 

Πειραιά. Ήταν εργάτης σε εργοστάσιο, με ειδίκευση στην κλωστοϋφαντουργία. Την περίοδο 

που ακολούθησε το Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, με το σκηνικό καταστροφής που επικρατούσε 

στην Ευρώπη, αποφάσισε να μεταναστεύσει στη Βραζιλία. Το 1952, λίγες ημέρες πριν από την 

αναχώρησή του, ο Δημήτρης γνώρισε την Άννα Μιχαήλ την οποία παντρεύτηκε, όντας ακόμη 

στην Ελλάδα.

Η Άννα Δημητρίου Γεωργιάδη γεννήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1924 στο αιγαιοπελαγίτικο 

νησί της Χίου. Εργαζόταν ως ειδικός της μεταναστευτικής νομοθεσίας και των διεθνών 

στατιστικών για τον εκτοπισμό πληθυσμών. Αμέσως μετά τον πόλεμο, επ’ ευκαιρία της E.C.A. 

Αμερικανικής Αποστολής για την Ευρώπη-Ελλάδα, στα πλαίσια του Σχεδίου Marshall για την 

ανοικοδόμηση της Ευρώπης, η Άννα, όντας γνώστρια πλειόνων γλωσσών, ενεργούσε ως 

διερμηνέας και μεταφράστρια. Μεταγενέστερα, προσελήφθη από τη Διακυβερνητική Επιτροπή 

Μετανάστευσης εξ Ευρώπης (δεμε), ως υπεύθυνη τομέα προ-επιλογής, καταχώρησης και 

στατιστικής. Κατά τη διάρκεια αυτής της επαγγελματικής της ενασχόλησης, λάμβανε υλικό 

προς διανομή από διάφορες χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων από τη Βραζιλία. Η Άννα 

ήταν υπεύθυνη για την επιλογή των Ελλήνων μεταναστών με επαγγελματική/τεχνική ειδίκευση, 

όπως χειροτεχνών και μηχανικών, που μετέβαιναν στη Βραζιλία στις αρχές της δεκαετίας του 

1950. Λόγω αυτής της ιδιότητάς της ως υπεύθυνης επιλογής, την επισκέφθηκε μια βραζιλιάνικη 

αποστολή (legação) από το Ιταμάρατυ στην Αθήνα, όπου η ίδια εργαζόταν και κατοικούσε, 

προκειμένου οι βραζιλιάνικες αρχές να μπορέσουν να γνωρίσουν από κοντά το άτομο που 

υπέγραφε τις κάρτες Ελλήνων μεταναστών που κατευθύνονταν στη Βραζιλία.

Όταν η Άννα γνώρισε το Δημήτρη, μόλις είχε λάβει μια πρόσκληση να μεταναστεύσει 

στη Βραζιλία και να εργαστεί πάνω σε ζητήματα νομοθεσίας για τη μετανάστευση στη χώρα. 

Μεταξύ Νοεμβρίου του 1952 και Ιανουαρίου του 1953, οι δυο τους μετανάστευσαν στη Βραζιλία. 
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Demetre, por sua vez, trabalhou no escritório do cime no Rio de Janeiro entre 
1953 e 1955, sendo responsável pelo acompanhamento de imigrantes gregos da Europa 
para o Brasil. Pelo fato do cargo exigir constantes viagens, ele optou por deixá-lo e 
obter uma ocupação mais sedentária. Conseguiu uma carta de recomendação elogiosa, 
assinada por Warren Graham Füller, então chefe da missão cime no Brasil, informando 
que, durante aqueles dois anos, Demetre teria adquirido profundo conhecimento 
dos assuntos de migração, incluindo trabalho burocrático neste setor, além de ser 
conhecedor pleno de inglês, francês, português, espanhol, italiano, alemão e grego. 
Esta carta o auxiliaria na busca de uma colocação que correspondesse a seu amplo 
conhecimento de línguas e de outras aptidões.

Nessa ocasião, devido a diretrizes da burocracia do Estado brasileiro, toda a 
administração da Hospedaria de Imigrantes da Ilha das Flores deveria ser realizada 
somente por brasileiros. Anne Georgiadis não pretendia naturalizar-se brasileira. 
Entretanto, Demetre, dispôs-se a naturalizar-se brasileiro e ocupou parte das funções 
da esposa. Passou a exercer o cargo de inspetor de imigração da Hospedaria, além 
de intérprete. Entre suas atribuições estavam realizar traduções, preparação de 
documentação e encaminhamento de imigrantes dentro do país.

Η Άννα ξεκίνησε να εργάζεται στο Συμβούλιο Μετανάστευσης και Αποικισμού (σμα), όργανο 

που ενεργούσε για ζητήματα μετανάστευσης και αποικισμού και άλλων συναφών θεμάτων 

στη Βραζιλία. Το σμα λειτουργούσε στο Ιταμαράτυ, έδρα του Υπουργείου Εξωτερικών, στο Ρίο 

ντε Τζανέιρο. Τα καθήκοντά της περιλάμβαναν τη διαχείριση της ροής των μεταναστών που 

έφταναν στο Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών στην Ilha das Flores..

Ο Δημήτρης, από τη μεριά του, εργαζόταν στο γραφείο της δεμε στο Ρίο ντε Τζανέιρο 

μεταξύ 1953 και 1955, ως υπεύθυνος για τη συνοδεία των Ελλήνων μεταναστών από την 

Ευρώπη στη Βραζιλία. Λόγω του ότι η εν συγκεκριμένη θέση απαιτούσε συνεχόμενα ταξίδια, 

επέλεξε να την αφήσει και να αποκτήσει μια πιο «καθιστική» ενασχόληση. Κατόρθωσε να λάβει 

μια εγκωμιαστική συστατική επιστολή, υπογεγραμμένη από τον Warren Graham Fuller, τότε 

αρχηγό της αποστολής της δεμε στη Βραζιλία, που πληροφορούσε ότι, κατά τη διάρκεια εκείνων 

των δύο ετών, ο Δημήτρης είχε αποκτήσει εις βάθος γνώση των ζητημάτων μετανάστευσης, 

συμπεριλαμβανομένης της γραφειοκρατίας στον εν λόγω τομέα, και αυτό πέρα από το γεγονός 

ότι ήταν σε εξαιρετικό βαθμό γνώστης της αγγλικής, της γαλλικής, της πορτογαλικής, της 

ισπανικής, της ιταλικής, της γερμανικής και της ελληνικής γλώσσας. Αυτή η επιστολή θα τον 

βοηθούσε στην αναζήτηση μιας θέσης που θα ανταποκρινόταν στην ευρεία του γνώση περί 

γλωσσών, και στις άλλες ικανότητες που διέθετε.

Εκείνη την περίοδο, λόγω των γραφειοκρατικών κατευθυντήριων γραμμών του 

Βραζιλιάνικου Κράτους, όλη η διοίκηση του Συλλογή του Κέντρου Φιλοξενίας Μεταναστών της 

Ilha das Flores θα έπρεπε να πραγματοποιείτο αποκλειστικά από Βραζιλιάνους. Η Άννα Γεωργιάδη 

δεν προτίθετο να λάβει τη βραζιλιάνικη υπηκοότητα. Στο μεταξύ, ο Δημήτρης ήταν διατεθειμένος  

να λάβει τη βραζιλιάνικη υπηκοότητα και ανέλαβε μέρος των καθηκόντων της συζύγου. Ανέλαβε 

τη θέση του επιθεωρητή μετανάστευσης του Κέντρου Υποδοχής, πέρα από τα καθήκοντά του ως 

διερμηνέα. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του ήταν η πραγματοποίηση μεταφράσεων, προετοιμασία 

εγγράφων και προώθηση των μεταναστών εντός της χώρας.

Cartão de Identidade de Demetre Georgiadis 

como visitador do Instituto Nacional de 

Imigração e Colonização (INIC). 05/11/1955. 

Coleção Mônica Georgiadis. Acervo Centro de 

Memória da Imigração da Ilha das Flores.

Δελτίο ταυτότητας του Δημήτρη Γεωργιάδη 

ως επισκέπτη του Εθνικού Ινστιτούτου 

Μετανάστευσης και Εποικισμού (INIC). 05/11/1955. 

Συλλογή Μόνικα Γεωργιάδη. Συλλογή του Κέντρου 

Μεταναστευτικής στην Ilha das Flores.
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A Hospedaria de Imigrantes da Ilha das Flores foi criada em 1883, como um 
local adequado para receber os imigrantes recém-chegados na então capital do 
Império, a cidade do Rio de Janeiro. Sua criação esteve imersa nos debates sobre as 
condições sanitárias do Rio de Janeiro do século XIX, que passava por graves surtos 
epidêmicos, como o de febre amarela, transformando-a em uma “cidade febril” na 
qual os imigrantes recém-chegados eram acometidos por doenças e vinham a óbito. 
O imigrante era considerado elemento primordial no processo de substituição 
do trabalho escravo para o livre, e era importante que não faltassem braços para a 
grande lavoura, setor fundamental da economia à época. Em acréscimo, projetava-se,  
nesse grupo, uma ação civilizadora ao se defender um processo de miscigenação 
que levasse ao embranquecimento da população brasileira. A imigração europeia 
significou mais do que uma solução para o problema de mão-de-obra. Sem dúvida,  
ela resultou em mudanças econômicas e sociais, mas também de transformações 
culturais em uma sociedade influenciada por teorias cientificistas, como o Darwinismo 
Social e o Evolucionismo.

Seja como for, a Hospedaria de Imigrantes da Ilha das Flores atuava, 
fundamentalmente, em três frentes: na recepção, acolhimento e encaminhamento de 
imigrantes e migrantes nacionais. Na hospedaria poderiam permanecer pelo período 
médio de oito dias, e contavam com três refeições diárias, assim como acompanhamento 
médico, laboral e primeiras noções de língua portuguesa. 

Na época em que Anne e Demetre Georgiadis atuaram na Hospedaria de 
Imigrantes, as levas de imigrantes que por lá passavam eram, majoritariamente, do 
centro-leste europeu. Eram indivíduos e famílias que, deslocados em consequência 
da pobreza e destruição que ocorrera durante e após a Segunda Guerra Mundial, 
buscavam reconstruir suas vidas em outros países. Pode-se imaginar que a quantidade 
de línguas presentes na Hospedaria a transformava em verdadeira babel linguística. 

Carta de recomendação de  

Demetre Georgiadis, escrita por  

Warren Graham Füller, chefe da  

Missão CIME no Brasil, destacando  

suas aptidões. 29/09/1955.  

Coleção Mônica Georgiadis.  

Acervo Centro de Memória da  

Imigração da Ilha das Flores.

Συστατική επιστολή του  

Δημήτρη Γεωργιάδη, γραμμένη από τον 

Γουόρεν Γκράχαμ Φύλλερ, επικεφαλής 

της αποστολής του CIME στη Βραζιλία, 

στην οποία τονίζονται οι ικανότητές του. 

29/09/1955. Συλλογή Μόνικα Γεωργιάδη. 

Συλλογή του Κέντρου Μεταναστευτικής  

στην Ilha das Flores.
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Το Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών της Ilha das Flores δημιουργήθηκε το 1883,  

ως ένα μέρος κατάλληλο για την υποδοχή των προσφάτως αφιχθέντων μεταναστών στην τότε 

πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, την πόλη του Ρίο ντε Τζανέιρο. Η δημιουργία του σημαδεύτηκε 

από τις συζητήσεις αναφορικά με τις υγειονομικές συνθήκες στο Ρίο ντε Τζανέιρο του 19ου 

αιώνα, με τα σοβαρά ξεσπάσματα επιδημιών, όπως ο κίτρινος πυρετός, που την μετέτρεψε 

σε μια «πυρετώδη πόλη» στην οποία οι μετανάστες που κατέφθαναν, προσβάλλονταν από 

ασθένειες και πέθαιναν. Ο μετανάστης θεωρούταν πρωταρχικό στοιχείο στη διαδικασία 

αντικατάστασης της εκτελούμενης από δούλους εργασίας προς μια εργασία ελεύθερη,  

και ήταν σημαντικό να μη λείψουν χέρια για τις μεγάλες καλλιέργειες (φυτείες), θεμελιώδουη 

τομέα της οικονομίας εκείνη την εποχή. Επιπλέον, δινόταν σε αυτή την ομάδα, μια πολιτισμική 

διάσταση, καθώς θεωρείτο ότι αμυνόταν απέναντι σε μια διαδικασία επιμειξίας, που οδηγούσε 

στη «λευκοποίηση» του βραζιλιάνικου πληθυσμού. Η μετανάστευση ευρωπαίων σήμαινε πολλά 

περισσότερα από απλώς και μόνο μια λύση για το εργατικό πρόβλημα. Χωρίς αμφιβολία, είχε 

σαν αποτέλεσμα αλλαγές οικονομικές και κοινωνικές, αλλά και μεταβολές πολιτιστικές, σε μια 

κοινωνία επηρεασμένη από επιστημονικές θεωρίες όπως ο ντετερμινισμός και η θεωρία της 

εξέλιξης.

Όπως και να ‘χει, το Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών στην Ilha das Flores ενεργούσε κατά 

κύριο λόγο, σε τρία επίπεδα: την υποδοχή, τη φιλοξενία και την προώθηση των μεταναστών και 

εσωτερικών μεταναστών. Στο Κέντρο Φιλοξενίας, οι μετανάστες μπορούσαν να διαμείνουν για 

μια περίοδο οκτώ ημερών κατά μέσο όρο, και λάμβαναν τρία γεύματα την ημέρα, καθώς και 

ιατρική παρακολούθηση, εργασία και μια πρώτη επαφή με την πορτογαλική γλώσσα.

Την εποχή που η Άννα και ο Δημήτρης Γεωργιάδης εργάζονταν στο Κέντρο Φιλοξενίας 

Μεταναστών, τα ρεύματα των μεταναστών που περνούσαν από εκεί προέρχονταν κατά 

πλειοψηφία από την κεντροδυτική Ευρώπη. Ήταν άτομα και οικογένειες που, έχοντας εκτοπιστεί 

εξαιτίας της φτώχειας και της καταστροφής που συνέβη κατά τη διάρκεια και μετά το Δεύτερο 

Παγκόσμιο πόλεμο, προσπαθούσαν να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους σε άλλες χώρες. Μπορεί 

κανείς να φανταστεί ότι το πλήθος των γλωσσών που ομιλούνταν στο Κέντρο Φιλοξενίας το 

έκαναν να μοιάζει με πραγματικό Πύργο της Βαβέλ.

Anne Georgiadis com sua filha Mônica.  

Autor desconhecido. Década de 1950.  

Coleção Mônica Georgiadis. 

 Acervo Centro de Memória da 

 Imigração da Ilha das Flores.

Η Άννα Γεωργιάδη με την κόρη της Μόνικα. 

Φωτογράφος άγνωστος. Δεκαετία του 1950. 

Συλλογή Μόνικα Γεωργιάδη.  

Συλλογή του Κέντρου Μεταναστευτικής 

 Μνήμης του νησιού Φλόρες.
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A função do intérprete revestia-se de especial importância, em todas as etapas 
na Hospedaria. A chegada de levas de imigrantes no cais de desembarque e o 
preenchimento dos Livros de Registros eram realizados conjuntamente ao trabalho 
deste funcionário. Afinal, havia a necessidade de compreensão não só do que estava 
escrito na documentação trazida pelos imigrantes, como também, e talvez mais 
importante, realizar a comunicação destes com os funcionários da administração. 
No momento da chegada de representantes de fazendeiros e industriais na Ilha para 
a escolha de pessoas capacitadas para o trabalho, o intérprete estava igualmente 
presente, de modo a fazer possível a comunicação destes representantes com os 
imigrantes hospedados, ou mesmo na tradução e compreensão das propostas de 
trabalho que chegavam à Hospedaria, pois poucos eram os imigrantes que falavam 
português. Estes breves exemplos nos ajudam a vislumbrar a importância da figura 
do intérprete para o bom funcionamento da Hospedaria em suas prerrogativas,  
fazendo-se presente desde o primeiro momento dos imigrantes na Hospedaria até sua 
saída, ou encaminhamento a seu destino, com contrato de trabalho ou para outros 
dispositivos de recepção em outros estados brasileiros.

Enquanto residiam e trabalhavam na Ilha das Flores, o casal Demetre e Anne teve 
uma filha, Mônica Georgiadis, nascida em 31 de maio de 1955. Por lá viveram muitos 
anos, até o início da década de 1960, quando foram residir no bairro do Flamengo, na 
cidade do Rio de Janeiro. Após sua saída da Hospedaria, Demetre permaneceu como 
funcionário do Instituto Nacional de Imigração e Colonização (inic), e veio a atuar 
também na Enciclopédia Britânica. Anne trabalhou junto a diversas embaixadas e 
acolheu embaixadores e diplomatas, na década de 1970, tendo também trabalhado 
no setor de turismo. Por ter permanecido como estrangeira, não teve direito à 
aposentadoria, de acordo com a legislação à época.

Demetre Charalambos Georgiadis faleceu em 1986, enquanto Anne Georgiadis 
faleceu em 1998.

Η ιδιότητα του διερμηνέα είχε ιδιαίτερη σημασία, σε όλες τις εκφάνσεις λειτουργίας του 

Κέντρου Φιλοξενίας. Η άφιξη των ρευμάτων των μεταναστών στην αποβάθρα αποβίβασης 

και η συμπλήρωση των Βιβλίων Καταχωρήσεων πραγματοποιούνταν συνδυαστικά με τη 

δουλειά του διερμηνέα. Στο κάτω κάτω υπήρχε η ανάγκη κατανόησης όχι μόνο των στοιχείων 

που ήταν γραμμένα στα έγγραφα που έφεραν οι μετανάστες, αλλά και, ίσως πιο σημαντικό, 

ήταν να γίνεται η επικοινωνία με τους υπαλλήλους της διοίκησης. Κατά το χρόνο άφιξης των 

εκπροσώπων των γεωργών και των βιομηχάνων στο νησί για την επιλογή ικανών προς εργασία 

προσώπων, ο διερμηνέας ήταν εξίσου παρών, προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία 

αυτών των αντιπροσώπων με τους φιλοξενούμενους στο Κέντρο Φιλοξενίας, καθώς ήταν λίγοι 

οι μετανάστες που μιλούσαν πορτογαλικά. Αυτά τα σύντομα παραδείγματα μας βοηθούν να 

κατανοήσουμε τη σημασία του διερμηνέα για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας, 

με τα προνόμιά του, καθώς παρών από την πρώτη στιγμή που οι μετανάστες έφταναν στο 

Κέντρο Φιλοξενίας μέχρι και τη στιγμή που αναχωρούσαν, ή προωθούνταν στον προορισμό 

τους, με σύμβαση εργασίας ή και για άλλους σκοπούς παραλαβής σε άλλες πολιτείες της 

Βραζιλίας. 

Την εποχή που κατοικούσε και εργαζόταν στην Ilha das Flores, το ζεύγος Γεωργιάδη 

απέκτησε μια κόρη, τη Μόνικα Γεωργιάδη, γεννηθείσα στις 31 Μαΐου 1955. Εκεί έζησαν για 

πολλά χρόνια, μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν και πήγαν να ζήσουν στη 

συνοικία Φλαμένγκο, στην πόλη του Ρίο ντε Τζανέιρο. Μετά από την αποχώρησή του από το 

Κέντρο Φιλοξενίας, ο Δημήτρης συνέχισε να εργάζεται ως υπάλληλος του Εθνικού Ινστιτούτου 

Μετανάστευσης και Αποικισμού (ειμα) και εργάστηκε επίσης για την Εγκυκλοπαίδεια 

Britanica. Η Άννα εργάστηκε για διάφορες πρεσβείες και κατά τη δεκαετία του 1970, 

υποδεχόταν πρέσβεις και διπλωμάτες, ενώ είχε επίσης εργαστεί στον τομέα του τουρισμού. 

Μην έχοντας λάβει τη βραζιλιάνικη υπηκοότητα, δεν είχε δικαίωμα να λάβει σύνταξη σύμφωνα 

με τη νομοθεσία που εφαρμοζόταν εκείνη την εποχή.

Ο Δημήτρης Χαράλαμπος Γεωργιάδης απεβίωσε το 1986, ενώ η Άννα Γεωργιάδη 

απεβίωσε το 1998.
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MEMÓRIAS DE UM GRECO-BRASILEIRO:  
A EMOCIONANTE TRAJETÓRIA DE  
THEOFANIS KONSTANTINIDIS 

Theofanis Konstantinidis

A cidade de Tessalônica, na Grécia, estava ocupada pelos alemães, durante a Segunda 
Guerra Mundial, quando nasci em 1943. A destruição humana e econômica do país 
teve consequências marcantes na minha família, a ponto de os meus pais, Nikolaos e 
Margarida Konstadinidis, com os dois filhos, eu, Theofanis com 15 anos, e meu irmão, 
Dimitrios Konstadinidis com 13 anos, emigrarmos para o Brasil em 1958. A família 
estabeleceu-se no bairro do Brás (São Paulo) e, enquanto nós aprendíamos o idioma 
português, meu pai viajou para Belém do Pará onde iniciou atividade comercial.

O processo de revalidação e equiparação dos estudos entre Grécia e Brasil foi 
avaliado pelo Ministério da Educação de São Paulo, e, em fevereiro de 1959, prestamos 
exames nas seguintes matérias: Dissertação em Português, História e Geografia do 
Brasil, Espanhol e Latim; ambos fomos aprovados.

A seguir, a família mudou-se para Belém do Pará, fixando residência e atividade 
comercial profícua com lojas de eletrodomésticos e vestuário. Completamos o curso 
secundário  no Colégio Estadual Paes de Carvalho, e, em 1961, prestamos vestibular e 
ingressamos em faculdades: eu, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 
Pará e o meu irmão, na Faculdade de Engenharia Mecânica da mesma Universidade. 
Após concluir o curso médico, que teve seis anos de duração, em 1967, com 23 anos 
de idade, resolvi retornar para São Paulo e iniciar residência médica em Cardiologia 
e Hemodinâmica no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e Universidade de SP 
(usp). Em 1971, assumi a Direção do Serviço de Hemodinâmica e Cinecoronariografia 
do Hospital Matarazzo, onde as equipes de Cirurgia Cardíaca do Prof.º Euricledes 
Zernini e do Prof.º  Adib Jatene operavam. No mesmo ano, no  Hospital Beneficência 
Portuguesa-SP, fiz parte da equipe de Hemodinâmica que servia os mesmos cirurgiões 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΟΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΥ:  
Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ  
ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Θεοφάνης Κωνσταντινίδης

Οι Γερμανοί είχαν καταλάβει την πόλη της Θεσσαλονίκης, στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του 

Β´Παγκοσμίου Πολέμου, όταν γεννήθηκα το 1943. Η ανθρώπινη μα και οικονομική καταστροφή 

της χώρας είχε σημαντικές επιπτώσεις για την οικογένειά μου, μέχρι του σημείου που οι γονείς 

μου, Νικόλαος και Μαργαρίτα Κωνσταντινίδη με τα δύο παιδιά τους, εμένα τον Θεοφάνη, 15 

ετών, και τον αδερφό μου Δημήτρη Κωνσταντινίδη, 13 ετών, αποφάσισαν να μεταναστέψουμε 

στη Βραζιλία το 1958. Η οικογένεια εγκαταστάθηκε στη συνοικία Μπρας του Σάο Πάολο και, 

ενόσω μαθαίναμε τα πορτογαλικά, ο πατέρας μου ταξίδεψε στο Μπελέν ντο Παρά όπου άρχισε 

να αναπτύσσει εμπορική δραστηριότητα. 

Η διαδικασία αναγνώρισης των σπουδών μεταξύ της Ελλάδας και της Βραζιλίας 

αξιολογήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας της Πολιτείας του Αγίου Παύλου κι έτσι, το Φεβρουάριο 

του 1959, δώσαμε εξετάσεις στα ακόλουθα μαθήματα: Έκθεση στα πορτογαλικά, Ιστορία και 

Γεωγραφία της Βραζιλίας, Ισπανικά και Λατινικά. Επιτύχαμε και οι δύο.

Στη συνέχεια ολόκληρη η οικογένεια μετακόμισε στο Μπελέν ντο Παρά, όπου στήσαμε 

τη μόνιμη κατοικία μας και αναπτύξαμε έντονη εμπορική δραστηριότητα με καταστήματα 

ηλεκτρικών συσκευών και ειδών ένδυσης. Ολοκληρώσαμε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή μας 

στο Κολέζιο Εσταντουάλ Πάες ντε Καρβάλιο και το 1961 δώσαμε και οι δύο κατατακτήριες 

εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και εισαχθήκαμε, εγώ στην Ιατρική Σχολή του Ομοσπονδιακού 

Πανεπιστημίου του Παρά, ο δε αδερφός μου στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ίδιου 

Πανεπιστημίου. Έχοντας ολοκληρώσει τις ιατρικές σπουδές μου μετά από έξι χρόνια, το 

1967, σε ηλικία 23 ετών, αποφάσισα να επιστρέψω στο Σάο Πάολο, αρχίζοντας ειδικότητα 

στην καρδιολογία και αιμοδυναμική στο Ινστιτούτο Καρδιολογίας Ντάντε Παζανέζε του 

Πανεπιστημίου του Αγίου Παύλου (usp). Το 1971 ανέλαβα τη διεύθυνση του τμήματος 

Αιμοδυναμικής και Ψηφιακής Στεφανιογραφίας του Νοσοκομείου Ματαράζο, όπου εγχείριζαν 
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(1971-1976). Em 1974, fui nomeado Prof.º Assistente da Cardiologia Clínica da Faculdade 
de Medicina do abc-sp (1974-1977). Convidado pelo Dr. Joseph Fehér, Presidente na 
época do Hospital Israelia Albert Einstein (hiae), assumi a direção do Departamento 
de Hemodinâmica, Cinecoronariografia e Angioplastia da Instituição (1976-1992). Em 
agosto de 1980, fiz parte da delegação brasileira no lançamento mundial da Angioplastia 
Coronária pelo  Dr. Andreas Grudzing em Zurique (Suíça) e voltando ao Brasil realizei 
a 1ª Angioplastia Coronária no hiae, introduzindo a Cardiologia Intervencionista no 
Brasil, juntamente com quatro outros colegas da mesma especialidade, em diferentes 
hospitais e instituições. Vale ressaltar que, as primeiras imagens digitais das artérias 
coronárias e demais estruturas cardíacas realizadas no Brasil, aconteceram no hiae 
durante minha gestão.

No intervalo das minhas atividades, visitei e estagiei em inúmeros hospitais e 
instituições  médicas nos u.s.a. Canadá e  Europa e participei ativamente em inúmeros 
Congressos Nacionais e Internacionais. Em 1992, fui convidado para fazer parte do 
Corpo Clínico e Núcleo de Cardiologia, do Hospital Sirio Libanês (São Paulo), onde 
atuo até hoje.

Em resumo, foram 54 anos de atividade médica ininterrupta, trabalhando e 
difundindo a especialidade, e participando como membro fundador e ativo da sbc, 
spc, sbhci tendo publicado trabalhos e escrito capítulos de livros sobre Cardiologia 
Clínica, Hemodinâmica, Angiografia Digital, Cinecoronariografia, Angioplastia e 
Cardiologia Pediátrica.

Tive três filhos, Pavlos B. Konstadinidis, Prof.º e Doutor em Matemática pela 
usp, pós- graduado pela Universidade do Arizona, usa; Melina Konstadinidis Porcel, 
publicitária formada em marketing pela spm-sp e pós-graduada na Inglaterra, 
atualmente residindo nos usa; e Pedro Luan Konstadinidis, cursando o 3º ano de 
direito na faap. Todos possuem dupla nacionalidade brasileira e grega.

οι ομάδες των Καθ. Εουρικλίντες Ζερνίνι και Αντίμπ Ζατένε. Την ίδια χρονιά, στο Νοσοκομείο 

Μπενεφισιένσια Πορτουγκέζα του Σάο Πάολο, εντάχθηκα στην ομάδα Αιμοδυναμικής των ίδιων 

ανωτέρω χειρουργών (1971-1976). Το 1974, αναγορεύτηκα Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας 

στην Ιατρική Σχολή abc-sp (1974-1977). Με πρόσκληση του Δρ. Ζόζεφ Φεέρ, Προέδρου εκείνη 

την εποχή του Ισραηλίτικου Νοσοκομείου Άλμπερτ Άινσταϊν (ηιαε), ανέλαβα τη διεύθυνση 

της Αιμοδυναμικής, Ψηφιακής Στεφανιογραφίας και Αγγειοπλαστικής του ιδρύματος (1976-

1992). Τον Αύγουστο του 1980 ήμουν μέλος της βραζιλιανικής αποστολής στη διεθνή παγκόσμια 

πρώτη παρουσίαση της Στεφανιαίας Αγγειοπλαστικής από τον Δρα. Αντρέας Γκρούντσιγκ στη 

Ζυρίχη (Ελβετία) και, επιστρέφοντας στη Βραζιλία, πραγματοποίησα την πρώτη Στεφανιαία 

Αγγειοπλαστική στο ηιαε, εισάγοντας την επεμβατική καρδιολογία στη Βραζιλία, από κοινού με 

άλλους τέσσερις συναδέλφους της ίδιας ειδικότητας, σε διαφορετικά νοσοκομεία και ιδρύματα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρώτες ψηφιακές απεικονίσεις των στεφανιαίων αρτηριών και των 

λοιπών καρδιακών δομών στη Βραζιλία πραγματοποιήθηκαν στο ηιαε υπό τη διεύθυνσή μου.

Στα διαλείμματα των δραστηριοτήτων μου, επισκέφθηκα και έκανα πρακτική σε 

πολυάριθμα Νοσοκομεία και Ιδρύματα στις ηπα, τον Καναδά και την Ευρώπη και συμμετείχα 

ενεργά σε πάμπολλα εθνικά και διεθνή συνέδρια. Το 1992, προσκλήθηκα να γίνω μέλος του 

κλινικού ιατρικού προσωπικού και του Τμήματος Καρδιολογίας του Νοσοκομείου Σίριο-Λιμπανές 

του Αγίου Παύλου, όπου εργάζομαι έως σήμερα.

Συνολικά ήταν 54 χρόνια αδιάλειπτης ιατρικής δραστηριότητας, δουλεύοντας και 

διαδίδοντας την ειδικότητά μου, αλλά και συμμετέχοντας ως ιδρυτικό και ενεργό μέλος στους 

θεσμούς sbc, spc, sbhci. Παράλληλα, δημοσίευσα εργασίες και συνέγραψα κεφάλαια σε 

βιβλία αναφορικά με την κλινική καρδιολογία, την αιμοδυναμική, την ψηφιακή αγγειογραφία, 

τη στεφανιογραφία, την αγγειοπλαστική και την παιδιατρική καρδιολογία.

Απέκτησα τρία παιδιά, τον Παύλο Β. Κωνσταντινίδη, Καθ. Δρα. Μαθηματικών στο usp, 

με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, ηπα, τη Μελίνα Κωνσταντινίδη 

Πόρσελ, διαφημίστρια με σπουδές στο μάρκετινγκ από το spm-sp και μεταπτυχιακές σπουδές 

στην Αγγλία, και τον Πέντρο Λουάν Κωνσταντινίδη, ο οποίος φοιτεί στο τρίτο έτος της Νομικής 

Σχολής του faap. Όλα τα παιδιά μου έχουν διπλή, βραζιλιανική και ελληνική ιθαγένεια.
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VILLA-LOBOS EM ATENAS

Anastássios Strikos

a primeira alusão 

Em 4 de junho de 1949, o Embaixador dos Estados Unidos do Brasil em Atenas dirigiu 
uma carta oficial ao seu superior, o Ministro das Relações Exteriores Raul Fernandes, 
intitulada “Villa-Lobos em Atenas em abril de 1950”. O ofício começa assim:

Senhor Ministro, quando recentemente esteve em Londres para reger uma de 

suas últimas sinfonias, a convite da Orquestra Sinfônica da bbc, Villa-Lobos 

escreveu-me sobre a possibilidade de vir a Atenas, por volta de abril de 1950.  

Sem demoras, contatei o Diretor da Orquestra Sinfônica da capital, maestro 

Filoktítis Economídis, que aqui nessa embaixada declarou que seria um grande 

prazer ver o grande compositor brasileiro reger a orquestra...

O embaixador demonstrou que deseja intensamente a realização da ideia e 
desenvolve uma série de argumentos a fim de sustentar sua proposta. Ele se refere ao 
reconhecimento que Villa-Lobos desfruta nos Estados Unidos, dando como exemplo 
principal a estima que tem por Kousevitskisti Vostoni em Boston, mas também a 
importância de sua obra para o reconhecimento internacional da cultura brasileira. 
Um dos seus principais argumentos, no entanto, foi a coincidência e o baixo custo,  
já que Villa-Lobos e sua esposa já estariam em Paris, e o Ministério só teria que pagar 
as passagens aéreas de ida e volta do casal entre Paris e Atenas e suas acomodações em 
um hotel em Atenas por poucos dias.

Ο ΒΙΛΛΑ-ΛΟΜΠΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Αναστάσιος Στρίκος

η πρωτη νυξη

Την 4 Ιουλίου του 1949 ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Βραζιλίας στην Αθήνα απευθύνει 

υπηρεσιακή επιστολή προς τον προϊστάμενό του Υπουργό Εξωτερικών Raul Fernandes με τίτλο 

«Βίλλα-Λόμπος στην Αθήνα τον Απρίλιο του 1950». Η επιστολή ξεκινάει ως εξής: 

Κύριε Υπουργέ, όταν προσφάτως βρέθηκε στο Λονδίνο για να διευθύνει μια από τις 

τελευταίες του συμφωνίες, έπειτα από πρόσκληση της Συμφωνικής Ορχήστρας του 

bbc, ο Βίλλα-Λόμπος μου έγραψε σχετικά με την πιθανότητα να έρθει μέχρι την Αθήνα, 

γύρω στον Απρίλιο του 1950. Δίχως καθυστέρηση ήλθα σε επαφή με τον Διευθυντή 

της Συμφωνικής Ορχήστρας της πρωτευούσης, μαέστρο Φιλοκτήτη Οικονομίδη,  

ο οποίος εδώ σε αυτήν την πρεσβεία εδήλωσε, ότι θα ήταν μεγάλη του ευχαρίστηση να δει 

τον μεγάλο βραζιλιάνο συνθέτη να διευθύνει την ορχήστρα…

Ο πρέσβης φέρεται πως επιθυμεί διακαώς την πραγματοποίηση της ιδέας και αναπτύσσει 

μια σειρά από επιχειρήματα προκειμένου να υποστηρίξει την πρότασή του. Αναφέρεται στην 

αναγνώριση που απολαμβάνει ο Βίλλα-Λόμπος στις Ηνωμένες Πολιτείες, με κύριο παράδειγμα 

την εκτίμηση που τρέφει γι αυτόν ο Κουσεβίτσκυ στη Βοστόνη, αλλά και στη σημασία που έχει 

το έργο του για την διεθνή αναγνώριση του πολιτισμού της Βραζιλίας. Ένα από τα κυριώτερα 

επιχειρήματα ωστόσο είναι η συγκυρία και το χαμηλό κόστος, μια που ο Βίλλα-Λόμπος  

θα βρίσκεται με την σύζυγό του ήδη στο Παρίσι και το Υπουργείο δεν θα επιβαρυνθεί παρά μόνο 

με τα αεροπορικά εισιτήρια του ζεύγους από το Παρίσι στην Αθήνα μετ’ επιστροφής και τη 

διαμονή σε ξενοδοχείο για λίγες μέρες στην Αθήνα.
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pré-anúncio

Esta ideia foi um sucesso, mas não para abril de 1950. Não sabemos o que decorreu 
entre o início de tal iniciativa original e o concerto de Villa-Lobos com a Orquestra 
Nacional de Atenas, que apenas se realizou no domingo do dia 22 de março de 1953. 
Neste meio tempo, tanto o Ministro das Relações Exteriores quanto o Embaixador 
do Brasil na Grécia haviam sido substituídos, respectivamente, por João Neves da 
Fontoura e por R. Pinheiro Guimarães.

O jornal Emprós preparou o terreno, na tentativa de aguçar a curiosidade do 
público ateniense, com um artigo do G. Ropaítis na coluna “Nosso movimento musical” 
em 18 de março de 1953. O artigo intitulado A propósito, Heitor Villa-Lobos, o compositor 
brasileiro, inicia-se da seguinte forma:

Em Paris, desde 1925, circula o rumor de que o compositor Villa-Lobos, quando 

certa vez havia penetrado na selva de sua pátria natal, foi capturado por canibais 

de pele vermelha, que se prepararam para comê-lo assado... com um molho 

“indígena”. Hoje, o Sr. Villa-Lobos desmente o boato, mas ele não nega que os 

parisienses estão pedindo para verificar se sua tez apresenta traços de “tatuagem” 

– os diversos sinais e desenhos ornamentais dos selvagens! Todos esses boatos em 

torno do compositor de renome mundial se devem mais ao gênero de sua música, 

que tem um colorido verdadeiramente exótico e ímpeto de genuína fonte...

Após essa introdução reconhecidamente escandalosa, o artigo continua com 
informações mais factíveis sobre a vida e a obra de Villa-Lobos, não somente como 
compositor, mas também como educador. O artigo reúne de forma encantadora detalhes 
biográficos comoventes da infância do compositor, alguns números impressionantes, 
mas também muitas observações musicológicas bem avançadas para o leitor médio, 
aludindo de forma indireta, porém clara, na minha opinião, a incompreensível obra 
de um compositor grego menos popular no exterior, Iannis Xenakis:

προαναγγελια

Η ιδέα αυτή ευοδόθηκε μεν, αλλά όχι τον Απρίλιο του 1950. Δεν γνωρίζουμε τί 
μεσολάβησε ανάμεσα στην σπερματική αυτή πρωτοβουλία και τη συναυλία του Βίλλα-
Λόμπος με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών που έλαβε χώρα την Κυριακή 22 Μαρτίου του 
1953. Τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών όσο και ο Πρέσβης της Βραζιλίας στην Ελλάδα είχαν 
στο μεταξύ αντικατασταθεί από τους João Neves da Fontura και R. Pinheiro Guimarães 
αντίστοιχα.

Η εφημερίδα Εμπρός προετοιμάζει το έδαφος με μια απόπειρα να κινήσει την 
περιέργεια του Αθηναϊκού κοινού με άρθρο του Γ. Ροπαΐτη στη στήλη “Η μουσική μας 
κίνησις” στις 18 Μαρτίου 1953. Το άρθρο τιτλοφορείται Έκτωρ Βίλλα-Λόμπος, ο παρεπιδημών 
Βραζιλιανός συνθέτης και ξεκινάει ως εξής: 

Στο Παρίσι, από τα 1925 κυκλοφορεί η διάδοσις, ότι ο συνθέτης Βίλλα-Λόμπος, όταν 

κάποτε είχεν εισχωρήσει στη ζούγκλα της πατρίδος του, της Βραζιλίας, συνελήφθη από 

ανθρωποφάγους ερυθροδέρμους, οι οποίοι ετοιμάσθησαν να τον φάγουν ψητόν… με 

σάλτσα “ινδιάνικη”. Σήμερα ο κ. Βίλλα-Λόμπος διαψεύδει την διάδοσι, χωρίς να αρνήται 

όμως, ότι οι παριζιάνες ζητούν να βεβαιωθούν κατά πόσον το δέρμα του φέρει τα ίχνη 

“τατουάζ” – τα διάφορα καλλωπιστικά σημεία και σχέδια των αγρίων! Όλες αυτές οι 

φήμες γύρω από τον παγκόσμια δοξασμένο συνθέτη, οφείλονται περισσότερο στο είδος 

της μουσικής του, που έχει χρώμα αληθινά εξωτικό και ορμή γνήσια και πηγαία…

Μετά από αυτή την ομολογουμένως σκανδαλοθηρική εισαγωγή το άρθρο συνεχίζει με 
πιο απτές πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Βίλλα-Λόμπος, όχι μόνο το συνθετικό αλλά 
και το παιδαγωγικό. Το άρθρο συνδυάζει με γοητευτικό τρόπο συγκινητικές βιογραφικές 
λεπτομέρειες από την παιδική ηλικία του συνθέτη, κάποιους εντυπωσιακούς αριθμούς αλλά 
και αρκετά προηγμένες για τον μέσο αναγνώστη μουσικολογικές παρατηρήσεις, χωρίς να 
παραλείπεται και μια πλαγία πλήν σαφής κατά τη γνώμη μου νύξη στο δυσκατανόητο έργο 
ενός λιγότερο δημοφιλή έλληνα συνθέτη του εξωτερικού, τον Ιάννη Ξενάκη:
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...O Sr. Heitor Villa-Lobos nasceu no Rio de Janeiro em 1881 e estudou violoncelo com 

seu pai. Ainda muito jovem, foi obrigado a trabalhar para viver, tocando diversos 

instrumentos de sopro em orquestras da cidade. Mas, seu talento nato não tardou 

em transparecer. Em 1915, foi realizado o primeiro concerto de suas obras no Rio de 

Janeiro. Desde então, iniciou-se uma brilhante carreira como compositor e maestro 

orquestral. Calcula-se que sua obra musical é estimada em três mil e trezentas 

peças! O Brasil, na pessoa de Villa-Lobos, obteve o compositor que lhe garantiu 

sua música nacional. Dentre outras coisas, o compositor introduziu novas formas, 

como o “choros”, que literalmente significa “lamento” – assim como a “serenata”. 

Os choros combinam sinfonia, rapsódia e variação com um poder criativo genuíno, 

coloridas com uma leveza rítmica completamente inusitada. Além desta atividade, 

o Sr. Villa-Lobos possui um espírito organizacional único. Sua atuação pedagógica 

como diretor de um conservatório de música é de grande relevância. Os corais que 

rege – sem orquestra – atingem 40.000 jovens com a técnica de “hexafonismo”. Para o 

sucesso de tal proeza, o compositor simplificou o ensino teórico. Em primeiro lugar, 

concentrou-se no ritmo e, em seguida, no som, no cromatismo e no conjunto, ou 

seja, na disciplina. Acredita, diz ele, que a música conduz diretamente à ideia da 

solidariedade social por meio da autodisciplina e da autocontenção. Reprova aqueles 

que compõem música baseados em leis matemáticas, pois conforme sua concepção, 

o elemento da música é divino e misterioso. Estas são algumas palavras sobre nosso 

convidado estrangeiro, a quem teremos a oportunidade de ouvir no próximo domingo 

como maestro da Orquestra Nacional.

…Ο κ. Έκτωρ Βίλλα-Λόμπος γεννήθηκε στο Ρίον Ιανέιρον το 1881 και εσπούδασε βιολοντσέλλο 

με τον πατέρα του. Σε πολύ μικρή ηλικία ανγκάστηκε να εργασθή για να ζήση, παίζοντας 

διάφορα πνευστά όργανα σε ορχήστρες της πόλεως. Το πηγαίο όμως ταλέντο του δεν εβράδυνε 

να υπερισχύση. Το 1915 εδόθη η πρώτη συναυλία με έργα του στο Ρίο. Έκτοτε άρχίζει η λαμπρά 

σταδιοδρομία ως συνθέτου και διευθυντού ορχήστρας. Χίλια τριακόσια υπολογίζονται τα 

μουσικά έργα του! Η Βραζιλία, στο πρόσωπο του Βίλλα-Λόμπος, απέκτησε τον συνθέτη που της 

εξησφάλισε την εθνικήν μουσικήν της. Πλην των άλλων, ο συνθέτης εισήγαγε νέες μορφές τα 

«σόρος» που σημαίνει κατά κυριολεξίαν «μοιρολόγια» – καθώς και την «σερέτσα» – σερενάτα.  

Εις τα «σόρος» συνδυάζεται η συμφωνία, η ραψωδία και η παραλλαγή, με πρωτόγονη 

δημιουργική δύναμι, χρωματισμένη με εντελώς παράξενη ρυθμική και μελωδική φωτοσκίασι. 

Εκτός από την δραστηριότητά του αυτήν, ο κ. Βίλλα-Λόμπος απεδείχθη οργανωτικόν 

πνεύμα μοναδικόν. Το παιδαγωγικό του έργον ως διευθυντού της σχολικής μουσικής είναι 

μεγίστης σημασίας. Οι χορωδίες που διευθύνει – χωρίς ορχήστρα – φθάνουν τις 40.000 

παιδιά και είναι εξάφωνες. Για την επιτυχία του άθλου αυτού, ο συνθέτης απλοποίησε την 

θεωρητικήν διδασκαλία. Εστηρίχθη πρωτίστως στο ρυθμό και, κατά σειράν, στον ήχο, στον 

χρωματισμό και στο σύνολο, δηλαδή στην πειθαρχία. Πιστεύει, όπως λέγει, ότι η μουσική 

οδηγεί κατ’ ευθείαν προς την ιδέα της κοινωνικής αλληλεγγύης δια της αυτοπειθαρχίας και 

του αυτοπεριορισμού. Μέμφεται όσους γράφουν μουσική βάσει μαθηματικών κανόνων, διότι 

θεωρεί, ότι στοιχείον της μουσικής είναι το θείον και το μυστήριον. Αυτά με λίγα λόγια για 

τον εκλεκτόν ξένον μας, που θα έχωμεν την ευκαιρίαν να ακούσωμε την προσεχή Κυριακή 

διευθύνοντα την Κρατική Ορχήστρα.

Ρεπορτάζ ελληνικής εφημερίδας για τη 

συναυλία του Βίλλα-Λόμπος στην Αθήνα.

Notícia veiculada por jornal grego sobre 

o concerto de Villa-Lobos em Atenas.



a revo
lu

ção
 grega d

e 1821: h
in

o
 à liberd

ad
e. 200 an

o
s d

a grécia m
o

d
ern

a
η

 ε
λλ

η
ν

ικ
η

 ε
π

αν
ασ

τα
ση

 τ
ο

υ 
18

21
: ο

 υ
μ

ν
ο

σ 
γι

α 
τη

ν
 ε

λε
υθ

ερ
ια

. τ
α 

20
0 

χρ
ο

ν
ια

 τ
η

σ 
συ

γχ
ρο

ν
η

σ 
ελ

λα
δα

σ

654 655

chegada e gracejos

Após um dia, o mesmo jornal anuncia triunfantemente a chegada de Villa-Lobos 
em Atenas, mas não vindo de Paris como era previsto, e sim de Viena:

Anteontem à noite, o maior compositor e maestro sul-americano, Sr. Villa-Lobos e 

não ... “Globos” como os locutores de algumas de nossas estações de rádio tentaram 

fazer com que ele fosse. / O famoso compositor brasileiro irá reger a Orquestra 

Nacional de Atenas no domingo. No programa incluem-se também duas de suas 

composições mais bonitas. Pássaro Encantado e Laros nº. 9 (sic). / Vale ressaltar que, 

o Sr. Lobos – que sobrenome heleníssimo! – apesar de seus 72 (sic) anos de idade 

foi nomeado pelo governo brasileiro para um inusitado cargo que é tão tedioso 

quanto agradável. / Ele foi autorizado a viajar pelo mundo para propagar a música 

de seu país / Eis! E nós que somos convidados pelos Ingleses a irmos para Londres 

às custas deles, para tocarmos durante a coroação de Elizabeth Electra e Édipo,  

e ainda por cima fazemos corpo mole para posar pela honra que nos foi concedida! 

Parece que tomamos a decisão de nos tornarmos... lordes!

Em seguida, é anunciada a visita de uma banda folclórica tirolesa em abril .... 
A tradução do artigo em português enviada pela embaixada ao ministério transmite 
os comentários sobre o erro na pronúncia do nome do compositor e sobre a suposta 
origem grega de seu sobrenome, por conseguinte, corrige os erros de Laros nº. 9 para 
Choros nº. 9 e a idade do compositor de 72 para 62 anos, omitindo as insígnias.

Erros à parte, o autor comete uma grande impropriedade. Diagnostica a 
suposta origem helênica do sobrenome Lobos, enquanto desacerta o óbvio, ou seja, 
a clara origem grega do nome Heitor (Έκτωρ, “Ector”). Outros escritores da época 
também tentaram desesperadamente traçar uma linha entre Villa-Lobos e a Grécia. 
Descreveram-no arbitrariamente como “adorador fervoroso do helenismo”, baseando 
tal afirmação: em referência a sua primeira ópera intitulada Zoe, uma vez que insinuam 
dizer respeito à Imperatriz de Bizâncio; além da referência ao balé intitulado Naufrágio 
de Kleônicos, que contém uma das mais famosas páginas do compositor, O Canto do 
Cisne Negro. Nos dois casos, a relação com a Grécia é tênue.

αφιξη και ευτραπελα

Μία μέρα αργότερα η ίδια εφημερίδα ανακοινώνει θριαμβευτικά την άφιξη του Βίλλα-
Λόμπος στην Αθήνα, όχι από το Παρίσι όπως ήταν η αρχική πρόθεση αλλά από τη Βιέννη: 

Προχθές τη νύχτα ήλθε από τη Βιέννη ο μεγαλύτερος μουσουργός και μαέστρος της 

Νοτίου Αμερικής κ. Χ. Βίλλα-Λόμπος και όχι… “Γλόμπος” όπως προσεπάθησαν να 

τον μεταβάλουν οι εκφωνηταί κάποιου ραδιοσταθμού μας. / Ο διάσημος Βραζιλιανός 

μουσουργός θα διευθύνη την Κυριακή την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Στο πρόγραμμα 

περιλαμβάνονται και δύο από τις ωραιότερες συνθέσεις του. Το Μαγεμένο Πουλί και ο 

Λαρός αριθ. 9 (sic) / Σημειώνω ότι ο κ. Λόμπος – τι ελληνικώτατο επώνυμο! – παρά τα 

72 (sic) του χρόνια έχει διορισθεί από τη βραζιλιανή κυβέρνησι σε μια πολύ πρωτότυπη 

θέσι που του είναι τόσο κουραστική όσο και ευχάριστη. / Έχει εξουσιοδοτηθεί να γυρίζη 

όλον τον κόσμο για να προπαγανδίζη τη μουσική της πατρίδος του. / Ορίστε! Κι εμάς μας 

καλούν οι Άγγλοι να πάμε στο Λονδίνο με έξοδα δικά τους για να παίξωμε στη στέψι της 

Ελισάβετ “Ηλέκτρα” και “Οιδίποδα” και βαριόμαστε ακόμη και να ποζάρωμε για την τιμή 

που μας κάνουν! Φαίνεται αποφασίσαμε να γίνωμε… λόρδοι!

Ακολουθεί η ανακοίνωση της επίσκεψης ενός τυρολέζικου φολκλόρ συγκροτήματος τον 
Απρίλιο… Η μετάφραση του άρθρου στα πορτογαλικά που απέστειλε η πρεσβεία στο υπουργείο 
μεταφέρει μεν ατόφια τα σχόλια για την λανθασμένη προφορά του ονόματος του συνθέτη αλλά 
και για την υποτιθέμενη ελληνικότητα του επωνύμου του, πλην όμως διορθώνει τα λάθη Λαρός 
αριθ. 9 σε Choros αριθ. 6 και την ηλικία του συνθέτη από τα 72 στα 62 έτη αποσιωπόντας τα 
διακριτικά.

Πέρα από τα επιμέρους λάθη, ο αρθρογράφος διαπράττει κι ένα μείζον ατόπημα. 
Διαγιγνώσκει μια τάχα ελληνικότητα στο επώνυμο Λόμπος ενώ αστοχεί ως προς το αναμενόμενο, 
να εξάρει δηλαδή την εμφανή ελληνική καταγωγή του ονόματος Heitor (Έκτωρ) που κρύβεται 
πίσω από το αρχικό Χ. (Χειτόρ). Και άλλοι αρθρογράφοι της εποχής άλλωστε προσπάθησαν 
απεγνωσμένα να τραβήξουν μια γραμμή που να ενώνει τον Βίλλα-Λόμπος με την Ελλάδα. Τον 
περιγράφουν αυθαίρετα ως “ένθερμο λάτρη του ελληνισμού” και στηρίζουν την διαπίστωση αυτή 
σε αναφορές στην πρώιμη όπερά του με τίτλο Ζωή που αναφέρεται λένε στην Αυτοκράτειρα του 
Βυζαντίου αλλά και το μπαλέτο με τίτλο Το Ναυάγιο του Κλεόνικου που εμπεριέχει μια από τις 
διασημότερες σελίδες του συνθέτη, το τραγούδι του μαύρου κύκνου. Και στις δύο περιπτώσεις 

η σχέση με την Ελλάδα είναι αμυδρή.
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a recepção do concerto: kalomiris e anogeianakis

A primeira parte do concerto da Orquestra Nacional de Atenas sob a regência de 
Villa-Lobos teve como introdução Rei Estevão de Beethoven, prosseguiu com a Toccata e 
Fuga em F maior, bwv 540 de Bach – transcrita para orquestra por Villa-Lobos – e finalizou 
com o Bolero de Revel. A programação foi concluída com duas obras do compositor,  
o poema sinfônico Uirapuru – Pássaro Encantado – e o Choros nº. 6.

Todos os jornais atenienses noticiaram amplamente esta apresentação, que foi 
considerada um evento artístico excepcional. Nem todos os compositores possuíam o 
mesmo prestígio nem a mesma perspicácia musical. Um artigo, entretanto, se destaca 
pela razão de ter sido escrito pelo homólogo admitido de Villa-Lobos na Grécia, o 
compositor grego mais proeminente da época, o “Pai da Escola Nacional de Música 
Grega”, Manolis Kalomiris. O artigo publicado no jornal Ethnos é o seguinte: 

O último concerto sinfônico da Orquestra Nacional colocou nosso público em 

contato com um dos mais destacados compositores e maestros contemporâneos. 

Trata-se do reitor dos compositores da América do Sul, o músico brasileiro  

Sr. Villa-Lobos. Regeu divina e serenamente, sem nenhum rompante, a orquestra, 

e na primeira parte do programa nos apresentou uma execução arrebatadora do 

Bolero de Ravel. 

A magia e a métrica colorida da orquestra, que com tanta imaginação e delicada 

intuição o grande compositor francês as trata, recaíram sobre todos os instrumentos 

da orquestra, e sob a batuta do Sr. Villa-Lobos nos foi proporcionado um prazer 

estético superior. 

A segunda parte do programa do concerto foi dedicada às composições do próprio 

Villa-Lobos. Ouvimos o seu poema sinfônico Uirapuru (O Pássaro Encantado ou  

O Pássaro Mágico) e o Choro nº. 6.

O Pássaro Encantado consiste em um quadro sinfônico multicolorido, em que 

as cores orquestrais são apresentadas com extraordinária desenvoltura, e vão 

se intercalando ricamente, com uma sumptuosidade, diria eu, que raramente é 

encontrada até mesmo nas obras das conservatórias nacionais mais ousadas ou 

dos modernistas contemporâneos da orquestra Dodecafônica. 

η προσληψη τησ συναυλιασ: καλομοιρησ και ανωγειανακησ

Το πρώτο μέρος της συναυλίας της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών υπό την μουσική 

διεύθυνση του Βίλλα-Λόμπος ξεκίνησε με την Εισαγωγή Βασιλιάς Στέφανος του Μπετόβεν, 

συνέχισε με την Τοκκάτα και Φούγκα σε Φα bwv 540 του Μπαχ – σε μεταγραφή για ορχήστρα 

του Βίλλα-Λόμπος – και τελείωσε με το Μπολερό του Ραβέλ. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με 

δύο έργα του συνθέτη, το συμφωνικό ποίημα Uirapuru – Το Μαγεμένο Πουλί – και το Choros 

αριθμός 6.

Όλες οι Αθηναϊκές εφημερίδες αναφέρθηκαν εκτενώς στην εμφάνιση αυτή, η οποία 

θεωρήθηκε εξαιρετικό καλλιτεχνικό γεγονός. Δεν διέθεταν όλοι οι αρθρογράφοι το ίδιο κύρος 

ούτε την ίδια μουσική οξυδέρκεια. Ένα όμως άρθρο ξεχωρίζει για τον λόγο ότι το συνέγραψε 

ο κατά γενικήν ομολογίαν ομόλογος του Βίλλα-Λόμπος στην Ελλάδα, ο επιφανέστερος εκείνη 

την εποχή έλληνας συνθέτης, ο πατέρας της ελληνικής εθνικής μουσικής σχολής Μανώλης 

Καλομοίρης. Το άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Έθνος έχει ως εξής: 

Η τελευταία συμφωνική συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας έφερε το κοινό μας σε 

επικοινωνία με έναν από τους εξέχοντας συγχρόνους συνθέτες και μαέστρους. Πρόκειται 

για τον πρύτανη των μουσουργών της Νοτίου Αμερικής, το βραζιλιάνο μουσικό  

κ. Βίλλα-Λόμπος. Διήυθυνεν ολύμπιος και γαλήνιος, χωρίς καμμίαν εκζήτησι την ορχήστρα 

και στο πρώτο μέρος του προγράμματος μας έδωσε μια πράγματι συναρπαστική εκτέλεσι 

του Μπολερό του Ραβέλ. 

Η μαγεία αλλά και το μέτρο των χρωμάτων της ορχήστρας, όπως με τόση φαντασία και 

τόση λεπτή διαίσθηση τα μεταχειρίζεται ο μεγάλος Γάλλος συνθέτης ξαπλώθηκαν σε όλα 

τα όργανα της ορχήστρας και κάτω από την μπαγκέτα του κ. Βίλλα-Λόμπος μας έδωσαν μια 

πραγματικά ανώτερην αισθητική απόλαυση. 

Το δεύτερο μέρος του προγράμματος της συναυλίας ήταν αφιερωμένο σε συνθέσεις 

του ιδίου του κ. Βίλλα-Λόμπος. Ακούσαμε το συμφωνικό του ποίημα Ουιραπούρου  

(Το Μαγεμένο ή Το Μαγικό Πουλί) και το Τσόρος αριθμός 6. 

Το Μαγεμένο Πουλί είναι μια πολύχρωμη συμφωνική εικόνα, όπου τα χρώματα της 

ορχήστρας παρουσιάζονται με καταπληκτική δεξιοτεχνία και εναλλάσσονται με έναν 

πλούτο, με μια σπατάλη θα έλεγα, που σπάνια συναντούμε ακόμη και στα έργα των πιο 

τολμηρών εθνικιστικών σχολών ή των συγχρόνων νεωτεριστών του δωδεκαφώνου. 
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Entretanto, por outro lado, a música do mestre brasileiro não tem nenhuma relação 

com a estética musical dos seguidores de Schonberg. Sua música é claramente 

descritiva, cheia de melodia e ritmo e inundada de luz, lendas e poesia de sua 

pátria distante.

Nas obras que ouvimos, sentimos o farfalhar das folhas das gigantescas florestas 

da terra brasileira, as aflições, as dores e os cantos das pessoas simples do campo, 

seus estranhos instrumentos musicais e, até mesmo, suas superstições. 

É natural que tal música, nitidamente descritiva e programática, não possa 

acompanhar nenhuma das formas estabelecidas de arte musical absoluta.

Verdadeiramente, não pode acompanhar nem a aparência técnica usual de 

um poema sinfônico como o de Richard Strauss, nem a delicadeza e o colorido 

sabiamente ponderado de um Ravel.

Ela irrompe em uma verdadeira orgia de cores, ritmos, padrões exóticos, formando 

um quadro musical deslumbrante, cheio de vida e fortes impressões. 

Sentimos as mesmas impressões quando ouvimos sua segunda obra Choros nº. 6, 

que não tem nada a ver com o termo coro / coral. Trata-se de uma forma criada 

pelo Sr. Villa-Lobos para expressar, como ele diz, o perfil, o clima, o chilrear dos 

pássaros, a cor, o aroma das matas e todos os elementos da natureza do interior 

do Brasil. 

De forma geral, foi um excelente primeiro contato com a música e com a atmosfera 

espiritual do Brasil, para os quais o Sr. Villa-Lobos é seu inspirador embaixador. 

O artigo de Kalomiris é regido, poder-se-ia dizer, por uma estima de coleguismo, 
de discrição e respeito. Silencia completamente as obras de Bach e Beethoven, e se 
concentra nas composições do próprio Villa-Lobos. Descreve a música sem nenhum 
julgamento, identificando suas características específicas pelo olhar do músico.  
Os críticos, todavia, hesitaram em apontar falhas e fraquezas tanto na composição 
quanto na regência da orquestra. Para dar um exemplo, apresenta-se na íntegra uma 
breve resenha de Phoebus Anogeianakis publicada no jornal Avgí em 24 de março:

Από την άλλη πλευρά όμως, η μουσική του βραζιλιανού διδασκάλου δεν έχει καμία 

σχέση με την μουσική αισθητική των οπαδών του Σέμπεργκ. Η μουσική του είναι 

καθαρά περιγραφική, γεμάτη μελωδία και ρυθμό και πλημμυρισμένη αππο το φως, τους 

θρύλους, την ποίησι της μακρυνής του πατρίδας. 

Μέσα στα έργα που ακούσαμε νιώθουμε το δυνατό θρόισμα των φύλλων από τα 

γιγαντιαία δάση της βραζιλιανικής γης, τους καημούς, τους πόνους και τα τραγούδια των 

απλών ανθρώπων του κάμπου, τα παράξενα όργανά τους, ακόμη και τη δεισιδαιμονία 

τους. 

Είναι φυσικό πως μια τέτοια μουσική, καθαρά περιγραφική και προγραμματική, δεν 

μπορεί να ακολουθήσει καμμιάν από τις καθιερωμένες μορφές της απόλυτης μουσικής 

τέχνης. 

Καλά καλά ούτε και την συνηθισμένη τεχνική εμφάνισι ενός συμφωνικού ποιήματος 

όπως του Ριχάρδου Στράους, ούτε και την λεπτότητα και το σοφά ζυγισμένο χρώμα ενός 

Ραβέλ. 

Ξεσπάει σε ένα αληθινό όργιο χρωμάτων, ρυθμών, εξωτικών μοτίβων, που σχηματίζουν 

ένα εκθαμβωτικό μουσικό πίνακα γεμάτον ζωή και δυνατές εντυπώσεις. 

Τις ίδιες εντυπώσεις είχαμε κι από το δεύτερο έργο που ακούσαμε το Choros υπ αριθμόν 

6 Το Choros (Τσόρος) δεν έχει καμία σχέση με τον όρο χορωδία. Πρόκειται για μια 

μορφή που εδημιούργησεν ο κ. Βίλλα-Λόμπος για να εκφράσει, όπως λέει, το αναλυτικό 

πρόγραμμα, το κλίμα, τα κελαηδήματα των πουλιών, το χρώμα, το άρωμα των δασών 

και όλα τα στοιχεία της φύσης του εσωτερικού της Βραζιλίας. 

Γενικά μια εξαιρετική πρώτη επαφή με την μουσική και την πνευματική Βραζιλία, που ο 

κ. Βίλλα-Λόμπος είναι ο εμπνευσμένος της πρεσβευτής.

To άρθρο του Καλομοίρη διέπεται από συναδελφική θα έλεγε κανείς εκτίμηση, 

διακριτικότητα και σεβασμό. Αποσιωπεί τελείως τα έργα των Μπαχ και Μπετόβεν και εστιάζει 

στις συνθέσεις του ίδιου του Βίλλα-Λόμπος. Περιγράφει τη μουσική χωρίς καμία κριτική 

διάθεση και εντοπίζει τα ειδοποιά της χαρακτηριστικά μέσα από το βλέμμα του μουσουργού.  

Η κριτική απεναντίας δεν δίστασε να εντοπίσει ψεγάδια και αδυναμίες τόσο στην σύνθεση όσο 

και στην διεύθυνση ορχήστρας. Ενδεικτικά παρατίθεται αυτούσια μια σύντομη κριτική του 

Φοίβου Ανωγειανάκη που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Αυγή στις 24 Μαρτίου:
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A vida inteira de Villa-Lobos – o compositor nacional do Brasil – que regeu a última 

Orquestra Sinfônica, foi de luta pela criação e desenvolvimento do conservatório 

nacional em sua pátria.

Praticamente autodidata em composição, ele acompanhou, por volta de 1905,  

uma missão exploratória pelo interior do Brasil, fato que o ajudou a estudar música 

popular juntamente com os costumes e tradições do interior do Brasil.

Desde então, a forma popular se estabelece como centro na composição da 

obra do compositor brasileiro. No entanto, ele não se atém à sua forma externa,  

mais geralmente em sua parte etnográfica. 

A melodia popular colore a obra de Villa-Lobos sem que a limite. Deixa o compositor 

livre, que consegue transcender os estreitos limites da escola “nacional”, da forma 

como foi moldada após o quinteto russo – Korsakov, Borodin, Mussorgsky etc.

Verdade seja dita, que ambas as obras que ouvimos – O Pássaro Encantado e Choros 

nº. 6 – representam um trabalho mais antigo do compositor, que não se sustenta 

nas exigências estéticas atuais.

O Pássaro Encantado, poema sinfônico que tem como enredo um antigo mito sobre 

o pássaro Uirapuru – símbolo do amor –, foi escrito em 1917. Ou seja, na época em 

que a busca da cor orquestral atinge o auge, muitas vezes às custas do conteúdo 

musical. A mesma coisa acontece com esta obra de Villa-Lobos. Magníficos 

achados orquestrais conquistam imediatamente o ouvinte, que em vão aguarda 

sua justificação. Nem o Choros nº. 6 – uma espécie de rapsódia com fantasia – 

consegue, fora poucas páginas que nos fazem vibrar mais profundamente.  

A falta de economia – a obra não tem fim – passa um tipo de flacidez em seu 

aspecto que no final cansa.

Suas obras posteriores, especialmente suas canções, nos dariam uma imagem 

mais completa de Villa-Lobos como compositor. 

No que diz respeito à regência de suas obras, pensamos que outro maestro poderia 

tê-las destacado mais. Não sabemos o que ele pode fazer com outras orquestras, 

mais amenas e superiores em qualidade. Em todo caso, a nossa, corcéis difíceis de 

montar, não nos convenceu nem um pouco quanto as suas habilidades especiais 

como condutor.

Όλη η ζωή του Βίλλα-Λόμπος – εθνικού συνθέτη της Βραζιλίας – που διηύθυνε την 

τελευταία Συμφωνική, είναι ένας αγώνας για τη δημιουργία και την ανάπτυξη εθνικής 

μουσικής σχολής στην πατρίδα του.

Αυτοδίδακτος ουσιαστικά στη σύνθεση, ακολουθεί, γύρω στα 1905, μια εξερευνητική 

αποστολή στα ενδότερα της Βραζιλίας, γεγονός που τον βοηθεί να σπουδάσει τη λαϊκή 

μουσική μαζί με τα ήθη και έθιμα της βραζιλιανής ενδοχώρας.

Από τότε, το λαϊκό μοτίβο γίνεται το κέντρο στο συνθετικό έργο του Βραζιλιανού συνθέτη. 

Χωρίς όμως να τον ενδιαφέρει η εξωτερική του μορφή και γενικώτερα το ηθογραφικό του 

μέρος.

Η λαϊκή μελωδία χρωματίζει το έργο του Βίλλα-Λόμπος χωρίς να το περιορίζει. Αφήνει 

ελεύθερο τον συνθέτη, που κατορθώνει να ξεπεράσει τα στενά όρια της “εθνικής” σχολής, 

έτσι όπως διαμορφώνεται έπειτα απ΄τη ρωσική πεντάδα – Κόρσακωφ, Μποροντίν, 

Μουσόρσκυ κ.λ.π.

Είναι αλήθεια, ότι και τα δύο έργα που ακούσαμε – Το μαγεμένο πουλί και Τσόρος αρ. 6 

αντιπροσωπεύουν παλαιότερη εργασία του, που δεν αντέχει στις σημερινές αισθητικές 

απαιτήσεις.

Το Μαγεμένο πουλί, συμφωνικό ποίημα που έχει για υπόθεσή του ένα παληό μύθο για 

το πουλί Ουιραπούρου – σύμβολο του έρωτα –, είναι γραμμένο το 1917. Την εποχή 

δηλ. που η αναζήτηση του ορχηστρικού χρώματος έχει φτάσει στο κατακόρυφον, 

σε βάρος συχνά του μουσικού περιεχομένου. Το ίδιο συμβαίνει και με το έργο αυτό 

του Βίλλα-Λόμπος. Υπέροχα ορχηστρικά ευρήματα κατακτούν αμέσως τον ακροατή, 

που περιμένει μάταια την δικαίωσή τους. Ούτε ο Τσόρος αρ. 6 – είδος ραψωδίας μαζί 

και φαντασίας – κατορθώνει, εκτός από λίγες σελίδες του να μας δονήσει βαθύτερα.  

Η έλλειψη οικονομίας – το έργο είναι ατέλειωτο – δίδει κάποια πλαδαρότητα στη μορφή 

του, που τελικά κουράζει. 

Νεώτερα έργα του, ιδίως τραγούδια του, θα μας έδιναν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του 

Βίλλα-Λόμπος σαν συνθέτη. 

Όσο για την διεύθυνση των έργων του, νομίζουμε, ότι ένας άλλος μαέστρος  

θα μπορούσε να τα αναδείξει περισσότερο. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει με άλλες 

ορχήστρες, περισσότερο ξεκούραστες και ποιοτικά ανώτερες. Πάντως με τη δική μας, 

δυσκολοκαβαλίκευτο άτι, δεν μας έπεισε καθόλου για τις ιδιαίτερες ικανότητές του σαν 

Μαέστρος. 
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Somente no Bolero de Ravel poderia ter se saído melhor se ausentasse a instabilidade 

tonal dos instrumentos de sopro.

Independentemente de quaisquer considerações, o concerto da Orquestra Nacional 

de 22/3/53 foi uma renovação para nossa vida musical.

Agradeço calorosamente ao Yiannis G. S. Papadopoulos, historiador, Professor Visitante 
da Universidade de Brasília (UNB), que, inesperadamente, teve a brilhante ideia 
e a gentileza de me enviar o material com o qual se deparou conforme vasculhava 
os arquivos do Ministério das Relações Exteriores no Rio de Janeiro, pensando que 
poderia me interessar. Agradeço também ao eminente compositor Felipe Tsalackhuris,  
por sua ajuda na localização do artigo Kalomiris, ao Stylianos Hourmouziadis – Cônsul 
Geral da Grécia em São Paulo –, pela sua estima e confiança, e ao diplomata Vagelis 
Pelecano por nos colocar em contato para retificar o erro de ainda não nos conhecermos.  
Todos são meus amigos! 

Έγγραφα σχετικά με 

τη συναυλία του  

Βίλλα-Λόμπος στην 

Αθήνα. 

Αρχείο του Υπουργείου 

Εξωτερικών της 

Βραζιλίας.

Documentos 

referentes ao 

concerto de  

Villa-Lobos em 

Atenas. 

Arquivo do Ministério 

das Relações 

Exteriores do Brasil.

Μόνο το Μπολερό του Ραβέλ θα μπορούσε να είχε καλύτερη τύχη αν έλειπε η τονική 

αστάθεια των πνευστών. 

Ανεξάρτητα όμως από τις όποιες παρατηρήσεις, η συναυλία της Κρατικής της 22/3/53 

είταν μια ανανέωση για τη μουσική μας ζωή. 

Ευχαριστώ θερμά τον Γιάννη Παπαδόπουλο, ιστορικό, επισκέπτη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο 

της Μπραζίλια (unb) που σε μια ανύποπτη χρονική στιγμή είχε την φαεινή ιδέα και την 

καλωσύνη να μου στείλει υλικό που συνάντησε καθώς σκάλιζε το αρχείο του βραζιλιανού 

Υπουργείου Εξωτερικών στο Ρίο Ιανέιρο και που υπέθεσε ότι θα με ενδιέφερε. Ευχαριστώ 

επίσης τον επιφανή συνθέτη Φίλιππο Τσαλαχούρη για την βοήθειά του στον εντοπισμό 

του άρθρου του Καλομοίρη, τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Σάο Πάολο, Στυλιανό 

Χουρμουζιάδη για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη του αλλά και τον διπλωμάτη Βαγγέλη 

Πελεκάνο που μας έφερε σε επαφή για να επανορθώσει το σφάλμα ότι δεν γνωριζόμαστε ήδη.  

Είναι όλοι φίλοι μου!
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FRAGMENTOS DE MEMÓRIA DO  
FUTEBOL DO BRASIL

Giorgos Kentrotis

Gregos que amam futebol nascidos na segunda metade da década de 50 e início dos anos 
60 cresceram com dois mitos, que podem ser resumidos em quatro palavras: futebol 
inglês e futebol brasileiro. Para que esses mitos fossem consolidados, colaboraram 
elementos da realidade e elementos da ficção.

Os fatos reais remontam à objetividade da história, tal como registrado 
em jornais e revistas. Antes da Copa do Mundo de 1970, no México, o Brasil havia 
conquistado dois títulos (em 1958 e em 1962), enquanto que a Inglaterra, o seu único 
até os dias de hoje, em 1966. Para aqueles de nós que amávamos o futebol, o nome de 
Pelé era sacrossanto: nunca o víramos jogar, mas tomávamos conhecimento de suas 
conquistas pelas colunas da imprensa. Melhor dizendo, alguns o assistiram em julho 
de 1962 na Grécia, quando o  Olympiakós venceu por 2 a 1 “o Santos, time do Pelé”!  
É por isto que as imagens em nossa imaginação foram ampliadas. A vitória dos ingleses 
em 1966, foi apresentada, mais ou menos, como um  triunfo da pureza. Um filme 
exibido nos cinemas também contribuiu para isso, e fez a maioria dos torcedores de 
futebol anglófilo. A imagem de Pelé deixando o campo ferido, no entanto, permaneceu 
profundamente gravada em nossas mentes e memórias.

A Copa do Mundo de 1970 foi exibida – com “chuviscos” e interrupções – pelos 
primeiros aparelhos televisivos instalados na Grécia. Lembro-me de assistir em 
Monemvassia (por assim dizer), onde minha família passava as férias, o jogo Brasil-
Inglaterra, pela  italiana rai, cujo sinal quase que não atingia os pés do Monte Párnon 
na Lacônia. O gol de Jairzinho não deu para ver, nem a famosa intervenção de Banks que 
Pelé cabeceou. A maioria dos acontecimentos  fiquei sabendo (assim como milhares 
de outras pessoas) pelos jornais dos dias seguintes. Lembro-me, sobretudo, que o gol 
de Jairzinho foi descrito como “cinematográfico” – o que isto supostamente significava 
naquela época e agora?; (e como traduziríamos realmente esse adjetivo para qualquer 
idioma amplamente conhecido?).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΝΘΥΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Γιώργος Κεντρωτής

Όσοι Έλληνες έχουν γεννηθεί μετά τα μέσα της δεκαετίας του 50 και στις αρχές της δεκαετίας 

του 60 και αγαπούν το ποδόσφαιρο μεγάλωσαν με δύο μύθους, που συνοψίζονται σε τέσσερις 

λέξεις: αγγλικό ποδόσφαιρο και βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Στην κραταίωση των μύθων αυτών 

βοήθησαν στοιχεία της πραγματικότητας και στοιχεία βγαλμένα από τη φαντασία.

Τα πραγματικά στοιχεία ανάγονται στην αντικειμενικότητα της ιστορίας, όπως την 

κατέγραφαν οι εφημερίδες και τα περιοδικά. Πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970 

στο Μεξικό η μεν Βραζιλία είχε κερδίσει δύο τίτλους (το 1958 και το 1962), η δε Αγγλία έναν,  

τον μοναδικό της μέχρι σήμερα, το 1966. Για όσους αγαπούσαμε το ποδόσφαιρο το όνομα 

του Πελέ ήταν ιερό και απαραβίαστο: ποτέ δεν τον είχαμε δει να παίζει, αλλά μαθαίναμε τα 

κατορθώματά του από τις στήλες του Τύπου. Ή μάλλον κάποιοι τον είχαν δει να παίζει τον 

Ιούλιο του 1962 στην Ελλάδα, όταν ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-1 «τη Σάντος, την ομάδα του 

Πελέ»! Γι’ αυτό και οι εικόνες στη φαντασία μας γιγαντώνονταν. Η νίκη των Άγγλων το 1966 

είχε παρουσιαστεί, ούτε λίγο ούτε πολύ, σαν θρίαμβος της αγνότητας. Σε αυτό συντέλεσε και 

ένα φιλμ που παίχτηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες και έκανε τους περισσότερους φίλους 

του ποδοσφαίρου αγγλόφιλους. Η εικόνα του Πελέ να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο 

τραυματισμένος έμεινε, πάντως, χαραγμένη βαθιά στον νου και στη μνήμη μας.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970 το έδειχναν – με «χιόνια» και με διακοπές – οι πρώτες 

τηλεοπτικές συσκευές που είχαν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Τον αγώνα Βραζιλία–Αγγλία 

θυμάμαι ότι τον είδα (τρόπος του λέγειν) στη Μονεμβασία, όπου παραθέριζε η οικογένειά μου, 

από την ιταλική  rai, το σήμα της οποίας ερχόταν και δεν ερχόταν ώς το πόδι του Πάρνωνα στη 

λακωνική γη. Το γκολ του Ζαϊρζίνιο δεν φάνηκε, ούτε η περίφημη απόκρουση του Μπανκς στην 

κεφαλιά του Πελέ. Πιο πολύ τα έμαθα (όπως και χιλιάδες άλλοι) από τις εφημερίδες των επομένων 

ημερών. Θυμάμαι μάλιστα ότι το γκολ του Ζαϊρζίνιο είχε χαρακτηριστεί «κινηματογραφικό» –  

τί να σήμαινε τάχα αυτό και τότε και τώρα; (και πώς αλήθεια θα μεταφράζαμε το επίθετο αυτό σε 

οποιαδήποτε ευρέως γνωστή γλώσσα;).
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A vitória do Brasil na final do torneio, com a triunfante pontuação de 4 a 1 sobre a 
Itália,  fortificou  o mito celeste da seleção na mente e solo gregos. Os nomes Jairzinho, 
Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino, juntamente com seu líder Carlos Alberto, haviam se 
tornado tão familiares para nós, que pensávamos tê-los visto jogar em nossa frente. 
Contudo, a eliminação da Inglaterra não diminuiu nem um pouco sua popularidade 
na Grécia. A partir de 1971, o número de aparelhos de televisão aumentava a cada dia à 
velocidade da luz. E todos os sábados à tarde no decorrer dos anos 70, assistíamos durante 
45 minutos o futebol inglês por meses, desde maio até o fim da Copa da Inglaterra.

Assistíramos os ingleses, imaginamos os brasileiros. Permanentemente, por anos. 
Entretanto, quanta decepção para os torcedores de ambos em 1974, na Copa do Mundo 
da Alemanha! A Inglaterra foi eliminada pela Polônia, e não participou (portanto, não 
a vimos); e o Brasil decepcionou seus fãs com suas atuações medíocres, torcedores 
esses que fantasiavam algumas coisas com os olhos da mente, mas assistiram outras 
coisas com os olhos reais. Sendo assim, neste presente contexto, quase todos nós nos 
tornamos “holandeses” –  já que havíamos sido preparados por três anos pelo grande 
Ajax – entretanto, fomos derrotados na final pela nação anfitriã, a Alemanha. Em 1978, 
fomos novamente derrotados em Buenos Aires pela agora nação anfitriã Argentina. 
Foram levantadas suspeitas sobre como a Argentina havia chegado a essa final  
(ao impedir o Brasil através de terceiros). Mais uma vez, em nossa imaginação as 
imagens tornaram-se gigantescas por causa da “injustiça”. Os torcedores do Brasil 
(dentre os quais estava o meu pai e meu irmão) sentiam-se engasgados por seu direito, 
pelo direito “deles”. Eu tinha outro dilema: qual time deveria apoiar na final?! Argentina 
ou Holanda, já que possuía minhas razões para gostar e torcer pelas duas seleções 
nacionais, devido ao meu amor pelo Ajax e pelo Boca Juniors? Até hoje, não tenho por 
certo se naquela época ficara contente com a vitória da Argentina...

Os torcedores brasileiros aguardavam a próxima Copa do Mundo, que seria 
realizada na Espanha em 1982. O Brasil participou com um time incrível, possivelmente 
melhor do que aquele de 1970: Zico, Sócrates, Cerezo, Falcão, Éder... Resumindo,  
na partida decisiva a Itália, de Paolo Rossi, venceu por 3 a 2 o jogo bonito do Brasil. 
Apesar da tristeza de seus fãs, sua lealdade não diminuiu; pelo contrário, os torcedores 
dos brasileiros se fortaleceram muito mais, e até eu fui seduzido a torcer por eles, 
às vezes, secretamente (em pensamento) nos anos seguintes. E, por isso, festejaram 
os outros dois títulos mundiais, em 1994 e em 2002. O êxodo para a Europa de seus 
melhores jogadores, pós-1982, tirou o Brasil de nossa fantasia e o levou à realidade.  

Η νίκη της Βραζιλίας και στον τελικό της διοργάνωσης, με το θριαμβευτικό σκορ 4-1 επί 

της Ιταλίας κραταίωσε τον μύθο της σελεσάο  στα ελληνικά μυαλά και χώματα. Τα ονόματα 

των Ζαϊρζίνιο, Γκέρσον, Τοστάο, Πελέ και Ριβελίνο, μαζί και του αρχηγού Κάρλος Αλμπέρτο 

μάς είχαν γίνει τόσο οικεία, που πιστεύαμε ότι τους είχαμε δει να παίζουν μπροστά μας. Ο 

αποκλεισμός, όμως, της Αγγλίας δεν μείωσε καθόλου τη δημοφιλία της στην Ελλάδα. Από το 1971 

και εξής ο αριθμός των τηλεοπτικών συσκευών κάθε μέρα μεγάλωνε με αστραπιαία ταχύτητα.  

Και κάθε Σάββατο απόγευμα καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίαςτου 70 βλέπαμε 45 λεπτά αγγλικό 

ποδόσφαιρο, και κάθε Μάιο τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας.

Τους Άγγλους τους βλέπαμε, τους Βραζιλιάνους τους φανταζόμασταν. Μονίμως, για 

χρόνια. Αλλά πόση απογοήτευση για τους φίλους και των δύο το 1974, στο Παγκόσμιο Κύπελλο 

της Γερμανίας! Η μεν Αγγλία αποκλείστηκε από την Πολωνία και δεν συμμετέσχε (και άρα δεν 

την είδαμε); η δε Βραζιλία απογοήτευσε με τις μετριότατες εμφανίσεις της τους φίλους της, 

που άλλα φαντάζονταν με τα μάτια του νου τους και άλλα είδαν με τα κανονικά τους μάτια. 

Τότε σχεδόν όλοι γίναμε «Ολλανδοί» – μας είχε ήδη προετοιμάσει επί τριετία ο μέγας Άγιαξ –, 

αλλά νικηθήκαμε από τη διοργανώτρια του θεσμού Γερμανία στον τελικό. Και ξανανικηθήκαμε 

το 1978 στο Μπουένος Άιρες από την διοργανώτρια του θεσμού Αργεντινή. Οι υπόνοιες για το 

πώς είχε φτάσει η Αργεντινή σε εκείνον τον τελικό (εμποδίζοντας μέσω τρίτων τη Βραζιλία) 

θέριεψαν. Πάλι γιγαντώθηκαν οι εικόνες στη φαντασία μας λόγω της «αδικίας». Οι φίλοι της 

Βραζιλίας (στους οποίους συγκαταλέγονταν ο πατέρας μου και ο αδελφός μου) ένιωθαν να τους 

πνίγει το δίκιο, το δίκιο «τους». Εγώ είχα άλλο πρόβλημα: ποι[α ομάδα έπρεπε να υποστηρίζω 

στον τελικό;! Την Αργεντινή ή της Ολλανδία, αφού είχα τους λόγους μου να συμπαθώ και  

να υποστηρίζω και τις δύο εθνικές ομάδες λόγω της αγάπης μου για τον Άγιαξ και τη Μπόκα 

Τζούνιορς; Μέχρι και σήμερα δεν ξέρω αν είχα χαρεί τότε από τη νίκη της Αργεντινής…

Οι οπαδοί της Βραζιλίας περίμεναν το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, στην Ισπανία το 1982. 

Η Βραζιλία είχε κατεβεί με μιαν απίστευτη ομαδάρα, ενδεχομένως καλύτερη από αυτήν του 1970: 

Ζίκο, Σόκρατες, Σερέζο, Φαλκάο, Έντερ… Μην τα πολυλογούμε, στον κρίσιμο αγώνα ηΙταλία 

του Πάολο Ρόσι νίκησε με 3-2 το jogo bonito της Βραζιλίας. Παρά τη θλίψη των φίλων της η 

πίστη τους δεν λιγόστεψε· αντίθετα οι βραζιλιανόφιλοι χαληβδλωθηκαν παρασύροντας ακόμα 

κι εμένα να τους υποστηρίζω πότε-πότε κρυφά (από μέσα μου) στα επόμενα χρόνια. Γι’  αυτό 

και πανηγύρισαν δύο άλλους τίτλους Παγκοσμίου Κυπέλλου, το 1994 και το 2002. Η μετά το 1982 

έξοδος πολλών κορυφαίων βραζιλιάνων ποδοσφαιριστών στην Ευρώπη μάς έφερε τη Βραζιλία 

από τη φαντασία στην πραγματικότητα. Τους βλέπαμε, τους ακουμπάγαμε σχεδόν, δεν τους 
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Nós podíamos vê-los, quase que tocamos, e não mas estavam tão distantes como ícones. 
Assistimos na Grécia, jogando ao longo de muitos anos, dois dos maiores futebolistas 
brasileiros de todos os tempos: o “mágico” Giovanni de Oliveira e o gênio do futebol 
Rivaldo.  

De todos os brasileiros, eu pessoalmente tenho dois favoritos: o doutor Sócrates 
e o Romário Farias. Completamente diferentes entre si, em todos os sentidos, mas 
ambos grandes mestres da arte do futebol. Para o primeiro escrevi um poema. Fico 
devendo um para o outro, e vou cumprir.

sócrates

O futebol também tem filósofos

formidáveis tanto nas espirais da dialética

como na evolução do ser,

nas brumas do acontecer eles marcam

os portões, os gols, nas arquibancadas

do ser depositam os milagres. A sorte

dos torcedores é inundada

pelas jogadas, e assim eles comungam

de profundo conhecimento, da ciência.

Sócrates adquiriu de Sokrátes

o nome e a sua maiêutica;

dava à luz  sua futebolística

graças ao seu intelecto, por meio daquele algo

inerente à essência intelectual da fama.*

* Tradução para a língua portuguesa autorizada pelo autor.

είχαμε μονίμως στα εικονίσματα. Στην Ελλάδα είδαμε μάλιστα και δύο από τους μεγαλύτερος 

ποδοσφαιριστές της Βραζιλίας όλων των εποχών να αγωνίζονται πολλά χρόνια: ο «μάγος» 

Ζιοβάνι ντε Ολιβέιρα και η ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα που λέγεται Ριβάλντο.

Από όλους τους Βραζιλιάνους προσωπικά έχω δύο συμπάθειες: τον δόκτορα Σόκρατες 

και τον Ρομάριο Φαρίας. Εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους, σε όλα, αλλά και οι δύο μεγάλοι 

μάστορες της ποδοσφαιρικής τέχνης. Για τον πρώτο έχω γράψει ένα ποίημα, του άλλου του το 

χρωστάω, και θα το γράψω.

sócrates

Και το ποδόσφαιρο έχει φιλοσόφους 

δεινούς και στης διαλεκτικής τις σπείρες

και στου όντος την εξέλεγξη· τις θύρες,

τα τέρματα, στου γίγνεσθαι τους ζόφους

επιτυγχάνουν, στου είναι τους ορόφους

τοποθετούν τα θαύματα. Τις μοίρες

των θεατών αρδεύουν με πλημμύρες

συνδυασμών, τους κάνουν υποτρόφους

της γνώσης της βαθιάς, της επιστήμης.

Ο Sócrates επήρε από τον Σωκράτη

και τ’ όνομα και τη μαιευτική του·

ξεγένναγε την ποδοσφαιρική του

παιδεία με τον νου, με αυτό το κάτι

της δοξικής υπόστασης της φήμης.*

* Η μετάφραση στα πορτογαλικά εγκρίθηκε από τον συγγραφέα.
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NICOLAS VLAVIANOS: UM PROJETO HERACLITIANO 
DE VIDA E OBRA 

Olívio Tavares de Araújo

Escrevendo há quinze anos sobre a escultura de Vlavianos inventei uma equação que 
até serviu de título ao texto: Vlavianos hoje = Vlavianos sempre. Embora saibamos 
que, na ciência moderna, novas descobertas e teorias ensejam novas leituras dos 
fenômenos, é também verdade que nosso desejo de estabilidade e exatidão se 
compraz com o fato de que isso não altera a veracidade e/ou operacionalidade de 
certas formulações anteriores. Em suma, apesar da mecânica quântica, da física  
infra-atômica e do princípio de indeterminabilidade de Werner Heisenberg, é bom 
saber que a Terra ainda gira ao redor do Sol e que o quadrado da hipotenusa continua 
sendo igual à soma dos quadrados dos catetos. 

E, que, Vlavianos hoje continua igual a Vlavianos sempre. Há em sua produção 
dos últimos dez ou quinze anos, por força, modificações temáticas e formais, porque o 
artista continua em ação. Mas, por baixo de tudo, se instauram os mesmos problemas, 
as mesmas questões, a mesma visão do mundo e desejo de integração e completude 
manifestados na busca da sistemática conciliação de algumas dicotomias e oposições. 
Vale relembrar que, Vlavianos vem da pátria da luz e da razão, do lógos, da paideia, 
da areté, da kalokagathia, de tantos valores humanistas que revelam uma concepção 
antropocêntrica e harmoniosa do universo, mas também do lado noturno, do Nachtsseite 
exumado por Nietzsche das profundezas do “milagre grego”. A Grécia antiga era bem 
mais complexa do que fazem supor os livros de história do ginásio. Havia crueldade 
e escravidão. Sobre esta construía-se o ócio que, segundo o próprio Aristóteles, é 
necessário para que se possa filosofar. As mais belas ideias de Platão florescem por 
cima do sofrimento de indivíduos. Os templos gregos não tinham a brancura que hoje 
ostentam, e que imaginamos fosse resultado de um desejo de limpidez. Eram pintados 
de cores fortes e dramáticas, azuis, ocres e bordôs. Ficaram brancos, é claro, devido a 
vinte séculos de chuva. 

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ: ΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΤΕΙΟ 
ΟΡΑΜΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ

Ολίβιο Ταβάρες ντε Αραούζο

Γράφοντας πάνω από δέκα πέντε χρόνια για τη γλυπτική του Βλαβιανού, εφηύρα μια εξίσωση που 

χρησίμευσε και ως τίτλος σε κάποιο κείμενο: Βλαβιανός σήμερα = Βλαβιανός πάντα. Μολονότι 

γνωρίζουμε ότι, στη σύγχρονη επιστήμη, οι νέες ανακαλύψεις και θεωρίες συνεπιφέρουν 

καινούριες αναγνώσεις των φαινομένων, είναι εξ ίσου αλήθεια ότι η επιθυμία μας για σταθερότητα 

και ακρίβεια ικανοποιείται από το γεγονός ότι εξ αιτίας της δεν μεταβάλλεται η αληθοφάνεια ή/και 

η λειτουργικότητα ορισμένων παλαιότερων διατυπώσεων. Εν τέλει, παρά την κβαντική μηχανική, 

την υποατομική φυσική και την αρχή της απροσδιοριστότητας του Βέρνερ Χάιζενμπεργκ, είναι καλό 

να θυμόμαστε ότι  η γη γυρίζει ακόμη γύρω από τον ήλιο και ότι το τετράγωνο της υποτείνουσας 

εξακολουθεί να ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο πλευρών του τριγώνου.

Και ότι ο Βλαβιανός σήμερα εξακολουθεί να είναι ο ίδιος Βλαβιανός πάντα. Υφίσταται, 
αναγκαστικά, στην παραγωγή του των τελευταίων δέκα ή δέκα πέντε χρόνων θεματικές και 
μορφικές τροποποιήσεις, καθώς ο καλλιτέχνης εξακολουθεί να παράγει. Αλλά κάτω από όλα 
αυτά υποβόσκουν τα ίδια προβλήματα, τα ίδια ερωτήματα, η ίδια κοσμοθεωρία και η επιθυμία 
για ενσωμάτωση και πλήρωση, που εκδηλώνονται μέσα από την αναζήτηση της συστηματικής 
συμφιλίωσης ορισμένων διχοτομιών και αντιθέσεων. Αξίζει να θυμήσουμε ότι ο Βλαβιανός 
προέρχεται από την πατρίδα του φωτός και της λογικής, του λόγου, της παιδείας, της αρετής, 
της καλοκαγαθίας και των τόσων εκείνων ανθρωπιστικών αξιών που μάς οδηγούν σε μια 
ανθρωποκεντρική και αρμονική αντίληψη του σύμπαντος, αλλά και από την πατρίδα της σκοτεινής 
πλευράς, της Nachtsseite που ο Νίτσε ανέσυρε από τα βάθη του «ελληνικού θαύματος». Η αρχαία 
Ελλάδα ήταν πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι τα βιβλία του γυμνασίου μάς αφήνουν να εννοηθεί. 
Υπήρχε σκληρότητα και σκλαβιά. Πάνω σε αυτές οικοδομούταν η οκνηρία που, σύμφωνα με τον 
Αριστοτέλη, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί κανείς να φιλοσοφήσει. Οι  ωραιότερες 
ιδέες του Πλάτωνα ανθούν στην πλάτη ατόμων που υποφέρουν. Οι ελληνικοί ναοί δεν είχαν τη 
λευκότητα που σήμερα επιδεικνύουν και που, φανταζόμαστε, ήταν αποτέλεσμα μιας επιθυμίας 
καθαρότητας. Ήταν ζωγραφισμένοι με δυνατά και δραματικά χρώματα, γαλάζια, ώχρες και 
μπορντό. Έγιναν λευκοί, είναι σαφές, εξ αιτίας είκοσι αιώνων βροχής. 



Nuvem sobre a cidade,  

Praça da Sé, São Paulo,  

Brasil, 1979.  

Aço inoxidável.  

Fotografia: © Mike Pee.   

 «Σύννεφο πάνω από την πόλη», 

Praça da Sé, Σάο Πάολο,  

Βραζιλία, 1979.  

Ανοξείδωτο ατσάλι.  

Φωτογραφία: © Mike Pee. 
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Mas, voltemos à minha tese. Já em 1966, Mário Pedrosa, apresentando uma 

exposição de Vlavianos no mam do Rio, apontava em sua obra um “duelo entre a forma 

e a não- forma”, referindo-se à coexistência e/ou alternância, ao longo das peças, de 

uma vertente construtivista, de índole geométrica, e outra orgânica e expressiva.  

Pedrosa exemplificava a primeira com as “estruturas com rebites e parafusos 

distribuídos regularmente em intervalos iguais, introduzidos insolitamente nos 

amontoados argamassados de seus materiais”, e a segunda, com as “partes juntadas 

ao acaso, resultantes por assim dizer involuntárias ou incontroladas da pressão de 

pedaços de ferro”, que dariam vazão, ainda, ao “momento em que o artista no escultor 

se entrega ao seu demônio interior”. 

Não sei se jamais houve nele algo de involuntário, nem eu falaria, hoje, de 

“demônio interior”, em português, já que à luz dos anos e da produção posterior  

parece-me certo que Vlavianos é um temperamento muito mais apolíneo que dionisíaco  

(para usarmos a famosa dicotomia nietzschiana que também vem da Grécia clássica); 

mas Pedrosa o faz no sentido grego de daimon, aquele fogo íntimo que leva à criação 

e nela se expressa. O de nosso escultor caracteriza-se, desde então, pelo diálogo entre 

o construído e o sensível, como também o salientaram Walter Zanini e Mário Chamie, 

em textos da década de 70. O primeiro fala de “interação de formas rígidas e ortogonais 

e texturas informais”, o segundo, de “contraponto entre o geométrico e o orgânico, 

entre mecânico e vital, entre razão e intuição, entre real e virtual”. 

É o que descreve Vlavianos até hoje. Com a maturidade, é verdade que a relação 

ao mesmo tempo amorosa e conflitiva que o ligava a seu material (e que permitiu 

a Pedrosa mencionar a “pressão” deste) foi-se tornando mais amigável e suave.  

Em lugar da chapa de ferro amassada e oxidada de outros tempos, o aço inoxidável 

e a chapa de aço são dóceis sob suas mãos, polidos, na maioria das vezes brilhantes, 

prestando-se a uma mensagem mais cool. Sem nunca ter sido efetivamente abstrata — 

girando sempre em torno de três grupos temáticos: máquinas imaginárias, plantas e a 

figura humana —, sua obra se tornou cada vez menos literal, exceto por momentâneas 

incursões, como as que sugerem utensílios domésticos, ainda assim “pertencentes” ao 

núcleo dos troncos e lianas. A busca de conciliação de opostos é mais sutil, mas permanece. 

Certas formas crescem organizadamente, mas com a festiva vitalidade de folhas que 

sobem pelos galhos. Contrapõem-se e completam-se o mundo natural, simbolizado,  

e o puramente intelectual, transposto sob a forma de geometria. 

Αλλά ας γυρίσουμε στην αρχική μου τοποθέτηση. Ήδη το 1966, ο Μάριο Πεντρόζα, 

παρουσιάζοντας μια έκθεση του Βλαβιανού στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (μαμ) του Ρίο, 

απέδιδε στην τέχνη του μία «μονομαχία μεταξύ της μορφής και της μη μορφής», αναφερόμενος 

στην συνύπαρξη ή/και την εναλλαγή, μέσα από τα έργα, μιας κονστρουκτιβιστικής πτυχής, μιας 

γεωμετρικής απεικόνισης, και μιας άλλης, οργανικής και εκφραστικής πτυχής. Ο Πεντρόζα 

έδινε ως παράδειγμα της πρώτης πτυχής του έργου τις «δομές με τις σφήνες και τα καρφιά που 

ήταν τοποθετημένα με τάξη σε ίσα διαστήματα και που τα εισήγαγε, κατά τρόπο ασυνήθιστο, 

στα συναρμολογημένα συνοθιλεύματα των υλικών του» και ως παράδειγμα της δεύτερης 

πτυχής του έργου τα «μέρη εκείνα που ενώνονταν τυχαία και προέκυπταν, ούτως ειπείν, άθελα 

και ανεξέλεγκτα από την συμπίεση κομματιών σιδήρου», που θα έδιναν διέξοδο, πια, στη  

«στιγμή που ο καλλιτέχνης εντός του γλύπτη παραδίδεται στον μύχιο δαίμονά του».

Δεν ξέρω αν ποτέ υπήρξε μέσα του κάτι που έκανε άθελά του, ούτε θα μιλούσα, σήμερα, 

για «μύχιο δαίμονα», στα πορτογαλικά, μια και υπό το φως των ετών και της μέχρι τώρα 

παραγωγής του ο Βλαβιανός μού φαίνεται πολύ περισσότερο απολλώνιος παρά διονυσιακός 

(για να χρησιμοποιήσουμε την περίφημη διχοτομία του Νίτσε που, επίσης, προέρχεται από την 

αρχαία Ελλάδα). Αλλά ο Πεντρόζα τον περιγράφει έτσι χρησιμοποιώντας τον όρο δαίμων στα 

ελληνκά, εκείνη την εσώτερη φωτιά που οδηγεί στη δημιουργία και εκφράζεται μέσω αυτής.  

Η φωτιά του γλύπτη μας χαρακτηρίζεται ανέκαθεν από το διάλογο μεταξύ του κατασκευασμένου 

και του αισθητού, όπως άλλωστε υπογράμμισαν οι Βάλτερ Ζανίνι και Μάριο Σάμιε, σε κείμενα 

της δεκαετίας του 1970. Ο πρώτος μιλάει για «διάδραση μεταξύ άκαμπτων και ορθογώνιων 

μορφών και καθημερινών υλικών», ο δεύτερος για «αντίστιξη μεταξύ του γεωμετρικού και του 

οργανικού, μεταξύ του μηχανικού και του ζωντανού, μεταξύ της λογικής και της διαίσθησης, 

μεταξύ του πραγματικού και του εικονικού».

Είναι αυτό που μπορεί να περιγράψει τον Βλαβιανό ως σήμερα. Φτάνοντας στην 

ωριμότητα, είναι αλήθεια πως η ερωτική συνάμα και εριστική σχέση που τον συνέδεε με το 

υλικό του (και που έκανε τον Πεντρόζα να μιλάει για «συμπίεση» του υλικού) μετατράπηκε 

σταδιακά σε μια σχέση πιο φιλική και ήπια. Στη θέση του τσαλακωμένου και οξυδωμένου φύλλου 

σιδήρου άλλων εποχών, το ανοξείδωτο ατσάλι και το φύλλο ατσαλιού γίνονται στα χέρια του 

μειλίχια, γυαλιστερά και τις περισσότερες φορές λαμπερά, δείγματα ενός πιο cool καλλιτεχνικού 

μηνύματος. Δίχως ποτέ να έχει γίνει ουσιαστικά αφαιρετικό – στρεφόμενο πάντοτε γύρω από 

τρεις θεματικές ομάδες: φανταστικές μηχανές, φυτά και ανθρώπινη μορφή – το έργο του 

γινόταν κάθε φορά ολοένα και λιγότερο κυριολεκτικό, με εξαίρεση κάποιες στιγμιαίες εξάρσεις, 

κατά τις οποίες προβάλουν οικιακά σύνεργα, που κι αυτά ακόμη «ανήκουν» στον πυρήνα των 

κορμών και των αναρριχητικών φυτών. Η αναζήτηση της συμφιλίωσης των αντιθέτων είναι πιο 



Homem Pássaro, Parque da Luz, São Paulo, Brasil, 1985. Aço inoxidável.

«Άνθρωπος Πτηνό», Parque da Luz, Σάο Πάολο, Βραζιλία, 1985. Ανοξείδωτο ατσάλι.
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Com a maturidade, Vlavianos foi-se tornando, também — sem nunca abandonar 
nem excluir o outro pólo —, um escultor mais geométrico que antes. Certamente 
reside nisso sua resposta pessoal, sua forma de ser dentro de duas realidades,  
uma brasileira, outra latino-americana, que vieram a cercá-lo em sua nova pátria.  
Desde a década de 70, fala-se, com insistência, de uma “vocação construtivista” da 
América Latina, querendo enfatizar a inegável boa qualidade da produção de artistas 
dessa índole nos vários países de fala espanhola e no nosso. Pode parecer surpreendente 
e contraditório, dentro de um ecossistema e uma cultura indisciplinados, quentes, 
supostamente expressivos antes de mais nada, mas parece ser justamente uma reação 
à entropia tropical, uma tentativa de resistir-lhe e ordenar-se. Por outro lado, fala-se 
muito também, no Brasil, da “geometria sensível”, a que não nasce de fórmulas e regras, 
como a dos concretistas ortodoxos, e sim de decisões intuitivas, como (modelarmente) 
a de Volpi. Não é sem motivo que a melhor escultura brasileira do século acabou 
tendendo para isso — a de Lygia Clark na época dos “bichos”, a de Amilcar de Castro,  
a de Sérgio Camargo, Franz Weissmann, Sérvulo Esmeraldo — e não é por outro motivo 
que Vlavianos enveredou por esses rumos. 

Mas, enveredou à sua maneira. “Há muito habituamo-nos a reconhecer suas peças 
ao mais leve contacto”, escreveu Walter Zanini em 1993. O escultor greco-brasileiro 
consegue ser ao mesmo tempo inconfundível e original. Não é um purista, nem um 
ilustrador de teses, nem um apóstolo. Sua linguagem permanece avessa a qualquer 
regra (a não ser, é claro, as regras intrínsecas que cada peça proponha para si mesma, 
para sua própria solução) e não se parece com a de qualquer outro artista, no Brasil 
ou fora dele. Não é um elogio pequeno, sobretudo num país onde frequentemente 
mesmo criadores talentosos constituem epígonos de mestres que os antecederam e 
foram, efetivamente, os inventores das propostas e soluções que os continuadores 
adotam. Não importa se tematicamente (termo que uso aqui cum grano salis)  
se trata dos astronautas e hominídeos dos anos 70, das plantas e nuvens dos 80, das 
máquinas e instrumentos musicais e as paráfrases de utensílios domésticos dos 90, 
Vlavianos dá sempre um jeito para que as mesmas constantes estilísticas os permeiem, 
os mesmos arrebites, parafusos e porcas dialogando com recortes informais, volumes 
e relevos, de modo a descobrir e impor uma harmonia de contrastes. Não deixa de ser, 
aliás, um projeto (não formulado verbalmente mas, creio que consciente) muito Grécia  
pré-socrática, muito heraclitiano: conciliar opostos, ou melhor — descobrir que eles 
se incluem mutuamente. 

λεπτή, αλλά ενυπάρχει. Ορισμένες μορφές αναπτύσσονται με τακτική οργάνωση, αλλά και με 

την εορταστική ικμάδα των φύλλων που ξεπροβάλλουν από τα κλαδιά. Αντιπαρατίθενται και 

αλληλοσυμπληρώνονται ο φυσικός κόσμος, μέσα από συμβολισμούς, και ο αμιγώς πνευματικός, 

μεταγεγραμμένος  μέσα από τις γεωμετρικές φόρμες.

Κατά την ωριμότητά του, ο Βλαβιανός μετατράπηκε, επίσης, – δίχως ποτέ να εγκαταλείψει 

ή αποκλύσει τον άλλο πόλο του έργου του – σε έναν, περισσότερο από ποτέ, γεωμετρικό 

γλύπτη. Βεβαίως, μέσα σε αυτή την πράξη ενυπάρχει η προσωπική του απόκριση, ο τρόπος 

του να υπάρχει μέσα στις δύο πραγματικότητες, τη βραζιλιανική και τη λατινοαμερικάνικη, 

που τον περιστοίχισαν στη νέα του πατρίδα. Από τη δεκαετία του 1970 γίνεται λόγος για μία 

«κονστρουκτιβιστική τάση» της Λατινικής Αμερικής, θέλοντας έτσι να δοθεί έμφαση στην 

αδιαμφισβήτητα καλή, ποιοτικώς, καλλιτεχνική παραγωγή αυτού του είδους στις διάφορες 

ισπανόφωνες χώρες καθώς και στη δική μας (σ.μ. τη Βραζιλία). Τούτο μπορεί να φανεί 

εντυπωσικό και αντιφατικό, μέσα σε ένα οικοσύστημα και μία κουλτούρα απειθάρχητα, θερμά, 

που υποτιθέμενα αλλά και πρωίστως προτάσσει την έκφραση. Μοιάζει, ωστόσο, να είναι ορθά 

μια αντίδραση στην τροπική εντροπία, μία απόπειρα να της αντισταθεί κανείς και να τη βάλει σε 

τάξη. Από την άλλη μεριά, γίνεται πολύς λόγος, στη Βραζιλία, για την «ευαίσθητη γεωμετρία», 

η οποία δεν γεννάται από αξίωματα και κανόνες, όπως εκείνη των ορθόδοξων κονκρετιστών, 

αλλά από διαισθητικές αποφάσεις, όπως (μετριοπαθώς) συμβαίνει στη γεωμετρία του Βόλπι. 

Έτσι, άλλωστε, εξηγείται γιατί η καλύτερη βραζιλιανική γλυπτική του αιώνα μας κατέληξε  

να τείνει προς αυτήν την προσέγγιση – η γλυπτική της Λύζια Κλάρκ της εποχής των «ζώων», 

εκείνη του Αμιλκάρ ντε Κάστρο και των Σέρζιο Καμάργκο, Φραντς Βάισμαν, Σέρβουλο 

Εσμεράλντο – και για τον ίδιο λόγο και ο Βλαβιανός ακολούθησε αυτήν την κατεύθυνση.

Αλλά την ακολούθησε με τον δικό του τρόπο. «Εδώ και πολύ καιρό έχουμε πια συνηθίσει 

να αναγνωρίζουμε τα έργα του με την πιο ανεπαίσθητη επαφή», έγραφε ο Βάλτερ Ζανίνι  

το 1993. Ο Ελληνοβραζιλιανός γλύπτης καταφέρνει να είναι ταυτόχρονα ευκολοδιάκριτος και 

πρωτότυπος. Δεν είναι ένας ακραία απέριττος στη φόρμα, ούτε ένας εικονογράφος φιλοσοφικών 

αναζητήσεων, ούτε ένας απόστολος.  Το ιδίωμά του παραμένει πέρα από κάθε κανόνα (με την 

εξαίρεση, βεβαίως, των εγγενών κανόνων που το κάθε έργο του προτείνει για την ίδια του την 

λύση) και δεν μοιάζει με το ιδίωμα κανενός άλλου καλλιτέχνη, στη Βραζιλία ή και πέραν από 

αυτή. Τούτο δεν αποτελεί έναν ασήμαντο έπαινο, ιδίως σε μία χώρα που ακόμα και ταλαντούχοι 

δημιουργοί συχνά αποτελούν επιγόνους δασκάλων που προηγήθηκαν εκείνων και που ήταν, 

πράγματι, οι εφευρέτες των προτάσεων και των λύσεων που οι συνεχιστές τους υιοθέτησαν. 

Δίχως να έχει σημασία εάν θεματικά (όρο που χρησιμοποιώ εδώ με επιφυλακτικότητα) πρόκειται 

για τους αστροναύτες και τα ανθρωποειδή της δεκαετίας του 1970, τα φυτά και τα σύννεφα της 
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É o que já se percebeu com clareza também fora do Brasil e diante de uma 
amostragem menor, mas suficientemente clara e enfática. A historiadora Joan Marter, 
no catálogo da exposição de 1984 em Nova York, observa que as esculturas de Vlavianos 
“são preenchidas com a oposição das formas internas e evocam os processos sempre 
cambiantes que se encontram em todos os aspectos da vida”. Só com a vida, aliás, se 
faz arte verdadeira, e ela é tão matéria-prima quanto os mármores, madeiras, tintas 
e papéis com que se corporifica o objeto. Vlavianos hoje, como Vlavianos sempre, 
navega no perigoso mar do viver embarcado na perigosa, mas inevitável embarcação 
que é cada obra. 

δεκαετίας του 1980, τις μηχανές, τα μουσικά όργανα και τις παραφράσεις οικιακών συνέργων 

της δεκαετίας του 1990, ο Βλαβιανός βρίσκει πάντοτε τρόπο, ούτως ώστε οι ίδιες στυλιστικές 

σταθερές του να διαποτίζουν τις μορφές αυτές, έτσι που οι ίδιες σφήνες, οι ίδιες βίδες, τα ίδια 

παξιμάδια, σε συνεχή διάλογο με άμορφες τομές, όγκους και ανάγλυφα, να αποκαλύπτουν 

και να επιβάλουν μια αρμονία των αντιθέσεων. Δεν παύει να είναι, άλλωστε, μία προσέγγιση  

(αν και όχι λεκτικά εκπεφρασμένη αλλά, πιστεύω, συνειδητή) που απηχεί έντονα την 

προσωκρατική Ελλάδα, μια Ηρακλείτεια προσέγγιση: της συμφιλίωσης των αντιθέτων, ή 

καλύτερα – της συνειδητοποίησης ότι αυτά εμπεριέχονται το ένα μέσα στο άλλο.

Είναι ακριβώς αυτό που έγινε αντιληπτό με σαφήνεια και έξω από τη Βραζιλία, μέσα από 

μικρότερα σε αριθμό, αλλά αρκούντως σαφή και εμφατικά, δείγματα δουλειάς. Η ιστορικός 

Τζόαν Μάρτερ, στον κατάλογο της έκθεσης στη Νέα Υόρκη το 1984, παρατηρεί ότι τα γλυπτά 

του Βλαβιανού «είναι γεμάτα από την αντίθεση των εσωτερικών μορφών τους και ανακαλούν 

στη μνήμη τις συνεχώς μεταβαλλόμενες διαδικασίες που απαντώνται σε κάθε πτυχή της ζωής». 

Άλλωστε μόνο μέσα από τη ζωή φτιάχνεται πραγματική τέχνη, και η ζωή αποτελεί εξ ίσου 

πρώτη ύλη όπως τα μάρμαρα, τα ξύλα, τα χρώματα και τα χαρτιά, με τα οποία σωματοποιείται 

το αντικείμενο τέχνης. Ο Βλαβιανός σήμερα, όπως ο Βλαβιανός πάντα, πλέει στα επικίνδυνα 

νερά του βιώματος, επιβιβαζόμενος σε εκείνο το ριψοκίνδυνο αλλά και αναπόφευκτο σκάφος 

που είναι το κάθε έργο του.

Ο Ολίβιο Ταβάρες ντε Αραούζο με τον Νικόλαο Βλαβιανό 

και τη σύζυγό του Τερέσα Ναζάρ κατά τη συνάντησή τους 

στην Πινακοθήκη του Σάο Πάολο, το 1996.  

Προσωπικό αρχείο του συγγραφέα.

Olivio Tavares de Araújo com Nicolas Vlavianos  

e sua esposa Teresa Nazar em encontro na  

Pinacoteca de São Paulo, no ano de 1996.  

Arquivo Pessoal do autor.
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FRAGMENTO DE (O) LIVRO (DE)  
IMPRESSÕES 

Tolis Tatolas

Em minhas conversas com meus entes mais próximos sempre surgia o assunto de 
estudar e viver fora da Grécia, e eu dizia, graciosamente, que eles haviam enviado o filho 
errado para o exterior. Talvez, eu expressasse algum complexo não tão bem escondido, 
mas, por um lado, minha experiência no ensino superior dentro das fronteiras gregas, 
e, por outro lado, o campo onde meu pensamento e minha expressão se desenvolveram, 
levaram-me a criar um desejo não realizado envolto numa idealização sobre a vida fora 
da Grécia. Viajar para vários lugares pode enriquecer o arcabouço de experiências, 
mas uma curta estada em um lugar não oferece ao visitante a oportunidade de se 
tornar um com ele, e explorá-lo em um nível mais profundo para além do de um mero 
turista.  

Este desejo de escapar da base de Atenas foi realizado por um programa 
internacional de hospitalidade de três meses para artistas, a muitos milhares de 
quilômetros de distância, promovido pela grande instituição universitária faap 
(Faculdade Armando Álvares Penteado), em São Paulo, Brasil, durante o período 
de meados de setembro em meados de dezembro de 2019, fruto de uma parceria da 
Universidade com o Consulado Geral da Grécia em São Paulo. Incluso a distância 
representava um imenso desafio para mim, pois até hoje os voos mais longos que eu 
consideraria suportar seriam os de no máximo cinco horas de duração. Como sou 
bastante ansioso, o voo de quinze horas saindo de Istambul somou-se à ansiedade, 
à agonia e ao medo provocados por esta mudança. Chegando a São Paulo, exausto 
da viagem e da diferença de fuso horário, fui até a residência do Cônsul Geral,  
Sr. Stylianos Hourmouziadis, como havia sido programado, e onde eu tive a honra de 
ser hospedado durante três dias antes de iniciar o programa da faap. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ (ΤΟ) ΒΙΒΛΙΟ (ΤΩΝ) 
ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ

Τόλης Τατόλας 

Κάθε φορά που στις συζητήσεις μου με τους κοντινούς μου εισερχόταν εμβόλιμο το θέμα 

των σπουδών και της διαβίωσης εκτός Ελλάδας, έλεγα χαριτολογώντας πως οι γονείς μου 

έστειλαν το λάθος παιδί στο εξωτερικό. Δεν ξέρω εάν εκδηλωνόταν κάποιο όχι και τόσο καλά 

κρυμμένο σύμπλεγμα, αλλά αφενός μεν η μέχρι τώρα εμπειρία μου στην εντός ελληνικών 

συνόρων τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφετέρου δε το πεδίο στο οποίο αναπτύσσονται η σκέψη 

και η έκφρασή μου, οδήγησαν στην δημιουργία μιας ανεκπλήρωτης επιθυμίας με περιτύλιγμα 

εξιδανίκευσης σχετικά με την ζωή εκτός Ελλάδος. Τα όποια ταξίδια σε διάφορα μέρη μπορεί να 

εμπλουτίζουν  την δεξαμενή των εμπειριών, όμως μια ολιγοήμερη παραμονή σε έναν τόπο δεν 

δίνει την ευκαιρία στον επισκέπτη να γίνει ένα με αυτόν και να τον εξερευνήσει σε επίπεδα πιο 

βαθειά από αυτό του τουριστικού. 

Την επιθυμία αυτή της δοκιμασίας φυγής από την βάση της Αθήνας ήρθε να εκπληρώσει 

ένα τρίμηνο διεθνές πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών, πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, 

του μεγάλου πανεπιστημιακού ιδρύματος faap (Ίδρυμα Armando Alvares Penteado), στο 

Σάο Πάολο της Βραζιλίας, κατά την χρονική περίοδο από τα μέσα του Σεπτέμβρη έως τα 

μέσα του Δεκέμβρη του 2019, το οποίο ήταν καρπός συνεργασίας του εν λόγω ιδρύματος με 

το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Σάο Πάολο. Ακόμη και η απόσταση ήταν μια τεράστια 

πρόκληση, αν σκεφτεί κανείς ότι μέχρι τότε οι μεγαλύτερες πτήσεις τις οποίες ένιωθα πως 

μπορούσα να αντέξω ήταν το πολύ πέντε ώρες. Ως αρκετά αγχώδης τύπος ανθρώπου,  

η δεκαπεντάωρη πτήση από Κωνσταντινούπολη ενίσχυσε την όλη αγωνία, ανησυχία και 

φόβο που δημιουργούσε αυτή η αλλαγή. Φτάνοντας στο Σάο Πάολο, εξουθενωμένος από 

το ταξίδι και την αλλαγή της ώρας, όπως είχε προγραμματιστεί πήγα στο σπίτι του Γενικού 

Πρόξενου κ. Στυλιανού Χουρμουζιάδη, όπου είχα την τιμή να φιλοξενηθώ για τρείς ημέρες 

πριν την έναρξη του προγράμματος του faap. 



a revo
lu

ção
 grega d

e 1821: h
in

o
 à liberd

ad
e. 200 an

o
s d

a grécia m
o

d
ern

a
η

 ε
λλ

η
ν

ικ
η

 ε
π

αν
ασ

τα
ση

 τ
ο

υ 
18

21
: ο

 υ
μ

ν
ο

σ 
γι

α 
τη

ν
 ε

λε
υθ

ερ
ια

. τ
α 

20
0 

χρ
ο

ν
ια

 τ
η

σ 
συ

γχ
ρο

ν
η

σ 
ελ

λα
δα

σ

684 685

A distância do aeroporto até a residência era proporcional à população da 
cidade, e a maioria dos edifícios eram, em média, mais altos em relação aos que eu 
já havia visto em outras cidades que visitei. Naquela noite, devido a uma recepção na 
residência consular, entrei pela porta dos fundos. Fui acolhido por uma governanta, 
cujo semblante trouxe-me de volta lembranças de um passado profundo. Era uma 
senhora de meia idade, de baixa estatura, com um sorriso generoso e largo. Entretanto, 
o que me chamou a atenção foi a cor de seus olhos, um estranho tom verde-amarelado 
que, imediatamente, trouxe-me à mente a superfície das águas turvas do rio Amazonas, 
cujas imagens eu observava em minha infância nas enciclopédias sobre ecologia, um 
presente de meus pais para que eu desenvolvesse a consciência ambiental desde tenra 
idade.

Meu primeiro contato com os convidados da recepção foi uma continuidade 
daquele sorriso agradável e caloroso que a senhora me deu ao receber-me. A atmosfera 
do ambiente e o bom humor dos convidados eram semelhantes aos encontrados nas 
reuniões dos povos mediterrânicos, algo que me fez recordar o que um amigo, que 
viveu em Paris durante 20 anos, dizia sobre a convivência com brasileiros. Posso dizer 
que foi um alívio após aquela tão longa viagem. Ao final da recepção, caí na cama 
para descansar depois de 24 horas acordado e percebi algo impressionante. O barulho 
da cidade diminuía gradualmente, dando vez aos pássaros exóticos que enchiam o 
ambiente com seu canto. Era como se a cidade tivesse se espalhado dentro da mata,  
e a simbiose entre a vida selvagem e o cimento criasse algo surpreendente. 

No dia seguinte, andando à luz do dia, fui confrontado pela primeira vez com 
a escala da cidade e comecei a entender o que é uma megacity (“megalópole”).  
As grandes árvores com seus ramos frondosos espalhadas pelas ruas e pelos terrenos 
dos edifícios explicavam a forte presença dos pássaros. O bairro Jardim Paulista, 
onde fiquei hospedado nos primeiros três dias, é uma região residencial, mas com 
comércio intenso. As medidas de segurança demonstram a desconfiança frente aos 
visitantes. A maioria esmagadora dos edifícios tem guarita com zelador, câmeras de 
vigilância em áreas públicas e portas de entrada dupla, tanto para os pedestres como 
para os automóveis. As cercas que protegem os terrenos são extraordinariamente altas 
e possuem arame farpado na parte superior, inclusive algumas sendo eletrificadas.   

Η απόσταση από το αεροδρόμιο στο σπίτι ήταν ανάλογη του πληθυσμού της πόλης, 

ενώ τα περισσότερα κτήρια ήταν κατά μέσο όρο πιο ψηλά από αυτά άλλων πόλεων τις οποίες 

είχα μέχρι τότε επισκεφθεί. Το βράδυ εκείνο λόγω δεξίωσης του Γενικού Πρόξενου μπήκα 

κατάκοπος στην κατοικία της Ελλάδας από βοηθητική είσοδο. Το καλωσόρισμα έγινε από 

μία οικιακή βοηθό, της οποίας η όψη ανέσυρε συνειρμικά μνήμες από ένα βαθύ παρελθόν.  

Ήταν μία μέσης ηλικίας χαμηλού ύψους γυναίκα με ένα πλούσιο και πλατύ χαμόγελο. Αυτό 

όμως που με έκανε στιγμιαία να χάσω την συγκέντρωση μου ήταν το χρώμα των ματιών της, 

ένα πολύ παράξενο κιτρινοπράσινο, που αμέσως έφερε στην επιφάνεια αυτό του θολού νερού 

που είχε ο ποταμός Αμαζόνιος σε εικόνες που παρατηρούσα μικρός σε μια εγκυκλοπαίδεια 

οικολογικού περιεχομένου, δώρο των γονέων μου για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής 

συνείδησης από μικρή ηλικία.  

Η πρώτη μου επαφή με τους καλεσμένους της δεξίωσης ήταν μια ευχάριστη και ένθερμη 

συνέχεια του χαμόγελου της γυναίκας που με προϋπάντησε. Το κλίμα και η διάθεση των 

καλεσμένων στον χώρο ήταν αυτό που χαρακτηρίζει τις μεσογειακές συνάξεις, κάτι που μού 

θύμισε αυτό που ένας φίλος μου επανειλημμένως  είχε αναφέρει πως κατά την 20ετή παραμονή 

του στο Παρίσι συναναστρεφόταν κατά κύριο λόγο με Βραζιλιάνους. Μπορώ να πω ότι αυτό 

ήταν ανακουφιστικό μετά από ένα τόσο μεγάλο ταξίδι. Όταν η δεξίωση τελείωσε και έπεσα 

στο κρεβάτι να ξεκουραστώ μετά από περισσότερο από 24 ώρες άυπνος αντιλήφθηκα κάτι 

εντυπωσιακό. Ο ήχος της πόλης μειωνόταν σταδιακά, δίνοντας την σκυτάλη σε εξωτικά πτηνά 

για να γεμίζουν την ατμόσφαιρα με τις φωνές τους. Ήταν σαν η πόλη να έχει απλωθεί μέσα  

σε μια ζούγκλα, με την συμβίωση άγριας ζωής και μπετόν να δημιουργεί έκπληξη. 

Την επόμενη, με το φως της ημέρας κάνοντας βόλτες ήρθα αντιμέτωπος για πρώτη φορά 

με την κλίμακα της πόλης και άρχισα να αντιλαμβάνομαι τι είναι μια megacity. Τα μεγάλα με 

πλούσια φυλλωσιά δέντρα στους δρόμους και στα οικόπεδα των πολυκατοικιών ήταν η εξήγηση 

της έντονης παρουσίας των πτηνών. Το Jardim Paulista, στο οποίο φιλοξενήθηκα το πρώτο 

τριήμερο είναι μία περιοχή οικιστική και έντονα εμπορική. Τα μέτρα ασφαλείας βάζουν σίγουρα 

έναν επισκέπτη σε υποψία. Η συντριπτική πλειονότητα των πολυκατοικιών διαθέτουν φυλάκιο 

με θυρωρό, κάμερες παρακολούθησης κοινόχρηστων χώρων και διπλές πόρτες εισόδου τόσο 

για τους πεζούς όσο και για τα αυτοκίνητα. Οι περιφράξεις των οικοπέδων ασυνήθιστα ψηλές με 

συρματοπλέγματα στην κορυφή, ενώ σε κάποιες υπάρχουν ακόμη και ηλεκτροφόρα σύρματα. 
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Veio em minha mente o embrulho no estômago causado pelas cenas do filme 
Cidade de Deus de Fernando Meirelles, que eu havia assistido dois meses antes de 
viajar para o Brasil. Minha chegada, três dias depois, à Praça do Patriarca, no centro 
histórico de São Paulo, onde eu iria morar pelos próximos três meses, colocou-me em 
contato com uma outra realidade nesta mesma cidade. Pela primeira vez compreendi 
que se tratava de uma cidade onde dois mundos opostos coexistiam. Na praça onde 
se encontra a Prefeitura havia um grande número de desabrigados, cujos os únicos 
pertences eram uma caixa de papelão para uns ou um cobertor para outros. Os 
mais privilegiados possuíam barracas que levavam de um canto a outro da região.  
Durante longo tempo me ative a observar estes dois mundos diametralmente 
antagônicos. A distopia que eu havia encontrado na arte, na literatura e no cinema, e 
da qual desde 2008 eu me ocupara artisticamente, agora fazia parte da realidade e do 
cenário de uma cidade pronta para ser explorada. 

Em seguida, eu agia como osciloscópio nesta cidade. Navegando, explorando, 
observando, registrando, coletando, processando, analisando e sintetizando todos 
os dados inseridos em meu cérebro através dos cinco sentidos. Assim, a instalação 
que apresentei no final do projeto se intitulava São Paulo Urbanogram. Sempre fui um 
aficionado pelas cidades, e nesta cidade com tantos contrastes senti-me um urbanista. 
Eu estava tentando processar dentro de mim a escala fora do normal daquela cidade, 
que eu tinha, até aquele momento, registrado empiricamente, e a enorme variedade 
de situações e condições vividas pelas pessoas que a compunham.

Um fato notável é que esta cidade está em constante crescimento e expansão 
tanto horizontal quanto verticalmente. Conversando com professores de arquitetura 
e de palenjamento urbano da faap, mas também com alguns empresários, fiquei 
surpreso ao saber que cerca de 1240 construções estavam em processo de execução 
na cidade. Fiquei entristecido, entretanto, ao saber que um grande mercado popular 
de plantas e flores, o ceagesp – que funcionava três vezes por semana da meia-noite 
às 6 da manhã – mudaria de endereço, visto que naquele local seriam construídos 
complexos de edifícios. Vários canteiros de obras instalam containers de luxo, 
locais estes que abrigavam grandes maquetes dos apartamentos e funcionários que 
atendiam os potenciais compradores. Do outro “lado”, a maioria das regiões variam 
de simplesmente pobres até a extrema pobreza. Tentei, ao máximo, circular por locais 
mais variados possíveis para poder sentir a pulsação da cidade e criar internamente 
uma imagem global da geografia humana.

Στο μυαλό μου ήρθε το σφίξιμο στο στομάχι από τις σοκαρίστηκες σκηνές της ταινίας 

Cidade de Deus (“Η πόλη του Θεού”) του Fernando Meirelles που είχα δει δυο μήνες περίπου 

πριν φτάσω στην Βραζιλία. Η άφιξή μου, μετά από τρείς ημέρες,  στην Praça do Patriarca στο 

ιστορικό κέντρο του Σάο Πάολο, στην οποία θα διέμενα για τους επόμενους τρείς μήνες, με 

έφερε σε πρώτη επαφή με έναν άλλο κόσμο της πόλης αυτής. Για πρώτη φορά κατάλαβα πως 

πρόκειται για μια πόλη στην οποία συμβιώνουν δύο κόσμοι αντίθετοι. Η πλατεία στην οποία 

βρίσκεται και το δημαρχείο είχε μεγάλο αριθμό άστεγων, των οποίων η μοναδική ιδιοκτησία ήταν 

για άλλους ένα χαρτόκουτο και για άλλους μία κουβέρτα. Οι πιο ευνοημένοι είχαν σκηνές που 

τις μετέφεραν από σημείο σε σημείο στην περιοχή. Για όλο το ακόλουθο διάστημα επιδόθηκα σε 

μία παρατήρηση των δύο αυτών εκ διαμέτρου αντίθετων κόσμων. Αυτή η δυστοπία που από το 

2008 ξεκίνησε να με απασχολεί καλλιτεχνικά και την οποία μέχρι τώρα συναντούσα στην τέχνη, 

την λογοτεχνία και το σινεμά, ήταν η πραγματικότητα και το σκηνικό μιας πόλης έτοιμης προς 

εξερεύνηση. 

Όλο το επόμενο διάστημα λειτουργούσα σαν ένας παλμογράφος της πόλης αυτής. 

Πλοήγηση, εξερεύνηση, παρατήρηση, καταγραφή, συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και σύνθεση 

όλων των δεδομένων που εισέρχονταν στον εγκέφαλό μου μέσω και των πέντε αισθήσεων. 

Εξ ου και η εγκατάσταση που παρουσίασα στο τέλος του προγράμματος έφερε τον τίτλο Sao 

Paulo Urbanogram. Έχοντας πάντα το μικρόβιο του περιηγητή πόλεων, μέσα σε αυτήν την πόλη 

των τεράστιων αντιθέσεων ένιωθα ότι λειτουργούσα σαν ένας αστικογράφος. Προσπαθούσα  

να επεξεργαστώ μέσα μου την εκτός φυσιολογικού, που είχα ως εκείνη την περίοδο 

καταγεγραμμένη εμπειρικά, κλίμακα της πόλης και την τεράστια ποικιλία καταστάσεων και 

συνθηκών που βιώνουν οι άνθρωποι που την απαρτίζουν. 

Ένα άξιο λόγου στοιχείο είναι ότι η πόλη αυτή συνεχώς μεγαλώνει και επεκτείνεται τόσο 

οριζόντια όσο και κάθετα. Συζητώντας με καθηγητές αρχιτεκτονικής και αστικού σχεδιασμού 

του faap αλλά και με επιχειρηματίες έμεινα έκπληκτος από τον αριθμό των 1240 περίπου 

κατασκευών εν εξελίξει στην πόλη. Θλίψη μού προκάλεσε το γεγονός ότι και μια τεράστια 

λαϊκή αγορά φυτών και λουλουδιών, το ceasesp – την οποία επισκέφθηκα και λειτουργούσε 

τρεις φορές την εβδομάδα από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί – θα απομακρύνονταν από 

την περιοχή του προαστίου για να χτιστούν συγκροτήματα κτηρίων. Είναι δε εντυπωσιακό ότι 

σε πολλά εργοτάξια πολυτελών κτηρίων διαμερισμάτων σε μια γωνία υπάρχει ένα πολυτελές 

κοντέινερ μέσα στο οποίο υπάρχει μεγάλη μακέτα του κτηρίου και άτομα που εξυπηρετούν 

τους υποψηφίους αγοραστές. Στην άλλη «όψη», η πλειονότητα περιοχών από απλώς φτωχές 

έως ακραία υποβαθμισμένες. Για να νιώσω τον παλμό της πόλης και να συνθέσω μέσα μου 

μια σφαιρική εικόνα της ανθρωπογεωγραφίας της προσπάθησα όσο το δυνατόν να κινηθώ  

σε ετερόκλητα μέρη. 
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Passeios em regiões ricas e protegidas e também reuniões em residências e 
apartamentos de luxo com vistas cinematográficas eram alternados com visitas à 
locais chocantes, que só são vistos em documentários, como favelas e ocupações de 
edifícios, culminando com a “Cracolândia”, uma área imensa no centro de São Paulo, 
onde há livre circulação e uso da droga "crack". É impressionante que esta área sedia a 
Sala São Paulo, talvez o mais famoso local de concertos e a casa da Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo. O grande problema habitacional da cidade tem levado a 
movimentos de ocupação de edifícios abandonados, transformando-os em núcleos de 
ação coletiva e de solidariedade a grupos sociais vulneráveis.

Como artista espacial e visual, observei e fotografei a incrível engenhosidade 
das pessoas na composição de seus locais de sobrevivência. Sejam nas construções 
fixas – casas de favelas e locais de ocupação – ou em estruturas efêmeras dispersas 
em pequena escala – barracos pitorescos – a maioria delas é derivada de materiais que 
podem ser encontrados literalmente na rua. Infelizmente, o problema é tão grande 
em escala que mesmo isto não oferece uma solução. Ao contrário, este problema 
gera e fomenta uma intensa delinquência, como pequenos furtos nas ruas, dos quais 
eu mesmo fui vítima, e o tráfico de drogas, com o “crack” ocupando a maior parte 
deste cenário. Apesar da pobreza e das adversidades onde a maioria destas pessoas 
estão mergulhadas, é possível observar algo magnífico: a ausência de miséria no 
sentido metafórico. O sorriso é quase permanente, e o desejo de ser solícito, sociável e 
comunicativo está sempre presente. Encontrar alguém descrevendo as dificuldades de 
sua vida de forma fatalista e dramática é algo raro e digno de nota.

O glorioso mundo das classes mais altas são ilhas dentro do mar de um cruel 
cotidiano e da luta pela sobrevivência de uma gente que não conhece o amanhã. 
Lugar comum é o temperamento e a festa que começa quando cai a luz do dia.  
Esta é uma cidade que nunca dorme. Sua pulsação é contagiante e a dança é um meio 
de ressonância. À noite, a diversidade e o polimorfismo da sociedade jovem tornam-se 
ainda mais visíveis. Esta liberdade de expressão muito interessante é surpreendente 
se a vemos no contexto da peculiar situação política do conflito entre progressistas 
e conservadores, uma dicotomia muito comum que é particularmente acentuada no 
Brasil. Ao sair para locais de diversão noturna me sentia como se estivesse vivendo 
cenas de filmes como Blade Runner e Total Recall. 

Περίπατοι σε πλούσιες και προστατευμένες περιοχές και συνάξεις σε πολυτελείς 
μονοκατοικίες και διαμερίσματα με κινηματογραφική θέα εναλλάσσονταν με βόλτες σε μέρη που 
προκαλούν σοκ και μόνο σε ντοκιμαντέρ μπορεί κάποιος να δει, όπως φαβέλες και καταλήψεις 
κτιρίων, με αποκορύφωμα την «Κρακολάντια», μία τεράστια περιοχή στο κέντρο του Σάο Πάολο, 
όπου γίνεται ελεύθερη διακίνηση και χρήση «κρακ». Είναι δε εντυπωσιακό το γεγονός ότι σε 
αυτήν την περιοχή βρίσκεται η Sala São Paulo, ίσως ο πιο γνωστός συναυλιακός χώρος και 
σπίτι της κρατικής συμφωνικής ορχήστρας του Σάο Πάολο. Το μεγάλο πρόβλημα στέγασης που 
υπάρχει στην πόλη έχει δημιουργήσει ένα κίνημα κατάληψης κτηρίων που είναι σε καθεστώς 
εγκατάλειψης μετατρέποντάς τα σε πυρήνες δράσης συλλογικοτήτων και αλληλεγγύης προς τις 
ασθενείς κοινωνικές ομάδες. 

Ως καλλιτέχνης του χώρου και των εικαστικών, παρατήρησα και απαθανάτισα 
φωτογραφικά την απίστευτη ευρηματικότητα των ανθρώπων στην σύνθεση των χώρων 
διαβίωσής τους. Είτε πρόκειται για σταθερές κατασκευές – όπως σπίτια φαβελών και χώροι 
σε καταλήψεις – είτε για διάσπαρτες εφήμερες κατασκευές μικρής κλίμακας – σαν ιδιότυπα 
παραπήγματα – τα περισσότερα από τα υλικά κυρίως προέρχονται από ό,τι μπορεί κάποιος να 
βρει κυριολεκτικά στον δρόμο.  Δυστυχώς το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο σε διαστάσεις που 
και αυτό δεν δίνει λύση. Αντιθέτως, αυτό γεννά και τροφοδοτεί μια έντονη παραβατικότητα, 
όπως τις μικροκλοπές στον δρόμο, της οποίας και ο ίδιος έπεσα θύμα, αλλά και την διακίνηση 
ναρκωτικών με το κρακ να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό της. Παρόλη την ανέχεια 
και τις αντιξοότητες στις οποίες κολυμπάνε οι πολλοί, κάποιος μπορεί εύκολα να παρατηρήσει 
κάτι μεγαλειώδες: την απουσία μιζέριας. Το χαμόγελο είναι σχεδόν μόνιμο και η διάθεση 
για εξωστρέφεια, κοινωνικότητα και επικοινωνία είναι πάντα εκεί. Το να βρεις κάποιον να 
περιγράφει τις δυσκολίες της ζωής του με μοιρολατρικό και δραματικό τρόπο είναι κάτι σπάνιο 
και άξιο λόγου.

Νησιά μέσα σε αυτήν θάλασσα μιας καθημερινής σκληρότητας και αγώνος επιβίωσης 
ανθρώπων που δεν γνωρίζουν τι μπορεί να τους φέρει το αύριο είναι ο λαμπερός κόσμος των 
ανώτερων τάξεων. Κοινός τόπος, το ταμπεραμέντο και η φιέστα όταν πέφτει το φως της 
ημέρας. Δεν είναι από τις πόλεις που κοιμούνται. Ο παλμός είναι μεταδοτικός και ο χορός 
είναι μέσο συντονισμού. Την νύχτα γίνεται ακόμη πιο έντονα ορατή η πολυσυλλεκτικότητα και 
η ποικιλομορφία της κοινωνίας των νέων. Αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα ελευθερία έκφρασης 
προκαλεί έκπληξη αν την δει κάποιος σε συνάρτηση με την ιδιόμορφη πολιτική κατάσταση 
κόντρας μεταξύ προοδευτισμού και συντηρητισμού, ενός πολύ συνηθισμένου διπόλου που όμως 
στην Βραζιλία είναι ιδιαιτέρως έντονο. Κινούμενος μέσα στους χώρους νυχτερινής διασκέδασης 

ένιωθα ότι βρίσκομαι σε σκηνικά ταινιών όπως το Blade Runner και το Total Recall. 
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Proporcionalmente a tudo isso está a presença da street art (“A arte urbana”). 
Poderíamos facilmente chamá-la de cidade do grafite, com suas cores vibrantes 
que surgem de todos os lados enquanto se circula. Neste vasto museu a céu aberto, 
encontramos um grande número de museus e de galerias, que impressionam pelo 
seu tamanho e pela sua arquitetura. Dentre eles, aquele que ficou gravado em minha 
memória, e que costumo recomendá-lo a todos os visitantes, é o Museu Afro Brasil.  
É um museu dedicado a divulgar a  contribuição dos africanos para a cultura e 
identidade brasileiras, da forma como elas são concebidas hoje. 

Costumamos associar os africanos e o tráfico de escravos aos Estados Unidos da 
América, mas vale lembrar que, devido às riquezas naturais e à proximidade geográfica 
com a África, o Brasil recebeu um número de escravos dez vezes maior que aquele país. 
Desde 1822, com a declaração de independência frente aos colonizadores portugueses, 
e de 1888, como o último país do ocidente a abolir a escravidão humana, o Brasil tem 
uma sociedade onde as classes são marcadas pela distinção racial. Isso se reflete 
claramente na distribuição de empregos e de vagas de trabalho, e tem repercussões em 
outras áreas como o acesso à educação e à saúde. Embora um visitante desta cidade 
possa testemunhar a extrema desigualdade e o contraste social, aquilo que salta aos 
olhos são as cores, os sons e os sorrisos das pessoas. Α sensação indelével de que ao 
dobrar uma rua você pode se deparar com uma festa ao ar livre com pessoas simples 
e se misturar a elas dançando e rindo é o que mais se aproxima do temperamento 
mediterrâneo, e, com certeza, é o que te faz querer voltar novamente... novamente! 

Σε αναλογία με όλο αυτό είναι η παρουσία της street art. Θα μπορούσε άνετα κάποιος να 

την αποκαλέσει την πόλη του γκράφιτι με τα χρωματιστά ερεθίσματα να έρχονται από παντού 

καθώς περπατάς. Μέσα σε αυτό το τεράστιο υπαίθριο μουσείο φιλοξενείται ένας μεγάλος αριθμός 

μουσείων και  γκαλερί, που ενθουσιάζουν σε ό,τι  αφορά το μέγεθος και την αρχιτεκτονική τους. 

Ανάμεσά τους, αυτό που έμεινε χαραγμένο στην μνήμη και που συνηθίζω να λέω πως είναι αυτό 

που πρέπει κάποιος ταξιδιώτης σίγουρα να επισκεφθεί είναι το Museu Afro Brasil. Είναι ένα 

μουσείο αφιερωμένο στην ανάδειξη της συμβολής των Αφρικανών σε αυτό που σήμερα νοείται 

ως βραζιλιάνικη κουλτούρα και ταυτότητα. 

Συνήθως στο μυαλό μας συνδέουμε τους αφρικανούς και την διακίνηση τους ως 

σκλάβους με τις Hνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όμως θα πρέπει να αναφερθεί πως στην 

Βραζιλία, λόγω του φυσικού της πλούτου και της γεωγραφικής εγγύτητάς της με την Αφρική, 

μεταφέρθηκε δεκαπλάσιος αριθμός. Από το 1822, με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της από 

τους αποικιοκράτες Πορτογάλους, και από το 1888, ως η τελευταία χώρα του δυτικού κόσμου 

που απαγόρευσε την ανθρωπινή δουλεία, η Βραζιλία έχει μια κοινωνία φυλετικά ταξική. Αυτό 

φαίνεται ξεκάθαρα στην κατανομή των επαγγελμάτων και των θέσεων εργασίας, κάτι που έχει 

ακόλουθες επιπτώσεις και σε άλλους τομείς όπως για παράδειγμα η πρόσβαση στην παιδεία 

και στην υγειονομική περίθαλψη. Παρόλο που κάποιος επισκέπτης σε αυτήν την  πόλη γίνεται 

μάρτυρας ακραίων ανισοτήτων και αντιθέσεων, αυτά που τις υπερκαλύπτουν είναι το χρώμα, 

οι ήχοι και τα χαμόγελα των ανθρώπων. Η ανεξίτηλη αίσθηση πως μπορεί να στρίψεις σε έναν 

δρόμο τυχαία και να βρεθείς σε μια υπαίθρια γιορτή με απλούς ανθρώπους και να γίνεις ένα με 

αυτούς χορεύοντας και γελώντας είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει με το μεσογειακό ταμπεραμέντο 

και σίγουρα είναι αυτή που σε κάνει να θέλεις να πας… ξανά… και ξανά!

Χωρίς τίτλο, 2015. 45 x 65 εκ. 

Αρχειακό μελάνι και μολύβι γραφίτη 

σε χαρτί fine art. Φωτογραφία: 

ευγενική προσφορά του καλλιτέχνη.

Sem título, 2015. 45 x 65 cm.  

Tinta e lápis de grafite em  

papel fine art.  

Fotografia: cortesia do artista.
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DEO | A ORGANIZAÇÃO DE ARTE CONTEMPORÂNEA 
EM CHIOS

Akis Kókkinos

A δηω (deo projetos) é a primeira plataforma de arte contemporânea com sede na Ilha 
de Chios. Como surgiu no início da nova década, no ambiente distópico de 2021, sofreu 
diretamente os efeitos da pandemia, do Black Lives Matter, do nacionalismo europeu, 
das catástrofes ambientais no mundo. Todos estes temas cruciais refletem sistemas 
e padrões de pensamentos sobre os quais foram construídas organizações culturais, 
diante das quais foi necessário assumir uma postura crítica e avaliar a possibilidade 
de desconstrui-las gradualmente.

Ao mesmo tempo, esta organização sem fins lucrativos tem uma posição 
geográfica muito específica – Chios. Uma ilha de grande porte, rica em histórias, que 
abriga diferentes comunidades e paisagens, mas sem uma infraestrutura que permita 
fomentar a produção cultural moderna. Observando as ações e o trabalho de outras 
organizações em ilhas vizinhas – como a Galeria K-Gold de Nikolas Vamvouklis; 
a Residência de Arte Tryfon, com curadoria de Victoria Fassianos, em Lesvos;  
e a Fundação Schwarz em Samos – sentia que Chios precisava de uma organização 
com foco no destaque de sua história através da produção cultural contemporânea,  
ao mesmo tempo que fizesse parte de um sistema que destacasse as peculiaridades das 
ilhas do nordeste do Egeu.

Assim, em meio à crise do coronavírus, decidimos fundar a deo. Com um pequeno 
grupo (Kostas Kazantzis, Luiz Guilherme Rodrigues, Betty Kokkinou, Evita Kyriazi) 
formado por pessoas que vivem dentro e fora de Chios, conseguimos concretizar 
essa ideia. A deo tem como objetivo fomentar o diálogo internacional e a produção 
cultural nacional por meio de programas de recepção de artistas, contratação de obras, 
exposições e publicações. A deo veio para ativar a comunidade artística já existente 
e conectá-la ao tecido cultural mundial, criando uma pulsão, uma preocupação nas 
texturas sociais da ilha. 

ΔΗΩ | Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  
ΣΤΗ ΧΙΟ

Άκης Κόκκινος

Η δηω (deo projects) αποτελεί την πρώτη πλατφόρμα σύγχρονης τέχνης με έδρα το νησί της 

Χίου. Ως οργανισμός που γεννήθηκε στο ξεκίνημα της νέας δεκαετίας, μέσα στο δυστοπικό 

περιβάλλον του 2021, επηρεάστηκε άμεσα από τις επιπτώσεις της πανδημίας, το Black Lives 

Matter, τον ευρωπαϊκό εθνικισμό και την παγκόσμια οικολογική καταστροφή. Όλα αυτά 

τα φλέγοντα ζητήματα καθρεπτίζουν συστήματα σκέψεων και μοντέλα πάνω στα οποία  

οι πολιτιστικοί οργανισμοί έχουν χτιστεί και για εμάς ήταν αναγκαίο να σταθούμε κριτικά και  

να εξετάσουμε πως μπορούμε σταδιακά να τα ανατρέψουμε. 

Παράλληλα, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός έχει μια πολύ συγκεκριμένη γεωγραφική 

θέση- τη Χίο. Ένα νησί μεγάλου μεγέθους, πλούσιο σε ιστορίες, διαφορετικές κοινότητες, και 

τοπία, στο οποίο απουσιάζει μια υποδομή που να ενισχύει τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή. 

Παρακολουθώντας τις δράσεις και το έργο άλλων οργανισμών σε γειτονικά νησιά – όπως η 

K-Gold Gallery του Νικόλα Βαμβουκλή, το Tryfon Art Residency, σε επιμέλεια Βικτώριας 

Φασιανού, στη Λέσβο, και το Schwarz Foundation στη Σάμο, ένιωθα πως η Χίος χρειάζεται έναν 

οργανισμό που να εστιάζει στην ανάδειξη της ιστορίας της μέσω της σύγχρονης πολιτιστικής 

παραγωγής και ταυτόχρονα να αποτελεί κομμάτι ενός συστήματος που να αναδεικνύει τις 

ιδιαιτερότητες των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου. 

Έτσι, μέσα στην κρίση του κορωνοϊού, αποφασίσαμε να ιδρύσουμε τη δηω. Με μια μικρή 

ομάδα (Κώστας Καζαντζής, Luiz Guilherme Rodrigues, Μπέττυ Κοκκίνου, Εβίτα Κυριαζή) 

απαρτιζόμενη από άτομα που ζουν εντός και εκτός Χίου, πραγματοποιήσαμε αυτή την ιδέα. 

Όραμα της δηω είναι η ενίσχυση του διεθνικού διαλόγου και της εγχώριας πολιτιστικής 

παραγωγής μέσω προγραμμάτων φιλοξενίας καλλιτεχνών, ανάθεσης έργου, εκθέσεων,  

και εκδόσεων. Η δηω ήρθε να ενεργοποιήσει την ήδη υπάρχουσα καλλιτεχνική κοινότητα και 

να την συνδέσει με τον παγκόσμιο πολιτισμικό ιστό, δημιουργώντας έναν παλμό, μια ανησυχία 

στις κοινωνικές υφές του νησιού. 
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Iniciamos, portanto, com um programa de contratação de obras com a finalidade 

de transformar esses parâmetros (e a responsabilidade que as rege) em nosso programa 

de criação. A “Série de Contratações” convida um artista internacional a passar dois 

meses em Chios, explorar o local e criar uma nova série de obras inspiradas na ilha.  

O programa termina com a primeira exposição do artista na Grécia, e em parceria com 

instituições locais é apresentado em espaços não-museológicos de Chios. 

Para o nosso lançamento, estávamos procurando um artista que não fosse 

oriundo dos centros metropolitanos tradicionais, e, assim, chegamos ao artista 

brasileiro Paulo Nimer Pjota. Um artista com presença internacional, cuja obra 

é diretamente influenciada pela cultura grega, mas que, no entanto, não é muito 

conhecido pelo público grego. Suas ações e obras têm como foco a produção de 

interpretações polifônicas que subvertem a narrativa linear e ocidental da história 

mundial. Suas longas telas funcionam como plataformas nas quais sua linguagem 

visual coreografa histórias subjetivas e desconstrói hierarquias, ordens e poder. 

Criaturas míticas, símbolos imaginários, desenhos animados e descobertas compõem 

um mosaico visual e questionam como são formadas as nossas memórias coletivas.  

A correlação entre a obra de Pjota e as narrativas encontradas em Chios nos conduziu 

a um forte posicionamento como organização, um ponto de partida e uma promessa 

para o projeto que se seguirá.

Paralelamente a este projeto, o programa convida também um colecionador 

visionário que é parte integrante do processo criativo, propondo um modelo alternativo 

de produção cultural. Para 2021, convidamos a colecionadora do Brasil, Jessica Cinel. 

Jessica imediatamente reconheceu o impacto social da deo, que está em perfeita 

harmonia com seus próprios valores e perspectivas perante o papel das organizações 

culturais. Ela pretende propor novas abordagens ao conceito de “colecionar” e 

apoiar jovens artistas e profissionais do setor cultural. Além de ser uma fundadora 

patrocinadora da deo, Cinel também é diretora do Museu de Escultura e Ecologia de 

São Paulo, e membro ativo do Museu Pompidou em Paris, apoiadora financeira dos 

museus masp e Pinacoteca, ambos em São Paulo. Vale a pena mencionar que a Larry’s 

List (“Lista de Larry”) a classificou entre os 150 colecionadores de maior ascensão no 

mundo todo em 2021.

Ξεκινήσαμε, λοιπόν, με ένα πρόγραμμα ανάθεσης έργου προκειμένου να μετουσιώσουμε 

αυτές τις παραμέτρους (και την ευθύνη που τις διέπει) στο δημιουργικό μας πρόγραμμα.  

Η «Σειρά Αναθέσεων» (Commission Series) προσκαλεί έναν διεθνή καλλιτέχνη να περάσει δύο 

μήνες στη Χίο, να ερευνήσει τον τόπο και να δημιουργήσει μια νέα σειρά έργων, εμπνευσμένη 

από το νησί. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την πρώτη έκθεση του καλλιτέχνη στην Ελλάδα 

και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς παρουσιάζεται σε μη μουσειακούς χώρους της Χίου. 

Για την έναρξη μας, αναζητούσαμε έναν καλλιτέχνη που να μην προέρχεται από τα 

παραδοσιακά μητροπολιτικά κέντρα και έτσι, καταλήξαμε στον Βραζιλιάνο καλλιτέχνη Paulo 

Nimer Pjota. Έναν καλλιτέχνη με διεθνή παρουσία που το έργο του είναι άμεσα επηρεασμένο 

από τον ελληνικό πολιτισμό που ωστόσο δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός στο ελληνικό κοινό.  

Η ευρύτερη πρακτική και το έργο του Pjota εστιάζει στην παραγωγή πολυφωνικών ερμηνειών 

που ανατρέπουν τη γραμμική και δυτική αφήγηση της παγκόσμιας ιστορίας. Οι μεγάλου μήκους 

καμβάδες του λειτουργούν σαν πλατφόρμες, πάνω στις οποίες η οπτική γλώσσα του χορογραφεί 

υποκειμενικές ιστορίες και αποδομεί ιεραρχίες, τάξεις, και ισχύ. Μυθικά πλάσματα, φανταστικά 

σύμβολα, κινούμενα σχέδια, και ευρήματα συνθέτουν ένα οπτικό μωσαϊκό και ρωτούν πως  

οι συλλογικές μας μνήμες έχουν συγκροτηθεί. Η συσχέτιση μεταξύ του έργου του Pjota και 

των αφηγήσεων που φέρει η Χίος αποτέλεσε μια δυνατή τοποθέτηση για εμάς ως οργανισμό,  

μια αφετηρία και μια υπόσχεση για το έργο που θα ακολουθήσει.

Παράλληλα με τον καλλιτέχνη, το πρόγραμμα προσκαλεί και έναν διορατικό συλλέκτη 

που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δημιουργικής διαδικασίας, προτείνοντας ένα 

εναλλακτικό μοντέλο πολιτιστικής παραγωγής. Για το 2021, προσκαλέσαμε την συλλέκτρια 

από την Βραζιλία, Jessica Cinel. Η Jessica αναγνώρισε αμέσως τον κοινωνικό αντίκτυπο της 

deo, ο οποίος είναι σε απόλυτη αρμονία με τις δικές της αξίες και οπτική απέναντι στον ρόλο 

των πολιτιστικών οργανισμών. Όραμα της είναι να προτείνει νέες προσεγγίσεις στην έννοια 

του «συλλέγειν» και να υποστηρίζει νέους καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού.  

Πέρα από ιδρυτική χρηματοδότης της deo, η Σινέλ, είναι διευθύντρια του Μουσείου Γλυπτικής 

και Οικολογίας στον Άγιο Παύλο, ενώ είναι ενεργό μέλος στο μουσείο Pompidou στο Παρίσι 

και οικονομική υποστηρίκτρια των μουσείων masp και Pinacoteca στον Άγιο Παύλο.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι το Larry’s list την ενέταξε μέσα στους 150 πιο ανερχόμενους συλλέκτες 

από όλο τον κόσμο για το 2021.
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Όψη της εγκατάστασης | Paulo Nimer Pjota, (Ελλάδα, 2021) «Θραύσματα Εικόνων, 

Θραύσματα Ιστοριών». DEO projects στο παλιό σφαγείο της Χίου.  

Φωτογραφία: © Στρατής Βογιατζής, ευγενική παραχώρηση DEO projects.

Vista da instalação | Paulo Nimer Pjota, (Grécia, 2021) “Imagens Fragmentadas, 

Histórias Fragmentadas”. Projetos DEO no antigo matadouro de Chios. 

Fotografia: © Stratis Vogiatzis, cortesia dos projetos DEO. 
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O programa nos permitiu criar uma equipe que valoriza as habilidades de cada 

projeto, de modo a oferecer uma experiência única ao artista convidado. Por meio de 

encontros online realizados durante o ano, planejamos todas as etapas do projeto – 

desde a pesquisa até a realização da exposição. Uma vez que o projeto foi realizado 

durante o período da pandemia, com as medidas restritivas sendo atualizadas a cada 

semana, o trajeto de Pjota de São Paulo a Chios foi um desafio. O Consulado Geral da 

Grécia, e particularmente o Cônsul Geral Stylianos Hourmouziadis, imediatamente 

reconheceu o valor do programa e foi fundamental na implementação desta iniciativa, 

e no fortalecimento do diálogo entre o Brasil e a Grécia por meio da arte contemporânea. 

Graças ao Consulado, o artista conseguiu fazer a viagem e dar este importante passo 

para sua carreira, sempre cumprindo as medidas de proteção necessárias.

Em julho de 2021, foi realizada a primeira exposição de Paulo Nimer Pjota 

intitulada Imagens Fragmentadas, Histórias Fragmentadas nos Antigos Matadouros de 

Chios. Dentro do espaço expositivo os visitantes foram confrontados com objetos 

familiares que haviam sido transformados em esculturas brancas, “vazias”, fantasmas 

do passado, refletindo a representação despedaçada da cultura e o desbotamento da 

história. Ao redor das esculturas foram formados altares com obras suspensas que 

enfraquecem os parâmetros estáticos de convicções. Como uma caverna moderna de 

Platão, as grandes telas foram acorrentadas no local. Fixadas sobre rochas, observavam 

a relação assimétrica entre cultura e natureza e exploravam a humanidade como 

condição e não como espécie. Por meio de uma experiência física, Paulo Nimer 

Pjota nos convida a buscarmos maneiras alternativas de conexão com o passado e de 

caminharmos sobre pontes que conectam culturas.

A exposição foi promovida nas principais mídias e revistas internacionais, 

incluindo o Fórum de Arte dos eua, a revista L’Officiel Brasil, o jornal Estadão, a revista 

Select, a Arte Que Acontece e a plataforma kura. Apresentou-se na Art Curator Grid em 

Portugal, sendo incluído nas seis melhores exposições da Grécia pela revista belga 

Damn. Ao mesmo tempo, a mídia grega demonstrou grande interesse, prestando 

homenagens em quase todos os jornais e revistas do país, como o jornal Art Newspaper 

Greece, a revista “K”, a Vima, a Blue Magazine, entre outros.

Το πρόγραμμα μάς επέτρεψε να δημιουργήσουμε μια ομάδα που αξιοποιεί τις δεξιότητες 

κάθε μέρους ώστε να προσφέρουμε μια μοναδική εμπειρία στον φιλοξενούμενο καλλιτέχνη. 

Μέσα από διαδικτυακές συναντήσεις κατά τη διάρκεια του έτους σχεδιάσαμε όλα τα στάδια του 

έργου- από το κομμάτι της έρευνας μέχρι την υλοποίηση της έκθεσης. Δεδομένου ότι το εγχείρημα 

λάμβανε χώρα κατά την περίοδο της πανδημίας, με τα περιοριστικά μέτρα να ανανεώνονται 

κάθε εβδομάδα, η διαδρομή του Pjota από τον Άγιο Παύλο στη Χίο, ήταν μια πρόκληση. Το 

ελληνικό Γενικό Προξενείο στον Άγιο Παύλο, και συγκεκριμένα. Ο Γενικός Πρόξενος Στέλιος 

Χουρμουζιάδης, αναγνώρισε αμέσως την αξία του προγράμματος και αποτέλεσε αρωγό στο 

να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία και να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ Βραζιλίας και 

Ελλάδας μέσω της σύγχρονης τέχνης. Χάρις στο Γενικό Προξενείο, ο καλλιτέχνης κατάφερε να 

ταξιδέψει και να πραγματοποιήσει αυτό το σημαντικό στάδιο για την καριέρα του, ακολουθώντας 

πάντα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Τον Ιούλιο του 2021, άνοιξε η πρώτη έκθεση του Paulo Nimer Pjota με τίτλο Θραύσματα 

Εικόνων, Θραύσματα Ιστοριών στα Παλαιά Σφαγεία της Χίου. Μέσα στον εκθεσιακό χώρο  

οι επισκέπτες ερχόντουσαν αντιμέτωποι με οικεία αντικείμενα τα οποία είχαν μεταμορφωθεί 

σε λευκά, «άδεια» γλυπτά, φαντάσματα του παρελθόντος, καθρεφτίζοντας τη θρυμματισμένη 

αναπαράσταση του πολιτισμού και τον αποχρωματισμό της ιστορίας. Γύρω τους σχηματιζόταν 

ένας βωμός από κρεμασμένα έργα που υπονόμευαν στατικές παραμέτρους πεποιθήσεων. 

Σαν μια σύγχρονη σπηλιά του Πλάτωνα, οι μεγάλοι καμβάδες ήταν αλυσοδεμένοι στον χώρο. 

Στηριζόμενοι πάνω σε βράχους, εξέταζαν την ασύμμετρη σχέση μεταξύ πολιτισμού και φύσης 

και εξερευνούσαν την ανθρωπότητα ως συνθήκη παρά ως είδος. Μέσα από μια σωματική 

εμπειρία, ο Paulo Nimer Pjota μάς κάλεσε να αναζητήσουμε εναλλακτικούς τρόπους σύνδεσης 

με το παρελθόν και να περπατήσουμε σε γέφυρες που συνδέουν πολιτισμούς.

Η έκθεση προβλήθηκε στα μεγαλύτερα διεθνή περιοδικά και μέσα, συμπεριλαμβανομένου 

του Art Forum των Η.Π.Α, το περιοδικό L’Officiel Brazil, την εφημερίδα Estadão, το περιοδικό 

Select, το Arte Que Acontece και την πλατφόρμα kura. Παρουσιάστηκε στο Art Curator Grid στην 

Πορτογαλία, ενώ συμπεριλήφθηκε στις έξι καλύτερες εκθέσεις της Ελλάδος από το Βέλγικο 

περιοδικό Damn. Παράλληλα, έντονο ενδιαφέρον έδειξαν και τα εθνικά μέσα, με αφιερώματα 

σχεδόν σε όλες τις εφημερίδες και περιοδικά της χώρας, όπως την εφημερίδα Art Newspaper 

Greece, το περιοδικό «Κ», το Βήμα, το Blue Magazine κ.α. 
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Por meio dessa experiência, todos os participantes do programa reconheceram 
o valor do diálogo transnacional e, especificamente, da conexão das culturas entre 
a Grécia e o Brasil. Como organização, acreditamos na dinâmica das parcerias entre 
organizações culturais, consulados, órgãos públicos e privados, mas também na 
iniciativa privada. Por estarmos num estágio de desenvolvimento, construímos um 
modelo sustentável que nos permitirá apresentar de forma consistente e contínua 
um programa criativo nos próximos anos. Neste contexto, estamos em diálogo com 
Jessica Cinel, a fim de encontrarmos as maneiras mais adequadas para continuarmos 
apoiando a relação entre a Grécia e o Brasil tendo a arte contemporânea como força 
motriz.

Μέσα από αυτή την εμπειρία, όλοι οι συντελεστές του προγράμματος αναγνώρισαν την 

αξία του διεθνικού διαλόγου και συγκεκριμένα τη σύνδεση των πολιτισμών μεταξύ Ελλάδας και 

Βραζιλίας. Ως οργανισμός, πιστεύουμε στη δυναμική των συνεργασιών μεταξύ πολιτιστικών 

οργανισμών, προξενείων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, αλλά και ιδιωτών. Καθώς 

βρισκόμαστε σε ένα στάδιο ανάπτυξης, στήνουμε ένα βιώσιμο μοντέλο για τον οργανισμό όπου 

θα μάς επιτρέψει να παρουσιάζουμε με συνέπεια και συνέχεια το δημιουργικό μας πρόγραμμα τα 

επόμενα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, είμαστε σε διάλογο με την Jessica Cinel, ώστε να βρούμε 

τους κατάλληλους τρόπους για να συνεχίσουμε την υποστήριξη της σχέσης μεταξύ Ελλάδας και 

Βραζιλίας με όχημα τη σύγχρονη τέχνη. 

Όψη της εγκατάστασης | Paulo Nimer Pjota, (Ελλάδα, 2021) 

«Θραύσματα Εικόνων, Θραύσματα Ιστοριών»,  

deo projects στο παλιό σφαγείο της Χίου. Φωτογραφία:  

© Γιάννης Βούλγαρης, ευγενική παραχώρηση deo projects.

Vista da instalação | Paulo Nimer Pjota, (Grécia, 2021) 

"Imagens Fragmentadas, Histórias Fragmentadas",  

projetos deo no antigo matadouro de Chios. Fotografia:  

© Yannis Voulgaris, cortesia dos projetos deo.
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GRÉCIA, LEGADO ATEMPORAL DE PLURALIDADES 

Danilo Santos de Miranda

Refletir sobre a importância da Grécia, incluindo as múltiplas dimensões que 

constituíram um imaginário multifacetado e influente, conecta-me com diversas etapas 

da minha vida, nas quais o elemento grego esteve presente. Assim, ao impulsionar  

meu espírito por esses cenários, reconheço-me numa aventura complexa e prazerosa, 

que se confunde com minha própria trajetória pessoal. Nesse itinerário, o tempo, 

como uma das dimensões essenciais da vida, é o aspecto pelo qual embarcarei em 

minhas experiências. 

À luz da memória, pari passu ao tempo linear, quantificável, o chamado chronos, 

as reminiscências surgem a partir daquele tempo cuja fruição foi marcante, deixando 

impressos acontecimentos e sensações associados ao kairós, o tempo qualificado pelos 

gregos como propício, o tempo das oportunidades. Lembranças que podem ser ativadas 

por afetos, palavras ou paisagens, relacionadas a aspectos subjetivos do tempo vivido. 

Em perspectiva histórica, ao tratar de minha formação pessoal e profissional, 

essas lembranças são indissociáveis dos valores humanistas herdados pelo pensamento 

ocidental, por sua vez influenciado pelas religiões judaico-cristã e pelas civilizações 

greco-romana. Como ex-seminarista, da ordem jesuítica, tive contato próximo com o 

léxico de tais civilizações, por meio do estudo do grego e do latim, línguas clássicas que 

repercutiram ao longo dos séculos e foram ensinadas por muito tempo em instituições 

escolares e religiosas de diferentes regiões. 

Lembro-me das leituras presentes na época dos estudos no Seminário, como os 

textos do Novo Testamento que, originalmente escritos em grego, ajudaram a difundir a 

religião cristã durante o Período Greco-Romano. Ou mesmo as contribuições filosófico-

religiosas de Santo Agostinho, que foi influenciado por Platão e pelos estoicos, e as de 

ΕΛΛΑΔΑ, Η ΑΧΡΟΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΥ

Ντανίλο Σάντος ντε Μιράντα

Καλούμενος να στοχαστώ σχετικά με τη σημασία της Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις 

πολύπλευρες διαστάσεις της που δημιούργησαν μέσα μου ένα πολυεπίπεδο και επιδραστικό 

φαντασιακό, έρχομαι αναπόδραστα σε επαφή με διάφορες φάσεις της ζωής μου, κατά τις οποίες 

το ελληνικό στοιχείο ήταν παρόν. Έτσι, ωθούμενος πνευματικά σε αυτές τις εικόνες, νιώθω 

σαν να έχω εμπλακεί σε μια περίπλοκη όσο και ευχάριστη περιπέτεια, που συγχέεται με την 

προσωπική μου πορεία. Σε αυτή τη διαδρομή, ο χρόνος, ως μια εκ των ουσιωδών διαστάσεων 

της ζωής, είναι η πτυχή από την οποία θα αρχίσω να σάς ξεδιπλώνω τις εμπειρίες μου. 

Στο φως της μνήμης, pari passu με τον γραμμικό, τον ποσοστικοποιήσιμο χρόνο, τον 

καλούμενο Χρόνο, οι αναμνήσεις ξεπροβάλουν ως απότοκα εκείνου του χρόνου, του οποίου η 

απόλαυση υπήρξε σημαδιακή, αφήνοντας χαραγμένες αισθήσεις και γεγονότα που συνδέονται 

με τον Καιρό, τον χρόνο που οι Έλληνες χαρακτήριζαν ως κατάλληλο, τον χρόνο των ευκαιριών. 

Ενθυμήσεις που μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω συναισθημάτων, λέξεων ή τοπίων, 

σχετιζόμενων με υποκειμενικές όψεις του βιωθέντος χρόνου.

Υπό μία ιστορική προοπτική και αναφορικά με την προσωπική και επαγγελματική μου 

εκπαίδευση, αυτές οι αναμνήσεις είναι αναπόφευκτα συνδεδεμένες με τις ουμανιστικές αξίες 

που μου κληροδοτήθηκαν από τη δυτική σκέψη, η οποία, με τη σειρά της, είχε επηρεαστεί 

από τον ιουδαϊσμό και τον χριστιανισμό, καθώς και από τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό.  

Ως πρώην δόκιμος Ιησουΐτης, είχα στενή επαφή με το ιδιόλεκτο αυτών των πολιτισμών, μέσω 

της σπουδής των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών, των κλασικών αυτών γλωσσών με 

την μεγάλη απήχηση ανά τους αιώνες και που, για πολύ καιρό, διδάσκονταν σε σχολικούς και 

θρησκευτικούς θεσμούς, σε διάφορες περιοχές. 

Θυμάμαι έντονα τα αναγνώσματά μου την εποχή των σπουδών μου ως δόκιμος ιερέας, 

όπως τα κείμενα της Καινής Διαθήκης που, πρωτοτύπως γραμμένα στα ελληνικά, συνέβαλαν 

στη διάδοση της χριστιανικής θρησκείας κατά την ελληνορωμαϊκή περίοδο. Ή ακόμα τις 

φιλοσοφικο-θρησκευτικές πραγματείες του Αγίου Αυγουστίνου, που είχε επηρεαστεί από τον 

Πλάτωνα και τους Στωικούς, καθώς και εκείνων του Αγίου Θωμά του Ακινάτη, αναγνώστη του 
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São Tomás de Aquino, leitor de Agostinho e influenciado por Aristóteles e pelo filósofo 

árabe Averróis. Ensinamentos adquiridos que se estendem para toda a vida, instigando 

olhares de cuidado e zelo pelo próximo. 

Estruturante para a constituição do Ocidente europeu, o legado do helenismo 
contribuiu com conhecimentos em diferentes áreas do saber. Além dos textos literário 
mitológicos de Hesíodo e Homero, sem os quais as cosmologias mítico- religiosas 
gregas para explicação do mundo e de suas origens não nos teriam chegado, a Filosofia 
distinguiu-se como forma de elaborar e exprimir pensamentos lógico-racionais sobre 
a realidade e a natureza, as causas do mundo e suas transformações, as ações humanas 
e o próprio ato de pensar que foram determinantes para a formação do pensamento e 
das instituições das sociedades europeias ocidentais e, consequentemente, impostos, 
assimilados e incorporados por regiões do mundo por elas colonizadas, como o Brasil. 
Pensadores como Pitágoras, Sócrates, Platão e Aristóteles seguem presentes em nossa 
formação, baseada nos princípios gregos de razão, ciência, ética, política, técnica e 
arte, revisitados também pelo Renascimento. 

No campo da educação e tendo tido formação docente, reconheço a importância 
do processo de formação plena dos indivíduos, praticada na Grécia Antiga, que se 
voltava para sua participação na pólis. Conhecida como Paideia, esse processo 
envolvia aspectos políticos, religiosos, culturais e éticos que espelhassem os valores 
gregos, ansiando a um ideal superior de humanidade. Posteriormente, com a Paideia 
de Sócrates, o foco passou a ser o desenvolvimento do próprio indivíduo e da virtude 
de sua alma imortal, contra a ignorância de si mesmo. Essa concepção socrática 
sistematizada por Platão foi assimilada, por certa analogia com os ideais humanistas, 
pelo Cristianismo. Predominantemente cristã, a sociedade brasileira vivencia o legado 
direto e indireto da civilização helênica e de seus valores fundamentais. 

Como gestor cultural, acredito que uma sociedade civilizada, independente da 
religião praticada, é constituída por pessoas cuja formação as tenha preparado para 
pensarem autonomamente, conscientes de sua importância, como cidadãs e cidadãos, 
para o ambiente coletivo. De maneira semelhante à Paideia, creio que o processo 
formativo do indivíduo deva ser abrangente, envolvendo aspectos relacionados à 
diversidade humana, cultural e ambiental existentes. Refiro-me a processos educativos 
e culturais que se realizam nas trocas de saberes, na transmissão de conhecimentos 
específicos, no acesso a referenciais simbólicos que, por meio de expressões 

Αυγουστίνου με επιρροές από τον Αριστοτέλη και τον άραβα φιλόσοφο Αβερρόη. Κεκτημένες 

διδαχές που εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής, προτρέποντάς μας να έχουμε πάντοτε ένα 

βλέμμα φροντίδας και ζήλου για τον πλησίον.

Δομική για τη σύσταση της ευρωπαϊκής Δύσης, η κληρονομιά του ελληνισμού συνεισέφερε 

με γνώσεις σε διάφορους τομείς. Πέραν των λογοτεχνικών-μυθολογικών κειμένων του Ησιόδου 

και του Ομήρου, χωρίς τα οποία οι ελληνικές, μυθικο-θρησκευτικές κοσμολογίες που επεξηγούν 

τον κόσμο και τις απαρχές του δεν θα μάς είχαν περιέλθει, η Φιλοσοφία διακρίθηκε στον 

ελληνικό χώρο ως μορφή επεξεργασίας και έκφρασης λογικών συλλογισμών γύρω από την 

πραγματικότητα και τη φύση, τα αίτια του κόσμου και τις μεταμορφώσεις του, τις ανθρώπινες 

πράξεις και την ίδια τη σκέψη, που ήταν καθοριστικοί για τη δημιουργία της λογικής και των 

θεσμών των δυτικοευρωπαϊκών κοινωνιών και, κατά συνέπεια, επεβλήθηκαν, αφομοιώθηκαν 

και ενσωματώθηκαν σε περιοχές του κόσμου που εποικήθηκαν από εκείνες τις κοινωνίες, 

όπως η Βραζιλία. Στοχαστές όπως ο Πυθαγόρας, ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης 

εξακολουθούν να είναι παρόντες στην παιδεία μας, που στηρίζεται στις ελληνικές αρχές της 

λογικής, της επιστήμης, της ηθικής, της πολιτικής, της τέχνης, όπως αυτές επαναπροσλήφθησαν 

κατά την Αναγέννηση.

Στο πεδίο της εκπαίδευσης και έχοντας ίδια εμπειρία διδάσκοντος, αναγνωρίζω τη 

σημασία της διαδικασίας της πολύπλευρης μόρφωσης του ατόμου, όπως συνέβαινε στην 

Αρχαία Ελλάδα, διδασκαλία που απέβλεπε στη συμμετοχή του στην πόλιν. Γνωστή ως Παιδεία, 

αυτή η μορφή εκπαίδευσης περιελάμβανε πολιτικές, θρησκευτικές, πολιτισμικές και ηθικές 

πτυχές που αντικατόπτριζαν τις ελληνικές αξίες, αποβλέποντας σε ένα ανώτερο ιδεώδες για την 

ανθρωπότητα. Αργότερα, με την Παιδεία του Σωκράτη, σημείο εστίασης κατέστη η ανάπτυξη 

του ίδιου του ατόμου και της αρετής της αθάνατης ψυχής του σε αντιδιαστολή με την άγνοια του 

ίδιου του εαυτού. Αυτή η σωκρατική σύλληψη, όπως συστηματικοποιήθηκε από τον Πλάτωνα, 

αφομοιώθηκε, με κάποια αναλογία προς τα ανθρωπιστικά ιδανικά, από τον χριστιανισμό.  

Με τον χριστιανισμό να είναι η επικρατέστερη θρησκεία, η βραζιλιανική κοινωνία βιώνει την 

άμεση ή έμμεση κληρονομιά του ελληνικού πολιτισμού και των θεμελιωδών αξιών του.

Ως διευθυντής πολιτιστικού φορέα, πιστεύω πως μια πολιτισμένη κοινωνία, ανεξάρτητα 

από λατρευτικές πρακτικές, αποτελείται από μέλη των οποίων η εκπαίδευση τα προετοίμασε 

για να σκέφτονται αυτόνομα, έχοντας επίγνωση, ως πολίτες άνδρες και γυναίκες, της σημασίας 

τους στο συλλογικό γίγνεσθαι. Κατά συναφή τρόπο με την Παιδεία, θεωρώ πως η παιδευτική 

διαδικασία του ατόμου πρέπει να είναι σφαιρική, περιλαμβάνοντας πτυχές της υφιστάμενης 

ανθρώπινης, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ποικιλότητας. Αναφέρομαι σε εκπαιδευτικές 
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artísticas, nos ajudam a reelaborar nossa visão de mundo partindo de diferentes 
perspectivas. Deslocamentos fundamentais para vida social, em coletividade, 
com respeito à alteridade e reconhecimento do valor próprio de cada indivíduo.  
Desse modo, pavimentam-se as condições necessárias para alcançarmos sociedades 
baseadas na equidade e na justiça. 

Nessa perspectiva, ao passar esse breve olhar sobre a cultura grega e suas 
influências, é imperioso citar duas referências de significativa repercussão, tanto 
para as sociedades ocidentais quanto para meu percurso pessoal na gestão de uma 
instituição de cultura, lazer e educação. A primeira, refere-se às clássicas tragédias 
gregas e seus dramaturgos, com renomadas obras até hoje revisitadas e adaptadas. 
Do palco do Teatro Dionísio aos contextos dos principais teatros brasileiros, podemos 
assistir encenações das peças de Sófocles, Ésquilo e Eurípedes, cujas personagens e 
narrativas seguem inspirando reflexões. A segunda, os Jogos Olímpicos da Antiguidade, 
assim chamado por ter sua origem na cidade de Olímpia, na Grécia, onde ocorriam 
as competições de jogos esportivos entre os atletas das cidades-estado participantes 
em homenagem aos deuses do Olimpo. Com diferentes modalidades acrescidas 
ao longo de suas edições, os jogos foram suspensos, por diferenças religiosas,  
no século iv, e retomados como Jogos Olímpicos da Era Moderna em 1896. Tais atividades 
culturais e desportivas – que mesmo tendo sido restritas durante a Antiguidade aos 
homens considerados livres – agregam valor à formação individual, enriquecendo as 
percepções relacionadas à convivência com a alteridade e, assim, contribuindo para 
as ações em sociedade. 

Semelhantes celebrações públicas eram realizadas em monumentos como 
os da Acrópole de Atenas, cujos projetos arquitetônicos – como o Parthenon – foram 
pautados em ideais de beleza e perfeição, simetria e harmonia, equilíbrio e proporção 
encontrados também na pintura e na escultura gregas. Trata-se de uma estética que 
segue inspirando a arquitetura de prédios públicos e privados do Ocidente, demostrando 
os desdobramentos do pensamento do bem viver aplicado às civilizações. 

Como nos ensinou Sócrates – que, na busca pela verdade do conhecimento e 
pela autonomia do pensar, foi condenado à pena capital por incomodar o status 
quo –, os avanços ocorrem a partir de eventuais enfrentamentos. Nos caminhos 
trilhados durante minha formação e atuação profissional, fui percebendo que essa 
circunstância se expressa por meio de um valor fundamental: o desenvolvimento 
do juízo crítico e, consequentemente, da autonomia das pessoas. É por meio desta 

και πολιτιστικές διαδικασίες που πραγματώνονται με γνωσιακές ανταλλαγές, μετάδοση ειδικών 

γνώσεων και με πρόσβαση σε συμβολισμούς, που, μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης, μας 

βοηθούν να επανεξετάσουμε την κοσμοθεωρία μας εκκινώντας από διαφορετικές προοπτικές. 

Μεταθέσεις που είναι θεμελιώδεις για την ζωή στην κοινωνία, ως συλλογικότητα, σε σχέση 

με την ετερότητα και την αναγνώριση της ίδιας αξίας του κάθε ατόμου. Με αυτόν τον τρόπο, 

δημιουργούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιτύχουμε τη δημιουργία κοινωνιών που 

να βασίζονται στην ισότητα και τη δικαιοσύνη.

Υπό αυτήν την οπτική, διατρέχοντας εν συντομία τον ελληνικό πολιτισμό και τις 

επιρροές του, είναι κεφαλαιώδες να αναφερθούν δύο σημεία αναφοράς που έχουν σημαντικό 

αντίκτυπο, τόσο στις δυτικές κοινωνίες όσο και στην προσωπική μου διαδρομή στη διαχείριση 

ενός οργανισμού πολιτισμού, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης. Το πρώτο σημείο αναφοράς 

είναι οι κλασικές ελληνικές τραγωδίες και οι δραματουργοί τους, έργα φημισμένα που μέχρι 

σήμερα επανερμηνεύονται και προσαρμόζονται. Από τη σκηνή του Teatro Dionísio μέχρι τα 

κυριότερα βραζιλιανικά θέατρα, έχουμε παρακολουθήσει σκηνοθεσίες των έργων του Σοφοκλή, 

του Αισχύλου, του Ευριπίδη, των οποίων οι χαρακτήρες και η πλοκή εξακολουθούν να μας 

παρακινούν να στοχασθούμε. Το δεύτερο σημείο αναφοράς είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες της 

Αρχαιότητας, με γενέτειρά τους της αρχαία Ολυμπία της Ελλάδας, όπου λάμβαναν χώρα 

αθλητικοί αγώνες μεταξύ των αθλητών των πόλεων-κρατών προς τιμήν των θεών του Ολύμπου. 

Με διάφορα αθλήματα τα οποία προστέθηκαν κατά τη διάρκεια των χρόνων, οι Αγώνες 

σταμάτησαν, λόγω θρησκευτικών διαφορών, τον 4ο αιώνα, για να αναγεννηθούν με τη μορφή 

των Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, το 1896. Αυτού του είδους οι πολιτιστικές και αθλητικές 

δραστηριότητες – παρόλο που, κατά την Αρχαιότητα, επιτρέπονταν μόνον στους ελεύθερους 

άντρες – συνεισέφεραν στην ατομική παιδεία, εμπλουτίζοντας την αντίληψη της συνύπαρξης με 

την ετερότητα και, κατ’αυτόν τον τρόπο, συμβάλλοντας στην κοινωνική δράση.

Αντίστοιχοι δημόσιοι εορτασμοί πραγματοποιούνταν σε μνημεία όπως η Ακρόπολη των 

Αθηνών, τα μνημεία της οποίας, όπως ο Παρθενώνας, στηρίχτηκαν στα ιδανικά του κάλλους και 

της τελειότητας, της συμμετρίας και της αρμονίας, της ισορροπίας και του μέτρου, στοιχεία που 

ανευρίσκουμε επίσης και στην ελληνική ζωγραφική και γλυπτική. Πρόκειται για μία αισθητική 

που συνεχίζει να εμπνέει την αρχιτεκτονική δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων της Δύσης, 

καταδεικνύοντας τις διασυνδέσεις του εφαρμοσμένου ευ ζην στους λοιπούς πολιτισμούς.

Όπως μας δίδαξε ο Σωκράτης – που, στην αναζήτηση της αλήθειας της γνώσης και της 

αυτονομίας της σκέψης, καταδικάστηκε σε θάνατο επειδή ενόχλησε το status quo – η πρόοδος 

επιτυγχάνεται μέσα από ενδεχόμενες αντιπαραθέσεις. Στις διαδρομές της εκπαίδευσής μου και 

της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, αντιλήφθηκα ότι αυτή η συνθήκη εκφράζεται μέσα 
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disposição que podemos perceber, por um lado, permanências e reverberações 
e, de outro, anacronismos e incoerências. Distantes há pelo menos dois milênios 
da civilização helênica, a democracia continua a se afigurar como sistema político 
capaz de minimizar assimetrias; ao mesmo tempo, cumpre apontar que as mulheres 
permanecem sofrendo pela desigualdade de direitos, e que há pessoas cativas ou 
recentemente libertas, sofrendo com injustiças. As contribuições da rica cultura grega 
nos advertem: há de se aproveitar o tempo das oportunidades, há de se fazer propício 
o tempo para as mudanças, em busca da concretização de valores como igualdade, 
justiça e liberdade, para todas e todos. 

από μία θεμελιώδη αξία: την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και, κατά συνέπεια, της αυτονομίας 

των ατόμων. Είναι ακριβώς μέσα από αυτή την τοποθέτηση που μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε, 

από τη μία μεριά, τις παγκόσμιες ιδέες και τον αντίκτυπό τους και, από την άλλη μεριά, τους 

αναχρονισμούς και τις ασυνέπειες. Με απόσταση τουλάχιστον δύο χιλιάδων ετών από τον 

αρχαιοελληνικό πολιτισμό, η δημοκρατία εξακολουθεί να διαφαίνεται ως το πολιτικό σύστημα 

που δύναται να ελαχιστοποιεί τις ασυμμετρίες. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να σημειώσουμε 

ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποφέρουν λόγω της ανισότητας των δικαιωμάτων,  

όπως άλλωστε υπάρχουν και άνθρωποι ανελεύθεροι ή προσφάτως ελευθερομένοι που 

υφίστανται αδικίες. Οι συνεισφορές του πλούσιου ελληνικού πολιτισμού μας προειδοποιούν: 

πρέπει να επωφελούμαστε του χρόνου των ευκαιριών, πρέπει να κάνουμε τον χρόνο γόνιμο για 

αλλαγές, αναζητώντας την εφαρμογή αξιών όπως η ισότητα, η δικαιοσύνη και η ελευθερία για 

όλες και όλους.

Αφίσες ταινιών που σκηνοθέτησαν Έλληνες 

κινηματογραφιστές και που προβλήθηκαν στο 

sesc Σάο Πάολο.

Cartazes de filmes dirigidos por cineastas 

gregos exibidos pelo sesc São Paulo.
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O ENSINO DA LÍNGUA GREGA MODERNA  
EM SÃO PAULO

Panagiota Kartali

Chegando ao Brasil para trabalhar como professora de língua grega, com poucas 
referências e sem grandes expectativas, deparei-me, para minha grande surpresa, 
com uma numerosa e ativa comunidade de expatriados, que dirige suas ações com 
vistas à coesão e à preservação da identidade grega de seus membros. Como enviada 
pelo Ministério da Educação da Grécia à Coletividade Helênica de São Paulo, tive uma 
recepção calorosa e excelentes colaboradores.

O Ministério da Educação da Grécia convida anualmente professores do Ensino 
Fundamental e Médio a manifestarem seu interesse para o trabalho em departamentos 
de língua grega que operem em todo o mundo. Os interessados selecionam três países 
onde constam comunidades gregas, a partir de uma longa lista, e após um processo de 
seleção tornam-se aptos para seus novos empregos. Em alguns casos, os educadores 
atuam em escolas bilíngues e, em outros, em comunidades de expatriados, onde terão 
como objetivo principal o compromisso com o ensino da língua grega e, por extensão, 
da história e da cultura. Este programa, que funciona há décadas, visa manter os 
laços dos expatriados com a Grécia, lhes proporcionado a oportunidade de aprender 
o idioma. O número de vagas que o Ministério disponibiliza depende do número de 
alunos e do número total de horas letivas do curso. 

O interesse dos alunos – tanto de origem grega quanto dos puramente brasileiros 
– em aprender a língua grega, é impressionante e advém de várias direções. Em alguns 
casos trata-se, por exemplo, de filhos e netos de gregos que se estabeleceram no Brasil, 
e a aprendizagem da língua funciona como uma forma de preservar sua identidade 
familiar. Além disso, os cônjuges de expatriados procuram conhecer a língua e a cultura 
dos gregos para criar pontes de comunicação com os membros da sua nova família. 
E, naturalmente, o interesse acadêmico pelo grego moderno dentre os estudantes dos 
departamentos universitários de Línguas, Teologia e Estudos Clássicos é notável.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  
ΣΤΟ ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ

Παναγιώτα Καρτάλη

Ερχόμενη στη Βραζιλία, για να εργαστώ ως δασκάλα ελληνικής γλώσσας, με ελάχιστες 
αναφορές και χωρίς μεγάλες προσδοκίες, βρέθηκα προς μεγάλη μου έκπληξη σε μια 
πολυάριθμη και δραστήρια κοινότητα ομογενών, που κατευθύνει τις δράσεις της με 
γνώμονα τη συνοχή και τη διατήρηση της ελληνικότητας των μελών της. Ως απεσταλμένη 
του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας στην Ελληνική Κοινότητα του Σάο Πάολο είχα μια 
πολύ θερμή υποδοχή και μια εξαιρετική συνεργασία.

Το Υπουργείο Παιδείας προσκαλεί ετησίως τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να δηλώσουν ενδιαφέρον για να εργαστούν σε Τμήματα 

Ελληνικής Γλώσσας, που λειτουργούν ανά την υφήλιο. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί 

επιλέγουν τρεις χώρες από μια μακρά λίστα χωρών, στις οποίες υπάρχουν ελληνικές κοινότητες, 

και μετά από μια διαδικασία επιλογής, διατίθενται στις νέες θέσεις εργασίας τους. Σε κάποιες 

περιπτώσεις πρόκειται για δίγλωσσα σχολεία, και σε άλλες για κοινότητες ομογενών, με 

πρωταρχική δέσμευση τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και κατ’επέκταση της ιστορίας 

και του πολιτισμού. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο λειτουργεί εδώ και δεκαετίες, έχει στόχο να 

φροντίσει τη διατήρηση των δεσμών των ομογενών με την Ελλάδα και να τους παρέχει την 

ευκαιρία να διδαχθούν τη γλώσσα. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που διαθέτει το Υπουργείο 

εξαρτάται από τον αριθμό των μαθητών και το σύνολο των διδακτικών ωρών των μαθημάτων.

Το ενδιαφέρον των μαθητών – τόσο ελληνικής καταγωγής όσο και των αμιγώς Βραζιλιάνων 

– για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, είναι εντυπωσιακό και πηγάζει από ποικίλες 

κατευθύνσεις. Πρόκειται για παιδιά και εγγόνια των Ελλήνων που εγκαταστάθηκαν στη Βραζιλία, 

και λειτουργεί ως ένας από τους τρόπους διατήρησης της ιδιαίτερης ταυτότητάς τους. Επίσης, 

σύζυγοι ομογενών επιδιώκουν να γνωρίσουν τη γλώσσα και την κουλτούρα των Ελλήνων και να 

δημιουργήσουν γέφυρες επικοινωνίας με τα μέλη της νέας οικογένειάς τους. Και βέβαια είναι 

αξιοσημείωτο το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον που υπάρχει από τους φοιτητές των Πανεπιστημιακών 

Τμημάτων Γλωσσολογίας, Θεολογίας και Κλασικών Σπουδών για τα νέα ελληνικά.
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Atualmente, a comunidade grega conta com mais três professoras colaboradoras: 
Kleoniki Kiourkou, Natasha Gonda e Luciana Povoa. A Coletividade Helênica oferece 
cursos de Língua Grega Moderna, em todos os níveis, totalizando mais de 200 alunos, 
crianças e adultos, e vem crescendo a cada ano. A organização e funcionamento dos 
cursos são realizados pela Sr.ª Matina Krystalas, membro do Conselho de Administração 
da Comunidade e Responsável pelas Atividades Culturais. Além de tal instituição, são 
oferecidos cursos de língua grega no Departamento de Letras Modernas (fflch) da 
Universidade de São Paulo, a maior instituição universitária do Brasil, bem como na 
Areté – Centro de Estudos Helênicos.

Para o ensino do grego, foi adotada uma série de livros didáticos, criados pelo 
Ministério da Educação em colaboração com o Centro de Língua Grega. Tal série está de 
acordo com as diretrizes do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas, que 
define os níveis de proficiência linguística de a1 a c2. As habilidades de compreensão 
e produção da língua escrita e falada são cultivadas ao mesmo tempo, o que permite 
aos estudantes usar a língua grega tanto em sua expressão oral como teoricamente.

Desde 2019, um centro de exames funciona em São Paulo – que é uma filial 
do Centro de Língua Grega – realiza uma vez por ano os Exames de Certificação de 
Proficiência em Grego para obtenção do diploma em cada um dos níveis.

Além do ensino da língua grega em si, a habilidade linguística é aprimorada 
através de outras fontes como a música, a dança, as receitas culinárias e os filmes. 
 O contato com a realidade grega fortalece os laços com a comunidade grega expatriada, 
e a língua é uma chave que dá acesso a todos aqueles que amam a Grécia. Esta é, afinal, 
a força motriz que nos faz trabalhar e nos dedicar a esse objetivo.

Coletividade Helênica. Aprendizagem 

de grego moderno para crianças.  

São Paulo, 2018. Arquivo pessoal: 

Panagiota Kartali.

Coletividade Helênica. Curso de grego moderno 

no contexto da pandemia. São Paulo, 2021.

Arquivo pessoal: Panagiota Kartali.

Ελληνική Κοινότητα. Διδασκαλία νέων 

ελληνικών για παιδιά.  

Σάο Πάολο, 2018. Προσωπικό αρχείο: 

Παναγιώτα Καρτάλη.

Ελληνική Κοινότητα. Τμήμα νέων ελληνικών 

κατά την πανδημία. Σάο Πάολο, 2021.

Προσωπικό αρχείο: Παναγιώτα Καρτάλη.

Σήμερα, η Ελληνική Κοινότητα διαθέτει άλλες τρεις συνεργάτιδες εκπαιδευτικούς: την 

Κλεονίκη Κιούρκου, τη Νατάσα Γόνδα και τη Λουσιάνα Πόβοα. Προσφέρει μαθήματα νέας 

ελληνικής γλώσσας, όλων των επιπέδων, που αριθμούν πάνω από 200 μαθητές στο σύνολο, παιδιά 

και ενήλικες, και που αυξάνονται κάθε χρόνο. Η οργάνωση και η λειτουργία των μαθημάτων 

γίνεται από την κυρία Ματίνα Κρυστάλα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας 

και Υπεύθυνη των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων. Παράλληλα λειτουργούν τμήματα ελληνικής 

γλώσσας στο τμήμα Μοντέρνων Γλωσσών του Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο, το μεγαλύτερο 

Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Βραζιλίας, καθώς και στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών – ”Αρετή”.

Για τη διδασκαλία των ελληνικών έχει υιοθετηθεί μια σειρά εγχειριδίων, που δημιουργήθηκε 

από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Η σειρά 

ταυτίζεται με τις κατευθυντήριες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, 

το οποίο καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από α1 έως γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης 

της γλώσσας. Καλλιεργούνται παράλληλα οι δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού 

και προφορικού λόγου, κάτι που καθιστά τους μαθητές ικανούς να αξιοποιήσουν επικοινωνιακά 

εκτός από θεωρητικά την ελληνική γλώσσα. 

Από το 2019, λειτουργεί στο Σάο Πάολο εξεταστικό κέντρο – το οποίο αποτελεί παράρτημα 

του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας – διεξάγει μία φορά το χρόνο τις Εξετάσεις Πιστοποίησης 

Επάρκειας της Ελληνομάθειας για την απόκτηση του διπλώματος σε καθένα από τα επίπεδα. 

Εκτός από την καθεαυτή διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, η γλωσσική ικανότητα 

ενισχύεται και μέσω άλλων πηγών όπως η μουσική, ο χορός, οι συνταγές μαγειρικής και οι 

κινηματογραφικές ταινίες. Η επαφή με την ελληνική πραγματικότητα ενισχύει τους δεσμούς 

με την ομογένεια και η γλώσσα είναι ένα κλειδί που χαρίζει πρόσβαση σε όλους όσους αγαπούν 

την Ελλάδα. Αυτή είναι άλλωστε η κινητήρια δύναμη, που μάς κάνει να εργαζόμαστε και να 

αφιερωνόμαστε σε αυτόν τον στόχο.

Departamento de Letras Modernas da fflch / 

Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, 

usp – Curso de grego moderno. São Paulo, 2018. 

Arquivo pessoal: Panagiota Kartali.

Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Φιλοσοφίας /

Φιλολογίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών,  

usp – Τμήμα νέων ελληνικών. Σάο Πάολο, 2018.  

Προσωπικό αρχείο: Παναγιώτα Καρτάλη.
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ARETÉ – CENTRO DE ESTUDOS HELÊNICOS:  
O MESMO IDEAL

Diretoria Executiva do Centro de  
Estudos Helênicos de São Paulo “Areté”

2021 foi o ano em que a Grécia completou 200 anos de independência. Por uma feliz 

coincidência, foi também o ano em que nossa pequena, mas brava instituição cultural, 

a Areté – Centro de Estudos Helênicos,  completou 10 anos.

Há milênios, a cultura grega preserva-se, espalha-se, cresce e transforma-se com 

um vigor sem igual, dada sua universalidade irresistível, umbilicalmente associada 

à sua relação com as ciências e as artes. A Areté é o belo prosperar de uma singela 

semente com esse poderosíssimo dna. A instituição é composta por filelenos, gregos 

e não gregos, que se reúnem sob o espírito de Isócrates: Ἕλληνες εἶναι οἱ μετέχοντες 

τῆς Ἑλληνικής παιδείας / “Gregos são aqueles que participam da educação grega”.   

Por ocasião da inauguração da Areté, o então cônsul geral de São Paulo, Dimitrios 

Zevelakis, concluiu seu discurso precisamente com essa frase, estabelecendo com 

lucidez a ideia-guia, a arkhé que desde o princípio e por princípio nos anima.

Como está no nosso nome, somos uma ong voltada antes de tudo aos estudos 

helênicos. Congregamos em vários núcleos pessoas capacitadas, que, integrando 

pesquisa, educação e divulgação, dedicam-se ao cultivo de diferentes áreas da cultura 

grega. Contamos hoje com 12 núcleos: Arqueologia, Cinema, Dança, Filosofia, História, 

Idioma, Literatura, Matemáticas e Ciências, Mitologia, Música, Teatro e Tradições 

e Culinária. Todos eles desenvolvem seus estudos, cursos e atividades atuando de 

modo independente, mas não sem interagir entre si em eventos e empreendimentos 

multidisciplinares. Consideramos que a cultura grega, como qualquer cultura, é uma 

força viva e em constante transformação e sinergia com seu tempo histórico. Nesse 

sentido, nossa maior missão e motivação é semear a cultura helênica em constante troca 

com as diversas expressões culturais da cidade de São Paulo, do Brasil e do mundo. 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΕΤΗ:  
ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΔΕΩΔΕΣ

Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου  
Ελληνικών Σπουδών Αγίου Παύλου «Αρετή» 

Το 2021 είναι το έτος που η Ελλάδα γιορτάζει τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας της. Κατά ευτυχή 

σύμπτωση, είναι, επίσης, το έτος κατά το οποίο ο μικρός αλλά δραστήριος πολιτιστικός μας 

θεσμός, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών «Αρετή», συμπληρώνει δέκα χρόνια λειτουργίας.

Εδώ και χιλιετίες, ο ελληνικός πολιτισμός διατηρείται, επεκτείνεται, αναπτύσσεται και 

μεταμορφώνεται με ορμή που δεν έχει όμοιά της, με δεδομένη την ακατανίκητη παγκοσμιότητά 

του που είναι στενά συνδεδεμένη με την αναπόσπαστη σχέση του με τις επιστήμες και τις τέχνες. 

Το «Αρετή» είναι εκείνος ο εύγευστος καρπός ενός και μόνον σπόρου αυτού του ισχυρότατου 

dna. Το κέντρο αποτελείται από φιλέλληνες, Έλληνες και μη, που συγκεντρώνονται σε αυτό 

υπό το πνεύμα του Ισοκράτη: Ἕλληνες εἶναι οἱ μετέχοντες τῆς Ἑλληνικής παιδείας. Με την 

ευκαιρία των εγκαινίων του Αρετή, ο τότε Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στον Άγιο Παύλο, 

Δημήτρης Ζεβελάκης, τελείωνε την ομιλία του ακριβώς με αυτήν τη φράση, καθορίζοντας με 

πνευματική διαύγεια την ιδέα-οδηγό, την αρχή, που εξ αρχής και επί της αρχής μας παρακινεί.

Όπως προκύπτει από την επωνυμία του Κέντρου, είμαστε μια μκο που στοχεύει 

πρωτίστως στη διάδοση των ελληνικών σπουδών. Οι διάφοροι πυρήνες μας συγκεντρώνουν 

πεπαιδευμένα άτομα, τα οποία μέσω έρευνας, εκπαίδευσης και διάδοσης των δράσεων, 

αφοσιώνονται στην καλλιέργεια διαφόρων τομέων του ελληνικού πολιτισμού. Σήμερα, έχουμε 

12 τέτοιους πυρήνες: Αρχαιολογία, Κινηματογράφος, Χορός, Φιλοσοφία, Ιστορία, Γλώσσα, 

Λογοτεχνία, Μαθηματικά και Επιστήμες, Μυθολογία, Μουσική, Θέατρο και, τέλος, Παραδόσεις 

και Μαγειρική. Όλοι οι πυρήνες αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους, μέσω εκπαιδευτικών 

εκδηλώσεων και τμημάτων, κατά τρόπο ανεξάρτητο αλλά πάντοτε σε διάδραση μεταξύ τους, 

όταν πρόκειται για πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις διατμηματικές. Θεωρούμε ότι ο ελληνικός 

πολιτισμός, όπως οποιοσδήποτε πολιτισμός άλλωστε, αποτελεί μία ζωντανή δύναμη σε συνεχή 

μεταβολή και συνέργεια με τον ιστορικό της χρόνο. Υπό αυτήν την έννοια, η μεγαλύτερη 

αποστολή και κινητροδότησή μας είναι η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού σε συνεχή διάλογο 

με τις διάφορες πολιτιστικές εκφράσεις της πόλης του Αγίου Παύλου (Σάο Πάολο), της Βραζιλίας 

και ολόκληρου του κόσμου.



Logomarca da “Areté”. 

Λογότυπο του «Αρετή».

Evento de inauguração da 

 sede da Areté (21/04/2012). 

 Apresentação de danças populares  

do Grupo Zorbás de danças gregas.

Evento de inauguração da 

sede da Areté (21/04/2012).  

Stylianos Tsirakis,  

Stayros Kyriopoulos  

e o Cônsul Geral  

Dimitrios Zevelakis.

Εκδήλωση εγκαινίων 

της Αρετή (21/04/2012). 

Στυλιανός Τσιράκης, Στάυρος 

Κυριόπουλος και ο πρόξενος 

Δημήτριος Ζεβελάκης.

Εκδήλωση εγκαινίων της  

έδρας της Αρετή (21/04/2012).  

Παρουσίαση λαϊκών χορών  

της «Ομάδας Ζορμπάς –  

η τέχνη του ελληνικού χορού».
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Nesses 10 anos de história, não faltaram eventos de celebração e também de 
reflexão crítica sobre diversos momentos da história do povo grego em geral e do 
Estado grego moderno. Por exemplo, a comemoração em 2019 do Dia Internacional da 
Língua Grega, quando se realizou um sarau com a palestra do cônsul geral Stylianos 
Hourmouziadis. Na ocasião, aliás, foram recitados em tradução poética, os versos de 
Dionísio Solomós que se transformaram no hino dos gregos.

Reconheço-te no gume

terrível da tua espada,

reconheço-te no lume

que vê a terra abraçada.

De ossos gregos arrancada,

de ossos que tem santidade,

e tal como outrora ousada,

salve, salve, ó Liberdade!

A despeito de todas as dificuldades enfrentadas pelos espaços de cultura e 
convívio nesta pandemia que toma o mundo desde 2020, a Areté soube reinventar-se 
na dificuldade, de modo a não só manter-se ativa, mas até mesmo crescer. E como 
instituição da sociedade civil brasileira, de estrutura coletiva e democrática, ela segue 
em busca de sustentabilidade material e pluralidade cultural, metas que, na sua 
humilde e mais nobre esfera de pensamento e ação, não expressam senão um ideal 
vindo do Egeu: “Salve, salve, ó Liberdade!”.

Σε αυτά τα 10 χρόνια της ιστορίας μας, δεν έλειψαν εορταστικές εκδηλώσεις αλλά και 

στιγμές κριτικής περισυλλογής αναφορικά με τις διάφορες ιστορικές περιόδους του ελληνικού 

λαού, εν γένει, και του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους. Ως παράδειγμα αναφέρουμε την 

εορταστική εκδήλωση το 2019, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας, 

όταν διοργανώσαμε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με ομιλία του νυν Γενικού Προξένου 

Στυλιανού Χουρμουζιάδη. Στην ίδια εκδήλωση, άλλωστε, απαγγέλθηκαν σε ποιητική μετάφραση, 

οι στίχοι του Διονυσίου Σολωμού που αποτέλεσαν τον εθνικό ύμνο των Ελλήνων.

Σε γνωρίζω από την κόψη

του σπαθιού την τρομερή,

σε γνωρίζω από την όψη

που με βια μετράει τη γη.

Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη

των Ελλήνων τα ιερά,

και σαν πρώτα ανδρειωμένη,

χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Παρά τις πολλές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι χώροι πολιτισμού και κοινωνικής 

συνύπαρξης κατά την πανδημία που πλήττει τον κόσμο από το 2020, το Αρετή κατόρθωσε 

να επαναπροσδιοριστεί μέσα στις δυσχέρειες, κατά τρόπον ώστε όχι μόνον να διατηρήσει τις 

δραστηριότητές του, αλλά και να τις διευρύνει. Και ως θεσμός της κοινωνίας των πολιτών της 

Βραζιλίας, με συλλογική και δημοκρατική δομή, το Κέντρο μας εξακολουθεί να αναζητεί την 

υλική βιωσιμότητα και τον πολιτισμικό πλουραλισμό, στόχους που, μέσα από το ταπεινό αλλά 

ευγενές πεδίο  σκέψης και δράσης του, δεν εκφράζει τίποτα άλλο από ένα ιδεώδες που μάς 

έρχεται από το Αιγαίο: «Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!».
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COLETIVIDADE HELÊNICA DE SÃO PAULO: 
LEGADO ANCESTRAL

Diretoria Executiva 
Coletividade Helênica de São Paulo

“E os homens avançando à força de coragem e à força de sonho”1 

odysseas elytis

As celebrações dos 200 anos de Independência da Grécia revestem-se de um significado 
especial para nós da comunidade grega em São Paulo e, provavelmente, para todos 
os gregos da diáspora. A mobilização de pessoas em torno de um ideal, movidas 
por coragem e pelo sonho de liberdade no século xix, foi e continua sendo fonte 
de inspiração a todos que cultuam os ideais de união, solidariedade e fraternidade, 
princípios que inspiraram a fundação da Coletividade Helênica de São Paulo. 

Um dia, eu disse: de vez em quando, vamos nos reunir, conhecer uns aos outros, 

fazer amizade, porque pela situação mundial está parecendo que vai aparecer 

muitos gregos por aqui. Era por volta de 1936-37. A guerra arrebentou em 39. Olha, 

disseram, que boa ideia. Vamos fazer uma sociedade para proteger, se alguém 

precisar. Preparar para o futuro. Vai ser útil para a colônia.

abrão nasser – 1º presidente da coletividade grega de são paulo

Por feliz coincidência ou destino, a fundação da nossa instituição ocorreu 
num pequeno salão que existia no fundo da Igreja Ortodoxa Síria, localizada na 
antiga rua: Itobi, hoje Basílio Jafet, na famosa região da “25 de Março”, data oficial da 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ:  
ΑΡΧΑΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Διοικητικό Συμβούλιο  
Ελληνική Κοινότητα Αγίου Παύλου

«Και οι άνθρωποι προχωρώντας με τη δύναμη του θάρρους και με τη δύναμη του ονείρου»1

οδυσσεασ ελυτησ

Οι εορτασμοί των 200 ετών της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας εκλαμβάνουν ιδιαίτερο χαρακτήρα 

για εμάς, την Ελληνική Κοινότητα του Αγίου Παύλου και, πιθανόν, για όλους τους Έλληνες της 

διασποράς. Η κινητοποίηση ανθρώπων γύρω από ένα ιδεώδες, εκκινώντας από το θάρρος και 

το όνειρο για ελευθερία κατά τον 19ο αιώνα, ήταν και εξακολουθεί να είναι πηγή έμπνευσης για 

όλους εκείνους που καλλιεργούν τα ιδανικά της ενότητας, της αλληλεγγύης και της αδελφοσύνης, 

αρχές που ενέπνευσαν τη δημιουργία της Ελληνικής Κοινότητας Αγίου Παύλου.

Μια μέρα είπα μέσα μου: θα μαζευόμαστε καμιά φορά, να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον, 

να κάνουμε παρέα, γιατί με βάση την παγκόσμια συγκυρία φαίνεται πως θα ξεπροβάλουν 

πολλοί Έλληνες εδώ. Ήταν γύρω στο 1936-1937. Ο πόλεμος ξέσπασε το 1939. Για δες, 

είπαν, καλή ιδέα. Ας κάνουμε μια ένωση για να μπορούμε να προστατεύσουμε κανέναν, αν 

χρειαστεί. Να ετοιμαστούμε για το μέλλον. Θα είναι χρήσιμο για την κοινότητα. 

αβρααμ νασερ – 1οσ προεδροσ τησ ελληνικησ κοινοτητασ αγιου παυλου

Κατά ευτυχή σύμπτωση ή πεπρωμένο, η ίδρυση του θεσμού μας έλαβε χώρα σε ένα μικρό 

σαλόνι που υπήρχε στο βάθος της Συρο-Ορθόδοξης Εκκλησίας, που βρισκόταν στην παλιά οδό 

Ιτόμπι, σήμερα καλούμενη Μπαζίλιο Ζάφετ, στη φημισμένη περιοχή της οδού «25ης Μαρτίου» 
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Independência da Grécia. Corria o ano de 1937, quando um grupo de imigrantes gregos 
se reuniu e, depois de muitas conversas e discussões, decidiu fundar a originalmente 
Coletividade Grega de São Paulo. Eram pouco mais de 100 pessoas e o calendário 
marcava 14 de março.

Por essa época, em terras paulistanas, a maioria das famílias imigrantes gregas 
era originária da Ásia Menor, além de uns poucos vindos das Ilhas de Rodes e Creta. 
A Embaixada da Grécia tinha sede em Buenos Aires e a representação diplomática 
em São Paulo se fazia através do cônsul honorário Dr. Victor da Silva Freire, um 
brasileiro fileleno, nascido em Pernambuco.

Da iniciativa de uns poucos e corajosos compatriotas até os dias de hoje, 85 anos 
se passaram. Ao longo de sua existência, a Coletividade Helênica de São Paulo passou 
por várias etapas, sendo mantida sempre pela contribuição e trabalho voluntário de 
inúmeras pessoas, cuja motivação maior sempre foi manter acesa a chama da união, 
da solidariedade e das raízes, buscando preencher o vácuo que a emigração provoca. 

O terreno doado em 1955 por Petros Papazanakis, imigrante cretense e um dos 
fundadores da Coletividade, deu início à colaboração de muitas pessoas para que a 
construção da sede da entidade e da igreja fosse possível. Localizada no tradicional 
bairro do Brás, desde o final da década de 50, se transformou no principal ponto de 
referência do grande fluxo de imigrantes gregos, que aqui vieram após a ii Guerra 
Mundial.   

Nossas principais atividades giram entorno do cultivo das tradições religiosas 
e populares; celebrações das datas nacionais; ensino da língua grega e das danças 
tradicionais e populares; atendimento aos necessitados, com um trabalho imenso da 
Liga das Senhoras Gregas; divulgação da cultura helênica; e da integração cultural 
com a sociedade brasileira, que acolheu tantos povos e culturas. 

Paralelamente, há o empenho em construir pontes entre as diversas 
comunidades gregas existentes no território nacional e na América Latina, assim 
como fortalecer o vínculo entre o Brasil e a Grécia. Nesse sentido, com o apoio e 
incentivo do embaixador em meados de 2018 começou o processo de reativação da 
Federação das Comunidades Helênicas do Brasil, instituição fundada em 1988, que 
hoje conta com a participação das Comunidades Gregas de Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul, Goiás, Santos, São Paulo, Brasília e Santa Catarina.

του Αγίου Παύλου, επίσημη ημερομηνία εορτασμού της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Ήταν κατά 

τη διάρκεια του 1937, όταν μια ομάδα Ελλήνων μεταναστών συγκεντρώθηκε και, μετά από 

πολλές κουβέντες και καβγάδες,  αποφάσισε να ιδρύσει την αρχική Ελληνική Κοινότητα Αγίου 

Παύλου. Ήταν λίγο περισσότεροι από 100 άνθρωποι και η ημέρα ήταν 14 Μαρτίου. 

Εκείνη την εποχή στη γη του Αγίου Παύλου η πλειονότητα των ελληνικών οικογενειών 

ήταν μικρασιατικής καταγωγής, με εξαίρεση λίγους που είχαν έρθει από τη Ρόδο και την Κρήτη. 

Η Πρεσβεία της Ελλάδας έδρευε στο Μπουένος Άιρες και η διπλωματική εκπροσώπηση στον 

Άγιο Παύλο γινόταν από τον επίτιμο πρόξενο Δρα. Βίκτορ ντα Σίλβα Φρέιρε, έναν φιλέλληνα 

Βραζιλιάνο, γεννημένο στην Πολιτεία του Περναμπούκο. 

Από εκείνη την πρωτοβουλία των λίγων και θαρραλέων έως σήμερα πέρασαν 85 χρόνια. 

Στη διάρκεια της ύπαρξής της, η Ελληνική Κοινότητα Αγίου Παύλου πέρασε από πολλά στάδια, 

συντηρούμενη πάντα μέσα από τις συνεισφορές και την εθελοντική εργασία αναρίθμητων 

ατόμων, των οποίων το μεγαλύτερο κίνητρό τους ήταν πάντοτε να διατηρήσουν ζωντανή τη 

φλόγα της ενότητας, της αλληλεγγύης και της ελληνικής ρίζας, προσπαθώντας να γεμίσουν το 

κενό που η μετανάστευση προκαλεί. 

Το οικόπεδο που δώρησε το 1955 ο Πέτρος Παπαζανάκης, μετανάστης από την Κρήτη 

και από τους ιδρυτές της Κοινότητας, ήταν η αρχή της συνεργασίας πολλών ανθρώπων για να 

γίνει δυνατό να χτιστεί η έδρα της Κοινότητας και η Εκκλησία. Βρισκόμενο στη παραδοσιακή 

συνοικία του Μπρας, από το τέλος της δεκαετίας του 1950, κατέστη το κύριο σημείο αναφοράς 

της μεγάλης ροής Ελλήνων μεταναστών που ήρθαν εδώ μετά το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Οι κύριες δραστηριότητές μας αφορούν στην καλλιέργεια των θρησκευτικών και λαϊκών 

παραδόσεών μας, τον εορτασμό των εθνικών επετείων, τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και 

των παραδοσιακών χορών, την κάλυψη αναγκών εκείνων που χρήζουν βοήθειας, με το τεράστιο 

έργο του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών, τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και την πολιτιστική 

ενσωμάτωση στη βραζιλιανική κοινωνία που υποδέχτηκε τόσους λαούς και κουλτούρες.

Παράλληλα, η Κοινότητα έχει ως καθήκον τη δημιουργία γεφυρών ανάμεσα σε όλες 

τις ελληνικές κοινότητες στη Βραζιλία και τη Λατινική Αμερική, καθώς και την ενίσχυση των 

δεσμών μεταξύ Βραζιλίας και Ελλάδας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, με πρωτοβουλία του 

πρώην Πρέσβη της Ελλάδας, κ. Ιωάννη Πεδιώτη, στα μέσα του 2018, άρχισε η διαδικασία της 

ανασύστασης της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Βραζιλίας, θεσμού που είχε ιδυρθεί 

το 1988, και που σήμερα αριθμεί ως μέλη της τις ελληνικές κοινότητες των Πολιτειών Μίνας 

Ζεράις, Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, Γκοϊάς, Σάντα Καταρίνα, καθώς και των πόλεων Αγίου Παύλου, 

Σάντος και Μπραζίλια.
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O espírito comunitário e fraterno tem norteado as ações da Coletividade, 
buscando honrar as gerações que nos antecederam e o trabalho realizado por outras 
mãos em outros tempos. As celebrações do Bicentenário da Independência da Grécia 
dão a oportunidade de resgatar a história, estreitar os laços entre os dos países e 
oferecer aos descendentes dos imigrantes gregos no Brasil o legado ancestral. 
Entendemos que revisitar os feitos históricos e heroicos à luz do hoje é, para todos 
os povos, o fio que tece o futuro.

nota

1  nota do revisor da língua grega: não foi possível verificar a frase, 
por se tratar de uma tradução indireta do português.

Το πνεύμα κοινότητας και αδελφοσύνης ήταν πάντοτε η πυξίδα των δράσεων της 

Κοινότητας, επιδιώκοντας να τιμήσουμε τις γενιές που προηγήθηκαν και τη δουλειά που έκαναν 

άλλα χέρια σε άλλες εποχές. Οι εορτασμοί των 200 χρόνων της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας 

έδωσαν την ευκαιρία να ανατρέξουμε στην ιστορία μας, να συσφίξουμε τους δεσμούς μεταξύ 

των δύο χωρών και να παραδώσουμε στους απογόνους των Ελλήνων μεταναστών στη Βραζιλία 

αυτήν την αρχαία κληρονομιά. Θεωρούμε ότι η επαναπρόσληψη των ιστορικών και ηρωικών 

γεγονότων υπό το φως του σήμερα αποτελεί, για όλους τους λαούς, το νήμα με το οποίο 

υφαίνεται το μέλλον τους. 

σημειωση

1  σημειωση του επιμελητη τησ ελληνικησ γλωσσασ: δεν κατέστη δυνατή η 

εξακρίβωση της φράσης, εξ ου και πρόκειται για έμμεση μετάφραση από τα πορτογαλικά.



Σχετικά με τους επιμελητές

Sobre os organizadores



ο στελιοσ χουρμουζιαδησ γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Είναι διπλωμάτης καριέρας. 
Εισήλθε στη Διπλωματική Υπηρεσία το 2001 και έκτοτε έχει υπηρετήσει, πέρα από την Αθήνα, 
στην Πρεσβεία Βερολίνου, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ (Βρυξέλλες) και ως 
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στον Άγιο Παύλο. Μιλάει επτά ξένες γλώσσες. Έχει πτυχία Ιταλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (2005), Νομικής Σχολής από το Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (1997) και κλασικού πιάνου και μουσικής από το Ελληνικό Ωδείο 
Αθηνών (1994). Είναι υποψήφιος διδάκτορας μεταφρασεολογίας στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της 
Λουβαίνης, με ειδικότερα γνωστικά αντικείμενα την Ιστορία της Μετάφρασης και τους Δρώντες 
περί τη Μετάφραση. Παράλληλα, έχει αναπτύξει ευρύ μεταφραστικό έργο (λογοτεχνικά και 
τεχνικά κείμενα) από τα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά και πορτογαλικά προς τα ελληνικά. 
Έχει εκδώσει μία ποιητική συλλογή (Βερολίνο-Βρυξέλλες, 2017, Εκδόσεις Περισπωμένη), ενώ 
άρθρα, ομιλίες και ποιήματά του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά και λογοτεχνικά περιοδικά, 
καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους, της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

stelios hourmouziadis nasceu em Atenas em 1973. É diplomata de carreira. Ingressou no 
Serviço Diplomático em 2001 e, desde então, atuou, além de Atenas, na Embaixada da Grécia 
em Berlim, na Representação Permanente da Grécia junto da União Europeia (Bruxelas) e 
como Cônsul Geral da Grécia em São Paulo. Fala sete línguas estrangeiras. É formado em 
Língua e Literatura Italianas pela Universidade Aristóteles de Tessaloniko (2005), em Direito 
pela Universidade de Atenas (1997) e em piano e música clássica pelo Conservatório Helênico 
de Atenas (1994). É doutorando em Estudos de Tradução pela Universidade Católica de 
Leuven (KU Leuven), tendo como foco de interesse a História da Tradução e a Translation 
Agency. Paralelamente, desenvolveu uma ampla gama de trabalhos como tradutor (textos 
literários e técnicos) das línguas inglesa, francesa, espanhola, italiana e portuguesa para o 
grego. Publicou uma coletânea de poemas (Berlim-Bruxelas, 2017, Editora Perispomeni), e 
possui artigos, palestras e poemas publicados em revistas académicas e literárias, bem como 
em sites da internet, na Grécia e no exterior.

φωτογραφια / fotografia: © tolis tatolas



ζιζελ μαρκεσ καμαρα Αποφοίτησε από το Τμήμα  Ιστορίας του  Καθολικού Πανεπιστημίου  του 
Ρίο ντε Ζανέιρο (puc-rio), το  2002, όπου και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην 
Ιστορία,  το 2005, και εκπόνησε διδακτορική διατριβή, 2018. Το 2011, ολοκλήρωσε έναν δεύτερο 
κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών στο ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο Φλουμινένσε, στην Κοινωνική 
Ιστορία με ειδίκευση στην Αρχαία Ιστορία. Το 2022 ειδικεύτηκε στη Μεθοδολογία διδασκαλίας 
της πορτογαλικής σε αλλοδαπούς (Unyleya). Δίδαξε στο Τμήμα Ιστορίας του puc-rio, στο Τμήμα 
Ανθρωπιστικών Επιστημών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Ρίο 
ντε Ζανέιρο  (ffp / uerj) και στα μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Σάο Μπέντο του Ρίο 
ντε Ζανέιρο. Πέρα από τη διδασκαλία στην ανώτερη εκπαίδευση από το 2006, αποτέλεσε μέλος 
των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιι στο Σχολείο του Σάο Μπέντο – ΡνΖ. 
Σήμερα, πέρα από την έρευνά της, διδάσκει σε τμήματα ειδίκευσης των Σπουδών της Αρχαιότητας 
(nea / uerj), όπου επίσης δίδαξε για πολλά χρόνια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχαίας και 
Μεσαιωνικής Ιστορίας (ceham / uerj). Εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα με τίτλο «Το αφήγημα 
των νεαρών σύγχρονων κρατών στο πλαίσιο της τροπικής και νεοελληνικής Belle Époque: 
οι πολιτιστικές επαφές μεταξύ Βραζιλίας και Ελλάδας την εποχή του Δον Πέντρο του 2ου» σε 
συνεργασία του Ινστιτούτου Φιλολογίας – Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Φιλολογίας του uerj και 
του Τμήματος Ελληνικής Λογοτεχνίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην Ελλάδα. 
Το 2015 ίδρυσε την  Aletheia Cultural, επιχείρηση που αποσκοπεί στη διάδοση της γνώσης μέσω 
ταξιδίων, εκδηλώσεων και έκδοσης βιβλίων. 

giselle marques camara graduou-se em História pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (puc-rio), em 2002, onde também titulou-se Mestra em História, no ano de 
2005, e Doutora, no ano de 2018. Concluiu em 2011, um segundo mestrado pela Universidade 
Federal Fluminense, em História Social na área de História Antiga. Em 2022, especializou-se em 
Metodologia do Ensino de Português para Estrangeiros (Unyleya). Lecionou no Departamento 
de História da puc-rio, no Departamento de Ciências Humanas da Faculdade de Formação 
de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ffp / uerj) e na Pós-graduação  
Lato sensu da Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro. Além de lecionar no Ensino Superior 
desde 2006, constituiu por 10 anos o corpo docente do Ensino Fundamental ii do Colégio de São 
Bento –  rj. Atualmente, além de pesquisadora, oferece cursos de extensão no Núcleo de Estudos 
de Antiguidade (nea / uerj) onde também ministrou por muitos anos disciplinas no Programa 
de Pós-Graduação Lato sensu em História Antiga e Medieval (ceham / uerj). Realiza a pesquisa 
de Pós-doutorado intitulada “Narrar as jovens nações Modernas no contexto da Belle Époque 
tropical e neo-helênica: os contatos culturais entre Brasil e Grécia à época de D. Pedro ii” pelo 
Instituto de Letras – Programa de Pós-Graduação em Letras da uerj com o apoio institucional 
do Departamento de Literatura Grega da Universidade Demócrito da Trácia, na Grécia. Fundou a 
Aletheia Cultural em 2015, empresa que tem como propósito difundir o conhecimento por meio 
da realização de viagens, de eventos e da publicação de livros.

φωτογραφια / fotografia: © vassilis germanis



Σχετικά με τους συγγραφείς 

Sobre os autores



λευτερησ βενιαδησ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977 και μεγάλωσε στη Χίο από όπου και κατάγεται, είναι γιός του 

Ζωγράφου Κύριλλου Βενιάδη (1936-1995) και της μουσικού Νίκης Βενιάδη. Σπούδασε υποκριτική 

στην Ανώτερη Δραματική Σχολή Βεάκη και πιάνο, βιολί και ανώτερα θεωρητικά στην Αθήνα. Ως 

πρωτοεμφανιζόμενος ηθοποιός επιλέχθηκε μετά από ακρόαση από τον σκηνοθέτη και ακαδημαϊκό 

Σπύρο Α. Ευαγγελάτο και πρωταγωνίστησε για περίπου δύο χρόνια στο γνωστό “Αμφιθέατρό” του. 

Με υποτροφία του Παγχιακού Ιδρύματος «Ιωάννου Δ. Πατέρα» συνέχισε τις σπουδές του στη 

σύνθεση στο Πανεπιστήμιο των Τεχνών του Βερολίνου – (UdK Berlin), από όπου έλαβε το Δίπλωμά 

του στη Σύνθεση με άριστα και τον καλύτερο βαθμό που μπορεί να δοθεί από το Πανεπιστήμιο – 

και συνέχισε στην Aνώτατη Μουσική Ακαδημία της Δρέσδης Carl Maria von Weber (HfM Dresden), 

απ’ όπου τελείωσε το “Master στη Σύνθεση με Θεωρητική Εμβάθυνση” με άριστα. Είναι υποψήφιος 

διδάκτορας στη Σύνθεση στο τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στη Γερμανία 

διακρίθηκε με υποτροφίες και βραβεία. Τα έργα του παίζονται σε διεθνή φεστιβάλ του εξωτερικού 

και στην Ελλάδα όπως: New Talents Cologne Biennale; Mέγαρο Μουσικής Αθηνών, Φεστιβάλ Αθηνών 

και Επιδαύρου, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Ιδρύματος Ωνάση, Deutsche Oper Berlin; Biennale 

Σύγχρονου Μουσικού Θεάτρου του Μονάχου, Φεστιβάλ Σύγχρονου Μουσικού Θεάτρου στο Tyrol, 

της Αυστρίας, Ruhrtriennale, Konzerthaus του Βερολίνου κ.α. Είναι συνιδρυτής και καλλιεχνικός 

διευθυντής του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου που ξεκίνησε το 2017 (www.chiosmusicfestival.gr). Ζεί 

και εργάζεται μεταξύ Χίου, Αθήνας και Βερολίνου αναζητώντας νέες μορφές έκφρασης και εξέλιξης 

του σύγχρονου μουσικού θεάτρου. (www.veniadis.com)

Φωτογραφία @ Andonis Logothetis



μανο βλαντιμιρ

Γεννήθηκα στη Βραζιλία το 2002 και είμαι διαποτισμένος από όλες εκείνες τις εγγενείς αντιθέσεις 

του μέσου Βραζιλιάνου, που έχει ηθικές ενστάσεις με το σύνολο στο οποίο ανήκει δίχως, ωστόσο, 

να καταφέρνει να αποφύγει την επανάληψη ορισμένων από τα χειρότερα στερεότυπά του.  

Με διακρίνει ένα μείγμα υπερηφάνειας για τις δυνατότητές μας και στίγματος για τις επιλογές μας. 

Σπουδάζω Design στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Ρίο ντε Ζανέιρο. Φιλοδοξώ να χρησιμοποιήσω 

τα σχέδιά μου για να διηγηθώ ιστορίες που να ξυπνούν στους Βραζιλιάνους το ενδιαφέρον για το 

ίδιο τους το παρελθόν, αποσκοπώντας, έστω και σε μικρή κλίμακα, στην ανάδειξη της ιστορίας 

μας και στη δημιουργία μιας εθνικής βραζιλιανικής ταυτότητας. 

mano wladimir

Nascido no Brasil 2002 e atravessado por todas as contradições inerentes ao brasileiro médio, 

que tem ressalvas morais com o coletivo ao qual pertence, mas não consegue evitar de repetir 

alguns dos seus piores padrões. Tenho uma mistura de orgulho do nosso potencial e estigma 

por nossas escolhas. Estudo Design na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

Sonho em usar meus desenhos para contar histórias que despertem nos brasileiros o interesse 

pelo próprio passado, a fim de contribuir, ainda que em pequena escala, para a valorização de 

nossa história e para a construção de uma identidade nacional brasileira.

lefteris veniadis

Nascido em Atenas em 1977 e criado em Chios, é filho do pintor Kyrillos Veniadis (1936-1995) 

e da musicista Niki Veniadis. Estudou atuação na Escola Superior de Teatro de Veaki e piano, 

violino e teoria avançada em Atenas. Como ator estreante, foi selecionado após uma audição 

pelo diretor e acadêmico Spyros A. Evaggelatos e estrelou por cerca de dois anos em seu 

conhecido “Anfiteatro”. Com uma bolsa de estudos da “Fundação Ioannou D. Patera”, continuou 

seus estudos sobre composição na Universidade das Artes de Berlim (UdK Berlin) – onde 

recebeu seu Diploma em Composição com honras e com a melhor nota que pode ser atribuída 

pela Universidade – e continuou na Academia de Música Carl Maria von Weber Dresden (HfM 

Dresden), onde terminou, com honras, seu “Mestrado em Composição com Aprofundamento 

Teórico”. É doutorando em Composição no Departamento de Estudos Musicais da Universidade 

Jônica. Na Alemanha, recebeu bolsas de estudo e prêmios. Suas obras são apresentadas 

em festivais internacionais no exterior e na Grécia, tais como: na Biennale New Talents, em 

Colônia; no Salão de Concertos de Atenas; nos Festivais de Atenas e Epidaurus; no Centro 

Cultural Onassis; no Deutsche Oper Berlin, na Bienal de Teatro de Música Contemporânea em 

Munique; no Festival de Teatro de Música Contemporânea em Tirol, Áustria; no Ruhrtriennale; 

na Konzerthaus Berlin etc.  É cofundador e diretor artístico do Festival de Música de Chios, que 

começou em 2017 (www.chiosmusicfestival.gr). Vive e trabalha entre Chios, Atenas e Berlim 

em busca de novas formas de expressão e desenvolvimento do teatro musical contemporâneo. 

(www.veniadis.com). Fotografia @ Andonis Logothetis.



ευριπιδησ γαραντουδησ 

Ο Ευριπίδης Γαραντούδης είναι καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επίσης είναι διευθυντής του περιοδικού της 

Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας Σύγκριση: <https://ejournals.

epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi> 

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στη μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας, 

ιδίως της ποίησης, του 19ου και του 20ού αιώνα και εντοπίζονται στους κλάδους της μετρικής, 

της ιστορίας της λογοτεχνίας και της ερμηνείας των λογοτεχνικών κειμένων. Για το ερευνητικό 

έργο και τα δημοσιεύματά του, βλ.: <http://www.phil.uoa.gr/tomeis/tomeas-neoellhn-filologias/

melh-dep-mnef-biografika/euripidis_garantoudis.html> 

Βιογραφικό Σημείωμα: <http://uoa.academia.edu/EvripidisGarantoudis>

evripidis garantoudis

Evripidis Garantoudis é professor de Literatura Grega Moderna no Departamento de Filologia 

da Universidade Nacional Kapodistriana de Atenas. Ele também dirige a revista da Ελληνικής 

Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας / “Sociedade Helênica de Literatura Geral e 

Comparada”, Sygkrisi: <https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi> 

Seus interesses de pesquisa concentram-se no estudo da literatura grega moderna, especialmente 

da poesia dos séculos xix e xx nos campos da métrica, da história literária e da interpretação de 

textos literários. Para seu trabalho de pesquisa e publicações, conferir: <http://www.phil.uoa.

gr/tomeis/tomeas-neoellhn-filologias/melh-dep-mnef-biografika/euripidis_garantoudis.html> 

cv: <http://uoa.academia.edu/EvripidisGarantoudis>

ελπιδα κ. βογλη

Η Ελπίδα Βόγλη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας της Σύγχρονης ΕΛλάδας (Σχολή 

Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης). Τα ερευνητικά της 

ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ζητήματα ιθαγένειας, εθνικής ταυτότητας και φύλου, διασποράς, 

μετανάστευσης, οικοδόμησης εθνών και κρατών. Ανάμεσα στις περιοχές ενδιαφέροντός της 

ξεχωρίζει η Πολιτική και Κοινωνική Ιστορία με έμφαση στην Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης.

Βιογραφικά Σημειώματα: <https://www.he.duth.gr/el/staff/elpida-vogli και https://duth.

academia.edu/ElpidaVogli> 

elpida k. vogli

Elpida Vogli é Professora Associada de História da Grécia Moderna (Escola de Estudos Clássicos 

e Humanidades da Universidade Demócrito da Trácia). Seus interesses de pesquisa envolvem 

questões de cidadania, identidade nacional e de gênero, diáspora, migração, construção de 

nações e estados. Dentre suas áreas de interesse destacam-se: História Política e Social, com 

ênfase na História da Revolução Grega.

cv: <https://www.he.duth.gr/el/staff/elpida-vogli e https://duth.academia.edu/ElpidaVogli>



agathi georgiadou

Agathi Georgiadou é doutora em Literatura pela King’s College, Universidade de Londres, 

escritora e crítica literária. Trabalhou como Especialista no Departamento de Literatura 

da Universidade de Creta e como membro da Equipe de Literatura do Centro de Pesquisa 

Educacional, onde criou os Βιβλία Αξιολόγησης / “Livros de Avaliação” para cursos de literatura. 

De 2003 a 2006, foi responsável pelo Instituto Pedagógico da Grécia pela Língua e Literatura das 

classes do Liceu e pelos novos manuais de ensino para cursos de literatura no Ensino Médio. Foi 

co-autora dos livros para professores contendo textos sobre a Literatura Grega Moderna para 

a primeira, segunda e terceira séries. Atuou durante sete anos como Conselheira Escolar de 

Literatura. Suas atividades científicas incluem conferências e oficinas científicas, assim como 

seminários e oficinas na Grécia, Chipre e no exterior, sobre temas relacionados ao ensino e 

avaliação da Língua e Literatura Gregas Modernas. Seu trabalho autoral inclui apresentações e 

resenhas de livros, artigos científicos e manuais pedagógicos, tanto pessoais quanto coletivos, 

em Literaturas Grega Antiga, Grega Moderna e Europeia, a saber: Διαβάζοντας Κική Δημουλά 

/ “Leitura de Kiki Dimoula” (2001); Λογοτεχνικές Διαδρομές / “Rotas Literárias” (2005); Ιδανικές 

φωνές κι αγαπημένες / “Vozes ideais e favoritos” (2006); Η Ποιητική Περιπέτεια / “A Aventura 

Poética” (2006); Η Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α΄ Λυκείου / “A Nova Literatura Grega para a Primeira 

Série” (2014); Ναζισμός. Το ολοκαύτωμα των ιδεών / “Nazismo. O holocausto das ideias” (2017); 

Διδακτική της Λογοτεχνίας / “Ensino de Literatura” (2017); Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας 

/ “Ensino de Língua Grega Moderna” (2017); Διδάσκοντας κι εμπνέοντας εφήβους / “Ensinar 

e Inspirar Adolescentes” (2018); Ηλίας Γκρής / “Elias Gris” (2019); Προσεγγίζοντας το αδίδακτο 

λογοτεχνικό κείμενο / “Aproximando-se do texto literário cru” (2020); etc. É administradora de 

um site educacional (agathi.pbworks.com) que totaliza cerca de 2000 filólogos de toda a Grécia.

αγαθη γεωργιαδου

Η Αγάθη Γεωργιάδου είναι Διδάκτωρ φιλολογίας του King’s College του Πανεπιστημίου του 

Λονδίνου, συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας. Εργάστηκε ως Ειδική Επιστήμων στο τμήμα 

Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και ως μέλος της Ομάδας Λογοτεχνίας του Κέντρου 

Εκπαιδευτικής Έρευνας, που δημιούργησε τα Βιβλία Αξιολόγησης για τα φιλολογικά μαθήματα. 

Από το 2003 ως το 2006 ήταν υπεύθυνη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τη Γλώσσα και τη 

Λογοτεχνία Λυκείου καθώς και για τα νέα διδακτικά εγχειρίδια Γυμνασίου για τα φιλολογικά 

μαθήματα. Συνέγραψε με άλλους τα Βιβλία Καθηγητή για τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

α΄, β΄ και γ΄ Λυκείου. Υπηρέτησε για επτά χρόνια ως Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων. Στην 

επιστημονική της δραστηριότητα περιλαμβάνονται επιστημονικά Συνέδρια και Ημερίδες καθώς 

και σεμινάρια και εργαστήρια στην Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό, με θέματα που αφορούν  τη 

διδασκαλία και αξιολόγηση της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Στο συγγραφικό της 

έργο περιλαμβάνονται βιβλιοπαρουσιάσεις και κριτικές, επιστημονικά άρθρα και εκπαιδευτικά 

βιβλία, προσωπικά και συλλογικά, στην Αρχαία,  Νεοελληνική και Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, όπως: 

Διαβάζοντας Κική Δημουλά (2001); Λογοτεχνικές Διαδρομές (2005); Ιδανικές φωνές κι αγαπημένες, 

(2006); Η Ποιητική Περιπέτεια (2006); Η Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α΄ Λυκείου (2014); Ναζισμός. 

Το ολοκαύτωμα των ιδεών (2017); Διδακτική της Λογοτεχνίας (2017); Διδακτική της Νεοελληνικής 

Γλώσσας (2017); Διδάσκοντας κι εμπνέοντας εφήβους (2018); Ηλίας Γκρής (2019); Προσεγγίζοντας 

το αδίδακτο λογοτεχνικό κείμενο (2020) κ.ά. Είναι επίσης διαχειρίστρια σε εκπαιδευτικό ιστότοπο 

(agathi.pbworks.com) που αριθμεί περίπου 2000 φιλολόγους από όλη την Ελλάδα.



paulo gallo de sá

Graduação em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Título de Especialista 

em Ginecologia e Obstetrícia (tego) pela Febrasgo. Residência médica em Ginecologia e 

Obstetrícia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestrado em Ginecologia pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Diretor-médico da Clínica Vida-Centro de Fertilidade 

e especialista em Reprodução Humana Assistida. Professor assistente da disciplina de 

Ginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 

Professor da Pós-Graduação em Endoscopia Ginecológica da Universidade Suprema / Instituto 

Crispi de Cirurgias Minimamente Invasivas. Professor da Pós-Graduação em Reprodução 

Humana Assistida, uma parceria Vida – Centro de Fertilidade e unigranrio. Especialista em 

Reprodução Humana pela febrasgo / amb. Membro da Comissão Nacional Especializada 

em Reprodução Humana da febrasgo. Chefe do Setor de Reprodução Humana do Hospital 

Universitário da uerj. Presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana (sbrh) – 

2021/2022. 

CV: <http://lattes.cnpq.br/2143875393502787>

παουλο γκαλλο ντε σα

Απόφοιτος Ιατρικής από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Ρίο ντε Ζανέιρο. Ειδικότητα στη 

γυναικολογία και μαιευτική (tego) από το ίδρυμα Febrasgo. Πρακτική στη Γυναικολογία και τη 

Μαιευτική στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ρίο ντε Ζανέιρο. Μεταπτυχιακό στη Γυναικολογία 

από το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ρίο ντε Ζανέιρο. Διευθυντής της Κλινικής Ζωής – Κέντρο 

Γονιμότητας και ειδικευμένος στην Υποβοηθούμενη ανθρώπινη αναπαραγωγή. Αναπληρωτής 

καθηγητής Γυναικολογίας στη Σχολή Ιατρικών Επιστημών του Πολιτειακού Πανεπιστημίου 

του Ρίο ντε Ζανέιρο. Καθηγητής στο μεταπτυχιακό τμήμα Γυναικολογικής Ενδοσκοπίας του 

Πανεπιστημίου Σουπρέμα/ Ινστιτούτο Crispi ελαχίστως επεμβατικών χειρουργικών επεμβάσεων. 

Καθηγητής μεταπτυχιακού προγράμματος υποβοηθούμενης ανθρώπινης αναπαραγωγής, 

συνεργασία του Βίντα – Κέντρο Γονιμότητας και του πανεπιστημίου unigranrio. Εξειδικευμένος 

στην ανθρώπινης αναπαραγωγή από την febrasgo / amb. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την 

Ανθρώπινη Αναπαραγωγή της febrasgo. Επικεφαλής του Τμήματος Ανθρώπινης Αναπαραγωγής 

του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του uerj. Πρόεδρος της Βραζιλιανής Εταιρίας Ανθρώπινης 

Αναπαραγωγής (sbrh)  2021/2022. 

Βιογραφικό Σημείωμα:  <http://lattes.cnpq.br/2143875393502787>



κωστασ γουλιαμοσ 

Ο Κώστας Γουλιάμος γεννήθηκε στην Καλαμάτα. Διετέλεσε Πρύτανης του Ευρωπαϊκού 

Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ ερεύνησε και δίδαξε σε πανεπιστήμια του Καναδά για πολλά χρόνια. 

Το 2018 εξελέγη Τακτικό Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών. Το 2021 εξελέγη 

Fellow of the Royal Society of Arts του Λονδίνου. Είναι Επίτιμος Καθηγητής στα πανεπιστήμια 

Lanzhou City University, Wuhan Business University και Επισκέπτης Καθηγητής στο Nanyang 

Normal University της Κίνας. Το 2020 εξελέγη Πρόεδρος του International Research Institute στο 

Hong Kong.

Τοποθετήθηκε Μέλος του Steering Committee for Higher Education & Research (cded) στο 

Council of Europe/Strasbourg/France, κι επίσης Μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής 

Επιτροπής του European Social Survey: ένα σημαντικό ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο που κέρδισε το 

κορυφαίο βραβείο της Ευρώπης Descartes. 

Διετέλεσε Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Ανθρωπιστικών Επιστημών του European Science 

Foundation (esf). Αξιόλογος αριθμός βιβλίων και άρθρων του έχουν εκδοθεί από κορυφαίους 

εκδοτικούς οίκους. Μέρος του έργου του έχει μεταφραστεί σε μια πλειάδα γλωσσών. Δημοσίευσε 

-μεταξύ άλλων- αρκετές ποιητικές συλλογές. Μια εξ αυτών – τα Νευρασθενικά Τοπία – επέλεξε ο 

Μάνος Χατζιδάκις για οπτικοακουστική παρουσίαση στο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικός Αύγουστος 

1981. Το 2018 εκπροσώπησε την Κύπρο στον ευρωπαϊκό θεσμό European Literature Night στο 

Amsterdam, καθώς και στο Cultural Capital of Europe 2018, στο Leeuwarden της Ολλανδίας. Μαζί 

με τον Μίκη Θεοδωράκη συνέγραψε το δοκίμιο Στη Διαλεκτική της Αρμονίας (2018, Gutenberg). 

σιντευ γκαραμπονε

Ο Σίντεϋ Γκαραμπόνε είναι δημοσιογράφος, με μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις. 

Δούλεψε για πολλά χρόνια στις εφημερίδες O Globo, Jornal do Brasil και O Dia. Σήμερα είναι 

αρχισυντάκτης των προγραμμάτων «Segue o Jogo», «Bem, Amigos», «Boleiragem” και «Grande 

Círculo», των καναλιών Globo και Sportv. Έχει, επίσης, διδάξει σε πανεπιστήμια και εκδώσει 

πέντε βιβλία. Κάλυψε προσωπικά τέσσερα μουντιάλ και μία φορά τους ολυμπιακούς αγώνες.

sidney garambone

Sidney Garambone é jornalista e mestre em Relações Internacionais. Trabalhou nos jornais 

O Globo, Jornal do Brasil e O Dia. Hoje é o editor-chefe dos programas “Segue o Jogo”, “Bem, 

Amigos”, “Boleiragem” e “Grande Círculo”, dos canais Globo e Sportv. Ministrou também aulas 

em universidades e tem cinco livros publicados. Cobriu presencialmente quatro Copas do 

Mundo e uma Olimpíada. 



παουλο αμπρααο εσπερ

Γεννήθηκε το 1967 στο Ζακαρεΐ και άρχισε τις σπουδές του στο λυρικό τραγούδι με την Καθηγήτρια 

Κλάουντια Μόκκι το 1984, ενώ την ίδια χρονιά πρωταγωνίστησε στην οπερέτα Νυχτερίδα του Γ. 

Στράους και στην όπερα Διδώ και Αινείας με την Ορχήστρα του Δημοτικού Θεάτρου του Αγίου 

Παύλου. 

Το 1991 ίδρυσε την Cia Ópera São Paulo, με την οποία διοργανώνει όπερες, ρεσιτάλ, κοντσέρτα, 

ομιλίες και που πλέον μετρά πάνω από 1.700 θεάματα σε όλη τη Βραζιλία. Έχει ανεβάσει πάνω από 

40 τίτλους όπερας σε περισσότερα από 300 ρεσιτάλ.

Το 1993 ήταν ο εμπνευστής του Διαγωνισμού Μαρία Κάλλας της Βραζιλίας που πλέον διανύει το 

21ο έτος συνεχούς διοργάνωσης.

Έχει γίνει αποδέκτης διαφόρων διακρίσεων και μεταλλίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για τις 

υπηρεσίες του στον πολιτισμό, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου του επίτιμου δημότη της πόλης 

του.

paulo abrão esper 

Nascido em 1967 na cidade de Jacareí, iniciou seus estudos de canto lírico com a Professora  

Cláudia Mocchi em 1984 e neste mesmo ano realizou sua estreia na opereta O Morcego de J.  

Strauss e na ópera Dido e Aeneas com a Orquestra do Theatro Municipal de São Paulo. 

Criou a Cia Ópera São Paulo em 1991, na qual realiza óperas encenadas, recitais, concertos,  

palestras e já soma mais de 1.700 espetáculos em todo o país. Com destaque para mais de 40  

títulos de ópera em mais de 300 récitas realizadas. 

Em 1993 criou o Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas que está em sua 21ª edição  

consecutiva. 

Recebeu diversas comendas e condecorações nacionais e internacionais pelos serviços  

prestados à cultura, incluindo o título de cidadão benemérito de sua cidade.

kostas gouliámos 

Kostas Gouliámos nasceu em Kalamata. Atuou como Reitor da Universidade Europeia de 

Chipre e pesquisou e lecionou em universidades no Canadá por muitos anos. Em 2018, foi 

eleito Membro Titular da Academia Europeia de Ciências e Artes. Em 2021, foi eleito Fellow da 

Royal Society of Arts em Londres. É professor honorário da Nanyang Normal University da Wuhan 

Business University e Professor Visitante da Universidade Normal de Nanyang, China. Em 2020, 

foi eleito Presidente do Instituto Internacional de Pesquisa em Hong Kong.

Foi nomeado Membro do Comitê Diretor de Ensino Superior e Pesquisa (cded) no Conselho da 

Europa / Estrasburgo / França, e também Membro do Comitê Consultivo Científico da Pesquisa 

Social Europeia: um grande projeto de pesquisa europeu que ganhou o prêmio Descartes de 

mais importante da Europa. 

Ele foi membro do Comitê Permanente de Humanidades da Fundação Europeia da Ciência 

(esf). Um número considerável de seus livros e artigos foi publicado pelas principais editoras. 

Alguns de seus trabalhos foram traduzidos em vários idiomas. Publicou várias coleções de 

poesia, entre outros. Uma delas – Neurasthenic Landscapes – foi selecionada por Manos Hadjidakis 

para uma apresentação audiovisual no Festival Internacional Musikus Augustos 1981. Em 2018, 

ele representou Chipre na Noite Europeia da Literatura em Amsterdã, bem como na Capital 

Cultural da Europa de 2018 em Leeuwarden, na Holanda. Junto com Mikis Theodorakis, foi  

co-autor do ensaio On the Dialectic of Harmony (2018, Gutenberg). 



πηνελοπη καμπακη βουγιουκλη

Η Πηνελόπη Καμπάκη Βουγιουκλή είναι Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και η Πρύτανης της Ανώτατης 

Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι κάτοχος 

πτυχίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού στην 

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, ΗΒ. Η έρευνά της περιλαμβάνει 

Μαθηματικά Μοντέλα LLT, Στρατηγικές Εκμάθησης και Διαλεκτολογία. 

Βιογραφικό Σημείωμα: <https://helit.duth.gr/cv/pekavou/>

penelope kambakis vougiouklis

Penelope Kambakis Vougiouklis é professora de Linguística e atual Decana da Escola Superior 

de Ciências Humanas da Universidade Demócrito da Trácia. Graduada pela Universidade 

Aristóteles de Tessalônica, mestre e doutora em Linguística Aplicada pela Universidade do País 

de Gales, Reino Unido. Seus interesses de pesquisa incluem Modelos Matemáticos em LLT, 

Estratégias de Aprendizagem e Dialectologia.

cv: <https://helit.duth.gr/cv/pekavou/>

αλκιβιαδησ δερβιτσιωτησ

Εισήχθη στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης τον Σεπτέμβριο 1977. 

Αποφοίτησε το 1982. Πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα το 1989. Από το 1990 έως το 1995 ήταν 

Λέκτορας Συνταγματικού Δικαίου. Επίκουρος ΚΑθηγητής από το 1995 έως το 2009. Αναπληρωτής 

Καθηγητής από το 1009 έως το 2020. Από τον Φεβρουάριου του 2021 είναι Καθηγητής Συνταγματικού 

Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

alkiviadis dervitsiotis

Graduou-se na Faculdade de Direito da Universidade de Demócrito da Trácia em setembro de 

1977. Formou-se em 1982. Tornou-se doutor em 1989. Docente de Direito Constitucional de 1990 

a 1995. Professor Auxiliar de 1995 a 2009. Professor Associado de 2009 a 2020. Desde fevereiro de 

2021 é Professor de Direito Constitucional na Faculdade de Direito da Universidade Demócrito 

da Trácia.
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anna karakatsouli

Anna Karakatsouli é uma historiadora com formação na Grécia e na França. Trabalhou na 

unesco (Paris) e na Fundação Alexander S. Onassis. É professora associada no Departamento de 

Estudos Teatrais da Universidade de Atenas, onde ensina “História e Cultura Europeia Moderna 

e Contemporânea”, “História do Colonialismo” e “História do Livro”. É Diretora do Laboratório 

de História do Livro (fhls, ekpa) e trabalha sobre temas relacionados à história intelectual e à 

história da circulação de ideias na Europa nos séculos xix-xx. Dentre seus trabalhos publicados 

incluem-se “Lutadores da Liberdade" e 1821: A Revolução Grega em sua dimensão transnacional 

(Pedio, 2016) e Στη χώρα των βιβλίων: Η εκδοτική ιστορία του Βιβλιοπωλείου της Εστίας, 1885-2010 /  

“Na terra dos livros: a história editorial da Livraria Hestia, 1885-2010” (Εκδόσεις των Συναδέλφων, 

2011). Traduziu e editou vários trabalhos acadêmicos, sendo o mais recente: John B. Thompson, 

/ Os Mercadores da Cultura: a indústria editorial no século XXI (Field, 2016). Foi homenageada 

com o Prêmio Internacional de Excelência pelo The International Journal of the Book (2018) e é 

membro do corpo docente associado da Hellenic Open University. 

αννα καρακατσοyλη

Η Άννα Καρακατσούλη είναι ιστορικός με σπουδές στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Έχει εργασθεί 

στην unesco (Παρίσι) και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάση. Είναι Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου διδάσκει Νεώτερη 

και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία και Πολιτισμό, Ιστορία της Αποικιοκρατίας και Ιστορία του 

Βιβλίου. Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιστορίας του Βιβλίου (φλσ, εκπα) και ασχολείται με 

ζητήματα της ιστορίας της διανόησης και της διακίνησης των ιδεών στον ευρωπαϊκό χώρο κατά 

τους 19ο-20ό αι. Κυκλοφορούν οι μελέτες της «Μαχητές της ελευθερίας» και 1821: Η Ελληνική 

Επανάσταση στη διεθνική της διάσταση (Πεδίο, 2016) και Στη χώρα των βιβλίων: Η εκδοτική ιστορία 

του Βιβλιοπωλείου της Εστίας, 1885-2010 (Εκδόσεις των Συναδέλφων, 2011). Έχει μεταφράσει και 

επιμεληθεί αρκετά επιστημονικά έργα με πιο πρόσφατο το John B. Thompson, Οι Έμποροι της 

κουλτούρας: Η εκδοτική βιομηχανία του εικοστού πρώτου αιώνα (Πεδίο, 2017). Έχει τιμηθεί με το 

International Award for Excellence του The International Journal of the Book (2018) και είναι μέλος 

Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (σεπ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 



γιωργοσ κατρουγκαλοσ

Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου

Βουλευτής συριζα Β1 Τομέα Αθήνας

Web: <katrougalos.gr>

Twitter: @gkatr

george katrougalos

Professor de Direito Público

Membro do Parlamento Helênico pelo Partido syriza

Web: <katrougalos.gr>

Twitter: @gkatr

παναγιωτα καρταλη

Η Παναγιώτα Καρτάλη είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εργάστηκε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από το 

2007 έως το 2017.

Μιλάει αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και πορτογαλικά και είναι εξειδικευμένη στη διδασκαλία 

των νέων ελληνικών ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Από το 2017 διδάσκει ελληνικά στην Ελληνική 

Κοινότητα και στο Τμήμα Μοντέρνων Γλωσσών του  Πανεπιστημίου (USP) του Σάο Πάολο. 

Είναι ιδρύτρια και υπεύθυνη του Εξεταστικού Κέντρου Ελληνομάθειας του Σάο Πάολο, παράρτημα 

του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, από το 2019. 

panagiota kartali 

Panagiota Kartali é licenciada pelo Departamento de Pedagogia da Universidade Demócrito da 

Trácia e pós-graduada pelo Departamento de Sociologia da Universidade de Creta. Trabalhou 

na Educação Fundamental de 2007 a 2017.

Fala inglês, francês, espanhol e português e é especializada no Ensino de Grego Moderno como 

segunda língua ou língua estrangeira. Desde 2017, leciona grego na Coletividade Helênica de 

São Paulo e no Departamento de Letras Modernas da USP.

Desde 2019, é fundadora e gerente do Centro de Exames de Proficiência em Grego em São 

Paulo, uma filial do Centro de Língua Grega.



γιωργοσ κεντρωτησ

Ο Γιώργος Κεντρωτής γεννήθηκε στις 05/05/1958 στους Μολάους Λακωνίας. Σπούδασε Νομικά και 

Πολιτικές Επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε στο 

Διοικητικό Δίκαιο με τον καθηγητή Wilfried Fiedler στο Universität des Saarlandes της ο.δ. της 

Γερμανίας, ανακηρυχθείς Διδάκτωρ Νομικής. Άσκησε επί έτη τη δικηγορία στην Αθήνα και στο 

εξωτερικό.

Το 1994 εξελέγη μέλος του δεπ στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του 

Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου υπηρετεί ανελλιπώς έως και σήμερα. Έχει διδάξει ως προσκεκλημένος 

καθηγητής σε πανεπιστήμια της ημεδαπής, της Γερμανίας και της Ιταλίας. Έχει διατελέσει κατ’ 

επανάληψη πρόεδρος του τξγμδ και μέλος της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι 

κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι τακτικό μέλος 

πολλών διεθνών επιστημονικών εταιρειών. Έχει βραβευθεί για το ποιητικό έργο στην Ελλάδα, την 

Ιταλία και την Ισπανία. Είναι αντεπιστέλλον μέλος της Ισπανοαμερικανικής Ακαδημίας Γραμμάτων 

της Μαδρίτης.

Τα βασικά ερευνητικά του ενδιαφέροντα ανάγονται στη θεωρία και την πράξη της μετάφρασης, 

στη γλωσσοφιλοσοφία, στην αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή παράδοση, στην παγκόσμια λογοτεχνία 

και στην ελληνική γραμματεία με έμφαση στο έργο της Επτανησιακής Σχολής, στον ελληνικό 

υπερρεαλισμό και στη λογοτεχνία από τον Μεσοπόλεμο έως και τις μέρες μας. Μεταφράζει στα 

Νέα Ελληνικά από τα Αρχαία Ελληνικά, τα Λατινικά, τα Γερμανικά, τα Ιταλικά, τα Ισπανικά, τα 

Γαλλικά, τα Αγγλικά, τα Ρωσικά και τα Τσεχικά. Έχει δημοσιεύσει σε μορφή βιβλίου πάνω από 60 

μεταφράσεις, τρία μυθιστορήματα και έξι ποιητικές συλλογές. Είναι τακτικό μέλος του Ολυμπιακού 

Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιώς. 

νικοσ κατσαροσ

Ο Νίκος Κατσαρός γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1962 και είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος από 

το 1984. Έχει εργαστεί σε εφημερίδες, ραδιοφωνικούς σταθμούς και ήταν προϊστάμενος του 

οικονομικού ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού MEGA μέχρι το 2003. Έχει διατελέσει επικεφαλής 

γραφείων τύπου πολλών υπουργών καθώς και τραπεζικών ιδρυμάτων. Επίσης έχει ασχοληθεί με 

την τοπική αυτοδιοίκηση και έχει χρηματίσει Αντινομάρχης Εύβοιας και Αντιδήμαρχος Χαλκίδας. 

Είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών.

nikos katsarós

Nikos Katsarós nasceu em Cálcis (Eubeia) em 1962 e é jornalista profissional desde 1984. 

Trabalhou em jornais, estações de rádio e foi Chefe do Departamento de Reportagem Financeira 

da estação de televisão MEGA até 2003. Chefiou os gabinetes de imprensa de vários ministros 

e instituições bancárias. Também esteve envolvido em atividades políticas e atuou como Vice-

Prefeito de Evia e Vice-Prefeito de Cálcis. É membro da Associação de Editores dos Jornais 

Diários de Atenas.



σπυροσ κιοσσεσ

Ο Δρ. Σπύρος Κιοσσές διδάσκει ελληνική γλώσσα, λογοτεχνία και δημιουργική γραφή στο Τμήμα 

Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει συγγράψει βιβλία και άρθρα για 

την αφηγηματολογία και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, καθώς επίσης για την ποίηση και τη 

μικροδιήγηση. 

Βιογραφικό Σημείωμα: <https://helit.duth.gr/en/author/skiosses/>

spyros kiosses

Spyros Kiosses ensina língua grega, literatura e redação criativa no Departamento de Filologia 

Grega da Universidade Demócrito da Trácia. É autor de livros e artigos sobre narratologia e 

ensino de literatura, bem como de poesia e microficção.

CV: <https://helit.duth.gr/en/author/skiosses/>

giorgos kentrotis

George Kentrotis nasceu em 05/05/1958 em Molaus, Lacônia. Estudou Direito e Ciências Políticas 

na Universidade Nacional Kapodistriana de Atenas. Especializou-se em Direito Administrativo 

com o Professor Wilfried Fiedler na Universität des Saarlandes em o.d. da Alemanha, onde foi 

declarado Doutor em Direito. Exerceu a advocacia durante anos em Atenas e no estrangeiro.

Em 1994, foi eleito membro do corpo docente da Faculdade de Educação da Universidade 

Jônica, onde atua até hoje. Lecionou como professor convidado em universidades da Grécia, 

Alemanha e Itália. Atuou, repetidamente, como presidente do txgmd (“Departamento de 

Línguas Estrangeiras, Tradução e Interpretação”) e membro do Conselho da Universidade 

Jônica. Atualmente, é Reitor da Faculdade de Humanidades da Universidade Jônica. É membro 

regular de muitas sociedades científicas internacionais. Foi premiado por seu trabalho poético 

na Grécia, Itália e Espanha. É membro correspondente da Academia Hispano-Americana de 

Letras de Madri.

Seus principais interesses de pesquisa são na Teoria e Prática da Tradução, Filosofia Linguística, 

Tradição Grega e Romana Antiga, Literatura Mundial e Literatura Grega com ênfase no 

trabalho da “Escola Heptanese” (Επτανησιακής Σχολής), Surrealismo Grego e Literatura da Idade 

Média até nossos dias. Traduz para o grego moderno do grego antigo, latim, alemão, italiano, 

espanhol, francês, inglês, russo e tcheco. Publicou mais de 60 traduções, três romances e seis 

coleções de poesia em forma de livro. Ele é um membro regular da Associação de Adeptos 

Olímpicos do Pireu. 



αντωνησ κλαψησ

Ο Αντώνης Κλάψης είναι επίκουρος καθηγητής Διπλωματίας και Διεθνούς Οργάνωσης στο 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι 

επιστημονικός συντονιστής του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας και 

Διακυβέρνησης του ίδιου Τμήματος. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιδρύματος της 

Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, καθώς και του Επιστημονικού 

Συμβουλίου του Wilfried Martens Centre for European Studies. Είναι συγγραφέας δέκα βιβλίων, 

έχει επιμεληθεί έξι συλλογικούς τόμους και έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα άρθρα σε επιστημονικά 

περιοδικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ορισμένα από τα πιο πρόσφατα έργα του είναι τα εξής  

(πρωτοτυποι τιτλοι / títulos originais):

Greece and the EU. 40 years of membership. Ουτρέχτη: Eburon, 2022.

1974. Μεταπολίτευση. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2021.

Αφοσιωμένος σε μια ιδέα. Ο βασιλιάς Όθων και η Ελλάδα. Αθήνα: Πατάκης, 2021.

1821. Η Επανάσταση των Ελλήνων. βερεμη, Θάνο (επιμ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2021.

The Greek Junta and the International System: A Case Study of Southern European Dictatorships, 1967-

74. arvanitopoulos, Constantine; hatzivassiliou; Evanthis & pedaliu, Effie g. h. (επιμ.). 

λονδινο: routledge, 2020.

η δικτατορία των συνταγματαρχών. Ανατομία μιας επταετίας. βλαχοπουλο, Σπύρο & καιριδη, 

Δημήτρη (επιμ.). Αθήνα: Πατάκης, 2019.

Πολιτική και διπλωματία της ελληνικής εθνικής ολοκλήρωσης, 1821-1923. Αθήνα: Πεδίο, 2019.

αλεξανδροσ κιτροεφ

Ο Αλέξανδρος Κιτροέφ είναι ομότιμος καθηγητής Ιστορίας στο πανεπιστήμιο Haverford College 

στη Πενσιλβάνια των ηπα. Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Βρετανία και έλαβε 

διδακτορικό δίπλωμα στην ιστορία από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ειδικεύεται πάνω στην 

ιστορία της Ελληνικής διασποράς και τα βιβλία που σχετίζονται με την ιστορία της διασποράς 

είναι: The Greeks in Egypt: ethnicity & class 1919-1937 (1989), Griegos en América (1994), The Greeks 

and the Making of Modern Egypt (2019), The Greek Orthodox Church in America: A Modern History 

(2020), The History of AHEPA 1922-2022. A Century of Service (2022).

alexander kitroeff

Alexander Kitroeff é Professor Emérito de História na Haverford College, Pensilvânia, eua. 

Nasceu em Atenas, estudou na Grã-Bretanha e doutorou-se em história pela Universidade 

de Oxford. É especialista em História da Diáspora Grega, e dentre seus livros publicados 

relacionados à História da Diáspora incluem-se: The Greeks in Egypt: Ethnicity & Class 1919-1937 

/ “Os gregos no Egito: etnia e classe 1919-1937” (1989); Griegos en América / “Gregos na América” 

(1994); The Greeks and the Making of Modern Egypt  / “Os gregos e a construção do Egito moderno” 

(2019); The Greek Orthodox Church in America: A Modern History / “A Igreja Ortodoxa Grega na 

América: Uma história moderna” (2020), The History of AHEPA 1922-2022. A Century of Service /  

“A história da ahepa 1922-2022. Um século de serviço” (2022).



ακησ κοκκινοσ 

Ο Άκης Κόκκινος ζει μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου όπου εργάζεται ως επιμελητής 

σύγχρονης τέχνης. Τα τελευταία εννέα χρόνια έχει επιμεληθεί ανεξάρτητα προγράμματα, έχει 

εργαστεί σε ιδιωτικές συλλογές και έχει οργανώσει εκθέσεις σε συνεργασία με ιδρύματα και 

οργανισμούς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε διεθνή περιοδικά, εφημερίδες και πλατφόρμες τέχνης όπως το 

Art Forum, Frieze magazine, Estadão, L’Officiel Brazil, AQNB, Art Monthly, KURA, μεταξύ άλλων. 

Είναι απόφοιτος του διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος MA Curating Contemporary Art από το 

Royal College of Art για το οποίο έλαβε τιμητική διάκριση και πραγματοποίησε με διπλή υποτροφία 

από τον Οργανισμό Πολιτισμού και Ανάπτυξης νεον, το ίδρυμα Σκυλίτση και το rca continuation 

Fund. 

Το 2021 έλαβε χρηματοδότηση από το Arts Council England προκειμένου να εξελίξει την επιμελητική 

πρακτική του και επιλέχθηκε από το ίδρυμα Sandretto για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα 

φιλοξενίας νέων επιμελητών στη Μαδρίτη. 

Πρόσφατα ίδρυσε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό σύγχρονης τέχνης δηω, με έδρα την Χίο, 

προκειμένου να ενισχύσει τον διεθνικό διάλογο και την εγχώρια πολιτιστική παραγωγή στο νησί. 

antonis klapsis

Antonis Klapsis é Professor Assistente em Diplomacia e Organização Internacional no 

Departamento de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade do Peloponeso. É 

coordenador científico do Centro de Economia Política Internacional e Europeia e Governança 

do mesmo Departamento. É membro do Comitê Científico da Fundação para o Parlamentarismo 

e Democracia do Parlamento Helênico e do Conselho Científico do Centro de Estudos Europeus 

Wilfried Martens. É autor de dez livros, editou seis volumes e publicou numerosos artigos em 

revistas científicas na Grécia e no exterior. Alguns de seus trabalhos mais recentes incluem o 

seguinte (ελευθερη μεταφραση του επιμελητη / tradução livre do revisor): 

Grécia e a UE. 40 anos de filiação. Utrecht: Eburon, 2022.

1974. Metapolitefsi. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2021.

Dedicado a uma ideia. O Rei Otto e a Grécia. Atenas: Πατάκης, 2021.

1821. A Revolução Grega. veremis, Thanos (org.). Αtenas: Ελληνικά Γράμματα, 2021.

A Junta Grega e o Sistema Internacional: Um Estudo de Caso de Ditaduras do Sul da Europa, 1967-

74. arvanitopoulos, Constantine; hatzivassiliou; Evanthis & pedaliu, Effie g. h. (org.). 

Londres: Routledge, 2020.

A ditadura dos coronéis. Anatomia de um período de sete anos. vlahopoulos, Spyros & kairidis, 

Dimitris. Αtenas: Πατάκης, 2019.

Política e diplomacia da integração nacional grega, 1821-1923. Αtenas: Πεδίο, 2019.



μαρια κομνηνου

Η Μαρία Κομνηνού είναι Επίτιμη Καθηγήτρια Πολιτικής Επικοινωνίας και Κοινωνιολογίας στο 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι, επίσης, η πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ταινιοθήκης της Ελλάδας. Υπηρέτησε επί εννέα χρόνια ως εκλεγμένο μέλος της 

Εκτελεστικής Επιτροπής του ACE (Ευρωπαϊκή Ένωση Ταινιοθηκών). Διοργάνωσε και διηύθυνε το 

Φεστιβάλ πρωτοποριακού κινηματογράφου της Αθήνας, το οποίο σήμερα συμπληρώνει 12 έτη. 

Έχει εκπονήσει έρευνα και διδάξει στο Λονδίνο, ως επίτιμη ερευνήτρια του Τμήματος Ιστορίας της 

Τέχνης και Κιμνηματογράφου στο Birkbeck College. Έχει εκδώσει πολλά βιβλία και άρθρα στα 

ελληνικά και αγγλικά.

maria komninos 

Maria Komninos é Professora Emérita de Comunicação Política e Sociologia na Universidade 

Nacional e Kapodistriana de Atenas. É também Presidente do Conselho de Administração do 

Arquivo Cinematográfico Grego. Atuou durante nove anos como membro eleito do Comitê 

Executivo da ACE (Association des Cinematheques Europeenes / “Associação de Cinematecas 

Europeias”). Organizou e dirigiu o Athens Avant Garde Film Festival, que agora completou sua 

12ª edição. Pesquisou e lecionou em Londres como pesquisadora honorária no Departamento 

de História da Arte e Cinema na Birkbeck College. Possui vários artigos e livros publicados em 

grego e em inglês.

akis kókkinos 

Akis Kókkinos vive entre a Grécia e o Reino Unido, onde trabalha como curador de arte 

contemporânea. Nos últimos nove anos, realizou a curadoria de projetos independentes, 

trabalhou em coleções privadas e organizou exposições em colaboração com instituições e 

organizações na Grécia e no exterior.

Seu trabalho tem sido apresentado em revistas internacionais, jornais e plataformas de arte 

como Art Forum, Frieze Magazine, Estadão, L’Officiel Brasil, AQNB, Art Monthly, KURA, entre 

outros. 

Graduado pelo Mestrado em Curadoria de Arte Contemporânea do Royal College of Art, com 

duração de dois anos, pelo qual recebeu uma distinção honorífica e uma bolsa dupla da NEON 

Culture and Development Agency, da Skylitsis Foundation e do RCA continuation Fund. 

Em 2021, recebeu financiamento do Arts Council England para desenvolver sua prática curatorial 

e foi selecionado pela Fundação Sandretto para participar do Programa de Residência de Jovens 

Curadores em Madri. 

Recentemente ele fundou a organização de arte contemporânea sem fins lucrativos DEO, com 

sede em Chios, com o objetivo de melhorar o diálogo internacional e a produção cultural 

nacional na ilha.



στελλα λαδη

Η Στέλλα Λαδή είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 

του Παντείου Πανεπιστημίου και  στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου. Είναι επίσης 

συνεργάτης του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του lse και ερευνήτρια στο ελιαμεπ. Τα 

ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διαχείριση κρίσεων, την κρίση της Ευρωζώνης, 

τις μεταρρυθμίσεις της δημόσια πολιτικής και δημόσια διοίκησης, τον εξευρωπαϊσμό, τη διεθνή 

διακυβέρνηση και τον ρόλο της γνώσης στη δημόσια πολιτική. Είναι συν-συγγραφέας του 

Capitalising on Constraint: Bailout Politics in Eurozone Countries (2021) και του Ανάλυση Δημόσιας 

Πολιτικής (2016). Έχει δημοσιεύσει σε περιοδικά όπως το Journal of European Integration, Journal 

of Common Market Studies, Policy & Society, Regulation & Governance, Public Administration, West 

European Politics, και New Political Economy.

stella ladi

Stella Ladi é professora associada no Departamento de Ciência Política e História da 

Universidade de Panteion e na Queen Mary University of London. É também membro do Hellenic 

Observatory (HO), que é parte do European Institute at the LSE (London School of Economics), e 

pesquisadora da ELIAMEP (Hellenic Foundation for European & Foreign Policy). Seus interesses de 

pesquisa incluem a gestão de crises, a crise da Zona Euro, as reformas das políticas públicas e da 

administração pública, a europeização, a governança internacional e o papel do conhecimento 

nas políticas públicas. Ela é co-autora de Capitalising on Constraint: Bailout Politics in Eurozone 

Countries / “Capitalizando sobre a Restrição: Política de resgate nos países da Zona Euro” (2021) e 

Αναλυση δημοσιας πολιτικης / “Análise de políticas públicas” (2016). Publicou em periódicos como 

Journal of European Integration, Journal of Common Market Studies, Policy & Society, Regulation & 

Governance, Public Administration, West European Politics, e New Political Economy.

τακησ αθανασιου κορδασ

Συντονιστής Κλινικής Υποστήριξης του  Ινστιτούτου Ψυχιατρικής της hcfmusp. Συντονιστής 

του Προγράμματος Τροφικών Διαταραχών (ambulim) του ipq-hcfmusp. Καθηγητής των 

προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου του Αγίου 

Παύλου (usp), του προγράμματος νευρολογικών επιστημών και συμπεριφοράς του Ινστιτούτου 

Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Αγίου Παύλου και του προγράμματος Πειραματικής 

Φυσιοπαθολογίας της Ιατρικής Σχολής του usp. Έχει συγγράψει και εκδόσει 40 βιβλία, 145 κεφάλαια 

βιβλίων και 133 επιστημονικά άρθρα.

Βιογραφικό σημείωμα: <http://lattes.cnpq.br/5000045365489355>

táki athanássio cordás

Coordenador da Assistência Clínica do Instituto de Psiquiatria do HCFMUSP. Coordenador do 

Programa de Transtornos Alimentares (AMBULIM) do IPQ-HCFMUSP. Prof.º dos Programas 

de Pós-Graduação do Departamento de Psiquiatria da USP, do Programa de Neurociências e 

Comportamento do Instituto de Psicologia da USP e do Programa de Fisiopatologia Experimental 

da FMUSP. Publicou 40 livros, 145 capítulos de livro e 133 artigos científicos.

CV: <http://lattes.cnpq.br/5000045365489355>



φερναντα λεμοσ ντε λιμα

Διδάκτωρ Λογοτεχνίας/ Συγκριτικής Λογοτεχνίας, η Φερνάντα Λίμα είναι καθηγήτρια Αρχαίων 

Ελληνικών, Ελληνικής και Κλασικής Λογοτεχνίας, της ελληνιστικής κοινής, της ελληνικής της 

Καινής Διαθήκης και της Νέας Ελληνικής στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Ρίο ντε Ζανέιρο 

(UFRJ). Είναι, επίσης, καθηγήτρια στα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα Συγκριτικής 

Λογοτεχνίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας του Τμήματος Κλασικών Σπουδών του UFRJ. Συντονίστρια 

του μεταπτυχιακού προγράμματος ελληνικής της Καινής Διαθήκης (στο στάδιο εφαρμογής). Το 

αντικείμενο της έρευνάς της σχετίζεται με τον νεοπλατωνισμό στον Ιάμβλιχο τον Χαλκιδέα, τον 

Πλωτίνο. Επίσης, ερευνά τη διατήρηση των νεοπλατωνικών εννοιών στο χριστιανικό περιβάλλον 

της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έλαβε επιχορήγηση APQ1  – Faperj για την έρευνά της 

γύρω από την εκκλησιαστική βυζαντική ζωγραφική και για τη μετάφραση του βιβλίου αναφοράς 

του Διονυσίου του εκ Φουρνών, του 18ου αιώνα. Είναι εικαστική καλλιτέχνιδα και τελειόφοιτη του 

Εικαστικών Τεχνών του Ινστιτούτο Τεχνών του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Ρίο ντε Ζανέιρο.

βιογραφικο Πορτογαλικά / Αγγλικά: <http://lattes.cnpq.br/6893027747443277>

νικολ λειβαδαρη

Η Νικόλ Λειβαδάρη γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος πάνω από 

30 χρόνια. Έχει εργαστεί σε εφημερίδες, ραδιοφωνικούς σταθμούς και σε όλους τους μεγάλους 

τηλεοπτικούς σταθμούς. Έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος στέλεχος σε αρκετά μέσα 

ενημέρωσης. Αρθρογραφεί για πολιτικά, οικονομικά και γεωπολιτικά θέματα. Είναι μέλος της 

Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών.

nikole livadari

Nicole Livadari nasceu em Atenas e é jornalista profissional há mais de 30 anos. Trabalhou para 

jornais, estações de rádio em todas as principais estações de televisão. Atuou como executiva 

em vários veículos de comunicação. Escreve artigos sobre questões políticas, econômicas e 

geopolíticas. É membro da Associação de Editores de Jornais Diários de Atenas.



μαργαριτα λιαγκα

Η Μαργαρίτα Λιάγκα είναι υποψήφια διδάκτορας Νεότερης Ιστορίας στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στη νεότερη ελληνική πολιτική ιστορία και επιστημονική 

συνεργάτης του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην Ελλάδα. 

Από το 2019 διατελεί μέλος της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού / περιοδικό Μνήμων. 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην πολιτική ιστορία και ειδικότερα στη 

μελέτης της ιστορίας των πολιτικών κομμάτων, του Κοινοβουλίου και της ιστορίας των θεσμών. 

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα (2019-2022) για την ιστορία των πολιτικών κομμάτων 

στην Ελλάδα, για τους βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου και για τις εκλογικές διαδικασίες. 

Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια. Εργασίες της έχουν 

δημοσιευθεί σε συλλογικά έργα και ερευνητικά προγράμματα. Η διδακτορική της διατριβή εστιάζει 

στη μελέτη του Κόμματος Φιλελευθέρων την περίοδο 1935-1950 και συγκεκριμένα στη διερεύνηση 

των πολιτικών θέσεων του κόμματος, στον προσδιορισμό της κοινωνικής του βάσης και στην 

προσέγγιση των στρατηγικών διλημμάτων για το κόμμα. Η διατριβή χρηματοδοτείται από το 

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ (2022-2024). 

fernanda lemos de lima

Doutora em Ciência da Literatura / Literatura Comparada, Fernanda Lima é professora de 

Grego Clássico, Literatura Grega e Literatura Clássica, Koiné Neotestamentária e Grego 

Moderno na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É igualmente professora do Mestrado 

e Doutorado em Literatura Comparada e em Teoria Literária do Programa de Pós-Graduação 

em Letras da uerj e Professora do Mestrado e Doutorado no Programa de Pós-Graduação 

em Letras Clássicas da ufrj. Coordenadora da Especialização em Koiné Neotestamentária 

(em processo de implementação). Desenvolveu pesquisas relacionadas ao neoplatonismo 

em Jâmblico de Cálcis, em Plotino. Desenvolve pesquisas voltadas para a permanência dos 

conceitos neoplatônicos no ambiente cristão do Império Romano do Oriente. Foi contemplada 

com fomento apq1 – Faperj pela pesquisa voltada para a pintura eclesiástica bizantina e para 

a tradução de livro de referência de Dionísio de Fournas, composto no século xviii. É artista 

visual e graduanda do Bacharelado em Artes Visuais do Instituto de Artes da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro.

cv Português / English – cv: <http://lattes.cnpq.br/6893027747443277>



ιονε μανζαλι

Η Ιόνε Μανζάλι είναι εικαστικός και συγγραφέας. Σπούδασε στην eav του Parque Lage (Ρίο 

Ιανέιρο), στο Baum School of Art και στην Arts Students League της Νέας Υόρκης. Διπλωματούχος 

αρχιτέκτονας-πολεοδόμος από το πανεπιστήμιο usu-ρίο Ιανέιρο, συμμετείχε σε εκθέσεις 

τέχνης στη Βραζιλία και τις ηπα. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στη Σύγχρονη Φιλοσοφία από 

το πανεπιστήμιο puc του Ρίο Ιανέιρο, έχει συγγράψει και δημοσιεύσει ακαδημαϊκά άρθρα και 

συμμετάσχει σε συνέδρια φιλοσοφίας στη Βραζιλία και την Ευρώπη. Σήμερα συγγράφει για τον 

Υπαρξισμό, την κριτική της μοντερνικότητας, την Αισθητική και τη Φιλοσοφία της Τέχνης.

ione manzali

Ione Manzali é artista plástica e escritora. Estudou na eav do Parque Lage rj, na Baum School of 

Art e na Arts Students League of New York. Diplomada arquiteta-urbanista pela usu-rj, participou 

de exposições de arte no Brasil e nos eua. Tem mestrado em Filosofia Contemporânea pela 

puc-rio, com artigos acadêmicos publicados e participação em congressos filosóficos no Brasil 

e na Europa. Atualmente escreve sobre Existencialismo, Crítica da Modernidade, Estética e 

Filosofia da arte.

margarita liaga

Margarita Liaga é doutoranda em História Moderna pela Universidade Aristóteles de 

Tessalônica, especialista em história política grega moderna e pesquisadora associada no 

Instituto de Pesquisa Histórica da Fundação Nacional de Pesquisa Helênica na Grécia.  

Desde 2019, ela é membro da Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού (Sociedade para o Estudo  

do Helenismo Moderno) / (περιοδικό Μνήμων) Revista Mnemon. 

Seus interesses de pesquisa concentram-se na História Política e, em particular, no estudo 

da História dos Partidos Políticos, do Parlamento e na História das Instituições. Participou 

de projetos de pesquisa (2019-2022) sobre a História dos partidos políticos na Grécia, sobre os 

membros do Parlamento grego e sobre os processos eleitorais. É ativa na publicação de artigos e 

na participação de conferências e seminários científicos. Seus estudos têm sido publicados em 

trabalhos coletivos e em projetos de pesquisa. Sua tese de doutorado concentra-se no estudo do 

Partido Liberal no período 1935-1950, especificamente na investigação das posições políticas do 

partido, na identificação de sua base social e na abordagem de seus dilemas estratégicos. A tese 

que elabora está sendo financiada pela Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ 

(2022-2024) / “Fundação Helênica para Pesquisa e Inovação” (2022-2024).



τακησ μαυρωτασ

Ο Τάκης Μαυρωτάς είναι σήμερα Διευθυντής  Εικαστικού Προγράμματος του Ιδρύματος Β. & Μ. 

Θεοχαράκη. Διετέλεσε Διευθυντής του Ιδρύματος Πιερίδη και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Εθνικής Πινακοθήκης, του Ελληνικού Φεστιβάλ, του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου 

Δελφών και της Εθνικής Επιτροπής Χορηγιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι ενεργό μέλος 

της Διεθνούς Ένωσης Τεχνοκριτικών (aica) και έχει επιμεληθεί πάνω από 100 εκθέσεις σε Ελλάδα 

και εξωτερικό και έχει δημοσιεύσει εκατοντάδες εικαστικά κείμενα σε καταλόγους, εφημερίδες 

και περιοδικά. Κυκλοφορούν μεταξύ άλλων τα βιβλία του Εικαστικές καταγραφές I: 1985-2005, 

με πρόλογο της Ελένης Αρβελέρ (Καστανιώτης, 2006); και Τον λόγο έχει η Τέχνη. Εικαστικές 

καταγραφές ΙΙ: 2006-2017, με πρόλογο της Κικής Δημουλά και της Ελένης Αρβελέρ (Πατάκη, 2018).

tákis mavrotás

Tákis Mavrotás é atualmente Diretor do Programa de Artes Visuais da Fundação V. & M. 

Theocharakis. Ele foi Diretor da Fundação Pierides e membro do Conselho de Administração 

da Galeria Nacional, do Festival Helênico, do Centro Cultural Europeu de Delfos e do Comitê 

Nacional de Patrocínio do Ministério da Cultura. Ele é um membro ativo da Associação 

Internacional de críticos de arte (aica) e foi curador de mais de 100 exposições na Grécia e 

no estrangeiro, tendo publicado centenas de textos artísticos em catálogos, jornais e revistas.  

Entre as numerosas publicações de seus livros encontram-se: Εικαστικές καταγραφές I: 1985-2005 

/ “Registros visuais I: 1985-2005”, com prefácio de Helene Ahrweiler (Kastaniotis Publicações, 

2006); e Τον λόγο έχει η Τέχνη. Εικαστικές καταγραφές ΙΙ: 2006-2017 / “A Arte tem uma só palavra a 

dizer. Registros visuais II: 2006-2017” com prefácio de Kiki Dimoula e Helene Ahrweiler (Patakis 

Publicações, 2018).

νικολαοσ μαυρελοσ

Καθηγητής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης. Το αντικείμενο εξειδίκευσής του είναι η Νεοελληνική και Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και τα 

είδη της (18ος – 19ος αιώνας). Προσφάτως, έχει επιδοθεί στη μελέτη των χειροπιαστών  εικόνων 

του Ροΐδη και πινάκων του Μπωντλαίρ της σύγχρονης ζωής. Το 2018 δημοσίευσε Aspects of 

Modernity in Emmanouíl Roidis’ works / «Όψεις της μοντερνικότητας στα έργα του Εμμανουήλ 

Ροΐδη» από τις Lambert Academic Publishing. 

nikolaos mavrelos

Professor de Literatura Grega Moderna no Departamento de Literatura Grega da Universidade 

Demócrito da Trácia. Sua área de concentração é Literatura e Gêneros da Grécia Moderna e 

Europeia (séculos XVII a XIX). Recentemente tem se dedicado ao estudo das imagens tangíveis 

de Roidis e pinturas de Baudelaire da vida moderna. Publicou Aspects of Modernity in Emmanouíl 

Roidis’ works / “Aspectos da Modernidade nos trabalhos de Emmanuel Roidis” pela Lambert 

Academic Publishing, em  2018.



βινισιουσ ντε λασερντα καρνεϊρο

Μετά από σπουδές στο Colégio de São Bento του Ρίο ντε Ζανέιρο, εισήλθε στη Νομική Σχολή  του 

Ιδρύματος Ζετούλιο Βάργκας  (fgv) του Ρίο ντε Ζανέιρο, τον Ιανουάριο του 2020, και αναμένεται 

να ολοκληρώσει τις σπουδές του το 2024. Εργάζεται ως υπότροφος μελετητής στο Κέντρο έρευνας 

για το Δίκαιο και την Οικονομία (cpde) της Νομικής Σχολής του fgv – Ρίο ντε Ζανέιρο, στο πλαίσιο 

του προγράμματος Regulação em Números (Ρύθμιση μέσω αριθμών).

vinícius de lacerda carneiro

Formado pelo Colégio de São Bento do Rio de Janeiro, ingressou na Escola de Direito da 

Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro em 2020, com previsão para se formar em 2024.  

Atua como pesquisador bolsista no Centro de Pesquisa em Direito e Economia (cpde) da fgv 

Direito – Rio no âmbito do Projeto Regulação em Números.

κωνσταντινοσ μουρτοπαλλασ

Εισήχθη στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το 2015 και αποφοίτησε 

τον Ιούλιο του 2020. Είναι ασκούμενος και φοιτητής του μεταπτυχιακού προγράμματος «Δημόσιο 

Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη» στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

konstantinos mourtopallas

Ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Demócrito da Trácia em 2015 e formou-

se em julho de 2020. É estagiário e aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação “Direito 

Público e Ciência Política” na Faculdade de Direito da Universidade Demócrito da Trácia.



carolina donega bernardes

Carolina Bernardes é mestre e doutora em Literatura, com pesquisa desenvolvida sobre a obra 

de Nikos Kazantzákis. Tem diversas publicações em revistas literárias e acadêmicas no Brasil, 

Chile, Argentina, Portugal e França, além de apresentações em congressos em alguns desses 

países. Como escritora, recebeu o prêmio “Grandes Empresas na Literatura” pela obra infantil 

Flauis (Instituto do Livro, 2010), publicou Retalhos e Epopeias (Patuá, 2012), além de sua tese de 

doutorado A Odisseia de Nikos Kazantzákis: epopeia moderna do heroísmo trágico (Cassará, 2012) e 

do infantil Mãos que fazem o Sol (Koré / Telucazin, 2021), com o pseudônimo Cora Kalenduen.  

Em 2021, lançou seu primeiro romance A Falésia da Árvore de Fogo (Koré / Alcaçuz) e teve seu 

projeto Oikospoética: a tecelagem literária de retorno ao lar selecionado pelo edital proac, com 

publicação prevista para 2022.

Atuou por vários anos como professora universitária e atualmente se dedica à Koré Editorial, 

oferecendo palestras e oficinas de escrita feminina sobre as relações entre o sagrado, o mágico 

e a literatura.

καρολινα ντονεγκα μπερναρντεσ

Η Καρολίνα Μπερνάρντες είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου στη Λογοτεχνία, 

με έρευνα γύρω από το έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Έχει δημοσιεύσει διάφορα άρθρα σε 

λογοτεχνικά και επιστημονικά περιοδικά στη Βραζιλία, τη Χιλή, την Αργεντιή, την Πορτογαλία και 

τη Γαλλία και έχει συμμετάσχει σε συνέδρια σε ορισμένες από αυτές τις χώρες. Ως συγγραφέας, 

έχει βραβευθεί με το βραβείο “Grandes Empresas na Literatura”, για το παιδικό έργο της Flauis 

(Instituto do Livro, 2010). Δημοσίευση επίσης το βιβλίο Retalhos e Epopeias / «‘Θραύσματα και 

Εποποιΐες» (Patuá, 2012), καθώς και τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο A Odisseia de Nikos 

Kazantzákis: epopeia moderna do heroísmo trágico / «Η Οδύσσεια του Νίκου Καζαντζάκη: μια 

σύγχρονη εποποιΐα του τραγικού ηρωισμού» (Cassará, 2012) και το παιδικό έργο Mãos que fazem o 

Sol / «Τα χέρια που φτιάχνουν τον ήλιο» (Koré / Telucazin, 2021), με το ψευδώνυμο Cora Kalenduen.  

Το 2021, δημοσίευσε το πρώτο μυθιστόρημά της με τίτλο A Falésia da Árvore de Fogo /  

«Τα απόκρυμνα βράχια του Δέντρου της Φωτιάς» (Koré/Alcaçuz). Η πρότασή της με τίτλο 

Oikospoética: a tecelagem literária de retorno ao lar / Οικοποιητική: η λογοτεχνική ύφανση της 

επιστροφής στην εστία» επελέγη από το πρόγραμμα υποστήριξης πολιτιστικών δράσεων ProAC, 

με προγραμματισμένη δημοσίευση για το 2022.



βασιλησ παπαδοπουλοσ

Ο Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από τη Νομική Αθηνών 

με μεταπτυχιακά στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο στη Γαλλία. Σαν διπλωμάτης υπηρέτησε, εκτός 

από την Κεντρική Υπηρεσία, σε: Άγιο Φραγκίσκο, Κίεβο, Νέα Υόρκη, Μπανγκόκ και Βουκουρέστι. 

Σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Έχει εκδώσει δύο συλλογές 

διηγημάτων: Στην Άπω Ανατολή και Όλυα, δύο χειμώνες και μία άνοιξη; και τρία δοκίμια: Γιώργος 

Σεφέρης. Ανάμεσα στη διπλωματία και την ποίηση, Η γλώσσα ως όχημα πολιτισμού. Η ακτινοβολία 

της Ελληνικής γλώσσας και Διπλωματία και Ποίηση. Η περίπτωση του Γιώργου Σεφέρη. Έχει δώσει 

σειρά διαλέξεων σε Πανεπιστήμια, Λογοτεχνικά Συνέδρια και Διπλωματικές Ακαδημίες διαφόρων 

χωρών, τόσο για θέματα εξωτερικής πολιτικής, όσο και για θέματα  πολιτισμού και γλώσσας. 

vassilis papadopoulos

O embaixador Vassilis Papadopoulos nasceu em Atenas e se formou na Faculdade de Direito 

de Atenas com estudos de pós-graduação em Direito Internacional e Europeu na França. Como 

diplomata, ele serviu, além do Serviço Central do Ministério, em: São Francisco, Kiev, Nova York, 

Bangkok e Bucareste. Atualmente, é Secretário Geral da Presidência da República. Publicou duas 

coleções de contos: Στην Άπω Ανατολή / “No extremo oriente” e Όλυα, δύο χειμώνες και μία άνοιξη / 

“Olya, dois invernos e uma primavera”; e três ensaios: Γιώργος Σεφέρης. Ανάμεσα στη διπλωματία 

και την ποίηση / “George Seféris. Entre a diplomacia e a poesia”, Η γλώσσα ως όχημα πολιτισμού. 

Η ακτινοβολία της Ελληνικής γλώσσας / “A linguagem como veículo de cultura. O esplendor da 

língua grega”, Διπλωματία και Ποίηση. Η περίπτωση του Γιώργου Σεφέρη /  “Diplomacia e Poesia. 

O caso George Seferis”. Ministrou uma série de palestras em Universidades, em Conferências 

Literárias e em Academias Diplomáticas de vários países, tanto sobre política externa como 

sobre questões culturais e linguísticas. 

γκιλιερμε ντοσ σαντοσ καβοττι μαρκεσ

Απόφοιτος Ιστορίας από Πολιτειακό Πανεπιστήμειο του Ρίο ντε Ζανέιρο (uerj / ffp) – Σχολή 

Κατάρτισης Καθηγητών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Κοινωνική Ιστορία από το ppghs 

/ uerj και σήμερα υποψήφιος διδάκτορας στο ίδιο  πρόγραμμα σπουδών. Μέλος-ερευνητής 

του Κέντρου Μνήμης της Μετανάστευσης στην Ilha das Flores (uerj / ffp), είναι ένας εκ των 

επιμελητών της έκθεσης στο Museu da Imigração da Ilha das Flores / «Μουσείο της Μετανάστευσης 

στην Ιlha das Flores». Έχει συγγράψει διάφορα άρθρα και κεφάλαια βιβλίων αναφορικά με τη 

μετανάστευση και συναφή θέματα.

guilherme dos santos cavotti marques

Formado em História pela uerj / ffp – Faculdade de Formação de Professores, mestre em 

História Social pelo ppghs / uerj e atualmente é doutorando pelo mesmo programa. Membro-

pesquisador do Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores (uerj / ffp), é um dos 

curadores da exposição do Museu da Imigração da Ilha das Flores. É autor de diversos artigos 

e capítulos de livros sobre imigração e temas correlatos.



γιαννησ πετροπουλοσ

Είναι καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης. 

Επίτιμος Διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στην Ελλάδα του Πανεπιστημίου του 

Χάρβαρντ.

Βιογραφικό Σημείωμα: 

<https://helit.duth.gr/wp-content/uploads/2017/12/CV-Petropoulos-Ioannis.pdf>

yiannis petropoulos

Professor de Literatura Grega Antiga pela Universidade Demócrito de Trácia.  

Diretor Emérito do Center for Hellenic Studies-Greece, Harvard University.

CV: <https://helit.duth.gr/wp-content/uploads/2017/12/CV-Petropoulos-Ioannis.pdf>

γιαννησ παπαδοπουλοσ

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου Ιστορίας από το Πάντειο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (2008), μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα 

για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης (2001) και, μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών στις Κοινωνικές Επιστήμες από την École Pratique des Hautes Études (1995) και 

απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1994). Δίδαξε 

στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Πανεπιστήμιο Vechta και, 

σήμερα, είναι επισκέπτων καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μπραζίλια. 

Βιογραφικό Σημείωμα: <http://lattes.cnpq.br/7329490383793674>

yiannis g. s. papadopoulos

Yiannis G. S. Papadopoulos possui doutorado em História pela Universidade de Panteion de 

Atenas (2008), mestrado em Sistemas de Informação para Ciências Humanas pela Universidade 

de Creta (2001), mestrado em Ciências Sociais pela École Pratique des Hautes Études (1995) 

e graduação em História e Arqueologia pela Universidade de Ioannina (1994). Lecionou 

na Universidade Panteion, na Universidade do Peloponeso, na Universidade de Vechta e 

atualmente é Professor Visitante na Universidade de Brasília. Ele está pesquisando a mobilidade 

transgeracional entre a Europa e a América do Sul e a representação da história no cinema. 

CV: <http://lattes.cnpq.br/7329490383793674>



λουισ ρεζνικ

Είναι κάτοχος πανεπιστημιακού και μεταπτυχιακού διπλώματος Ιστορίας από το uff. Διδάκτωρ 

Πολιτικών Επιστημών από το iuperj, και νυν iesp. Καθηγητής του Τμήματος Ανθρωπιστικών 

Επιστημών και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων Κοινωνικής Ιστορίας (ppghs/uerj) και 

Διδασκαλίας της Ιστορίας (καθηγητής Ιστορίας). Υπότροφος του CNPq και Επιστήμονας της 

FAPERJ, το έτος 2016. Συντονίζει το Κέντρο Μνήμης της Ilha das Flores. Έχει δημοσιεύσει τα 

έργα Patrimônio Cultural no Leste Fluminense / «Πολιτιστική κληρονομιά στο δυτικό φλουμινένσε» 

(2015), Experiência da Imigração: São Gonçalo nos séculos XX e XXI / «Εμπειρία της μετανάστευσης: 

Σάο Γκονσάλο κατά τον 20ο και 21ο αιώνα» (2019), História da Imigração no Brasil / «Η ιστορία της 

μετανάστευσης στη Βραζιλία» (2020) ανάμεσα σε άλλους τίτλους βιβλίων που συντόνισε, καθώς 

επίσης και άρθρα και κεφάλαια βιβλίων.

luís reznik

Licenciado e mestre em História pela uff. Doutor em Ciência Política pelo iuperj, atual iesp. 

É professor do Departamento de Ciências Humanas e dos Programas de Pós-Graduação em 

História Social (ppghs/uerj) e Ensino de História (Prof.º de História). Bolsista de produtividade 

do CNPq e Cientista do Nosso Estado da faperj, ambos desde 2016. Coordena o Centro de 

Memória da Imigração da Ilha das Flores. Publicou Patrimônio Cultural no Leste Fluminense 

(2015), Experiência da Imigração: São Gonçalo nos séculos XX e XXI (2019), História da Imigração 

no Brasil (2020) entre outros títulos que organizou, assim como de artigos e capítulos de livros.

γεωργια πολυτανου 

Εισήχθη στην ανώτατη εκπαίδευση το 2013, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διεθνών, 

Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών. Το 2019, συνέχισε τις σπουδές της στο ίδιο πανεπιστήμιο, 

στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο: «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία», 

καθώς, επίσης, το 2020, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Κλιματική αλλαγή και 

τεχνολογίες της πληροφορίες και επικοινωνίας». Ασχολείται με θέματα ενεργειακής ασφάλειας 

ιδίως στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και εστιάζει στις κρατικές και εταιρικές πολιτικές. 

Μιλάει πέντε γλώσσες (ελληνικά, ισπανικά, αγγλικά, γερμανικά, πορτογαλικά). Δουλεύει ως 

Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στην Holistic. Αρθρογραφεί για θέματα ενέργειας 

και περιβάλλοντος στα μέσα Thrive Global Columnist, liberal.gr, E-κύκλος και HuffPost Greece.

georgia politanou

Georgia Politanou ingressou no ensino superior em 2013, na Universidade do Pireu, no 

Departamento de Estudos Internacionais, Europeus e Econômicos. Em 2019, continuou seus 

estudos na mesma Universidade, no programa de educação de pós-graduação intitulado: 

“Energia: Estratégia, Direito e Economia” e, em 2020, no programa de pós-graduação intitulado 

“Mudança Climática e tecnologias da informação e comunicação’’. Seu foco recai sobre questões 

de segurança energética, particularmente na região do mediterrâneo oriental, concentrando-

se nas políticas estatais e corporativas. Fala cinco idiomas (grego, espanhol, inglês, alemão, 

português). Trabalha como Gerente de Comunicação e Relações Públicas na Holistic. Escreve 

sobre questões energéticas e ambientais para Thrive Global Columnist, liberal.gr, E-cycle e 

HuffPost Grécia.



niovi ringou 

Niovi Ringou é Chefe da Representação da Comissão Europeia na Grécia desde 16/05/2021. 

Desde 2014, atuou na Unidade de Política de Justiça e Estado de Direito da Diretoria Geral de 

Justiça (dg just) e, em 2018, foi nomeada Chefe da Unidade. Desde 2002, ela está servindo na 

dg just, onde foi inicialmente Chefe Adjunta da Unidade de Proteção de Dados e da Unidade 

de Política de Justiça. Iniciou sua carreira na Comissão Europeia em 1989, na Diretoria Geral 

do Mercado Interno, onde trabalhou na programação e coordenação do programa “Diálogo 

com os Cidadãos”. Trabalhou, especificamente, na primeira campanha de conscientização 

sobre os direitos dos cidadãos no mercado único. Anteriormente, ela havia trabalhado na 

harmonização do direito empresarial. A Sr.ª Ringu é advogada, graduada pela Faculdade de 

Direito da Universidade de Atenas e pela Universidade de Paris I Panthéon-Sorbonne, onde se 

especializou em direito europeu (dea).

νιοβη ριγκου

Η κυρία Νιόβη Ρίγκου είναι Επικεφαλής στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Ελλάδα από τις 16/05/2021. Από το 2014 υπηρέτησε στη Μονάδα «Πολιτική για τη δικαιοσύνη και 

κράτος δικαίου» της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης (γδ just) ενώ το 2018 διορίστηκε προϊσταμένη 

της Μονάδας αυτής. Από το 2002 υπηρετεί στη γδ just, στην οποία υπήρξε αρχικά αναπληρώτρια 

προϊσταμένη της Μονάδας Προστασίας Δεδομένων και της Μονάδας Πολιτικής Δικαιοσύνης. 

Άρχισε τη σταδιοδρομία της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1989, στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής 

Αγοράς, στην οποία εργάστηκε για τον προγραμματισμό και τον συντονισμό του προγράμματος 

«Διάλογος με τους πολίτες». Εργάστηκε ιδίως για την πρώτη εκστρατεία ευαισθητοποίησης 

σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών στην ενιαία αγορά. Προηγουμένως, είχε εργαστεί για την 

εναρμόνιση του εταιρικού δικαίου. Η κυρία Ρίγκου είναι δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Paris I Panthéon-Sorbonne, όπου ειδικεύτηκε 

στο ευρωπαϊκό δίκαιο (dea).

νταντιλο σαντοσ ντε μιραντα

Ειδικευμένος στις πολιτιστικές δράσεις, είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής του sesc – Κοινωνική 

Υπηρεσία Εμπορίου της Πολιτείας του Αγίου Παύλου. Πτυχιούχος Φιλοσοφίας και Κοινωνικών 

Επιστημών, πραγματοποίησε συμπληρωματικές σπουδές εξειδίκευσης στο Ποντιφικιανό Καθολικό 

Πανεπιστήμιο και στο πανεπιστημιακό Ίδρυμα Ζετούλιο Βάργκας του Αγίου Παύλου και στο  

imede – Management Development Institute, της Λωζάννης στην Ελβετία.

Υπήρξε Πρόεδρος της Διευθυντικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Φόρουμ το 

2004 και Πρόεδρος της Βραζιλιανικής Επιτροπής για το Έτος Γαλλίας στη Βραζιλία, το 2009. 

Δραστηριοποιείται ως σύμβουλος διαφόρων ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων το Μορφωτικό 

Ίδρυμα της Τράπεζας Itaú, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Σάο Πάολο (μαsp) και το Κίνημα Ο 

Άγιος Παύλος Μας. Είναι μέλος του Art for the World με έδρα την Ελβετία και μέλος με πλήρη 

δικαιώματα του ispa – International Society for Performing Arts (ηπα). Διατέλεσε αντιπρόεδρος 

του icsw – Διεθνούς Συμβουλίου για την Κοινωνική Ευεξία από το 2008 έως το 2010.

Τα τελευταία χρόνια συμμετείχε ως ομιλητής σε εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις και τιμήθηκε με 

αναγνωρίσεις για την προσφορά του στον τομέα του πολιτισμού, μεταξύ άλλων με  το παράσημο 

του Ιππότη του Εθνικού Τάγματος της Αξίας της Γαλλικής Κυβέρνησης, του Μεγαλόσταυρου της 

Γερμανικής Κυβέρνησης και του Εθνικού Τάγματος Αξίας του Βελγικού Στέμματος. 



danilo santos de miranda

Especialista em ação cultural, é Diretor Regional do sesc – Serviço Social do Comércio no Estado 

de São Paulo. Formado em Filosofia e Ciências Sociais, realizou estudos complementares de 

especialização na Pontifícia Universidade Católica e na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo 

e no imede – Management Development Institute, de Lausanne, Suíça.

Foi Presidente do Comitê Diretor do Fórum Cultural Mundial em 2004 e Presidente do 

Comissariado Brasileiro do Ano da França no Brasil em 2009. Atua como conselheiro em diversas 

entidades, dentre as quais Fundação Itaú Cultural, Museu de Arte Moderna de São Paulo e 

Movimento Nossa São Paulo. É membro da Art for the World, com sede na Suíça, e membro de 

pleno direito da ispa – International Society for Performing Arts (eua). Foi vice-presidente do 

icsw – Conselho Internacional de Bem Estar Social de 2008 a 2010.

Nos últimos anos tem participado ativamente como conferencista em eventos nacionais e 

internacionais e sido agraciado com homenagens de reconhecimento ao seu desempenho na 

área da cultura, como a de Comendador da Ordem Nacional do Mérito do Governo Francês, a 

Grande Cruz do Governo Alemão e a Ordem Nacional de Mérito da Coroa Belga. 

σερζιο ντ. σιμον

Ο Σέρζιο Ντανιέλ Σιμόν γεννήθηκε στο Ρίο ντε Ζανέιρο και μεγάλωσε στο Σάο Πάολο, όπου σπούδασε 

Ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο. Πέρα από γιατρός, ο Σέρζιο Σιμόν δραστηριοποιείται 

από το 2004 στην ίδρυση του Εβραϊκού Μουσείου του Σάο Πάολο, ως Πρόεδρος του Διοικητικού 

του Συμβουλίου.

sergio d. simon

Sergio Daniel Simon nasceu no Rio de Janeiro e cresceu em São Paulo, onde se formou em 

Medicina pela Universidade de São Paulo. Além de médico, Sergio Simon tem atuado desde 

2004 na implantação do Museu Judaico de São Paulo, como Presidente da Diretoria.



κωστασ μ. σταματοπουλοσ

Ο Κώστας Μ. Σταματόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. Σπούδασε Ιστορία, Γεωγραφία και 

Αρχαιολογία κυρίως στην Γαλλία (Πανεπιστήμιο Lyon II, Sorbonne, École Pratique des Hautes 

Études, Collège de France, École de Théologie Saint Serge) και είναι διδάκτωρ στην βυζαντινή 

ιστορία. Πέραν της διατριβής του, συνέγραψε 21 βιβλία, τα περισσότερα από τα οποία αφορούν 

είτε τον Ελληνισμό της Κωνσταντινουπόλεως και της Μικράς Ασίας, είτε τον βασιλικό θεσμό στην 

νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα, καθώς και το βασιλικό κτήμα Τατόι. Δύο έργα του βραβεύτηκαν 

από την Ακαδημία Αθηνών. 

Αφιέρωσε και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος, από την έπαλξη της «Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού», 

της οποίας υπήρξε γενικός γραμματέας, αντιπρόεδρος, πρόεδρος και από το 2017 και πάλι Α΄ 

αντιπρόεδρος. Η «Ελληνική Εταιρεία» είναι η μεγαλύτερη ελληνική περιβαλλοντική οργάνωση, 

η μόνη στην Ελλάδα που περιλαμβάνει στις ασχολίες της και την προστασία της αρχιτεκτονικής 

κληρονομιάς.  

kostas m. stamatopoulos

Kostas M. Stamatopoulos nasceu em Atenas, em 1953. Estudou História, Geografia e Arqueologia 

principalmente na França (Universidade de Lyon II, Sorbonne, École Pratique des Hautes Études, 

Collège de France, École de Théologie Saint Serge) e tem um doutorado em História Bizantina. 

Além de sua dissertação, ele escreveu 21 livros, a maioria dos quais trata do Helenismo em 

Constantinopla e Ásia Menor, da realeza na Grécia Moderna e Contemporânea, e do patrimônio 

real de Tatoi. Duas de suas obras foram premiadas pela Academia de Atenas. 

Dedicou e dedica grande parte de sua vida à proteção do meio ambiente e do patrimônio 

cultural, desde a criação da Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού / “Sociedade 

Helênica para o Meio Ambiente e Cultura”, da qual já foi Secretário-Geral, Vice-Presidente, 

Presidente e, desde 2017, novamente Primeiro Vice-Presidente. A “Sociedade Helênica” é 

a maior organização ambiental grega, e a única na Grécia que inclui em suas atividades a 

proteção do patrimônio arquitetônico.



αναστασιοσ στρικοσ

Βιογραφικό σε 100 λέξεις 

Ο Αναστάσιος Στρίκος γεννήθηκε πριν από μισό περίπου αιώνα στην σκιά της Ακροπόλεως των 

Αθηνών, σπούδασε στη Βαυαρία αλλά επέλεξε να ζήσει στη Βιέννη με την ελπίδα ότι αν μια μέρα 

πέσει στο Δούναβη, ενδέχεται το πτώμα του να βρεθεί στη Μεσόγειο. Θα προτιμούσε ωστόσο να 

αποτεφρωθεί και να ριφθεί στο Αιγαίο απευθείας. Όπως ο Ορφέας και ο Οδυσσέας επισκέφθηκε τον 

Άδη και επέστρεψε. Παραμένει δια βίου μαθητευόμενος μάγος. Παίζει πιάνο, συνοδεύει τραγουδιστές, 

διευθύνει μουσικά σύνολα, διδάσκει ό,τι γνωρίζει, ζωγραφίζει ακουαρέλες, διαβάζει, γράφει και 

μαγειρεύει. Πασχίζει να περισώσει λίγη από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελευθερία που του 

απομένουν. 

anastássios strikos

CV em 100 palavras

Nascido há cerca de meio século na sombra da Acrópole de Atenas, Anastássios Strikos 

estudou na Baviera, mas escolheu viver em Viena, na esperança de que se um dia ele caísse no 

Danúbio, seu corpo pudesse ser encontrado no Mediterrâneo. Ele teria, entretanto, preferido 

ser cremado e jogado diretamente no Egeu. Como Orfeu e como Odisseu, ele visitou Hades e 

retornou. Continua sendo um aprendiz de feiticeiro para toda a vida. Toca piano, acompanha 

cantores, conduz conjuntos musicais, ensina o que sabe, pinta aquarelas, lê, escreve e cozinha. 

Se esforça para resgatar a pouca dignidade humana e liberdade que lhe resta.

ευριπιδησ στ. στυλιανιδησ 

Βουλευτή Ροδόπης, πρώην Υπουργού, Επίκουρου Καθηγητή Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Εκπροσώπου της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

evripidis st. stylianidis

Deputado de Rodopis, ex-ministro, Professor Titular de Direito Europeu da Universidade de 

Chipre, Representante da Grécia no Parlamento Europeu. 



θανασησ δ. σφηκασ 

Ο Θανάσης Δ. Σφήκας είναι καθηγητής ελληνικής και διεθνούς ιστορίας του 20ού αιώνα στο 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν: την ελληνική, ευρωπαϊκή και 

παγκόσμια ιστορία του 20ου αιώνα, την Ιστορία του Ψυχρού Πολέμου, την ιστορία του Ελληνικού 

Εμφυλίου Πολέμου, την Ιστορία των Ηνωμένων  Πολιτειών Αμερικής και την ιστοριογραφία. Είναι 

συγγραφέας έξι βιβλίων και επιμελητής έξι συλλoγικών τόμων, ενώ μελέτες του έχουν δημοσιευτεί 

στα περιοδικά Journal of Contemporary History, Contemporary European History, Journal of Cold 

War Studies, Cold War History.

thanasis d. sfikas

Thanasis D. Sfikas é professor de História Geral e Grega do século xx no Departamento de 

História e Arqueologia da Faculdade de Filosofia da Universidade Aristóteles de Tessalônica. 

Dentre seus interesses de pesquisa incluem-se: as Histórias grega, europeia e geral do século 

xx, a História da Guerra Fria, a História da Guerra Civil Grega, a História dos Estados Unidos 

da América e a Historiografia. Ele é autor de seis livros e editor de seis obras coletivas, e seus 

estudos apareceram no Journal of Contemporary History, Contemporary European History, Journal 

of Cold War Studies, e Cold War History.

ολιβιο ταβαρεσ ντε αραουζο

Έχοντας λάβει αρχικώς μουσική παιδεία, ο Ολίβιο Ταβάρες ντε Αραούζο έκανε την εμφάνισή 

του στον Τύπο σε ηλικία 16 ετών ως μουσικοκριτικός, και, κατόπιν, ως κριτικός τέχνης. Έκανε 

μια μεγάλη σταδιοδρομία μέσα από τις σελίδες διαφόρων εφημερίδων στο Μπέλο Οριζόντε, την 

Μπραζίλια και το Σάο Πάολο, καθώς και σε περιοδικά όπως το Veja (δεκαετία του 1970) και Isto É 

(δεκαετίες 1980  και 1990). Είναι, επίσης, κινηματογραφιστής έχοντας σκηνοθετήσει πάνω από 50 

ντοκυμαντέρ, ως επί το πλείστον με θέμα την τέχνη και καλλιτέχνες.

Είναι μέρος εκείνης της γενιάς για την οποία η κριτική είχε περισσότερο να κάνει με προσωπικές 

ευαισθησίες παρά με ακαδημαϊκές σπουδές. Ο Ολίβιο ποτέ δεν εντάχθηκε σε κάποιο πανεπιστήμιο 

και η συνεισφορά του δεν μπορεί να εκτιμηθεί βάσει τίτλων –που δεν κατέχει. Η δραστηριότητά του 

ήταν έντονη μέσα από εκατοντάδες κείμενα που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο, σε δεκάδες καταλόγων 

και σε δέκα τρία βιβλία. Συμμετείχε σε επιτροπές τέχνης διαφόρων θεσμών (συμπεριλαμβανομένου 

του Μουσείου Συγχρόνου Τέχνης Σάο Πάολο και τις Μπιενάλε του Σάο Πάολο), σε κριτικές 

επιτροπές εικαστικών κύκλων, και υπήρξε επιμελητής πολλών εκθέσεων, μεταξύ των οποίων 

και πέντε αναδρομκές του Βόλπι σε διάφορα μουσεία. Είναι μέλος της Βραζιλιανικής Ένωσης 

Κριτικών Τέχνης (abca), της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Τέχνης (aica) και της Βραζιλιανικής 

Ένωσης Σκηνοθετών Ντοκυμαντέρ (abd).

Βραβεύτηκε δύο φορές με το Βραβείο Gonzaga Duque της abca, για την καλύτερη εργασία και το 

καλύτερο σύνολο εργασίας, το 1979 και 1998, ανιστοίχως. Ταινίες του έχουν βραβευθεί σε φεστιβάλ 

στη Βραζιλία (Μπραζίλια και δύο Kikitos στην πόλη Gramado) και είναι προσβάσιμες (κατόπιν 

αιτήματος) στις Ταινιοθήκες της Γαλλίας και της πρώην Ανατολικής Γερμανίας.



olívio tavares de araújo

Olívio Tavares de Araújo tem formação original de músico e estreou aos 16 anos na imprensa, 

como crítico musical, e pouco depois, também, como crítico de arte. Desenvolveu uma extensa 

carreira nas páginas de vários jornais de Belo Horizonte, Brasília e São Paulo, e nas revistas Veja 

(década de 1970) e Isto É (décadas de 1980 e 90). É também cineasta, tendo dirigido mais de 50 

documentários, a maior parte sobre arte e artistas.

Faz parte de uma geração para a qual a crítica tinha mais a ver com sensibilidade pessoal 

que com estudos acadêmicos. Olívio nunca pertenceu à Universidade e sua contribuição não 

pode ser avaliada por títulos – que não possui. Atuou ativamente através de muitas centenas 

de textos publicados na grande imprensa, em dezenas de catálogos e treze livros. Participou 

das comissões de arte de diversas entidades (inclusive o Museu de Arte Moderna e a Bienal de 

São Paulo), de júris de salões e certames, e realizou várias curadorias de exposições, inclusive 

cinco retrospectivas de Volpi em diferentes museus. É membro da Associação Brasileira de 

Críticos de Arte (abca), da Associação Internacional de Críticos de Arte (aica) e da Associação 

Brasileira de Documentaristas (abd).

Recebeu duas vezes o Prêmio Gonzaga Duque da abca, pelo melhor trabalho e pelo melhor 

conjunto de trabalhos, respectivamente em 1979 e 1998. Seus filmes foram premiados em 

festivais no Brasil (Brasília e dois Kikitos em Gramado) e fazem parte (a pedido) das Cinematecas 

Francesa e da antiga Alemanha Oriental.

τολησ τατολασ 

Εργάζεται ως εικαστικός καλλιτέχνης και σχεδιαστής χώρων. Είναι απόφοιτος του Vakalo College 

of Art and Design – University of Derby και του τμήματος Βιολογίας – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης. Έχει πραγματοποιήσει 8 ατομικές και έχει συμμετάσχει σε 24 ομαδικές εκθέσεις 

(Ελλάδα, Μ. Βρετανία, Αυστρία, Βραζιλία, Τσεχία). Έχει συγγράψει το βιβλίο Τα ζώα στην 

Ομηρική Εποχή (Ερωδιός, 2005) και έχει συμβάλει με κεφάλαια στους συλλογικούς τόμους Science 

and Technology in Homeric Epics (Springer, 2008) και Law and Touch (Westminster University 

Press, 2020). Άρθρα και έργα του έχουν δημοσιευτεί στον ελληνικό και διεθνή τύπο. Δημιουργικά 

προσανατολίζεται προς μία ολιστική προσέγγιση της αισθητικής μέσα από ένα πρίσμα ενότητας 

όλων των τεχνών. <www.tolistatolas.com> 

tolis tatolas 

Atua como artista visual e designer de interiores. É formado pelo Vakalo College of Art and 

Design – Universidade de Derby e pelo Departamento de Biologia – Universidade Aristóteles de 

Tessalônica. Realizou 8 exposições individuais e participou de 24 exposições coletivas (Grécia, 

Reino Unido, Áustria, Brasil, República Tcheca, Áustria). É autor do livro Τα ζώα στην Ομηρική 

Εποχή / “Animais na Era Homérica” (Ερωδιός, 2005 / “Herodius”, 2005) e contribuiu com capítulos 

para os volumes editados Science and Technology in Homeric Epics / “Ciência e Tecnologia em 

Épicos Homéricos” (Springer, 2008) e Law and Touch / “Lei e Tato” (Westminster University Press, 

2020). Seus artigos e obras foram publicados na imprensa grega e internacional. Criativamente, 

ele é orientado para uma abordagem holística da estética através de um prisma de unidade de 

todas as artes. <www.tolistatolas.com>



ευσταθιοσ τσωτσοσ

Διδακτορικό Θεολογίας σε εξέλιξη, από το Ποντιφικιανό Καθολικό Πανεπιστήμιο του Παρανά. 

Μεταπτυχιακό Θεολογίας, στη βιβλική έρευνα, από τις Σχολές Batista του Paraná / fabapar. 

Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Θεολογία, με θέμα την Καινή Διαθήκη, από τη Σχολή Batista του 
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efstathios tsotsos

Doutorando em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Mestre em Teologia, 

na linha de pesquisa bíblica, pelas Faculdades Batista do Paraná / fabapar. Pós-Graduação em 

Teologia, na linha do Novo Testamento aplicado pela Faculdade Batista do Paraná / fabapar. 

Graduado em Teologia pela Faculdade Batista Pioneira Ijuí / RS. Vínculos institucionais: 

Professor e pesquisador na Faculdade Teológica Batista do Estado de São Paulo. Pesquisador no 

grupo de pesquisa ”Leitura e interpretação de textos bíblicos” das Faculdades Batista do Paraná 

(cnpq). Professor de língua grega, na Associação Helênica do Paraná. Professor visitante da 

Coletividade Helênica de São Paulo. 

Email: evastathis_gr@hotmail.com

cv: <http://lattes.cnpq.br/1660826856440219>

μαγδα φυτιλη

Η Μάγδα Φυτιλή διδάσκει Ισπανική Ιστορία και Δημόσια Ιστορία και μμε στο Ελληνικό Ανοικτό 
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Ιστορία και τη Μνήμη (1944-2006)», pore, Πανεπιστήμιο Αθηνών, και μεταδιδακτορική ερευνήτρια 

σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα Horizon 2020. Είναι μέλος της Συντακτικής 

Επιτροπής του περιοδικού Open Tribune of Hispanic-Hellenic Studies. Συν-συγγραφέας του βιβλίου 

Η δεύτερη ζωή της Εθνικής Αντίστασης. Πρακτικές αναγνώρισης και αποκλεισμού, 1944-2006, μαζί με 

τον Μάνο Αυγερίδη και την Ελένη Κούκη (Αθήνα, Θεμέλιο, 2022).

Email: fitilimagda@hotmail.com

magda fytilí

Magda Fytilí ensina História Espanhola e História Pública e Meios de Comunicação Social 

na Hellenic Open University. É duplamente doutora em Ciências Políticas pela Universidade de 

Atenas e pela Universidade Autônoma de Madri. É Coordenadora Científica do projeto Πολιτικές 

αναγνώρισης: Η μεταζωή της ελληνικής Αντίστασης στο Δίκαιο, την Ιστορία και τη Μνήμη (1944-2006) 

/ “Políticas de reconhecimento: A vida após a morte da resistência grega na lei, na história 

e na memória (1944-2006)”, pore, Universidade de Atenas, e pesquisadora de pós-doutorado 

em vários projetos nacionais e europeus do Horizon 2020. É membro do Conselho Editorial da 

revista Open Tribune of Hispanic-Hellenic Studies. É co-autora do livro Η δεύτερη ζωή της Εθνικής 

Αντίστασης. Πρακτικές αναγνώρισης και αποκλεισμού, 1944-2006 / “A segunda vida da Resistência 

Nacional. Práticas de reconhecimento e exclusão, 1944-2006”; com Manos Avgeridis e Eleni 

Kouki (Atenas, Themelio, 2022).

Email: fitilimagda@hotmail.com



λουκιανοσ χασιωτησ
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τριών βιβλίων – H «Aνατολική Oμοσπονδία»: Δύο ελληνικές φεντεραλιστικές κινήσεις στο τέλος 

του 19ου αιώνα (2001); Ελληνοσερβικές σχέσεις 1913-1918. Συμμαχικές προτεραιότητες και πολιτικές 

αντιπαλότητες (2004); και Τα παιδιά του Εμφυλίου: Από την «Κοινωνική Πρόνοια» του Φράνκο στον 

«Έρανο» της Φρειδερίκης, 1936-1950 (2013) – καθώς επίσης και πολλών άρθρων σε επιστημονικά 

περιοδικά και συλλογικούς τόμους. 

loukianos hassiotis

Loukianos Hassiotis é doutor em História Moderna pelo Departamento de História e 

Arqueologia da Universidade Aristóteles de Tessalônica. Trabalhou como bolsista de pesquisa 

na Fundação de Estudos da Península Helênica e na Universidade da Macedônia Ocidental. 

Desde 2004, ensina História Moderna e Contemporânea no Departamento de História e 

Arqueologia. Participou da organização de conferências internacionais e locais, seminários 

e exposições históricas / artísticas. É autor de três livros – H “Aνατολική Oμοσπονδία”: Δύο 

ελληνικές φεντεραλιστικές κινήσεις στο τέλος του 19ου αιώνα (2001) / “A ‘Federação Oriental’: dois 

movimentos federalistas gregos no final do século XIX” (2001); Ελληνοσερβικές σχέσεις 1913-1918. 

Συμμαχικές προτεραιότητες και πολιτικές αντιπαλότητες / “As relações greco-sérvias 1913-1918. 

Alianças e rivalidades políticas” (2004); e Τα παιδιά του Εμφυλίου: Από την «Κοινωνική Πρόνοια» 

του Φράνκο στον «Έρανο» της Φρειδερίκης, 1936-1950 / “As Crianças da Guerra Civil: desde o ‘Social 

Welfare’ de Franco até o ‘Fundraising’ de Frederick, 1936-1950” (2013) – bem como numerosos 

artigos em periódicos acadêmicos e obras coletivas.



Ελλάδα και Βραζιλία μέσα από την τέχνη 

A Grécia e o Brasil através da arte



“O Êxodo de Missolongui”, 1853.

Theodoros Vryzakis.

Óleo sobre tela.

Galeria Nacional, Atenas.

Η Έξοδος του Μεσολογγίου, 1853. 

Βρυζάκης Θεόδωρος.

Λάδι σε μουσαμά.

Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα.



“História”, 1892.

Nikolaos Gyzis.

Óleo sobre painel.

Coleção privada.

Ιστορία, 1892.

Γυζης Νικολαος. 

λάδι σε πάνελ.

Ιδιωτική συλλογή.



Ο ζαχαροπλάστης, 1898.

Γυζης Νικολαος.

Λάδι σε μουσαμά.  

Ιδιωτ συλλογή.

“O confeiteiro”, 1898.

 Nikolaos Gyzis.

Óleo sobre tela.

Coleção privada. 

“A escola secreta”, 1885-1886.

 Nikolaos Gyzis.

Óleo sobre tela.

Coleção Emfietzoglou, Atenas.Το μυστικό σχολείο, 1885-1886.

Γυζης Νικόλαος.

Λάδι σε μουσαμά.

Συλλογή Εμφιετζόγλου, Αθήνα.



“Trazendo o carregamento”, 1880-1882.

Konstantinos Volanakis.

 Óleo sobre tela.

Coleção privada.

“Partida do Pireu para 

Tinos”, c. 1889.

Konstantinos Volanakis.

Óleo sobre tela.

Coleção privada.

Φεύγοντας από τον Πειραιά 

για την Τήνο, c. 1889.

Βολανάκης Κωνσταντίνος.

Λάδι σε μουσαμά.

Ιδιωτική συλλογή.

Φέρνοντας το φορτίο, 1880-1882. 

Βολανάκης Κωνσταντίνος.

Λάδι σε μουσαμά.

Ιδιωτική συλλογή.



Ακτή με ψαρόβαρκα, 1888-1889. 

Βολανάκης Κωνσταντίνος.

Λάδι σε μουσαμά. 

Ιδιωτική συλλογή.

“Costa com barco de pesca”, 1888-1889.

Konstantinos Volanakis.

Óleo sobre tela.

Coleção privada.



“Bem-vindo à Selva”, 2019.

Tolis Tatolas.

Acrílico, pigmento em pó e tinta em lona.

Coleção privada.

Fotografia: cortesia do artista.

Καλώς ήρθατε στη ζούγκλα, 2019.

Τατόλας Τόλης.

Ακρυλικό, χρωστική σκόνη και χρώμα σε καμβά.

Ιδιωτική συλλογή.

Φωτογραφία: ευγενική προσφορά του καλλιτέχνη.
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O feliz encontro entre o imperador 

brasileiro D. Pedro ii e o “Rei dos Gregos” 

George i, tal como idealizado pelo jovem 

artista Mano Wladimir, 2022. Não sabemos 

se existiu ou se apenas nunca foram 

publicizados registros fotográficos do 

encontro realizado entre ambos no ano  

de 1876, em Atenas. 

Imagem: cortesia do artista.

Η ευτυχής συνάντηση του αυτοκράτορα 

της Βραζιλίας, Ντον Πέντρο Β´, και του 

«Βασιλέα των Ελλήνων», Γεωργίου Α’, όπως 

την φιλοτέχνησε ο νεαρός καλλιτέχνης Μάνο 

Βλαντιμίρ, το 2022. Δεν γνωρίζουμε εάν όντως 

υπήρξαν ή αν απλώς ποτέ δεν δημοσιεύτηκαν 

φωτογραφικές μαρτυρίες της συνάντησης 

μεταξύ των δύο ανδρών το 1876, στην Αθήνα.

Εικόνα: ευγενική προσφορά του καλλιτέχνη.

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ο Ύμνος για την Ελευθερία. Τα 200 χρόνια της 
σύγχρονης Ελλάδας

A Revolução Grega de 1821: Hino à Liberdade. Os 200 anos da Grécia moderna

Copyright © 2022 por Stelios Hourmouziadis e Giselle Marques Camara

η παρούσα έκδοση θα τύπωθέί σέ πέρίορίσμένο αρίθμο 500 αντίτύπων, τα οποία θα 
δίανέμηθούν δωρέαν. ολο το ύλίκο (κέίμένα καί έίκονέσ) πού σύνθέτούν το παρον 
σύλλογίκο έργο δίατέθηκαν έλέύθέρα δίκαίωματων απο τούσ σύγγραφέίσ καί δημίούργούσ. 

ολέσ οί έίκονέσ πού έμπέρίέχονταί στον τομο ανηκούν σέ ανοίχτέσ πηγέσ η 
παραχωρηθηκαν απο τούσ φορέίσ πού έχούν τα πνέύματίκα τούσ δίκαίωματα.

a presente edição tem uma tiragem limitada de 500 exemplares, que serão distribuídos 
gratuitamente. todo o material (textos e imagens) que compõem essa obra coletiva 
foi doado pelos respectivos autores.
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instituições que detém os seus direitos. 
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