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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ-ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το απόγευμα της Τετάρτης, 3 Οκτωβρίου 2018, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής,
πραγματοποιήθηκε από τις εκδόσεις «Μένανδρος» και τον Επ. Καθηγητή Ιατρικής κ.
Λάμπρο Βαζαίο η επίσημη παρουσίαση της έκδοσης «Ανεξάρτητος - Η Δημοκρατική
Εφημερίδα της Επανάστασης του 1821»
.

Την αίθουσα κατέκλυσε πλήθος κόσμου, ανάμεσα στο οποίο και εξέχουσες
προσωπικότητες, όπως ο πρώην Υπουργός κ. Θεόδωρος Δρίτσας, η πρώην Υπουργός κ.
Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, εκπρόσωπος του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο
Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Παναγιώτης Χατζηπέρος, εκπρόσωποι των Αρχηγών των
Επιτελείων Στρατού, καθώς και εκπρόσωποι του Τύπου, των επιστημών, των τεχνών, και
άλλων σημαντικών φορέων.

Η εκδήλωση άνοιξε με τον χαιρετισμό και τη σύντομη ομιλία της Αντιπροέδρου της Βουλής
κ. Αναστασίας Χριστοδουλοπούλου.

Στο κεντρικό πάνελ για την έκδοση μίλησαν

Η κ. Μαριάννα Ψύλλα, Αν. Καθηγήτρια στο τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
του Παντείου Πανεπιστημίου, ο κ.
Τάσος Σακελλαρόπουλος,
Ιστορικός-Υπεύθυνος Ιστορικών Αρχείων Μουσείου Μπενάκη, ο κ.
Παντελής Μπουκάλας
,
δημοσιογράφος-συγγραφέας,
και
ο κ.
Λάμπρος Βαζαίος
,

1/4

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ-ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Δευτέρα, 15 Οκτώβριος 2018 11:43

Επ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής – συγγραφέας της έκδοσης.

Ο ηθοποιός κ. Νίκος Λυκομήτρος διάβασε αποσπάσματα από την έκδοση.

Τον συντονισμό των ομιλιών έκανε η κ. Μάρα Σωτηροπούλου, Δ/ντρια marketing και δημ.
σχέσεων των εκδόσεων «Μένανδρος».

Την εκδήλωση κάλυψε τηλεοπτικά η ΕΡΤ.

Η ΕΚΔΟΣΗ

Ο Καθηγητής και συγγραφέας κ. Λάμπρος Βαζαίος παρουσιάζει μέσα από το έργο του όλη
την πορεία και τη δράση της εφημερίδας «Ανεξάρτητος Εφημερίς της Ελλάδος», η
οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Ύδρα, την ώρα που η Επανάσταση
ψυχορραγούσε.

Ήταν η πρώτη εφημερίδα στη νεότερη Ελλάδα που εκδόθηκε από ιδιώτη δημοσιογράφο και
η μόνη που κυκλοφορούσε τη συγκεκριμένη εποχή, εκτός από το επίσημο όργανο της
προσωρινής διοίκησης, τη «Γενική Εφημερίδα».

Ο εκδότης της -και ταυτόχρονα τυπογράφος, κειμενογράφος, μεταφραστής, σχολιαστής
και πολιτικός αναλυτής- ήταν ο Παντελής Κ. Παντελή, πρόγονος του Καθηγητή Λ. Βαζαίου.
Ο Υδραίος ναυτικός, με αξιοπρόσεκτη μόρφωση και Αγωνιστής του Ιερού Αγώνα, υπήρξε ο
πρώτος δημοσιογράφος που κατηγορήθηκε από την εξουσία για την κριτική που
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ασκούσε και η εφημερίδα του η πρώτη που διώχθηκε για «αδίκημα Τύπου»
.
Μάλιστα, αυτό συνεχίστηκε σε όλη την πορεία του εκδότη και της εφημερίδας, από την
Ύδρα στην Αίγινα με τον Ι. Καποδίστρια και μετά στην Αθήνα, την «Οθωνική Αθήνα»!

Ο εκδότης και η εφημερίδα του διακρίθηκαν για την οξύτατη αρθρογραφία τους ενάντια
στους Κοτζαμπάσηδες, τους Φαναριώτες και τους Βαυαρούς. Στάθηκαν απέναντι στα
κομματικά πάθη της εποχής, την Εθνική Διχόνοια και τα οικονομικά σκάνδαλα.
Πρωταγωνίστησαν σε όλους τους Αγώνες για την Ελευθερία του λόγου και την
ανεξαρτησία του Τύπου, τη Συνταγματική τάξη και τη Δημοκρατία,
μέχρι το 1859 που έπαψε, μετά από 32 χρόνια, να κυκλοφορεί ο «Ανεξάρτητος»
.

Ο συγγραφέας καταθέτει μία σπάνια μελέτη, μέσα από την αποδελτίωση και τον σχολιασμό
των άρθρων της εφημερίδας, αλλά και την παράλληλη εξιστόρηση των γεγονότων της
εποχής.

Έχοντας έντονο το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στον σύγχρονο αναγνώστη, ο Λ. Βαζαίος
αναδύει την ιστορική συνέχεια των γεγονότων και των δεδομένων που καθόρισαν και
καθορίζουν την τύχη του τόπου μας.

Η έκδοση, επίσης, περιλαμβάνει σπάνιο φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει:
- Τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας
- Πίνακες ζωγραφικής με τις μορφές και τις σκηνές της Επανάστασης του 1821
- Τις μεγάλες προσωπικότητες της εποχής

Ενδεικτικά Περιεχόμενα:
- Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ
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- Ο «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ» ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΥΑΡΟΙ
- Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ
- Ο «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ» ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
- 1848: «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ»
- ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
- «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ» - ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΟΘΩΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ 1841
- Ο «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ» ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
- Η «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΚΑΙ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
- Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ
- Η «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ
- Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ
- Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
- Ο «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ» - ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1841-1859
- Η 3η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
- ΕΤΟΣ Ε΄ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗΝ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1848
- ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ»
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