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µόρφωση, στην πολιτική πείρα και στη γνώση των 

διεθνών θεµάτων. Σε δύο επιµέρους όψεις της επανα-

στατικής πράξης η συµβολή τους υπήρξε αποφασιστι-

κή: διατύπωσαν τις ιδεολογικές επιδιώξεις του αγώνα 

της ανεξαρτησίας µε τους όρους του δικού τους πολι-

τικού φιλελευθερισµού και κατάφεραν να διαµορφώ-

σουν 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 παραδοσια-

κή φυσιογνωµία της ελληνικής κοινωνίας και απλώς 

να αντικαταστήσουν τους Οθω-

µανούς στην άσκηση της εξουσίας.

Η ανάλυση αυτών των περίπλο-

κων πολιτικών και κοινωνικών ανα-

µετρήσεων βρίσκεται εκτός των 

ορίων αυτής της µελέτης. Ωστό-

σο, η διατύπωση των αιτηµάτων 

του πολιτικού φιλελευθερισµού 

κατά τη διάρκεια της Ελληνικής 

Επανάστασης θα ’πρεπε να απα-

σχολήσει σύντοµα την προσοχή 

µας, ως η αρµόζουσα κατάληξη 

της προσπάθειας να ανασυντεθεί 

η υποδοχή και η δυσχερής πορεία 

του ∆ιαφωτισµού στην ελληνική 

σκέψη. Οι πιο αντιπροσωπευτι-

κές πηγές, στις οποίες θα µπο-

ρούσε να ιχνηλατηθεί η αρχική 

προγραµµατική διατύπωση και η 

σταδιακή υποχώρηση των φιλελεύθερων πολιτειακών 

αιτηµάτων, είναι τα συνταγµατικά σχέδια που ψηφί-

στηκαν από τις πέντε εθνοσυνελεύσεις κατά την επα-

ναστατική δεκαετία, οπότε καταβάλλεται η προσπά-

θεια να τεθούν τα θεµέλια του ελεύθερου ελληνικού 

κράτους (1822-1832). Το Προσωρινόν Πολίτευµα της 
Ελλάδος, εγκεκριµένο από την Πρώτη Εθνική Συνέ-

λευση στην Επίδαυρο, την 1η Ιανουαρίου 1822, και 

η Ελληνική ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας, που το συνό-

δευε, απηχούσαν τα αιτήµατα του ∆ιαφωτισµού για 

φιλελεύθερους πολιτικούς θεσµούς και δηµοκρατικό 

έκρηξη του αγώνα της ελληνικής ανεξαρτησίας, 

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 συµβάλ-

λει στη δηµιουργία του κλίµατος της επαναστατικής 

αναµονής, το οποίο προετοίµασε το ξέσπασµά της. 

Πράγµατι, πολλοί από τους διακεκριµένους ζώντες 

εκπροσώπους του ελληνικού ∆ια-

φωτισµού έσπευσαν στα ελληνικά 

εδάφη, όπου διεξαγόταν η ένοπλη 

αναµέτρηση, για να προσφέρουν 

τις υπηρεσίες τους στον υπέρ πά-

ντων αγώνα του γένους. Άλλοι, 

όπως ο Κοραής και ο Ψαλίδας, 

προσπάθησαν να συµβάλουν από 

µακριά µε πολιτικές παραινέσεις 

και ενεργό συµµετοχή στις προ-

σπάθειες του ευρωπαϊκού φιλελ-

ληνισµού. Ιδιαίτερα αξιοσηµείω-

τος υπήρξε ο ενθουσιασµός των 

Ελλήνων σπουδαστών στα ευρω-

παϊκά πανεπιστήµια, καθώς και 

εκείνος των νεότερων διανοούµε-

νων της διασποράς, που έσπευ-

σαν στην Ελλάδα για να πολεµή-

σουν και να συµβάλουν στη δηµι-

ουργία ενός σύγχρονου κράτους 

στις απελευθερωµένες περιοχές.

Η επανάσταση ήταν σε µεγάλο βαθµό µια αγροτική 

εξέγερση, που διενεργήθηκε µέσα σε έντονες κοινω-

νικές συγκρούσεις, µε κορυφώσεις τους δύο εµφύλιους 

πολέµους στα 1823-1824. Σ’ αυτό το πλαίσιο οι δυτι-

κόφρονες διανοούµενοι αποτελούσαν µικρή µειοψηφία 

και, εξαιτίας των ιδεών τους, µειοψηφία όχι ιδιαίτερα 

δηµοφιλή. Η παρουσία τους, ωστόσο, έγινε έντονα 

αισθητή στις πολιτικές ζυµώσεις της Ελληνικής Επα-

νάστασης, εξαιτίας της υπεροχής που διέθεταν στη 

εγκατέλειψε το αίτηµα των φιλελεύθερων θεσµών. 

Μολονότι επαναβεβαιώθηκαν οι αρχές του συνταγ-

µατισµού, 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. Επι-

πλέον, για να δοθεί στον Καποδίστρια η δυνατότητα 

να ασκήσει απρόσκοπτα τα δύσκολα καθήκοντά του, 

το σύνταγµα ανεστάλη προσωρινά και στον Κυβερ-

νήτη 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-

σύστηµα διακυβέρνησης. Ως συνταγµατικό πρόγραµ-

µα, 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 στό-

χευαν στην ενίσχυση του φιλελεύθερου χαρακτήρα 

του καθεστώτος, µε τη διασφάλιση του πλήρους ελέγ-

χου της νοµοθετικής εξουσίας πάνω στα εκτελεστικά 

όργανα. Οι ίδιες αρχές επαναλαµβάνονταν στις απο-

φάσεις 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 
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τελές στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. Με τη µετα-

τροπή 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 οικοδό-

µησης του νεότερου κράτους, όµως, όπου οι δυτικό-

φρονες 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 προσω-

πικών στρατών των οπλαρχηγών, 

που πολέµησαν στον αγώνα κατά 

των Οθωµανών αλλά και µεταξύ 

τους, και την επιβολή στρατιωτι-

κής 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 δια-

δέχτηκε.

Πέρα από τις συνταγµατικές προσ-

δοκίες και τις προσπάθειες για 

οικοδόµηση του κράτους κατά το 

δυτικό πρότυπο, οι φιλελεύθερες 

επιδιώξεις, που διαµόρφωναν εν µέρει το πολιτικό 

κλίµα στην επαναστατική Ελλάδα, εκφράζονταν εύ-

γλωττα σε µία πληµµύρα πολιτικών φυλλαδίων και 

εντύπων. Η φιλολογία αυτή αποτελούσε οργανικό 

τµήµα της πνευµατικής παράδοσης του ∆ιαφωτισµού 

και αντιπροσώπευε την ιδεολογική κληρονοµιά του 

στους πολιτικούς αγώνες της Ελληνικής Επανάστασης. 

Οι πρωτόγνωρες ελπίδες των αγροτών, που βασικό 

κίνητρο είχαν την οικειοποίηση των κτηµάτων των 

Τούρκων γαιοκτηµόνων, και η παραδοσιακή τοποθέ-

τηση των διαφόρων εξουσιαστικών οµάδων, που ήθε-

λαν να ενισχύσουν τη δύναµή τους και να διατηρήσουν 

ριόριστη εξουσία σε όλα τα σηµαντικά εθνικά ζητή-

µατα, 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 ∆εκέµ-

βριο του 1831 έως τον Μάρτιο του 1832. Ο νέος 

καταστατικός χάρτης εγκαθίδρυε µοναρχικό πολίτευ-

µα κατά το πρότυπο της Γαλλικής Παλινόρθωσης. 

Έτσι, µέσα σε µια δεκαετία, η αρχική πολιτική επιδίω-

ξη του ∆ιαφωτισµού για φιλελεύ-

θερη πολιτεία εγκαταλείφθηκε. Ο 

καταστατικός χάρτης του 1832 

θέσπιζε την ύπαρξη έµµεσα εκλεγ-

µένης κάτω βουλής, οι αποφάσεις 

της οποίας όµως εξουδετερώνο-

νταν σε µεγάλο βαθµό από τα προ-

νόµια της γερουσίας, τα µέλη της 

οποίας διόριζε ο µονάρχης. Το 

στέµµα ήταν κληρονοµικό, ο βασι-

λέας ήταν ανεύθυνος και απολάµ-

βανε πολλών προνοµίων, συµπε-

ριλαµβανοµένης της επιλογής και 

του διορισµού του υπουργικού συµ-

βουλίου.

Αν όµως δεν κατάφεραν να επι-

τύχουν τη φιλελεύθερη πολιτεία, 

που αποτελούσε το όραµα του 

∆ιαφωτισµού, οι δυτικόφρονες πέτυχαν να διαµορφώ-

σουν τους διοικητικούς θεσµούς του νέου κράτους µε 

βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το επίµοχθο έργο της 

οικοδόµησης του κράτους απέδωσε στο τέλος του 

αγώνα της ανεξαρτησίας µία θεσµικά σύγχρονη πολι-

τεία, εφοδιασµένη µε τους νοµικούς, γραφειοκρατικούς 

και δικαστικούς µηχανισµούς, που διέκριναν τα ευρω-

παϊκά πολιτικά συστήµατα. Επιπλέον, το νέο κράτος 

µετέβαλε την Ορθόδοξη Εκκλησία σε διοικητικό του 

όργανο, διακόπτοντας κάθε δεσµό διοικητικής εξάρ-

τησης της ιεραρχίας του βασιλείου από το Πατριαρ-

χείο Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο παρέµενε υπο-
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τις υπάρχουσες ιεραρχίες στο νέο κράτος, εκδηλώνο-

νταν στα κοινωνικά ρήγµατα και στις πολιτικές δια-

µάχες της επαναστατικής δεκαετίας. Αυτοί οι αρχέ-

γονοι πόθοι και προσδοκίες, η κατ’ επανάληψη ανα-

ζωπύρωση του προφητικού χιλιασµού, και οι συγκλο-

νιστικές πράξεις ατοµικού ηρωισµού και θυσίας, που 

υπαγορεύονταν από τους παραδοσιακούς κώδικες 

τιµής της µεσογειακής κοινωνίας, καθόρισαν το κοι-

νωνικό κλίµα της Ελληνικής Επανάστασης, χωρίς όµως 

να µπορούν να θεωρηθούν και ως αποκλειστική ιδεο-

λογική της έκφραση. Στο µέτρο που είναι δυνατό να 

γίνει αναφορά σε µια συναρθρω-

µένη ιδεολογία του αγώνα της Ελ-

ληνικής Ανεξαρτησίας, αυτή θα 

πρέπει να αναζητηθεί στις ιδέες 

και τις αξίες, που εκφράζονταν 

στην πολιτική φιλολογία και στον 

τύπο της επαναστατικής δεκαε-

τίας.

Η πολιτική φιλοσοφία που πρό-

βαλλε από τις λόγιες έντυπες πη-

γές ήταν ο δηµοκρατικός εθνικι-

σµός του ∆ιαφωτισµού, του οποίου 

ο Κοραής υπήρξε ο πιο εύγλωττος 

κήρυκας. Τα ονόµατα και οι ιδέες 

του Rousseau, του Mably και του 

Mirabeau παρέµειναν σταθερά 

αποτυπωµένα στις πολιτικές συ-

νειδήσεις. Ο νόµος των εθνών του 

Vattel πρόσφερε το εννοιολογικό 

πλαίσιο για την κατανόηση της νέας πολιτικής υπό-

στασης των εµπόλεµων Ελλήνων, ενώ η φιλοσοφία 

του φυσικού δικαίου και των φυσικών αρχών της ηθι-

κής του Volney, της οποίας αφετηρία ήταν το αξίωµα 

ότι η ισότητα και η δικαιοσύνη ταυτίζονταν, κυκλο-

φορούσε στα ελληνικά ως προσφορά του εθνικού 

τυπογραφείου. Μέσα στις κοινωνικές διαµάχες της 

Επανάστασης, η µακρινή ηχώ της κριτικής της Ελλη-
νικής Νοµαρχίας αντηχούσε στις σελίδες µιας συλλογής 

διαλόγων, που µάχονταν µε οξύτητα τους «Κοτζαβά-

σας», τους Φαναριώτες «Βλαχοδούκες» και άλλες 

ιδιοτελείς κοινωνικές οµάδες, που παρενέβαλλαν προ-

σκόµµατα στην εδραίωση του πολιτικού φιλελευθερι-

σµού. 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.

Συνειδητοποιώντας τελικά ότι ο Καποδίστριας δεν 

σκόπευε να δηµιουργήσει το πολιτειακό σύστηµα, το 

οποίο οραµατιζόταν ο ∆ιαφωτισµός, ο γέροντας Κο-

ραής ρίχτηκε µε ασυνήθιστη για 

την ηλικία του ενεργητικότητα 

στον τελευταίο αγώνα της ζωής 

του. Έτσι άρχισε την αντικαπο-

διστριακή του εκστρατεία, συ-

ντάσσοντας µια σειρά πολιτικών 

διαλόγων, οι οποίοι υποδείκνυαν 

στους Έλληνες πώς να αποφύ-

γουν µια νέα υποδούλωση σε «Χρι-

στιανούς Τουρκίζοντας». Σε όλη 

τη διάρκεια του αγώνα η ηθική 

φυσιογνωµία της ελληνικής πο-

λιτικής καθοριζόταν από µία πα-

νταχού παρούσα και γεµάτη πά-

θος επίκληση της αυταπάρνησης 

και του πατριωτισµού, ο οποίος 

αναµενόταν να µεταβάλει τους 

απλούς θνητούς σε ήρωες. Η ηθι-

κή αυτή αντίληψη αντιπροσώ-

πευε την άνθηση της φιλοσοφίας 

της πολιτικής αρετής που είχε κληροδοτήσει ο ∆ια-

φωτισµός.

* Το κείµενο αυτό είναι απόσπασµα του βιβλίου του Πασχά-

λη Κιτροµηλίδη, Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός, οι πολιτικές 

και κοινωνικές ιδέες, εκδ. Μορφωτικού Ιδρύµατος Εθνι-

κής Τράπεζας, Αθήνα 2009, σελ. 466-472.
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υποβαστάζουν την Ελλάδα. Θεόφιλος Χατζηµιχαήλ, 
19ος αι., Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΙΑΦΩΤΙΣΜΟΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΙΑΦΩΤΙΣΜΟ




