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µόρφωση, στην πολιτική πείρα και στη γνώση των
διεθνών θεµάτων. Σε δύο επιµέρουσ όψεισ τησ επαναστατικήσ πράξησ η συµβολή τουσ υπήρξε αποφασιστική: διατύπωσαν τισ ιδεολογικέσ επιδιώξεισ του αγώνα
τησ ανεξαρτησίασ µε τουσ όρουσ του δικού τουσ πολιτικού φιλελευθερισµού και κατάφεραν να διαµορφώσουν τουσ θεσµούσ τησ νέασ πολιτείασ σύµφωνα µε τα
δυτικά πρότυπα οργάνωσησ του κράτουσ, παρά την
εναντίωση παγιωµένων συµφερόντων και ισχυρών
οµάδων, που ήθελαν να διατηρήσουν την παραδοσιακή φυσιογνωµία τησ ελληνικήσ κοινωνίασ και απλώσ
να αντικαταστήσουν τουσ Οθωµανούσ στην άσκηση τησ εξουσίασ.

του αγώνα τησ ελληνικήσ ανεξαρτησίασ,
Η έκρηξη
την άνοιξη του 1821, αποτέλεσε πρόσκληση

για τη διανόηση του ∆ιαφωτισµού να περάσει από τη
θεωρία στην πράξη. Οι διανοούµενοι του ∆ιαφωτισµού
δεν είχαν αρχίσει οι ίδιοι την Επανάσταση, αν και
πολλοί από αυτούσ, µε τη συµµετοχή τουσ στη Φιλική
Εταιρεία και κατά κύριο λόγο µε τη σταυροφορία τουσ
για πολιτισµική και κοινωνική αλλαγή, είχαν συµβάλλει στη δηµιουργία του κλίµατοσ τησ επαναστατικήσ
αναµονήσ, το οποίο προετοίµασε το ξέσπασµά τησ.
Πράγµατι, πολλοί από τουσ διακεκριµένουσ ζώντεσ
εκπροσώπουσ του ελληνικού ∆ιαφωτισµού έσπευσαν στα ελληνικά
εδάφη, όπου διεξαγόταν η ένοπλη
Η ανάλυση αυτών των περίπλοαναµέτρηση, για να προσφέρουν
κων πολιτικών και κοινωνικών ανατισ υπηρεσίεσ τουσ στον υπέρ πάµετρήσεων βρίσκεται εκτόσ των
ντων αγώνα του γένουσ. Άλλοι,
ορίων αυτήσ τησ µελέτησ. Ωστόόπωσ ο Κοραήσ και ο Ψαλίδασ,
προσπάθησαν να συµβάλουν από
σο, η διατύπωση των αιτηµάτων
του πολιτικού φιλελευθερισµού
µακριά µε πολιτικέσ παραινέσεισ
κατά τη διάρκεια τησ Ελληνικήσ
και ενεργό συµµετοχή στισ προΕπανάστασησ θα ’πρεπε να απασπάθειεσ του ευρωπαϊκού φιλελσχολήσει σύντοµα την προσοχή
ληνισµού. Ιδιαίτερα αξιοσηµείωµασ, ωσ η αρµόζουσα κατάληξη
τοσ υπήρξε ο ενθουσιασµόσ των
τησ προσπάθειασ να ανασυντεθεί
Ελλήνων σπουδαστών στα ευρωη υποδοχή και η δυσχερήσ πορεία
παϊκά πανεπιστήµια, καθώσ και
του ∆ιαφωτισµού στην ελληνική
εκείνοσ των νεότερων διανοούµεσκέψη. Οι πιο αντιπροσωπευτινων τησ διασποράσ, που έσπευκέσ πηγέσ, στισ οποίεσ θα µποσαν στην Ελλάδα για να πολεµήΤο Προσωρινόν Πολίτευµα τησ Ελλάδοσ,
που
εγκρίθηκε
από
την
Πρώτη
Εθνική
Συνέλευση
ρούσε να ιχνηλατηθεί η αρχική
σουν και να συµβάλουν στη δηµιστην Επίδαυρο, το 1822
προγραµµατική διατύπωση και η
ουργία ενόσ σύγχρονου κράτουσ
σταδιακή υποχώρηση των φιλελεύθερων πολιτειακών
στισ απελευθερωµένεσ περιοχέσ.
αιτηµάτων, είναι τα συνταγµατικά σχέδια που ψηφίστηκαν από τισ πέντε εθνοσυνελεύσεισ κατά την επαΗ επανάσταση ήταν σε µεγάλο βαθµό µια αγροτική
ναστατική δεκαετία, οπότε καταβάλλεται η προσπάεξέγερση, που διενεργήθηκε µέσα σε έντονεσ κοινωνικέσ συγκρούσεισ, µε κορυφώσεισ τουσ δύο εµφύλιουσ
θεια να τεθούν τα θεµέλια του ελεύθερου ελληνικού
πολέµουσ στα 1823-1824. Σ’ αυτό το πλαίσιο οι δυτικράτουσ (1822-1832). Το Προσωρινόν Πολίτευµα τησ
κόφρονεσ διανοούµενοι αποτελούσαν µικρή µειοψηφία
Ελλάδοσ, εγκεκριµένο από την Πρώτη Εθνική Συνέκαι, εξαιτίασ των ιδεών τουσ, µειοψηφία όχι ιδιαίτερα
λευση στην Επίδαυρο, την 1η Ιανουαρίου 1822, και
η Ελληνική ∆ιακήρυξη τησ Ανεξαρτησίασ, που το συνόδηµοφιλή. Η παρουσία τουσ, ωστόσο, έγινε έντονα
δευε, απηχούσαν τα αιτήµατα του ∆ιαφωτισµού για
αισθητή στισ πολιτικέσ ζυµώσεισ τησ Ελληνικήσ Επανάστασησ, εξαιτίασ τησ υπεροχήσ που διέθεταν στη
φιλελεύθερουσ πολιτικούσ θεσµούσ και δηµοκρατικό
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σύστηµα διακυβέρνησησ. Ωσ συνταγµατικό πρόγραµµα, το κείµενο αυτό προκάλεσε το ενδιαφέρον µεγάλων
σύγχρονων πολιτικών στοχαστών, τόσο στουσ κύκλουσ
τησ ελληνικήσ όσο και στουσ ευρύτερουσ κύκλουσ τησ
ευρωπαϊκήσ φιλελεύθερησ διανόησησ. Η δηµοσίευσή
του αποτέλεσε το έναυσµα κριτικού σχολιασµού των
θεµελιωδών διατάξεων του υπό σύνταξη ελληνικού
πολιτεύµατοσ από τον Αδαµάντιο Κοραή και τον
Jeremy Bentham, οι παρατηρήσεισ των οποίων στόχευαν στην ενίσχυση του φιλελεύθερου χαρακτήρα
του καθεστώτοσ, µε τη διασφάλιση του πλήρουσ ελέγ-

εγκατέλειψε το αίτηµα των φιλελεύθερων θεσµών.
Μολονότι επαναβεβαιώθηκαν οι αρχέσ του συνταγµατισµού, το πολιτειακό πλαίσιο διαµορφώθηκε έτσι,
ώστε να καθιερώνει το προσωποπαγέσ καθεστώσ του
Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίοσ είχε εκλεγεί πρώτοσ
Κυβερνήτησ τησ ελεύθερησ Ελλάδασ. Η δηµοκρατική
χροιά των προγενέστερων συνταγµάτων απαλειφόταν
και στη θέση τησ έµπαινε η πίστη στη φιλανθρωπία
ενόσ ισχυρού ανώτατου εκτελεστικού οργάνου. Επιπλέον, για να δοθεί στον Καποδίστρια η δυνατότητα
να ασκήσει απρόσκοπτα τα δύσκολα καθήκοντά του,

Η ορκωµοσία των πληρεξουσίων στην Εθνική Συνέλευση τησ Επιδαύρου, του 1822, Ludwig Michael von Schwanthaler, 1836.
Τοιχογραφία στον ανατολικό τοίχο τησ αίθουσασ «Ελευθέριοσ Βενιζέλοσ» στη Βουλή των Ελλήνων

χου τησ νοµοθετικήσ εξουσίασ πάνω στα εκτελεστικά
όργανα. Οι ίδιεσ αρχέσ επαναλαµβάνονταν στισ αποφάσεισ και στον συνταγµατικό χάρτη, που ψήφισε η
∆εύτερη Εθνική Συνέλευση στο Άστροσ, στα µέσα
Απριλίου 1823. Στα 1827 όµωσ, όταν η Τρίτη Εθνική
Συνέλευση συνήλθε στην Τροιζήνα, το εσωτερικό
πολιτικό κλίµα και οι διεθνείσ πιέσεισ τησ εποχήσ τησ
Παλινόρθωσησ συνέτειναν, ώστε η θεσµική έκφραση
των ελληνικών πολιτικών επιδιώξεων να µεταβληθεί
σηµαντικά. Το Πολιτικόν Σύνταγµα τησ Ελλάδοσ, το
οποίο ψηφίστηκε τον Μάιο του 1827, στην ουσία

το σύνταγµα ανεστάλη προσωρινά και στον Κυβερνήτη δόθηκαν δικτατορικέσ εξουσίεσ.
Η Τέταρτη Εθνική Συνέλευση, η οποία συνήλθε στο
Άργοσ, τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1829, δεν θέσπισε
νέα συνταγµατικά µέτρα, αλλά περιορίστηκε στην
ψήφιση ορισµένων αποφάσεων που επικύρωναν τισ
ενέργειεσ του Κυβερνήτη Καποδίστρια. Επιπλέον του
χορήγησε πλήρη εξουσία να χειριστεί όλα τα κρίσιµα
εθνικά ζητήµατα, που βάραιναν πιεστικά πάνω στο
νέο κράτοσ. ∆ίνοντασ στον αρχηγό του κράτουσ απε-
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τελέσ στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. Με τη µετατροπή τησ ελλαδικήσ εκκλησία σε κρατική υπηρεσία,
κατά το πρότυπο των προτεσταντικών κρατών τησ
Ευρώπησ, η Ελλάδα υιοθετούσε την ταυτότητα του
κοσµικού κράτουσ, εγκαταλείποντασ τισ παραδόσεισ
που η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε κληρονοµήσει από το
Βυζάντιο. Υπήρχε µία όψη του προτύπου τησ οικοδόµησησ του νεότερου κράτουσ, όµωσ, όπου οι δυτικόφρονεσ Έλληνεσ απέτυχαν να ολοκληρώσουν το έργο
τουσ: η όψη αυτή αφορούσε τη δηµιουργία τακτικού
στρατού. Αυτό απαιτούσε τη διάλυση των πρωτόγονων
ένοπλων οµάδων και των προσωπικών στρατών των οπλαρχηγών,
που πολέµησαν στον αγώνα κατά
των Οθωµανών αλλά και µεταξύ
τουσ, και την επιβολή στρατιωτικήσ πειθαρχίασ στο πλαίσιο ενόσ
ενιαίου τακτικού στρατού, υπό τον
έλεγχο τησ κεντρικήσ εξουσίασ.
Αφού οι δυτικόφρονεσ δεν είχαν
δικό τουσ στρατό για να επιβάλουν
τη θέλησή τουσ, άφησαν αυτό το
έργο στον Καποδίστρια και στη
βαυαρική δυναστεία που τον διαδέχτηκε.

ριόριστη εξουσία σε όλα τα σηµαντικά εθνικά ζητήµατα, η Εθνική Συνέλευση στην ουσία κατάργησε τον
δικό τησ λόγο ύπαρξησ. Έτσι άνοιξε τον δρόµο για
την τελική εγκαθίδρυση µοναρχικήσ διακυβέρνησησ.
Αυτό έγινε µε το νέο Πολιτικόν Σύνταγµα τησ Ελλάδοσ,
που ψήφισε η Πέµπτη Εθνική Συνέλευση, η οποία
συνήλθε στο Άργοσ και στο Ναύπλιο, από τον ∆εκέµβριο του 1831 έωσ τον Μάρτιο του 1832. Ο νέοσ
καταστατικόσ χάρτησ εγκαθίδρυε µοναρχικό πολίτευµα κατά το πρότυπο τησ Γαλλικήσ Παλινόρθωσησ.
Έτσι, µέσα σε µια δεκαετία, η αρχική πολιτική επιδίωξη του ∆ιαφωτισµού για φιλελεύθερη πολιτεία εγκαταλείφθηκε. Ο
καταστατικόσ χάρτησ του 1832
θέσπιζε την ύπαρξη έµµεσα εκλεγµένησ κάτω βουλήσ, οι αποφάσεισ
τησ οποίασ όµωσ εξουδετερώνονταν σε µεγάλο βαθµό από τα προνόµια τησ γερουσίασ, τα µέλη τησ
οποίασ διόριζε ο µονάρχησ. Το
στέµµα ήταν κληρονοµικό, ο βασιλέασ ήταν ανεύθυνοσ και απολάµβανε πολλών προνοµίων, συµπεριλαµβανοµένησ τησ επιλογήσ και
του διορισµού του υπουργικού συµβουλίου.
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τισ υπάρχουσεσ ιεραρχίεσ στο νέο κράτοσ, εκδηλώνονταν στα κοινωνικά ρήγµατα και στισ πολιτικέσ διαµάχεσ τησ επαναστατικήσ δεκαετίασ. Αυτοί οι αρχέγονοι πόθοι και προσδοκίεσ, η κατ’ επανάληψη αναζωπύρωση του προφητικού χιλιασµού, και οι συγκλονιστικέσ πράξεισ ατοµικού ηρωισµού και θυσίασ, που
υπαγορεύονταν από τουσ παραδοσιακούσ κώδικεσ
τιµήσ τησ µεσογειακήσ κοινωνίασ, καθόρισαν το κοινωνικό κλίµα τησ Ελληνικήσ Επανάστασησ, χωρίσ όµωσ
να µπορούν να θεωρηθούν και ωσ αποκλειστική ιδεολογική τησ έκφραση. Στο µέτρο που είναι δυνατό να
γίνει αναφορά σε µια συναρθρωµένη ιδεολογία του αγώνα τησ Ελληνικήσ Ανεξαρτησίασ, αυτή θα
πρέπει να αναζητηθεί στισ ιδέεσ
και τισ αξίεσ, που εκφράζονταν
στην πολιτική φιλολογία και στον
τύπο τησ επαναστατικήσ δεκαετίασ.

ιδιοτελείσ κοινωνικέσ οµάδεσ, που παρενέβαλλαν προσκόµµατα στην εδραίωση του πολιτικού φιλελευθερισµού. Αυτό το πολιτικό αίτηµα αναδύεται από τον
τελευταίο διάλογο, όπου διαπιστώνεται ότι ο τύποσ
είναι «ακόµη εισ τα δεσµά» στην απελευθερωµένη
Ελλάδα και καλούνται οι πατριώτεσ να υπεραµυνθούν
των δικαιωµάτων όλων των συµπολιτών τουσ.

Πέρα από τισ συνταγµατικέσ προσδοκίεσ και τισ προσπάθειεσ για
Αν όµωσ δεν κατάφεραν να επιΤο
Πολιτικόν
Σύνταγµα
τησ
Ελλάδοσ,
οικοδόµηση του κράτουσ κατά το
τύχουν τη φιλελεύθερη πολιτεία,
το οποίο ψηφίστηκε τον Μάιο του 1827
δυτικό πρότυπο, οι φιλελεύθερεσ
που αποτελούσε το όραµα του
επιδιώξεισ, που διαµόρφωναν εν µέρει το πολιτικό
∆ιαφωτισµού, οι δυτικόφρονεσ πέτυχαν να διαµορφώκλίµα στην επαναστατική Ελλάδα, εκφράζονταν εύσουν τουσ διοικητικούσ θεσµούσ του νέου κράτουσ µε
γλωττα σε µία πληµµύρα πολιτικών φυλλαδίων και
βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το επίµοχθο έργο τησ
εντύπων. Η φιλολογία αυτή αποτελούσε οργανικό
οικοδόµησησ του κράτουσ απέδωσε στο τέλοσ του
τµήµα τησ πνευµατικήσ παράδοσησ του ∆ιαφωτισµού
αγώνα τησ ανεξαρτησίασ µία θεσµικά σύγχρονη πολικαι αντιπροσώπευε την ιδεολογική κληρονοµιά του
τεία, εφοδιασµένη µε τουσ νοµικούσ, γραφειοκρατικούσ
στουσ πολιτικούσ αγώνεσ τησ Ελληνικήσ Επανάστασησ.
και δικαστικούσ µηχανισµούσ, που διέκριναν τα ευρωΟι πρωτόγνωρεσ ελπίδεσ των αγροτών, που βασικό
παϊκά πολιτικά συστήµατα. Επιπλέον, το νέο κράτοσ
κίνητρο είχαν την οικειοποίηση των κτηµάτων των
µετέβαλε την Ορθόδοξη Εκκλησία σε διοικητικό του
Τούρκων γαιοκτηµόνων, και η παραδοσιακή τοποθέόργανο, διακόπτοντασ κάθε δεσµό διοικητικήσ εξάρτηση των διαφόρων εξουσιαστικών οµάδων, που ήθετησησ τησ ιεραρχίασ του βασιλείου από το Πατριαρλαν να ενισχύσουν τη δύναµή τουσ και να διατηρήσουν
χείο Κωνσταντινουπόλεωσ, το οποίο παρέµενε υπο-

Συνειδητοποιώντασ τελικά ότι ο Καποδίστριασ δεν
σκόπευε να δηµιουργήσει το πολιτειακό σύστηµα, το
οποίο οραµατιζόταν ο ∆ιαφωτισµόσ, ο γέροντασ Κοραήσ ρίχτηκε µε ασυνήθιστη για
την ηλικία του ενεργητικότητα
στον τελευταίο αγώνα τησ ζωήσ
του. Έτσι άρχισε την αντικαποδιστριακή του εκστρατεία, συντάσσοντασ µια σειρά πολιτικών
διαλόγων, οι οποίοι υποδείκνυαν
στουσ Έλληνεσ πώσ να αποφύγουν µια νέα υποδούλωση σε «Χριστιανούσ Τουρκίζοντασ». Σε όλη
Η πολιτική φιλοσοφία που πρόβαλλε από τισ λόγιεσ έντυπεσ πητη διάρκεια του αγώνα η ηθική
γέσ ήταν ο δηµοκρατικόσ εθνικιφυσιογνωµία τησ ελληνικήσ ποσµόσ του ∆ιαφωτισµού, του οποίου
λιτικήσ καθοριζόταν από µία παο Κοραήσ υπήρξε ο πιο εύγλωττοσ
νταχού παρούσα και γεµάτη πάκήρυκασ. Τα ονόµατα και οι ιδέεσ
θοσ επίκληση τησ αυταπάρνησησ
του Rousseau, του Mably και του
και του πατριωτισµού, ο οποίοσ
Mirabeau παρέµειναν σταθερά
αναµενόταν να µεταβάλει τουσ
Ο
Ρήγασ
Βελεστινλήσ
και
ο
Αδαµάντιοσ
Κοραήσ
αποτυπωµένα στισ πολιτικέσ συαπλούσ θνητούσ σε ήρωεσ. Η ηθιυποβαστάζουν την Ελλάδα. Θεόφιλοσ Χατζηµιχαήλ,
νειδήσεισ. Ο νόµοσ των εθνών του
κή αυτή αντίληψη αντιπροσώ19οσ αι., Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονησ Τέχνησ
Vattel πρόσφερε το εννοιολογικό
πευε την άνθηση τησ φιλοσοφίασ
πλαίσιο για την κατανόηση τησ νέασ πολιτικήσ υπότησ πολιτικήσ αρετήσ που είχε κληροδοτήσει ο ∆ιαστασησ των εµπόλεµων Ελλήνων, ενώ η φιλοσοφία
φωτισµόσ.
του φυσικού δικαίου και των φυσικών αρχών τησ ηθικήσ του Volney, τησ οποίασ αφετηρία ήταν το αξίωµα
ότι η ισότητα και η δικαιοσύνη ταυτίζονταν, κυκλοφορούσε στα ελληνικά ωσ προσφορά του εθνικού
τυπογραφείου. Μέσα στισ κοινωνικέσ διαµάχεσ τησ
Επανάστασησ, η µακρινή ηχώ τησ κριτικήσ τησ Ελλη* Το κείµενο αυτό είναι απόσπασµα του βιβλίου του Πασχάνικήσ Νοµαρχίασ αντηχούσε στισ σελίδεσ µιασ συλλογήσ
λη Κιτροµηλίδη, Νεοελληνικόσ ∆ιαφωτισµόσ, οι πολιτικέσ
διαλόγων, που µάχονταν µε οξύτητα τουσ «Κοτζαβάκαι κοινωνικέσ ιδέεσ, εκδ. Μορφωτικού Ιδρύµατοσ Εθνισασ», τουσ Φαναριώτεσ «Βλαχοδούκεσ» και άλλεσ
κήσ Τράπεζασ, Αθήνα 2009, σελ. 466-472.
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