
Ιστορικοί 
για τα 

χρόνια 

σ^τ' 

Γιώργο5 Αναστασιάδηε 

Θάνοδ Βερέμη$ 

Βασίληδ Γούναρηε 

Βασίλη5 Καρδάσηε 

Βασίλη5 Κρεμμυδά$ 

Αντώνη$ Λιάκοδ 

Ιάκωβο$Δ. Μιχαηλίδη5 

Μαρία Ρεπούση 

Τριαντάφυλλοε Σκλαβενίτηδ 

Λουκιανόδ Χασιώτη5 

Μια ιστορική λιθογραφία 
Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ, αναγεννημένη και απαστράπτουσα, 
στεφανώνει με κλαδί ελιάδ τον ναύτη και τον τσο
λιά, που έγραψαν τη νέα λαμπρή σελίδα στην Ιστο
ρία του Εθνουδ. Ο ήλιοδ τηδ Ειρήνηδ ανατέλλει φωτί-



με τα μάτια του σήμερα 
ζονταδ τα απελευθερωμένα εδάφη και τα νησιά 
του Αιγαίου, με φόντο τον σημαιοστολισμένο 
στόλο. Στον χάρτη καρφιτσωμένεδ σημαίεδ με τα 
πιο σημαντικά κατορθώματα του Ελληνικού 

Στρατού. Δέκα σύγχρονοι ιστορικοί βλέπουν την 
εξιδανικευμένη παράσταση με τα μάτια του 
2012. Σχολιάζουν, στοχάζονται και αναστοχάζο-
νται για την ίδια και ό,τι αυτή συμβολίζει. 
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Ιστορικοί 
για τα 

100 χρόνια 

0 Τριαντάφυλλ05 
Σκλαβενίτηε 

είναι Ιστορικ05, 
διευθυντή$ Ερευνών 
Εθνικού Ιδρύματοε 

Ερευνών. 

* «Απελευθέρωσιν 
Αιγαίου εχαιρετί-
σαμεν, πλήρη εκ-

δίκησιν 1821. Φυ-
λακεε γρηγορείτε!» 
ήταν οι φωνέ$ που 

ακούονταν στα 
πρώτα γενέθλια 

τηε ελευθερίας των 
νησιών το φθινό

πωρο του 1913. 

Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Ο Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

Ενθουσιασμ05 αλλά 
και περισυλλογή 

Η 
ΛΑΪΚΗ λιθογρα
φία εκδόθηκε 
στην Αθήνα, από 

τον Αύγουστο του 1913 
και ύστερα, από τον εκ
δότη Δράκο (Δημήτριο) 
Παπαδημητρίου (Στεμνί-
τσαΑρκαδίαδ 1859-Αθή-
να 1940). Η καθαρότητα 
των μορφών που παρι
στάνονται και η αφέλεια 
τηδ πλούσιακ διήγηση$ 
παρουσιάζουν ενεργά τα 
αποτελέσματα των Βαλ
κανικών Πολέμων στη 
στεριά και τη θάλασσα, 
καθώδ ο χάρτηδ των νέων 
ελληνικών χωρών ανα
γράφει σε ελληνικέ$ ση-
μαιούλεδ τΐδ περιοχέδ, 
τΐδ κυριότερεδ πόλεΐδ 
και τα νησιά του Αι- —, 
γαίου που κατέλαβε 
ο ελληνικόδ στρατόδ 
και στόλοδ. 

Η Ελλάδα με «τα αρ
χαία τηδ τα λούσα» και 
βασιλική κορώνα, με κλώ-
νουδ δάφνηδ στα χέρια 
και μόνο ασπίδα στέκεται, 
στραμμένη δυτικά, στα 
τότε σύνορα τηδ ελληνι-
κήδ Μακεδονίαδ και τηδ 
βουλγαρικήδ Θράκηδ και 
τείνει το χέρι με τη δάφνη 
στουδ νικητέδ, τον εύζω-
νο και τον ναύτη, οι οποί
οι, με φόντο την ελληνική 

σημαία, ποδοπατούν την 
τουρκική και τη βουλγα
ρική σημαία, που έφερε 
σύνθημα «εμπρόδ διάταδ 
Αθήναδ» και πανηγυρί
ζουν χαιρετώνταδ. Είναι 
άοπλοι, τώρα που έχει 
ανατείλει ο ήλιοδ τηδ Ει-
ρήνηδ τηδ Συνθήκηδ του 
Βουκουρεστίου, 26 Ιου
λίου 1913. Εννέα πλοία 
φρουρούν το ήρεμο Αι
γαίο με το «Αβέρωφ» στο 
κέντρο. Παρά την έκφρα
ση του θριάμβου που επι
χειρεί η εικόνα, υπάρχει 

Ι^ΕΑ ΕΛΑΜ 

ι$Ά 

αυτοκυριαρχία και συ
γκρατημένη διάθεση, κι
νημένε δ ίσωδ από τη συ
νειδητοποιημένη ανάγκη 
περιχαράκωσηδ και προ-
στασίαδ των «καταληφθέ-
ντων μερών». Επεκτατική 

τάση εκφράζεται ανεπαί
σθητα με τη σήμανση τηδ 
ιταλοκρατούμενηδ Κω και 
τηδ Ρόδου με ελληνικέδ 
σημαιούλεδ και ίδιο χρώ
μα με τα άλλα νησιά. 

Αυτά ωδ ήρεμη αντί
δραση στίδ τουρκικέδ αμ
φισβητήσει για την κυ
ριότητα των νησιών του 
Αιγαίου και τον διπλωμα
τικό πυρετό που φθάνει 
μέχρι την απειλή νέου 
πολέμου και από τΐδ δυο 
μεριέδ. 

Κυρίαρχοε ο ήλιο$ 
Η επίκληση τηδ Ειρήνηδ 
και τηδ ισχύοδ των συν
θηκών ταιριάζει στουδ 
Ελληνεδ νικητέδ, που 
θυμούνται τΐδ δύο χρο-
νολογίεδ των εθνικών 
τουδ εξορμήσεων, που 
δημιούργησαν την πα
λαιά Ελλάδα, το 1821 και 
τη νέα Ελλάδα, το 1912, 
αλλά μέχρι εκεί, αφού 
τώρα ο ευεργετικόδ και 

προστατευτικόδ ήλιοδ 
τηδ Ειρήνηδ κυριαρχεί 
στο κέντρο τηδ εικό-
ναδ. 

^ Οι άοπλοι στρατιώ-
τηδ και ναύτηδ και τα 

αγκυροβολημένα πλοία 
δείχνουν μια ήρεμη δύ
ναμη που θέλει να αγνο
εί τΐδ συνειδητοποιημένεδ 
απειλέδ για τα νησιά*. 
Ομωδ η λαϊκή λιθογρα
φία προβάλλει χαμηλούδ 
τόνουδ και περισυλλογή, 
αποθαρρύνονταδ λαϊκι-
σπκέδ εξάρσεΐδ, στο πνεύ
μα τηδ βενιζελικήδ δι-
πλωματίαδ. 
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