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του ελληνισμού. Πρόκειται για ένα πρό-
ταγμα εθνικής εγκαρδίωσής.  Δείχνουμε 
ότι ο ελληνισμός της διασποράς μπο-
ρεί να προσφέρει κάτι καινούργιο στον 
κυρίως ελλαδικό χώρο, ότι μπορεί να 
προκαλέσει την προσοχή των Ελλήνων 
της Ελλάδας και να καταλάβουν ότι εδώ 
δεν είμαστε απλώς μία περιφέρεια αλλά 
έχουμε δημιουργήσει το δικό μας κέντρο 
και την δική μας δύναμη και συνεχίζουμε 
την πολιτισμική συμβολή του ελληνισμού 
στην σύγχρονη κοινωνία.

Πως αξιολογείτε τις εκδηλώσεις που 
γίνονται στην Ελλάδα για τα 200 χρό-
νια;
Είμαι λίγο επιφυλακτικός. Απ’ ότι είδα μέ-
χρι τώρα, οι εκδηλώσεις είναι είτε υπερ-
βολικά λαϊκίστικες και εξαπλουστευτικές, 
είτε μοιάζουν με ακαδημαϊκά συνέδρια 
που απευθύνονται σε λίγους ανθρώπους 
που έχουν τις βάσεις και τα εργαλεία να 
κατανοήσουν τις κατευθύνσεις της σύγ-
χρονης έρευνας για το θέμα. Η επανάστα-
ση δεν είναι ένα απλό ζήτημα που μπορεί 
να ερμηνευτεί μονοδιάστατα. Υπήρξε ένα 
πολυδιάστατο γεγονός που άλλαξε την 
ιστορία του γένους και το έκανε έθνος, 
άλλαξε την ιστορία των Βαλκανίων και τα 
μετέτρεψε από κομμάτι της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας σε έθνη κράτη, άλλαξε την 
ιστορία της Μεσογείου και την έκανε ένα 
μωσαϊκό διαφορετικών κρατών που συ-
νυπάρχουν. Είναι, λοιπόν, σημαντικό να 
τονιστεί ο πρωτοποριακός ρόλος της ελ-
ληνικής επανάστασης. Αυτό που με κάνει 
επιφυλακτικό είναι ότι προσπαθούμε πά-
ντα να κρίνουμε την ελληνική επανάστα-
ση με τα μέτρα και τα σταθμά που έχουμε 
σήμερα. Πολλοί ιστορικοί και ειδικά στην 
Ελλάδα δεν εννοούν να τοποθετήσουν το 
ιστορικό γεγονός στα συμφραζόμενα του, 
αλλά το παρουσιάζουν μόνο μέσα από 
σημερινές εννοιολογικές κατηγορίες και 
μέσα από την σημερινή πολιτική σκέψη. 
Νομίζω ότι η ελληνική επανάσταση είναι 
κάτι που υπήρξε αυθόρμητο, κάτι το συλ-
λογικό και κάτι το μεταμορφωτικό. Ξεκί-
νησε από κάπου αλλού και πήγε κάπου 
εντελώς διαφορετικά. Πρέπει να τη δούμε 
σαν μια προσπάθεια ενός λαού να δημι-
ουργήσει ένα πρόταγμα απελευθέρωσης 
και αυτοθέσμισης και τέλος, να δημιουρ-
γήσει το πρόταγμα μιας νέας κοινωνικής 
οργάνωσης. Αυτό δεν πέτυχε, αλλά τέθη-
κε ως αίτημα. Αν μπούμε στο μυαλό των 
ανθρώπων της εποχής θα δούμε την επα-
νάσταση ως μια μεγάλη ελπίδα και λιγό-
τερο ως μια μεγάλη αποτυχία. Ξεκίνησε 
ως μία μεγάλη ελπίδα και αναμόρφωσε 
ολόκληρη την γεωγραφική επικράτεια της 
ανατολικής Μεσογείου, όχι πάντα προς 
το καλύτερο. Η ελληνική επανάσταση 
για τους ανθρώπους της εποχής, για τους 
Έλληνες της εποχής, αλλά όχι μόνο για 
τους Έλληνες, υπήρξε μια μεγάλη ελπίδα 
ανανέωσης. Αυτό νομίζω είναι που πρέ-
πει να τονιστεί και όχι τόσο οι αποτυχίες. 
Τι δηλαδή δεν βγήκε από την επανάστα-
ση. Έτσι θα δείξουμε μεγαλύτερο σεβα-
σμό στον αγώνα τόσων ανθρώπων, που 
έδωσαν τα πάντα για την ελευθερία της 
πατρίδας τους. Οφείλουμε ως ιστορικοί 
και ως άνθρωποι να δείξουμε περισσότε-
ρη ταπεινοφροσύνη απέναντι σε γεγονό-
τα που μας ξεπερνάνε σε μέγεθος και σε 
προοπτική.

τώντας από την Αυστραλία να διευρύνει 
το δίκτυο των χωρών με τις οποίες έχει 
συμβάσεις φορολογίας.
Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο θέμα 
τον γερμανικών αποζημιώσεων, απα-
ντώντας σε ερώτηση του διευθυντή της 
Maritime Promotions of Australia, Άκη 
Χαραλαμπόπουλου λέγοντας ότι πρόκει-
ται για ευαίσθητο θέμα που παραμένει 
ανοιχτό καθώς η Ελλάδα δεν έχει πα-
ραιτηθεί από τις διεκδικήσεις της.
Ο κ. Σταϊκούρας, απαντώντας σε ερώ-
τηση για την κληρονομιά που θέλει να 
αφήσει ως υπουργός Οικονομικών που 
κλήθηκε να διαχειριστεί την οικονομία 
σε δύο εξαιρετικά δύσκολες περιόδους 
(το 2012-2015 εν μέσω της οικονομι-
κής κρίσης ως αναπληρωτής υπουργός 
και από το 2019 μέχρι σήμερα, εν μέσω 
της πανδημίας του κορονοϊού) ανέφερε 
ότι κάνει πάντα το καθήκον του με γνώ-
μονα  τα συμφέροντα της Ελλάδας και 
των πολιτών της και επιθυμεί να αφή-
σει πίσω του «μία παραγωγική, ισχυρή, 
εξωστρεφή, ανταγωνιστική και ισχυρή 
οικονομία».

Μ
ε σημαντική συμμετοχή Ελ-
ληνο-Αυστραλών από τον 
επιχειρηματικό και ακαδημα-
ϊκό χώρο, πραγματοποιήθηκε 

την Τρίτη 16 Μαρτίου, βιντεοδιάσκεψη 
με τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, 
Χρήστο Σταϊκούρα, που ενημέρωσε την 
ομογένεια της Αυστραλίας για την πο-
ρεία της ελληνικής οικονομίας, ενώ 
απαντώντας σε ερωτήσεις που του τέθη-
καν μετά το τέλος της ομιλίας του, ανα-
φέρθηκε στο ζήτημα της διπλής φορο-
λογίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας 
και στο ζήτημα των γερμανικών αποζη-
μιώσεων.
Η διαδικτυακή διάσκεψη έγινε στο 
πλαίσιο των Ελληνο-Αυστραλιανών Δι-
αλόγων που οργανώνει το Αυστραλιανό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο και το Γενικό Προξενείο της Ελλά-
δας στο Σίδνεϊ, μέσω της δραστήριας 
Εμπορικής Συμβούλου, κας Κάτιας Γκί-
κιζα. Στην βιντεοδιάσκεψη συμμετείχαν 
ο πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστραλία, 
κ. Γεώργιος Παπακώστας και ο πρέσβης 
της Αυστραλίας στην Ελλάδα, κ. Αθανά-
σιος Σπύρου.
Ο κ. Σταϊκούρας περιέγραψε αναλυτικά 
της δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελλη-
νική οικονομία εν μέσω της πανδημίας 
και ανέφερε ότι η ύφεση του ΑΕΠ που 
καταγράφηκε το περασμένο έτος ήταν 
στο 8,02%. Θετικό στοιχείο, κατά την 
εκτίμηση του υπουργού, ήταν το γεγονός 
ότι η μείωση ήταν κατά 2% μικρότερη 
από τις αρχικές προβλέψεις. Ο Υπουρ-
γός Οικονομικών αναφέρθηκε εκτενώς 
και στις πρωτοβουλίες που έχει πάρει η 
ελληνική κυβέρνηση για την βελτίωση 
της οικονομίας μέσω της στοχευμένης 
μείωση φόρων, της ενίσχυσης των επι-
χειρήσεων, της προσέλκυσης επενδύσε-
ων και της επιτάχυνσης του ψηφιακού 
μετασχηματισμού του Δημοσίου.
Αισιόδοξη ήταν και η πρόβλεψη του για 
την πορεία του τουρισμού, καθώς ανέ-
φερε ότι η χώρα θα προετοιμαστεί για 
να υποδεχτεί επισκέπτες από τα μέσα 
Μαΐου με στόχο για το 2021 να προκύ-
ψουν έσοδα 7-9 δισ. ευρώ.
Για το θέμα της διπλής φορολογίας, ο κ. 
Σταϊκούρας, τόνισε ότι η σύναψη σύμ-
βασης με την Αυστραλία είναι επιθυμία 
της ελληνικής κυβέρνησης από το 1983, 
που άρχισαν οι πρώτες διακρατικές δι-
απραγματεύσεις και πρόσθεσε ότι το 
2020, η Ελλάδα συνυπέγραψε κοινό αί-
τημα 9 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, προς τον ομοσπονδιακό υπουρ-
γό Οικονομικών, Josh Frydenberg, ζη-
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Αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας 
και του τουρισμού ο Χρήστος Σταϊκούρας 


