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Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Η Μεγάλη Ιδέα 

 

Το 1844 ο πρωθυπουργός Ιωάννης Κωλέττης διατύπωσε την έννοια της Μεγάλης Ιδέας 

ως βασικού στόχου του ελληνισμού, στην αγόρευσή του στην Εθνοσυνέλευση από την 

οποία προήλθε το πρώτο σύνταγμα της χώρας. Η επέκταση του ελληνικού κράτους 

στην καθ΄ημάς Ανατολή και η ανασύσταση του παλαιού εθνικού μεγαλείου αποτέλεσε 

από τότε έως τουλάχιστον και τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 το ιδεολόγημα 

που κυριάρχησε στο δημόσιο βίο. Ένα ιδεολόγημα που συνδέθηκε όχι μόνο με την 

εξωτερική αλλά και την εσωτερική πολιτική και διαμόρφωσε εν πολλοίς την πολιτική, 

πνευματική και πολιτιστική πολιτική της χώρας. 

 Η ιδέα της ανάπτυξης του ελληνισμού και της επέκτασής του σε περιοχές, που 

με βάση την ιστορική διαδρομή του είχε ισχυρά ερείσματα, συγκροτήθηκε πριν την 

δημιουργία του ελληνικού κράτους. Υπήρξε αποτέλεσμα της γέννησης της ελληνικής 

εθνικής ιδεολογίας αλλά και της ευρύτερης ανάπτυξης των εθνικισμών από το τέλος 

του 18ου αιώνα. Σε αυτή την κατεύθυνση η Επανάσταση του 1821 αποτέλεσε μια 

μείζονα τομή. Η Μεγάλη Ιδέα αποτέλεσε μια κατεξοχήν «κληρονομιά» της 

Επανάστασης, απόρροια του σχηματισμού του ελληνικού εθνικού κράτους και του 

αποκλεισμού εκτός των εθνικών συνόρων, πολλών από τους πληθυσμούς που είχαν 

επαναστατήσει. 

 Η παρουσίαση επιδιώκει να αναδείξει τη συγκρότηση της εθνικής ιδεολογίας 

στον 19ο αιώνα και τη σχέση της με τη Μεγάλη Ιδέα. Επιχειρεί, ακόμη, να αναδείξει 

τις διαφορετικές νοηματοδοτήσεις της μέσα στο χρόνο, αλλά και τις ποικίλες 

στρατηγικές πραγματοποίησης της. Η δύναμη της Μεγάλης Ιδέας ήταν οι διαφορετικές 

εκδοχές της, οι οποίες διαδέχονταν η μια την άλλη ή και συχνά συνυπήρχαν. Από την 

μια συνδεόταν με τον αλυτρωτισμό και την πολεμική δράση για την κατάκτηση των 

οθωμανικών εδαφών, όπως στην περίπτωση του Κριμαϊκού Πολέμου ή του 

ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897. Από την άλλη, εμφανιζόταν ως μια εκπολιτιστική 

κίνηση, ως η μετεκένωση του πολιτισμού, όπως αναπτυσσόταν εκ νέου στο ελληνικό 

κράτος στον χώρο της Ανατολής. Σε αυτή την κατεύθυνση θεσμοί όπως το ελληνικό 

Πανεπιστήμιο διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο για την μεταφορά της γνώσης.  Σε 

αντίθεση με όσους υποστήριζαν την ανάγκη των πολεμικών προετοιμασιών, άλλοι 

προέτασαν την ανάγκη εσωτερικής ανάπτυξης και προόδου, ώστε το ισχυρό ελληνικό 

κράτος να μπορούσε να αποτελέσει έναν κρίσιμο παράγοντα στην περιοχή. Τέλος, μια 

άλλη εκδοχή αφορούσε την πιθανή συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην 
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Οθωμανική Αυτοκρατορία, στο πλαίσιο και των νέων πραγματικοτήτων που γεννούσε 

η συγκυρία, ιδιαίτερα στο τέλος του 19ου αιώνα.  

 Σε κάθε περίπτωση, η εννοιοδότηση της Μεγάλης Ιδέας συνομιλούσε συνεχώς 

με την εκάστοτε συγκυρία, αλλά και με το ιστορικό εθνικό παρελθόν από το οποίο 

άρδευε παραδείγματα.  Γύρω της συγκροτήθηκαν διαφορετικά ερωτήματα και 

αντιθέσεις που αφορούσαν την πολιτική ή το δημόσιο βίο. Ανάμεσά τους ερωτήματα 

αναφορικά με την πρωτεύουσα του ελληνικού βασιλείου, την χάραξη μιας επεκτατικής 

εξωτερικής πολιτικής, αλλά και την χρήση της δημοτικής γλώσσας. 

 Η παρουσίαση θα διατρέξει τις παραπάνω θεματικές επιχειρώντας να αναδείξει 

ζητήματα συγκρότησης της εθνικής ιδεολογίας και της πολιτικής, η κατανόηση των 

οποίων διατηρεί ακόμη και σήμερα τη χρησιμότητα της. 
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O Βαγγέλης Καραμανωλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Αποφοίτησε από τη 

Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία και εργάστηκε στη δημοτική εκπαίδευση για μια 

πενταετία. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ) και 

πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στην Αθήνα και στη Βιέννη. Το 2006 

αναγορεύθηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1996 εργάστηκε στα 

Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) έως το 2008, όταν εκλέχθηκε 

λέκτορας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ). Από το 2004 συμμετέχει 

στο Δ.Σ. των ΑΣΚΙ, στα οποία σήμερα είναι Αντιπρόεδρός του. Υπήρξε για μια 

δεκαετία (1999-2009) συνεργάτης στην κριτική ιστορικών βιβλίων στην εφ. 

Ελευθεροτυπία. Εχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και στο Πάντειο 

Πανεπιστήμιο, ενώ σήμερα είναι αναπληρωτής καθηγητής Θεωρίας και Ιστορίας της 

Ιστοριογραφίας και πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιστορικού Αρχείου του 

Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Βιβλία:  H συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της Iστορίας στο 

Πανεπιστήμιο Aθηνών (1837-1932), Αθήνα 2006, Κώστας Γαβρόγλου, Β. 

Καραμανωλάκης, Χάιδω Μπάρκουλα, Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ιστορία του 

1837-1937,  Ηράκλειο, 2014 και Το ανεπιθύμητο παρελθόν. Οι φάκελοι κοινωνικών 

φρονημάτων στον 20ό αιώνα και η καταστροφή τους, Αθήνα 2019 (βραβείο Ακαδημίας 

Αθηνών). Έχει επιμεληθεί τόμους αναφορικά με την επτάχρονη δικτατορία (1967-

1974), τις ιστορικές διαδρομές της ελληνικής νεολαίας στον 20ό αιώνα τις σχέσεις της 

ελληνικής με τη γαλλική ιστοριογραφία, τη δεκαετία του ‘40, τη σύντομη 

Μεταπολίτευση (1974-1975), την εννοιοδότηση των συλλογικών προσδιορισμών: 

Έλλην-Ρωμιός-Γραικός κ.ά.  

 

 


