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26. 

Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 





Την 25η Μαρτίου 1992 έγινε στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπι
στημίου ο επίσημος εορτασμός για την Εθνική Εορτή. 

Το πρόγραμμα περιέλαβε την εισήγηση του Πρύτανη κ. Πέτρου 
Γέμτου, την ομιλία του κ. Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, καθηγητή της 
Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών, με θέμα: «Το όραμα της Ελευθερίας στην ελληνική κοινωνία» και 
το μουσικό μέρος. 





ΠΑΣΧΑΛΗ Μ. Κ Ι Τ Ρ Ο Μ Η Λ Ι Δ Η 
Καθηγητή της Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Νομικών, 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

Ι 

Ο επετειακός λόγος αποβλέπει στην έξαρση και τον πανηγυρισμό συμ
βατικών ορόσημων του συλλογικού βίου με στόχο την καλλιέργεια όσων συν
αισθημάτων συνέχουν το κοινωνικό σώμα και σφυρηλατούν τη συνεκτικότη
τα του. Επιτελεί δηλαδή ο επετειακός λόγος κατ' εξοχήν ιδεολογικές λει
τουργίες με κύριο όργανο αναγνώσεις και ερμηνείες του παρελθόντος που 
συντείνουν στον προσδιορισμό μιας κοινής ταυτότητας ως περιεχομένου της 
συνείδησης των μελών της κοινωνίας. Αυτή υπήρξε η λογική των πανηγυρι
κών λόγων που εκφωνούνται από του βήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών 
από την εποχή της καθιερώσεως του πανηγυρισμού της επετείου της εθνικής 
παλιγγενεσίας του ελληνισμού. 

Ο επετειακός λόγος όμως μπορεί συγχρόνως να αποβεί και κριτικός λό
γος. Η στροφή προς τη στάθμιση του παρελθόντος για να εντοπιστούν τα ε
ρείσματα της περαιτέρω πορείας του συλλογικού σώματος, μπορεί να επι
χειρηθεί και χωρίς τις υπερβολές της αυταρέσκειας που διαλαμβάνουν συ
νήθως οι πανηγυρικοί λόγοι, στοιχεία τα οποία συχνά προδίδουν όχι μόνον 
ακρισία αλλά και ανασφάλεια. Απεναντίας ο αυτοπροσδιορισμός στον ο
ποίο μας προσκαλεί η απόδοση της επιβεβλημένης τιμής σε συμβολικά ορό
σημα των κοινών εθνικών πεπρωμένων, όπως είναι οι εθνικές επέτειοι, μπο
ρεί και πρέπει, πιστεύω, να επιχειρείται με γνώμονα την αξιολόγηση της ως 
τώρα πορείας σε συνάρτηση προς κριτικές αναγνώσεις του παρελθόντος, 
χωρίς φόβο και πάθος, ώστε να αναδεικνύονται καθαρότερα οι σημερινές 
ανάγκες και προτεραιότητες. Αν στο παρελθόν το Πανεπιστήμιο Αθηνών ε-
καλλιέργησε την επιστήμη αλλά συγχρόνως εξεπλήρωσε ιδεολογικές λει
τουργίες οι οποίες πολύ συχνά εκολάκευσαν υπερβολικά την εθνική φιλοτι
μία και δεν συνέτειναν κατά συνέπεια στην κριτική λειτουργία της γνώσης, 
σήμερα υπό τις ιστορικές συγκυρίες της τελευταίας δεκαετίας του εικοστού 
αιώνα, το Πανεπιστήμιο καλείται πρωταρχικά να προαγάγει τη θεραπεία 
της γνώσης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Ο κριτικός 
λόγος συνεπώς αποτελεί την επιβεβλημένη αποστολή του Πανεπιστημίου αν 
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θέλει να λειτουργήσει δημιουργικά ως φυτώριο ανανε'ωσης της ελληνικής 
κοινωνίας και όχι ως απλός και θλιβερός εν πολλοίς μηχανισμός αναπαρα
γωγής της. 

Με αυτό το πνεύμα ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στο πρώτο πνευματι
κό ίδρυμα της χώρας οφείλει να αρΰεται από όσους προβληματισμούς γεν
νά η επέτειος της εθνικής παλιγγενεσίας τα ηθικά και πνευματικά εναύσμα
τα τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επιτέλεση της κριτικής λει
τουργίας του πανεπιστημίου σε μια σύγχρονη κοινωνία. Με κριτήριο την α
νάγκη αυτή προτείνω, τη στιγμή αυτή που εορτάζουμε την επέτειο της ελευ
θερίας των Ελλήνων να εγκύψουμε κριτικά στην ιστορία μας και να προ
βληματιστούμε υπό το πρίσμα μιας «ιστορίας της ελευθερίας» πάνω στις ι
δέες που ενέπνευσαν τον αγώνα του 1821 για να σταθμίσουμε σε ποιο πο
σοστό οι ιδέες αυτές έχουν δικαιωθεί στους δύο σχεδόν αιώνες του ελεύθε
ρου πολιτικού βίου του ελληνικού έθνους. 

Η ελευθερία είναι έννοια πολυσήμαντη. Ο προσδιορισμός του υπαρκτι-
κού της περιεχομένου και των αξιών που καλείται να προαγάγει, αποτελούν 
επίμαχα ερωτήματα στα οποία η φιλοσοφία και η πολιτική σκέψη δεν κα
τόρθωσαν να προτείνουν γενικά αποδεκτές και ενιαίες απαντήσεις. Για 
τους σκοπούς της προκείμενης ιστορικής ανάλυσης θα αρκεστούμε στον 
συνδυασμό του στοιχειώδους αρνητικού ορισμού της ελευθερίας ως της δυ
νατότητας να ενεργούμε ανεμπόδιστα και χωρίς το φόβο του εξωτερικού 
καταναγκασμού με τη θετική αντίληψη της προσωπικής αυτονομίας ως μη ε-
τεροπροσδιοριζόμενης κυριότητας του εαυτού μας1. Η θετική αυτή αντίλη
ψη της ελευθερίας πρέπει να νοηθεί κυρίως υπό το πρίσμα της ηθικής φιλο
σοφίας: ο άνθρωπος είναι ελεύθερος όταν μπορεί να προβαίνει σε επιλογές 
με μοναδικά κριτήρια τις διαπιστώσεις της λογικής του και τις επιταγές της 

1. Η κλασική διάκριση αρνητικής και θετικής ελευθερίας οφείλεται στον Isaiah Berlin, 
Two Concepts of Libeity, Οξφόρδη 1958, που αναδημοσιεύεται στου ιδίου, Four Essays on 
Liberty, Οξφόρδη 1969, σσ. 118-172. Ο Berlin επισημαίνει εύστοχα ότι η αρχική διάκριση με
ταξύ των δύο εννοιών της ελευθερίας οφείλεται στον Benjamin Constant, ο οποίος την εισή
γαγε με την περίφημη διάλεξη του De la liberté des anciens comparée à celle des modernes, 
Παρίσι 1819. Από την εκτεταμένη συζήτηση που προκάλεσαν οι απόψεις του Berlin μνημο
νεύω τελείως ενδεικτικά: Gerald C. MacCallum, «Negative and Positive Freedom», 
Philosophical Review, τόμ. 76 (1967), σσ. 312-334, Charles Taylor, «What is wrong with nega
tive liberty?», Philosophy and the Human Sciences, Cambridge 1985, σσ. 211-229 και Quentin 
Skinner, «The idea of negative liberty: philosophical and historical perspectives», Philosophy 
and History, επιμ. Richard Rotry κ.ά., Cambridge 1984, σσ. 193-221. Για μια τελείως πρόσφα
τη ανασκόπηση βλ. Fred Rosen, Thinking about Liberty, Λονδίνο 1990. 
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ηθικής του συνείδησης2. Είναι προφανές ότι οι θεωρητικές αυτές αντιλήψεις 

μπορούν να καταστούν ανθρώπινη εμπειρία μόνο αν συνδυαστούν με συγ

κεκριμένες κοινωνικές και πολιτικές ρυθμίσεις, όπου θα πρυτανεύει η εξα

σφάλιση της ευρύτατης δυνατής ελευθερίας του καθενός που συμβιβάζεται 

με αντίστοιχη ελευθερία για όλα τα άλλα μέλη της κοινωνίας. Η ισότητα ως 

προς την προσδοκία της ελευθερίας την αναδεικνύει σε προϋπόθεση της δι

καιοσύνης και την καθιστά αξία όπου μπορεί να θεμελιωθεί η κοινωνική 

συνοχή και ο υπεύθυνος πολιτικός βίος3. Ο επιβεβλημένος πανηγυρισμός 

της επετείου του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων είναι, πιστεύω, ο ει

λικρινής προβληματισμός γύρω από τις πραγματώσεις των αξιών αυτών 

στον συλλογικό μας βίο. 

II 

Η 25η Μαρτίου 1821 ως ορόσημο εθνικής αναδημιουργίας συμβολίζει την 
απόληξη της ιστορικής διαδρομής της Ορθόδοξης Ρωμιοσύνης και συγχρό
νως συνιστά το κατώφλι της πορείας του ελληνισμού προς τον σύγχρονο κό
σμο των εθνικών κρατών. Οποιαδήποτε απόπειρα για την αξιολόγηση της ι
στορικής σημασίας της 25ης Μαρτίου και όσων συμβολίζει αυτή η επέτειος, 
διαλαμβάνει ουσιαστικά μια σύγκριση μεταξύ των δύο αυτών ιστορικών δια
δρομών, που συναρθρώνουν τα πεπρωμένα του μεταβυζαντινού ελληνισμού. 

Για την προ του 1821 εποχή η ανάκτηση της ιστορικής αίσθησης του κό
σμου του ελληνισμού θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε το πλαίσιο μέσα 
στο οποίο αρθρώθηκε το όραμα της ελληνικής ελευθερίας, που αντιπροσω
πεύει η 25η Μαρτίου. Για τη μετά το 1821 περίοδο η επισκόπηση της πορεί
ας της εθνικής κοινότητας, που αναδύθηκε στην πολιτειακή ανεξαρτησία 
μετά από τον δεκαετή απελευθερωτικό αγώνα, μας προσφέρει τη δυνατότη
τα να σταθμίσουμε σε ποιο ποσοστό δικαιώθηκαν οι προσδοκίες όσων συν
έλαβαν το όραμα της ελευθερίας και αγωνίστηκαν μέχρις εσχάτων για την 
πραγμάτωση του. 

Η σύγκριση δεν είναι εύκολη και μπορεί να αποβεί αυστηρή για τη μία 
από τις δύο φάσεις της ελληνικής ιστορίας που μας απασχολούν. Ας θυμη-

2. Η σχετική συζήτηση είναι πολυκύμαντη και ανάγεται στην πρακτική φιλοσοφία του 
Immanuel Kant. Για σύγχρονες ανατοποθετήσεις του προβλήματος βλ. Bernard Williams, 
Ethics and the Limits of Philosophy, Λονδίνο 1985, σσ. 56-67 και Joseph Raz, The Morality of 
Freedom, Οξφόρδη 1986, σσ. 369-429. 

3. Πρβλ. John Rawls, A Theoiy of Justice, Cambridge, Mass. 1971, σσ. 195-257. 
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θούμε την κλασικότερη ίσως διατύπωση αυτής της σύγκρισης, η οποία οφεί
λεται στον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο4: 

'Εάν έκαστη ιστορική περίοδος κρίνεται κατά τα πράγματα άτινα 
έδημιούργησεν, άδιστάκτως λέγομεν, ότι όπως νϋν έχουσι τα πράγ
ματα έτι παρ' ήμϊν, το έθνος ανεδείχθη έν τοις χρόνοις της δουλείας 
ύπέρτερον ή άπο των χρόνων της απελευθερώσεως και εφεξής, διότι 
έπί των χρόνων τής δουλείας έδημιουργήθησαν αϊ πολεμικαί, α'ι 
άστικαΐ και αϊ διανοητικά! δυνάμεις δι' ών διεξήχθη οπωσδήποτε ή 
έπανάστασις, ένώ άφ' ής έγενόμεθα ελεύθεροι δεν διεπλάσαμεν έτι νέ
ας δυνάμεις επιτήδειας να συμπληρώσωσι και να άσφαλίσωσι το 
έργον των πατέρων ημών. 

Ο Παπαρρηγόπουλος καλεί τους αναγνώστες της Ιστορίας του 
Ελληνικού Έθνους σε μια αυστηρή κριτική αξιολόγηση του πολιτικού βίου 
της ελεύθερης Ελλάδος, κριτική αξιολόγηση της οποίας η αναγκαιότητα δεν 
έχει εκλείψει ούτε στην πολύ διαφορετική εποχή μας. Συγχρόνως όμως τους 
καλεί σε μια επαναξιολόγηση της προ του 1821 εποχής, την ιστορική σημα
σία της οποίας δεν επιτρέπεται να συσκοτίζει η αχλύς της πολιτειακής δου
λείας. Εάν όντως ακολουθήσουμε τον εθνικό ιστοριογράφο και στραφούμε 
προς την ιστορική πραγματικότητα του ελληνισμού κατά τις παραμονές της 
εθνεγερσίας, στον φθίνοντα δέκατο όγδοο και τον αρχόμενο δέκατο ένατο 
αιώνα, θα διαπιστώσουμε ότι το όραμα της ελληνικής ελευθερίας σφυρηλα
τήθηκε σε ένα κόσμο διαφορετικό αλλά όχι ενδεέστερο από εκείνον της ε
ποχής του Παπαρρηγόπουλου. 

Ο ελληνικός κόσμος, ή ακριβέστερα οι κόσμοι του ελληνισμού κατά την 
εκατονταετία προ του 1821 παρουσιάζουν μια εικόνα ελπιδοφόρας ανασύν
ταξης. Την εποχή αυτή μετά μακραίωνες ιστορικές και πολιτικές περιπέτει
ες η ελληνική κοινωνία (με μόνη εξαίρεση το νησιωτικό σύμπλεγμα της 
Επτανήσου, που παρέμεινε υπό Βενετική κατοχή), είχε ενοποιηθεί στα όρια 
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η πολιτική ενότητα επέτρεψε στον θεσμι
κό ταγό της κοινωνίας της Ορθόδοξης Ρωμιοσύνης, το Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως, να επιτύχει την ολοκλήρωση της διοικητικής του ορ
γάνωσης στο χώρο της Βαλκανικής και της Μικράς Ασίας, δημιουργώντας 
έτσι την υποδομή για τη σφυρηλάτηση της συνείδησης ενός ενιαίου γένους 
των Ορθοδόξων υπηκόων του σουλτάνου. Η συναίσθηση της ενότητας του 

4. Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Β' Έκδοσις, τόμ. 
Ε', Αθήναι 1887, α. 695. Πρβλ. τα σχόλια του Κ. Θ. Δημαρά, Κωνσταντίνος 
Παπαρρηγόπουλος, Αθήνα 1986, σσ. 291-293. 
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γένους ενισχυόταν από την εκκλησιαστική οργάνωση και το ποιμαντικό έρ
γο του Ορθόδοξου κλήρου αλλά και από την ελληνική παιδεία, η οποία α
ποτελούσε τον άλλο τομέα όπου επικεντρωνόταν η μέριμνα της Εκκλησίας. 
Το σύστημα της ελληνικής παιδείας, όχι μόνο με την έννοια του δικτύου των 
σχολείων αλλά ιδίως με την έννοια του πνευματικού βίου, της ζωής των ελ
ληνικών γραμμάτων, πρόσφερε την πνευματική συνοχή όπου βασιζόταν η 
ταυτότητα του γένους. Θα πρέπει μάλιστα να υπομνηστεί στο σημείο αυτό, 
έστω και παρεκβατικά, ένα στοιχείο ιδιαίτερης σημασίας από τη σκοπιά 
των ημερών μας: η διά των ελληνικών γραμμάτων πνευματική ενότητα των 
Ορθοδόξων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, αποτελούσε το κοινό υπό
στρωμα της συλλογικής ύπαρξης όλων των λαών της Βαλκανικής, οι οποίοι 
υπό τις συνθήκες αυτές, για να δανειστώ την έκφραση του καθηγητή της 
Λατινικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Στέφανου Κουμανούδη, 
«ώς κισοος περί την έλληνικήν δρϋν άνειλίσοοντο εις ΰψος ανθρωπισμού δια 
των γραμμάτων και ούδ' ώνειρεύοντό ποτέ εχθραν καθ' ημών»5. 

Από τον κόσμο αυτόν απουσίαζαν τα θεσμικά εκείνα γνωρίσματα που 
προσδιορίζουν τα σύγχρονα εθνικά κράτη. Απουσίαζαν συγχρόνως οι απο
κλειστικότητες των εθνικισμών που διχάζουν τους λαούς και τους καθηλώ
νουν μέσα σε αυστηρά οριοθετημένους χώρους. Η γεωγραφική βάση της ελ
ληνικής κοινωνίας της Τουρκοκρατίας εκτός από τους χώρους των συμπαγών 
εγκαταστάσεων στον νησιωτικό και παράλιο χώρο του Αιγαίου και του Ιονίου 
πελάγους και στους ορεινούς όγκους της ελληνικής χερσονήσου, εκτεινόταν 
σε διευρυνόμενους κύκλους διασπορών που κάλυπταν όλη τη Βαλκανική και 
το εσωτερικό της Μικρός Ασίας με απολήξεις στην καρδιά της Κεντρικής 
Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Αυτός ο κόσμος συνυπήρχε με αλλόγλωσ
σες Ορθόδοξες κοινότητες στον ευρύτατο χώρο της καθ' ημάς Ανατολής με 
κοινούς ιδεολογικούς παρονομαστές την Ορθόδοξη θρησκευτική παράδοση 
και την παρακαταθήκη των ελληνικών γραμμάτων. Η πολιτική σκέι|ιη που εξ
έφραζε την Ορθόδοξη αυτή κοινοπολιτεία καθοριζόταν από το περίγραμμα 
της Βυζαντινής πολιτικής ιδεολογίας προσαρμοσμένο στις πολιτειακές πραγ
ματικότητες της υποτέλειας σε έναν αλλόθρησκο κατακτητή6. 

Κατά τη διαδρομή του δέκατου όγδοου αιώνα ο κόσμος αυτός της 

5. Στέφανος Κουμανούδης, Συναγωγή νέων λέξεων, Αθήνα 1900, σ. 665. 
6. Οι όροι του προβλήματος τίθενται σε δυο κλασικά κείμενα της γραμματείας της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Ν. Γ. Μοσχοβάκης, Τυ εν Ελλάδι δημόσιον δίκαιον επί 
Τουρκοκρατίας, Αθήναι 1882 και Ν. Iorga, Byzance après Byzance, Βουκουρέστι 1935. H με
ταγενέστερη βιβλιογραφία πολύ συχνά συσκότισε αντί να διαφωτίσει το ζήτημα διότι κατά 
κανόνα το προσέγγισε με εθνικιστικές προϊδεάσεις. Η σαφέστερη ανάλυση οφείλεται στον 
Philip Sherrard, The Greek East and the Latin West, Λονδίνο 1959, σσ. 96-107. 
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Τουρκοκρατούμενης κοινωνίας της καθ' ημάς Ανατολής δοκίμασε σταδια
κά δύο νέες εμπειρίες, οι οποίες δεν ανέτρεψαν βραχυπρόθεσμα τις αδρά
νειες της συλλογικής του ύπαρξης αλλά προδίκασαν μακροπρόθεσμα το ι
στορικό του μέλλον. Η μία από αυτές τις εμπειρίες ήταν η εμφάνιση κάποι
ων στοιχειωδών μετατοπίσεων στον τομέα της οικονομικής ζωής με την α
νάπτυξη του εμπορίου, της ναυτιλίας και σε περιορισμένη τοπικά κλίμακα 
της βιοτεχνίας. Η άλλη εξέλιξη έγινε αισθητή στον χώρο της παιδείας με τη 
σταδιακή εμφάνιση και ωρίμανση σε περίοδο τεσσάρων γενεών του κινή
ματος του Διαφωτισμού. Ό,τι έχει επικρατήσει συμβατικά να αποκαλούμε 
Νεοελληνικό Διαφωτισμό αντιπροσωπεύει ουσιαστικά μια τάση ανάκαμ
ψης και αναδημιουργίας στην ελληνική παιδεία. Κύριο χαρακτηριστικό του 
πνευματικού αυτού φαινομένου ήταν η ενσυνείδητη επιδίωξη του εκσυγ
χρονισμού τόσο της εκπαίδευσης όσο και γενικότερα του διανοητικού βίου 
μέσω ενός βαθμιαίου αναπροσανατολισμού προς Δυτικά πρότυπα σκέψης 
και πράξης7. Η στροφή αυτή, η οποία συντελείται αρχικά με αρκετή περί
σκεψη, είχε ως αποτέλεσμα την επαφή της παραδοσιακής σκέψης της 
Ορθόδοξης Ανατολής με τις φιλοσοφικές, επιστημονικές και πολιτικές ιδέ
ες και αξίες του εκκοσμικευμένου πολιτισμού της Δυτικής Ευρώπης. Οι νέ
οι τρόποι σκέψης και οι νέες κοινωνικές αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού 
που μεταγγίστηκαν έτσι στην καθ' ημάς Ανατολή αποτέλεσαν τις πηγές ιδε
ολογικών διαφοροποιήσεων αλλά και αντιθέσεων, που πολύ συχνά και κά
πως αναχρονιστικά ακόμη και σήμερα καθορίζουν την κατανόηση και τη 
συζήτηση των συναφών πνευματικών φαινομένων. Επιβάλλεται λοιπόν να 
διευκρινιστούν δύο ζητήματα. Πρώτον η αφετηρία του γενικότερου κινήμα
τος της πνευματικής ανάκαμψης, που κορυφώθηκε τελικά με τις ποικίλες εκ
δηλώσεις του Διαφωτισμού, οφειλόταν σε παιδευτικές πρωτοβουλίες Φανα-
ριωτών ηγεμόνων και της Εκκλησίας. Το στοιχείο αυτό πρέπει να υπογραμ
μίζεται διότι συχνά τείνει να προβάλλεται η άποψη ότι η Εκκλησία υπήρξε 
καθ' ολοκληρίαν αρνητική προς τον Διαφωτισμό. Αυτή υπήρξε ασφαλώς η 
τελική απόληξη μιας ιδεολογικής αντίθεσης η οποία καθορίστηκε από πολι
τικές συγκυρίες. Αρχικά όμως, η παραδοσιακή μέριμνα της Εκκλησίας για 
την παιδεία, μέριμνα την οποία η Εκκλησία αντιλαμβανόταν ως συστατικό 
στοιχείο του ποιμαντικού της έργου, οδήγησε κατ' επανάληψη σε πρωτο-

7. Η πρωιμότερη και τολμηρότερη σχετική έκκληση διατυποονεται από τον Ιώσηπο 
Μοισιόδακα στο προοίμιο της ελληνικής μετάφρασης του ε'ργου του Muratori, Ηθική 
Φιλοσοφία, τόμ. Α', Βενετία 1761, σσ. ια'-λδ'. Το κείμενο ανατυπώνεται στο Π. Μ. 
Κιτρομηλίδης, Ιώσηπος Μοισιόδαξ, Αθήνα 1985, σσ. 323-341. 
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βουλίες που άνοιξαν το δρόμο στον Διαφωτισμό και τους φορείς του. 
Δεύτερον η αναχρονιστική προβολή των πολιτειακών συνόρων του δέ-

κατου ένατου αιώνα προς τα πίσω, που επέβαλαν οι εθνικισμοί των 
Βαλκανικών λαών, είχε ως συνέπεια να εμφανίζονται σήμερα διασπασμένα 
πνευματικά φαινόμενα τα οποία στην εποχή τους λειτουργούσαν σε ενιαία 
βάση. Έτσι ομιλεί σήμερα η βαλκανική ιστοριογραφία για επί μέρους 
Διαφωτισμούς (π.χ. Νεοελληνικό, Ρουμανικό, Σερβικό) ενώ στην ιστορική 
πράξη οι πηγές και τα ιστορικά τους συμφραζόμενα αποκαλύπτουν ένα ενι
αίο φαινόμενο πολιτισμικής αλλαγής και πύκνωσης των εκδηλώσεων του 
πνευματικού βίου, το οποίο συντελείται σε όλο το εύρος της Οθωμανικής ε
πικράτειας μεταξύ των Ορθοδόξων πληθυσμών με όργανα την ελληνική 
παιδεία και γλώσσα. Η εμβέλεια του φαινομένου μάλιστα είναι τέτοια που 
δεν περιορίζεται στο ευρωπαϊκό τμήμα της αυτοκρατορίας αλλά αγγίζει 
τους Τουρκόφωνους Ορθόδοξους του εσωτερικού της Μικρός Ασίας και α
κόμη τους Ορθόδοξους Άραβες της Μέσης Ανατολής8. 

Ο παράγοντας εκείνος που συνέτεινε στο σχετικό δυναμισμό των φαινο
μένων του πνευματικού βίου κατά την εποχή αυτή στα Βαλκάνια ήταν η έστω 
και μερική ανάπτυξη του εμπορίου. Η δραστηριότητα των εμπόρων, όχι ως 
στενά οικονομική αλλά ως ευρύτερα κοινωνική πράξη, αποτελούσε τον μη
χανισμό που μετέβαλλε έναν κόσμο διασπορών και απομονωμένων κοινοτή
των σε ενιαία κοινωνία και καθιστούσε τα νέα πολιτισμικά φαινόμενα υπαρ
κτά κοινωνικά αιτήματα, όπως την ανάγκη της γνώσης των θετικών επιστη
μών, την εξοικείωση με άλλους πολιτισμούς και τις γλώσσες τους, τον εκσυγ
χρονισμό της κοινωνικής συμπεριφοράς και των κοινωνικών αξιών κατά τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα. Για τον λόγο αυτόν παράλληλα προς αρχικές πρωτο
βουλίες της Εκκλησίας, η ώθηση προς το κίνημα του Διαφωτισμού προέρχε
ται ακόμη αισθητότερα από τους εμπόρους και τις κοινότητες της διασποράς 
με έμπρακτες χειρονομίες, όπως η προικοδότηση σχολείων, η χρηματοδότη
ση εκδόσεων, η ενίσχυση τέλος φιλελεύθερων πολιτικών τάσεων. Όταν μά
λιστα οι πολιτικές διαμάχες της Γαλλικής Επανάστασης θα στρέψουν την 
Εκκλησία ενεργά κατά του Διαφωτισμού και θα κάνουν ένα σημαντικό τμή
μα του επίσημου Φαναριωτισμού ιδιαίτερα επιφυλακτικό απέναντι του, οι έ
μποροι θα γίνουν το κυριότερο στήριγμα του πολιτισμικού προσανατολισμού 

8. Βλ. π.χ. Albert Hourani,/lra/;/c Thought in the Liberal Age, 179S-1939, Cambridge 1983, 
σσ. 58-59. 
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που φέρνει τις νέες ευρωπαϊκές, ιδίως γαλλικές ιδέες -και τις πολιτικές τους 
αιχμές- ορμητικά προς την καθ' ημάς Ανατολή. 

III 

Αυτοί ήταν οι κόσμοι του ελληνισμού μέσα στους οποίους θα γίνουν αι
σθητοί οι κραδασμοί του μεγάλου σεισμού που συγκλονίζει την ευρωπαϊκή 
ήπειρο μετά το 1789. Οι επιδράσεις της Γαλλικής Επανάστασης, οι αντιδρά
σεις που προκαλούν, όσες δεκτικότητες συναντούν και η συζήτηση που ανά
βει στη βαλκανική κοινωνία διαμορφώνουν το πολιτικό περίγραμμα για την 
επεξεργασία νέων οραμάτων για το μέλλον των υπόδουλων λαών της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Έτσι κατά την τριακονταετία 1790-1820 δημι
ουργούνται ουσιαστικά οι προϋποθέσεις για τη σφυρηλάτηση του οράματος 
της ελευθερίας στην ελληνική πολιτική σκέψη. 

Το όραμα της ελευθερίας εκφράζεται ιδίως από τους φορείς των ιδεών 
του Διαφωτισμού, οι οποίοι διατυπώνουν με όλο και μεγαλύτερη τόλμη όχι 
μόνο την προσδοκία της εθνικής αυτοτέλειας, της αποτίναξης δηλαδή του 
ξένου ζυγού, αλλά και το αίτημα της αναμόρφωσης της ελληνικής κοινωνίας 
κατά τα πρότυπα των ελεύθερων κοινωνιών της Δυτικής Ευρώπης και της 
Βορείου Αμερικής. Το αίτημα της πολιτικής ελευθερίας διερμηνεύεται από 
στοχαστές που είχαν διαμορφωθεί ιδεολογικά υπό το κλίμα των αξιών και 
των διακηρύξεων της Γαλλικής Επανάστασης, με κορυφαίους τον Ρήγα 
Βελεστινλή και τον Αδαμάντιο Κοραή. 

Ο Ρήγας, βάρδος και πρωτομάρτυρας της ελευθερίας των βαλκανικών 
λαών, οραματίζεται το πολιτικό τους μέλλον στο πλαίσιο μιας ενιαίας δημο
κρατικής πολιτείας, της οποίας οι θεσμοί θα είχαν ως πρότυπο το 
Ιακωβινικό σύνταγμα του 1793. Η ρήξη με το ιστορικό παρελθόν της βαλ
κανικής κοινωνίας δεν θα μπορούσε να είναι ριζοσπαστικότερη. Ο Ρήγας 
με το συγγραφικό και εκδοτικό του έργο, τη φλογερή πολιτική του επιχειρη
ματολογία και την επαναστατική του δράση θεμελιώνει την παράδοση του 
βαλκανικού ριζοσπαστισμού, που μεταφέρει τις ιδέες του Montesquieu, του 
Rousseau και του επαναστατικού πολιτικού ουμανισμού του Διαφωτισμού 
στη θεώρηση των προβλημάτων της βαλκανικής κοινωνίας1'. Η πολιτική του 

9. Για την έννοια του «πολιτικού ουμανισμού» βλ. Π. Μ. Κιτρομηλίδης, Πολιτικοί 
Στοχαστές των νεότερων χρόνων, Αθήνα, "1999, σσ. 23-25, 32-33 και για τις επιπτώσεις του 
στη διαμόρφωση της βαλκανικής πολιτικής σκέψης βλ. Π. Μ. Κιτρομηλίδης, Ιώσηπος 
Μοισιόδαξ, Αθήνα 1985, σσ. 209-226 και Η Γαλλική Επανάσταση και η Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, Αθήνα 1990, σσ. 111-138. 
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πρόταση δεν διαλαμβάνει μόνο την αποτίναξη του ξένου ζυγοΰ και την επί
τευξη της εθνικής κυριαρχίας, της «αυτοκρατορίας», όπως διατυπώνει ο ί
διος τον όρο, των λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Προβλέπει επίσης 
πολιτειακές ρυθμίσεις οι οποίες ισοδυναμούσαν με μια βαθύτατη αναμόρ
φωση των θεσμών της βαλκανικής κοινωνίας με την εισαγωγή της πολιτικής 
ισότητας και της συμμετοχής της μάζας των πολιτών στη διαχείριση των κοι
νών. Πέρα από τα πολιτικά δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες που 
προβλέπει το πολίτευμα του Ρήγα ακολουθώντας τη Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη της Γαλλικής Επανάστασης, 
προνοεί επίσης για κοινωνικά δικαιώματα, που επιζητούν να στερεώσουν 
την ελευθερία θεμελιώνοντας την επάνω στην κοινωνική δικαιοσύνη. 

Ο Ρήγας προσδοκούσε ότι το μέλλον των λαών της Βαλκανικής και της 
Μικράς Ασίας θα θεμελιωνόταν σε μια νέα κοινωνική, ηθική και πολιτική 
τάξη κατά τις πλέον ρηξικέλευθες επαγγελίες της διανόησης του Δια
φωτισμού. Αποτελεί κατά συνέπεια παρερμηνεία και αναχρονισμό να απο
δίδονται στον Ρήγα προθέσεις σχετικά με την αναβίωση της βυζαντινής αυ
τοκρατορίας και να ανιχνεύονται επίπλαστα στοιχεία βυζαντινής ιδεολο
γίας στη σκέψη του. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως ο αυθεντικότερος φύλακας 
και διερμηνευτής αυτής της παράδοσης εννόησε τις προθέσεις του Ρήγα κα
λύτερα από κάθε άλλον και καταδίκασε απερίφραστα το έργο του. Η γνώ
ση της βαθύτερης δυναμικής της βαλκανικής κοινωνίας πάντως, που είχε 
βιώσει ο ίδιος στην προσωπική του εμπειρία, επέτρεψε στον Ρήγα να συλ
λάβει ένα καίριο της χαρακτηριστικό στο οποίο και εβάσισε το πρόγραμμα 
του. Η πολιτική χειραφέτηση των βαλκανικών λαών και η ρήξη με το πα
ρελθόν που συμβόλιζε η «Ελληνική Δημοκρατία», θα θεμελιωνόταν στην ελ
ληνική παιδεία, που αποτελούσε τον συνεκτικό πνευματικό ιστό μεταξύ των 
λαών της περιοχής. Η ελληνική παιδεία ως κοινή βάση της πολιτισμικής ζω
ής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελούσε και στην επαναστατική σύλ
ληψη του Ρήγα στοιχείο συνέχειας με το παρελθόν, όπου είχε βασιστεί η υ
περεθνική πράξη τόσο της Εκκλησίας όσο και του Διαφωτισμού, αλλά και 
στοιχείο συνοχής για το μέλλον με την έννοια ότι θα προσέδιδε υπαρκτικό 
περιεχόμενο στο επαναστατικό κήρυγμα της αδελφοσύνης των ανθρώπων 
και των λαών. 

Με τον ρηξικέλευθο του πολιτικό λόγο και την ανατρεπτική του δράση, 
αλλά και με τα εμπνευσμένα του θούρια που μετέφεραν στην ελληνική 
γλώσσα τα τραγούδια και τα εμβατήρια της επαναστατικής Γαλλίας, ο 
Ρήγας στέκεται στο σημείο εκκίνησης τριών δεκαετιών επαναστατικού ανα-
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βρασμού, του οποίου οι επιπτώσεις έγιναν αισθητές στις αλλεπάλληλες εξε
γέρσεις των βαλκανικών λαών την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, με α
πολήξεις τις επαναστάσεις του 1821. Παράλληλα προς το ριζοσπαστικό κί
νημα που έχει τις καταβολές του στις επαναστατικές πρωτοβουλίες του 
Ρήγα, στο ευρύτερο πλαίσιο των ιδεολογικών ρευμάτων της Γαλλικής 
Επανάστασης διαμορφώθηκε και μια δεύτερη θεώρηση του ελληνικού μέλ
λοντος. Πρόκειται για τη φιλελεύθερη πολιτική οπτική του Αδαμαντίου 
Κοραή. Στην περίπτωση αυτή οι ριζοσπαστικές εξάρσεις πειθαρχούνται σε 
μια συνεκτικότερη και πιο επεξεργασμένη στις λεπτομέρειες της θεωρία, η 
οποία μεταφέρει στην εξέταση του πολιτικού προβλήματος του ελληνισμού 
τις αρχές του κλασικού ευρωπαϊκού φιλελευθερισμού. 

Από τις αρχικές κριτικές παρατηρήσεις του για τα επαναστατικά δρώμε
να στη Γαλλία από το 1789 και εξής μέχρι τα αντικαποδιστριακά φυλλάδια 
των τελευταίων ετών της ζωής του, ο Κοραής κινείται σταθερά στην τροχιά 
των φιλελεύθερων ιδεών. Ο θεωρητικός προβληματισμός του Κοραή κατα
γράφεται ιδίως στα μνημειώδη προλεγόμενα του στις εκδόσεις των αρχαίων 
Ελληνικών κειμένων. Από τα προλεγόμενα στην έκδοση του Ιπποκράτη το 
1800 ώς τις εκδόσεις των Πολιτικών και των Ηθικών του Αριστοτέλη το 1821 
και το 1822, ο Κοραής αγωνίζεται να θεμελιώσει τη φιλελεύθερη θεώρηση 
και να γαλουχήσει με αυτήν τις συνειδήσεις των συμπατριωτών του. Ο θεω
ρητικός προσανατολισμός της σκέψης του αποτυπώνεται χαρακτηριστικά 
στα προλεγόμενα στο ιπποκρατικό Περί αέρων υδάτων τόπων. Η επίδραση 
των κορυφαίων εκπροσώπων του γαλλικού φιλελευθερισμού, του Montes
quieu και του Condorcet, είναι διάχυτη στο κείμενο. Η ιδεατής προόδου και 
της εγγενούς δυνατότητας των ανθρώπων και των κοινωνιών να προχωρή
σουν σε τελειότερα στάδια πολιτισμού με τη διεύρυνση των κατακτήσεων 
της ελευθερίας, αποτελούν τις καθοδηγητικές αρχές του Κοραή. Με γνώμο
να τις εκτιμήσεις αυτές προχωρεί και στην αναίρεση των συκοφαντιών όσων 
επέκριναν τον ελληνισμό για εκφυλισμό και βαρβαρότητα, αγνοώντας τις 
καταλυτικές συνέπειες της δουλείας. 

Οι απόψεις αυτές αποτελούν το γενικότερο περίγραμμα της θεώρησης 
του ελληνικού προβλήματος από τον Κοραή. Το εγχείρημα αυτό είναι το α
ντικείμενο των αναλύσεων του στο έξοχο κοινωνιολογικό δοκίμιο Υπό
μνημα περί της παρούσης καταστάσεως τον πολιτισμού εν Ελλάδι10. Στο κεί-

10. Βλ. Αδαμάντιος Κοραής, Mémoire sur l'état actuel de la civilisation dans la Grèce, 
Παρίσι 1803. Ελληνική μετάφραση στο έργο του Διονυσίου Θερειανού,/lôa/iavr/oç Κοραής, 
τόμ. V, Τεργε'στη 1890, σσ. μζ'-πβ'. 
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μενο αυτό του 1803 ο Κοραής συνδέει το ζήτημα της ελληνικής ελευθερίας 
με μια γενικότερη θεωρία της ιστορίας, η οποία προσδιορίζει την πορεία 
των κοινωνιών μέσα στο χρόνο ως αγώνα του πολιτισμού κατά της βαρβα
ρότητας. Στην περίπτωση της Ελλάδος ο Κοραής προβαίνει στην ελπιδοφό
ρο διαπίστωση ότι οι δυνάμεις του πολιτισμού μετά από σκληρές δοκιμασίες 
πλησίαζαν προς την κατίσχυση επί των δυνάμεων της βαρβαρότητας και αυ
τή η τροπή της ροής της ιστορίας προδίκαζε και τον τελικό θρίαμβο της ε
λευθερίας. Τις ενδείξεις επί των οποίων στήριζε την αισιοδοξία του ο 
Κοραής τις εντόπιζε σε δύο κυρίως εξελίξεις στην ελληνική κοινωνία: την 
πρόοδο του εμπορίου και την ανάπτυξη της παιδείας". Αυτές οι δυνάμεις, η 
εμπορική οικονομία και η αφύπνιση των πνευμάτων και των συνειδήσεων, 
συνέθεταν το περίγραμμα μιας «ηθικής επανάστασης»12, όπως λέγει ο 
Κοραής, που προδίκαζε την αίσια έκβαση του αγώνα του πολιτισμού στην 
ελληνική κοινωνία. Η λογική των επιχειρημάτων του Κοραή παραπέμπει 
κατευθείαν στην κοινωνική και ιστορική θεωρία του Ευρωπαϊκού Δια
φωτισμού και στις κλασικές φιλελεύθερες ιστορικές αντιλήιρεις του 
Montesquieu και του Condorcet. Αυτό το κλίμα ακριβώς επιδιώκει ο 
Κοραής να μετακενώσει -για να δανειστώ τη δική του έκφραση- στη σκέψη 
των συμπατριωτών του ώστε να τους προπαρασκευάσει για την ελευθερία. 

Η πρόθεση του να ποδηγετήσει τους συγχρόνους του στον δύσβατο δρό
μο προς την ελευθερία καταγράφεται στα προλεγόμενα στους αλλεπάλλη
λους τόμους της Ελληνικής Βιβλιοθήκης, ιδίως στους «Αυτοσχεδίους στοχα
σμούς περί ελληνικής παιδείας και γλώσσης», που προτάσσει στους 
Παραλλήλους Βίους του Πλουτάρχου. Η άποα[ιη του Κοραή είναι σαφής: μό
νο με την παιδεία, η οποία μπορεί να ανθίσει σε μια εμπορική κοινωνία, 
καλλιεργούνται οι ηθικές εκείνες στάσεις και πνευματικές προδιαθέσεις, 
που κάνουν την ίδια την επιδίωξη της ελευθερίας βιώσιμη υπόθεση: «δια μό
νης της αληθινής παιδείας αποκτάται ή αληθινή ελευθερία»13. Η ελευθερία 
προϋποθέτει το συγκεκριμένο ήθος του ώριμου και υπεύθυνου πολίτη, που 
είναι φυσικά αδύνατον να καλλιεργηθεί είτε μέσα στην παχυλή αμάθεια 
μιας καθυστερημένης κοινωνίας είτε κάτω από τον καταθλιπτικό ζυγό του 
δεσποτισμού. Γι' αυτό και όταν εκρήγνυται η Επανάσταση το 1821 ο γέρο-

11. Κοραής, Memoire sur l'état actuel de la civilisation dans la Grèce, oa. 12-20, 27-41. 
12. Αυτόθι, oo. 52,54. 
13. Αδαμάντιος Κοραής, Προλεγόμενα στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, τόμ. Γ', 

Αθήνα 1990, σ. 539. (Από τα προλεγόμενα στο Αρριανού, Επικτήτου Διατριβών Βιβλία 
Τέσσερα, Παρίσι 1827). 
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ντας πλέον Κοραής, συγκλονισμένος από τον «εις την ψυχήν του γεννηθέ
ντα οεισμον»14 σπεύδει να εκδώσει τα Πολιτικά αλλά και τα Ηθικά 
Νικομάχεια του Αριστοτέλη για να διδάξει στους αγωνιζόμενους συμπα
τριώτες του τις κοινωνικές αρετές, τη δικαιοσύνη, τη μετριοπάθεια, τη με-
σότητα, τα χρέη του πολίτη και τη λυτρωτική δύναμη της φιλίας. Έτσι μόνο 
πίστευε ο Κοραής θα μπορούσαν οι Έλληνες τελικά να προετοιμαστούν κα
τάλληλα για την ελευθερία, όταν θα κατανοούσαν το πραγματικό της νόη
μα15: «ή ελευθερία του άνθρωπου είναι να πράσση άνεμποδίστως οχι ο,τι θέ
λει αλλ' ο,τι συγχωρούν οι νόμοι [...] άληθινήν έλευθερίαν τότε μόνον έχει ό 
πολίτης, όταν την μεταχειρίζεται με τρόπον, ώστε να μην έμποδίζη άλλου 
συμπολίτου κανενός έλευθερίαν και τότε μόνον ημπορεί νά την φυλάξη, 
όταν σεβάζεται και τους συμπολίτας του ώς ελευθέρους.» 

IV 

Τα οράματα αυτά της ελευθερίας υπήρξαν οι κορυφαίες πολιτικές εκ
φράσεις του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και συνέβαλαν αποφασιστικά 
στην ι[ιυχολογική προπαρασκευή του αγώνα της ανεξαρτησίας1'1. Οι αρχές 
άλλωστε και οι αξίες που σφυρηλατήθηκαν από τα ριζοσπαστικά και φιλε
λεύθερα ρεύματα στους κόλπους του Διαφωτισμού αποτέλεσαν το περί
γραμμα για τον ιδεολογικό αυτοπροσδιορισμό και την άρθρωση των πολιτι
κών και κοινωνικών αιτημάτων του ελληνικού αγώνα της ανεξαρτησίας με
τά το 1821. Ωστόσο οι ιδεολογίες της ελευθερίας αποτελούσαν ίσως το πιο 
δυναμικό, αλλά όχι και το κυρίαρχο ρεύμα στην ελληνική πολιτική σκέψη τις 
παραμονές του αγώνα. Η ιδεολογική νομιμότητα στην παραδοσιακή ελληνι
κή κοινωνία της Τουρκοκρατίας εκφραζόταν από την Ορθόδοξη Εκκλησία, 
η οποία ως εθναρχούσα ηγεσία των ραγιάδων είχε αναπτύξει τη δική της ι
στορική λογική. Οι απόψεις της Εκκλησίας για το μέλλον του γένους πήγα
ζαν από τις υπερβατικές προϋποθέσεις της Ορθόδοξης θεολογικής σκέιρης 
και για τούτο πολύ μικρή σχέση θα μπορούσαν να έχουν με τα εγκόσμια αι
τήματα της πολιτικής φιλοσοφίας του Διαφωτισμού. Με αναφορά στην ευ-

14. Αδαμάντιος Κοραής, Προλεγόμενα στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, τόμ. Β', 
Αθήνα 1988, σ. 746. (Από τα προλεγόμενα οτα Αριστοτέλους Πολιτικών τα σωζόμενα, 
Παρίσι 1821). 

15. Αυτόθι, ο. im. 
16. Για το θε'μα βλ. και Κ. Θ. Δημαρά, Ψυχολογικοί παράγοντες του Εικοσιένα: Αόγυς 

Πανηγυρικός, Αθήνα 1957. Αναδημοσίευση: Κ. Θ. Δημαράς, ιστορικά Φροντίσματα Α', 
Αθήνα 1992, σσ. 210-225. 
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αγγελική ρήση «άπόδοτε τα τοϋ καίσαρος τω καίσαρι και τα του Θεού τω 

Θεώ» (Ματθαίου, κβ, 21) και στο παράγγελμα του Αποστόλου «πάοα ψυχή 

έξουσίαις ύπερεχούσαις ύποτασσέσθω» (Προς Ρωμαίους, ιγ, 1) η Εκκλησία 

ακολουθούσε πολιτική νομιμοφροσύνης προς την Οθωμανική αυτοκρατο

ρία και επεδίωκε δια των προνομίων που της παρείχαν οι κρατούντες, να 

εξασφαλίσει την επιβίωση του λαού του Θεού και να ασκεί απρόσκοπτα το 

ποιμαντικό της έργο για να εμπεδώνει την Ορθόδοξη πίστη17. Συνεπώς πο

λύ λίγη συμπάθεια θα μπορούσαν να βρουν τα ανατρεπτικά και επικίνδυνα 

οράματα της ελευθερίας μεταξύ των φορέων της εκκλησιαστικής πολιτικής 

και της Ορθόδοξης παράδοσης. Το Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως 

και η Ορθόδοξη ιεραρχία ακολουθούσαν τις κατ' οικονομίαν λύσεις που ε

πέβαλλε η αναγκαιότητα της συνύπαρξης με ένα αλλόθρησκο κράτος και 

προσέγγιζαν τα ζητήματα της συλλογικής ζωής του γένους με τη δική τους 

αίσθηση ιστορικής ευθύνης, η οποία, πρέπει να λεχθεί, πολλές φορές δικαι

ώθηκε από τις πολιτικές συγκυρίες. Είναι συνεπώς άσκοπο και ανιστόρητο 

είτε να προβάλλονται απολογίες για τη στάση της Εκκλησίας είτε να ασκεί

ται ευτελής πολεμική για τη λεγόμενη «εθελοδουλεία». 

Οι εκπρόσωποι του Διαφωτισμού και οι αγωνιστές της ελευθερίας γρά

φοντας συχνά σε βρασμό ψυχής μέσα στη δίνη των οραμάτων και των αγώ

νων καταφέρονται σκληρά κατά της στάσης αυτής της Εκκλησίας. Κλασικό 

παράδειγμα είναι ο Ανώνυμος Έλλην που έγραψε την Ελληνική Νομαρχία 

και άλλοι ανώνυμοι πατριώτες που συνέθεσαν άλλα σημαντικά κείμενα κοι

νωνικής κριτικής. Άλλωστε και άλλοι επώνυμοι εκπρόσωποι του Δια

φωτισμού, συχνά κληρικοί οι ίδιοι, όπως οι Δημητριείς συγγραφείς της 

Νεωτερικής Γεωγραφίας Γρηγόριος Κωνσταντάς και Δανιήλ Φιλιππίδης1*, 

ο Στέφανος Δούγκας, ο Νεόφυτος Δούκας'() άσκησαν κριτική για τη στάση 

της Εκκλησίας. Οι ανησυχίες αυτές δεν λείπουν και από τα κείμενα του ίδι

ου του Κοραή, ο οποίος όμως προσπαθεί όσο μπορεί να αμβλύνει τις αντι

θέσεις και να αναδεικνύει τη θετική πλευρά των ζητημάτων. Σ' όλες αυτές 

17. Για την κατανόηση της λογικής της Εκκλησίας ως προς τον θεσμό των προνομίων κα
τά την Τουρκοκρατία βλ. Μανουήλ Ι. Γεδεών, Βραχεία σημείωσις περί των εκκλησιαστικών 
ημών δικαίων, Κωνσταντινούπολις 1910 και του ιδίου, Επίσημα γράμματα τουρκικά αναφε
ρόμενα εις τα εκκλησιαστικά ημών δίκαια, Κωνσταντινούπολις 1910. 

18. Βλ. Γεωγραφία Νεωτερική ερανισθείσα από διαφόρους συγγραφείς παρά Δανιήλ ιε
ρομόναχου και Γρηγορίου ιεροδιακόνου, Βιέννη 1791, σσ. 217-218, 254, 257-261, 366-369. 

19. Βλ. Επιστολή προς τον Παναγιώτατον Οικουμενικύν Πατριαρχών κύριον Κύριλλον πε
ρί εκκλησιαστικής ευταξίας, υπό Νεοφύτου Δούκα, Βιε'ννη 1815. 
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τις περιπτώσεις η κριτική είναι κατανοητή ως στοιχείο της προσπάθειας να 
διεγερθούν οι συνειδήσεις στον αγώνα για την ελευθερία. Σήμερα όμως αυ
τό που επιβάλλεται είναι η ιστορική κατανόηση της στάσης της Εκκλησίας 
και η εκτίμηση μέσα στα συμφραζόμενα των παραδόσεων της Ελληνικής 
Ανατολής της οικουμενικής θεώρησης του συλλογικού πεπρωμένου των 
Ορθόδοξων λαών, που οπωσδήποτε παραμένει ξε'νη προς τον μεταγενέστε
ρο εθνικά καθορισμένο τρόπο του σκέπτεσθαι. 

V 

Πάντως ο επίσημος αντίλογος της Εκκλησίας όπως εκφράστηκε ιδίως 
στις αντιρρητικές νουθεσίες του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγο-
ρίου Ε' τόσο κατά της Γαλλικής Επανάστασης, όσο και κατά της Ελληνικής 
εθνεγερσίας στην πρώτη και την τρίτη του πατριαρχία αντίστοιχα, τελικά 
δεν καθόρισε την έκβαση των πραγμάτων. Τα νέα επαναστατικά μηνύματα 
και το ακαταμάχητο όραμα της ελευθερίας διαμόρφωσαν την περαιτέρω 
πορεία του γένους και την κατεύθυναν προς το πρότυπο του νεότερου εθνι
κού κράτους. Τα κείμενα του ιδεολογικού αυτοπροσδιορισμού του αγώνα 
της ανεξαρτησίας τεκμηριώνουν χαρακτηριστικά αυτή την τροπή του συλλο
γικού πεπρωμένου20. Η διακήρυξη της ελληνικής ανεξαρτησίας την 1η 
Ιανουαρίου 1822, η οποία προτάσσεται ως προοίμιο στο Προσωρινόν Πολί
τευμα της Ελλάδος, συμπυκνώνει τις νέες πολιτικές προσδοκίες: 

Το Έλληνικον Έθνος, το υπό την φρικώδη Όθωμανικήν δυνα-
στείαν, μη δυνάμενον να φέρη τον βαρύτατον και άπαραδειγμάτιστον 
ζυγον της τυραννίας, και άποσεϊσαν αυτόν μέ μεγάλας θυσίας, κη
ρύττει αήμερον δια των νομίμων Παραστατών του, εις Έθνικήν συν-
ηγμένων Συνέλευσιν, ενώπιον Θεού καί ανθρώπων, την Πολιτικήν 
αϋτοϋ ύπαρξιν και άνεξαρτησίαν. 

'Εν Έπιδαύρω, την α' 'Ιανουαρίου ετει ακωβ' και Α' της 
Ανεξαρτησίας. 

Η επιγραμματική αυτή διακήρυξη των επαναστατημένων Ελλήνων προς 
την πολιτισμένη οικουμένη συνιστά το ιδεολογικό έμβλημα του αγώνα της 
ελληνικής ανεξαρτησίας και ως δήλωση της θεωρούμενης συλλογικής βού
λησης της ελληνικής κοινωνίας αποτελεί πυξίδα για το μέλλον. Αξίζει να 

20. Για μια συνθετική επισκόπηση πρβλ. Αριστόβουλος Ι. Μάνεσης, «Η φιλελεύθερη και 
δημοκρατική ιδεολογία της εθνικής επανάστασης του 1821», Επίσημοι Λόγοι 1.9.1982-
18.5.1983, Εθνικό και Καποοιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 1987, σσ. 269-316. 
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μας απασχολήσει κάπως αναλυτικότερα γιατί οι λεκτικοί τρόποι και τα ρη
τορικά σχήματα που επιλέγονται είναι αποκαλυπτικά της επαναστατικής 
αλλαγής που βρισκόταν εν τω γίγνεσθαι: Πρώτον από το γένος των 
Ορθόδοξων Ρωμαίων, των χριστιανών υπηκόων του Σουλτάνου, που περι
λάμβανε στους κόλπους του ετερόγλωσσες και ευρύτατα διεσπαρμένες κοι
νωνικές ομάδες, συντελείται ήδη η μετάβαση προς την ιδέα του ελληνικού έ
θνους. Η συναίσθηση ότι το ελληνικόν έθνος αποτελεί ενιαία κοινότητα, η 
οποία προσδιορίζεται από εγκόσμια πολιτισμικά και όχι θρησκευτικά κρι
τήρια, είχε καλλιεργηθεί από τον Διαφωτισμό σε αντιδιαστολή προς τις α
ντιλήψεις της Εκκλησίας για την κοινή ταυτότητα των Ορθόδοξων λαών. Τα 
πολιτισμικά αυτά κριτήρια ήταν κατεξοχήν δύο: η ελληνική γλώσσα και η ι
στορική σχέση με την κλασική ελληνική αρχαιότητα. Αυτά υπήρξαν τα 
προσδιοριστικά συστατικά στοιχεία του ελληνικού έθνους, που ανέδειξε ο 
Διαφωτισμός. Δεύτερον το ελληνικό έθνος, το οποίο με τον απεγνωσμένο α
γώνα κατά της «φρικώδους Οθωμανικής δυναστείας» αποκτά την αυτοσυν
ειδησία του, αυτοπροσδιορίζεται ιδίως με γνώμονα τη διεκδίκηση της ελευ
θερίας του: η από κοινού απόσειση του «απαραδειγματίστου ζυγού της τυ
ραννίας» είναι η πράξη η οποία εκδηλώνει τη βούληση των Ελλήνων να συν
απαρτίσουν μία ενιαία εθνική κοινότητα. Τρίτον η αντίληψη της συλλογικής 
υπόστασης του νέου έθνους σφυρηλατείται χαρακτηριστικά από τις σύγχρο
νες πολιτειακές και νομικές θεωρίες σε δύο επίπεδα. Εξωτερικά οι 
Έλληνες επιζητούν να αναγνωριστούν ως ανεξάρτητη πολιτειακή οντότητα 
με την υπόσταση του αυτόνομου υποκειμένου του διεθνούς δικαίου. Αυτό 
είναι το νόημα της λιτής διακήρυξης «ενώπιον Θεού και ανθρώπων» με την 
οποία το ελληνικό έθνος διεκδικεί την «πολιτικήν αυτού ύπαρξιν και ανε-
ξαρτησίαν». Εσωτερικά η νέα αυτή πολιτειακή οντότητα αντιλαμβάνεται 
τον εαυτό της ως αντιπροσωπευτική πολιτεία, η οποία εκφράζεται και κυ
βερνάται από νομίμους αντιπροσώπους, «παραστάτας». Η νομιμότητα των 
παραστατών αυτών νοείται φυσικά μόνο με την έννοια της διά της εκλογής 
τους από το κοινωνικό σύνολο εξουσιοδοτήσεως των πράξεων τους. 

Τα πολιτεύματα του αγώνα, της Επιδαύρου (1822), του Άστρους (1823) 
και της Τροιζήνας (1827) προσδίδουν συγκεκριμένη συνταγματική υπόστα
ση σ' αυτές τις προσδοκίες21. Σε προϊούσα κλίμακα επεξεργασίας των θε-

21. Βλ. Ν. Σ. Παπαντωνίου, Οι μορφές ελεύθερον κράτους πυυ οραματίζονταν οι αγωνιστές 
του '21, Αθήνα 1988. Τα κείμενα είναι διαθε'σιμα σε αρκετές εκδόσεις από τις οποίες η χρηστι
κότερη είναι Τα ελληνικά συντάγματα 1822-1952, Αθήνα 1972, σσ. 65-110 και όπου προτάσσε
ται ως εισαγωγή (σσ. 15-62) η «Συνταγματική ιστορία της Ελλάδος» του Αλεξάνδρου Σβώλου. 
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σμικών λεπτομερειών τα καταστατικά αυτά περιγράμματα παρουσιάζουν α
πτή τη φιλοδοξία των αγωνιστών της Επανάστασης να εγκαθιδρύσουν μια 
φιλελεύθερη δημοκρατική πολιτεία στην απελευθερωμένη χώρα. 

Ανεξάρτητα από ό,τι θα μπορούσε να αξιολογηθεί ως «αντικειμενικές» 
δεκτικότητες της ελληνικής κοινωνίας σε μια τέτοια πολιτειακή ρύθμιση και 
παρά τις όποιες διαφωνίες μεταξύ των πρωταγωνιστών του ελληνικού δρά
ματος, η επικρατούσα αντίληιρη στις τάξεις των αγωνιστών σχετικά με την ε
πιθυμητή μορφή πολιτικής και πολιτειακής νομιμότητας διατυπώθηκε με α
πόλυτη σαφήνεια στα τρία επαναστατικά συντάγματα: ένα πολιτικό και πο
λιτειακό σύστημα εμπνευσμένο από τις αρχές του ευρωπαϊκού φιλελευθερι
σμού υπήρξε το ζητούμενο της ελληνικής εθνεγερσίας. Η αποσόβηση των 
κινδύνων της αυθαιρεσίας με την εγκαθίδρυση της διάκρισης των εξουσιών, 
η αντιπροσωπευτική διακυβέρνηση, η περιφρούρηση των ατομικών δικαιω
μάτων και των πολιτικών ελευθεριών του πολίτη αποτελούν τις καταστατι
κές αρχές στις οποίες θεμελιώνεται η ελληνική ανεξαρτησία. Είναι μάλιστα 
αξιοσημείωτη η τάση προς εδραίωση και διεύρυνση των φιλελεύθερων αρ
χών και ο αισθητός εμπλουτισμός της αντίληψης περί λαϊκής κυριαρχίας και 
πολιτικών ελευθεριών που σημειώνεται στην πορεία των πολιτειακών προ
τάσεων από το Προσωρινόν Πολίτευμα της Επιδαύρου στο Πολιτικόν 
Σύνταγμα της Τροιζήνος. Έτσι μπορούμε ανεπιφύλακτα να συμπεράνουμε 
ότι πολιτική υποθήκη των πατέρων και θεμελιωτών της ελληνικής ανεξαρ
τησίας για το μέλλον του αναγεννημένου έθνους υπήρξε ακριβώς το όραμα 
της πολιτείας των ελεύθερων θεσμών, των πολιτικών ελευθεριών και της δη
μοκρατικής νομιμότητας. 

Οι συντάκτες των πολιτευμάτων δεν συνέθεσαν τα κείμενα τους σε ιδεο
λογικό κενό. Οι προσδοκίες που συμπυκνώνονται στα πολιτειακά σχεδιά
σματα διαχέονται γενικότερα στο πολιτικό περιβάλλον της επαναστατικής 
Ελλάδος. Καταγράφονται με ζωηρότητα στον Τύπο και τα πολιτικά φυλλά
δια του αγώνα όπου απηχούνται τα πιο προοδευτικά μηνύματα της ευρω
παϊκής πολιτικής σκέψης της εποχής. Οι πηγές αυτές αποτελούν τις απολή
ξεις της πολιτικής φιλολογίας του Διαφωτισμού και συνιστούν τους αρμούς 
μεταξύ των προγενέστερων ιδεολογικών ρευμάτων και του πολιτικού λόγου 
της ελεύθερης ελληνικής κοινωνίας. Ο παλμός της φιλελεύθερης πολιτικής 
σκέιρης είναι ευκρινέστατος σ' αυτόν τον πλούσιο αμητό των κειμένων, τα ο
ποία με τη σειρά τους πλαισιώνουν την κορυφαία στιγμή συγκροτημένου πο
λιτικού στοχασμού σε σχέση με την ελληνική ανεξαρτησία, που και πάλι ο
φείλεται στον Αδαμάντιο Κοραή. Πρόκειται για τις Σημειώσεις εις το 
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Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος, κείμενο του 1822 που έμεινε αδημοσί

ευτο κατά τη διάρκεια του βίου του ίδιου του Κοραή. Είναι ένα κείμενο ώ

ριμης πολιτικής σκέψης, που διαπνέεται από έντονη δημοκρατική βούληση. 

Ρητά αντιμοναρχικό και αντιαριστοκρατικό, καταγράφει την αγωνία του 

Κοραή για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη περιφρούρηση του φι

λελεύθερου χαρακτήρα του ελληνικού πολιτεύματος. Αυτή είναι ακριβώς η 

αιχμή της κριτικής που ασκεί στις πρόνοιες του Προσωρινού Πολιτεύματος 

της Επιδαύρου. Ο Κοραής ζητά πληρέστερη επιβολή της νομοθετικής επί 

της εκτελεστικής εξουσίας, διεύρυνση των ελευθεριών, αποτελεσματικότε

ρη κατοχύρωση της αρχής της ισότητας, οραματίζεται συνταγματικές ρυθμί

σεις που θα προήγαγαν τον φιλελεύθερο μετασχηματισμό της ελληνικής 

κοινωνίας22. 

Στους οραματισμούς του για το ελληνικό πολίτευμα, ο Αδαμάντιος 

Κοραής δεν είναι μόνος. Εκφράζει ένα γενικότερο προβληματισμό της σύγ

χρονης του ευρωπαϊκής φιλελεύθερης σκέψης, που έβλεπε τη διεκδίκηση 

της ελληνικής ανεξαρτησίας ως το πρώτο ελπιδοφόρο σημάδι για την ανα

τροπή της ανελεύθερης διεθνούς τάξης που επέβαλε η Παλινόρθωση στον 

ευρωπαϊκό κόσμο μετά το Συνέδριο της Βιέννης. Για τους φιλελεύθερους 

πολιτικούς στοχαστές η εγκαθίδρυση στην Ελλάδα ενός φιλελεύθερου δη

μοκρατικού πολιτεύματος θα μπορούσε να συμβολίζει την ανάσχεση της 

πλημμυρίδας της αντεπαναστατικής καταστολής και την αναπτέρωση των 

ελπίδων της ελευθερίας στον ευρωπαϊκό κόσμο. Με τις θέσεις του ως προς 

την οργάνωση της ελληνικής πολιτείας ο Κοραής συστοιχίζεται με δύο κο

ρυφαίους εκπροσώπους της φιλελεύθερης πολιτικής σκέψης στην εποχή 

22. Βλ. Αδαμάντιος Κοραής, Σημειώσεις εις το Πρυυωρινόν Πολίτευμα της Ελλάόος, έκ
δοση Θ. Π. Βολΐδη, Αθήνα 1933, σα. 3-8, 20-23, 27-28, 30-37,118-126, 135-136. Βλ. επίσης Π. 
Μ. Κιτρομηλίδης, «Οι φάσεις της πολιτικής σκέπης του Αδαμαντίου Κοραή. Πρόταση ερμη
νείας», Διήμερο Κοραή, Αθήνα 1984, σσ. 102-112, ιδίως σσ. 110-112. Οιπροθε'σειςτου Κοραή 
διαφαίνονται από μια παράλληλη πρωτοβουλία της ίδιας αυτής εποχής: την προώθηση της 
μετάφρασης στα ελληνικά του κλασικού ε'ργου του Pierre Claude François Daunou,zJοκίμιον 
περί των προσωπικών ασφαλειών, το οποίο έχει εύστοχα χαρακτηρισθεί ως «μία από τις βί
βλους» του γαλλικού φιλελευθερισμού του αρχόμενου δέκατου ένατου αιώνα. Βλ. Claude 
Nicolet, L'idée républicaine en France (1789-1924), Παρίσι 1982, σ. 122. 
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του, τον Jeremy Bentham23 και τον Benjamin Constant24. Συγχρόνως στις ε
σωτερικές διαπλοκές της ελληνικής πολιτικής παράδοσης ο Κοραής με τις 
απόψεις και τις ελπίδες του γίνεται ο γενάρχης του φιλελεύθερου πολιτικού 
λόγου, του οποίου οι απηχήσεις παραμένουν αισθητές σε ολόκληρο τον δέ
κατο ένατο αιώνα. Μεταξύ των εκφραστών του ελληνικού φιλελευθερισμού 
που έλκουν την πνευματική τους καταγωγή από την πολιτική σκέψη του 
Κοραή είναι και οι καθηγητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας 
Ν. Ι. Σαρίπολος και Ιωάννης Σούτσος, που μπορούν να θεωρηθούν ως οι θε
μελιωτές της ακαδημαϊκής πολιτικής επιστήμης στην Ελλάδα. Με το λόγο 
και το συγγραφικό τους έργο οι δύο αυτοί κορυφαίοι εκπρόσωποι της ελλη
νικής φιλελεύθερης σκέψης μετέφεραν το αίτημα των ελευθεριών στο επί
κεντρο της δημόσιας συζήτησης στην Ελλάδα κατά τον περασμένο αιώνα. 

VI 

Το όραμα της ελευθερίας με το συγκεκριμένο νόημα που του προσέδω
σε η πολιτική σκέψη της ελληνικής παλιγγενεσίας, απέβλεπε πρωταρχικά 
στη μεταμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας και νοοτροπίας κατά τα πρότυ
πα της δυτικής Ευρώπης. Η μεταμόρφωση αυτή θα συνεπαγόταν τον εν
στερνισμό ενός νέου ήθους στο δημόσιο βίο και την υιοθέτηση μιας νέας 
στάσης ζωής στην ιδιωτική σφαίρα σύμφωνα με τις αξίες του ευρωπαϊκού 
φιλελευθερισμού. Οι πρωτεργάτες του οράματος αυτού πριν και κατά την 
Επανάσταση δεν παγιδεύτηκαν ουδ' επί στιγμήν σε τεχνητά διλήμματα και 
επαμφοτερίζουσες επιλογές, διότι είχαν πλήρη επίγνωση ότι η αποτίναξη 
του ξένου ζυγού θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο από το δρόμο που οδη
γούσε προς τη φιλελεύθερη πολιτεία. Η επιλογή αυτή, σαφής και συχνά μα
χητική, αποτέλεσε το πνευματικό και ηθικό υπόβαθρο του αγώνα της ανε
ξαρτησίας και την υποθήκη των αγωνιστών προς την πολιτική κοινωνία του 
ελεύθερου κράτους που δημιούργησαν με το αίμα τους. 

Η ασυμμετρία μεταξύ του ιδεολογικού προγράμματος και της κοινωνι-

23. Για την ανάμιξη του Bentham στην υπόθεση της ελληνικής ανεξαρτησίας, βλ. Fred 
Rosen, Bentham, Byron, and Greece, Οξφόρδη 1992, σο. 77-122. Ο σχολιασμός του Bentham 
στο Προσωρινόν Πολίτευμα της Επιδαύρου περιλαμβάνεται στην έκδοση Jeremy Bentham, 
Securities against Misrule and other Constitutional Writings for Tripoli and Greece, έκδοση Philip 
Schofield, Οξφόρδη 1990, σσ. 181-285. Ειδικότερα για τις σχέσεις Bentham και Κοραή βλ. Ρ. 
Μ. Kitromilidcs, «Jeremy Bentham and Adamantios Korais», The Bentham Newsletter, τχ. 9 
(Ιούνιος 1985), σσ. 34-48. 

24. Βλ. Benjamin Constant,/!/?/^/ aux nations chrétiennes en faveur des Grecs, Παρίσι 1825. 
Πρβλ. Stephen Holmes, Benjamin Constant and the Making of Modem Liberalism, New Haven 
1984, σ. 258. 
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κής πραγματικότητας την οποία το πρόγραμμα επιζητούσε να διαπλάσει, 
κατέληξε στις συγκρούσεις, τις διαιρέσεις και τους εμφύλιους σπαραγμούς, 
που τελικά δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη διάσπαση της εσωτερικής* 
ακεραιότητας του οράματος της ελευθερίας. Έτσι η ανεξαρτησία επιτεύ
χθηκε χωρίς τις πολιτικές ελευθερίες και τα δικαιώματα του πολίτη. Για να 
διασώσει την ανεξαρτησία της Ελλάδος ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καπο
δίστριας ζήτησε την αναστολή των ελευθεριών του Συντάγματος της 
Τροιζήνος και επιχείρησε να επιβάλει το εκσυγχρονιστικό πρότυπο εκ των 
άνω25. Αλλά και του Καποδίστρια οι πολιτειακές επιλογές δεν αφίστανται 
ουσιαστικά από τον θεμελιώδη προσανατολισμό του αγώνα της ανεξαρτη
σίας προς την οικοδόμηση ενός δυτικού τύπου κράτους, με αποστολή τον εκ
συγχρονισμό της παραδοσιακής ελληνικής κοινωνίας ώστε να την καταστή
σει τελικά δεκτική στα αιτήματα των ελευθεριών, που αποτελούν αναπό
σπαστο στοιχείο κάθε εκσυγχρονιστικής πολιτειακής αντίληι[)ης. Οι δραμα
τικές αντινομίες και η τραγική κατάληξη του έργου του Καποδίστρια εικο
νογραφούν κατά κάποιον τρόπο συμβολικά την τραγωδία πάνω στην οποία 
θεμελιώθηκε το ελληνικό κράτος: η ανεξαρτησία επιτεύχθηκε αλλά το όρα
μα της ελευθερίας παρέμεινε ανολοκλήρωτο. Η αντιβασιλεία του Όθωνα 
συνέχισε την πολιτική της επιβολής του θεσμικού εκσυγχρονισμού εκ των ά
νω ενώ στην περίοδο της απόλυτης μοναρχίας οι ελευθερίες εξακολούθη
σαν να συμπιέζονται με την πολιτειακή πρακτική αλλά ιδίως λόγω της ανά
δυσης αυταρχικών και αταβιστικών ιδεολογιών που αναμετρήθηκαν μετω
πικά με την πνευματική παρακαταθήκη του Διαφωτισμού26. Το Πανε-

25. Για εκτιμήσεις της πολιτικής του Καποδίστρια βλ. J. Α. Petropulos, Politics and 
Statecraft in the Kingdom of Greece, 1833-1843, Princeton 1968, σα. 107-125 και Χρήστος 
Λούκος, Η αντιπολίτευση κατά τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια 1828-1831, Αθήνα 1988, 
σσ. 31-43,123-163, 393-400. 

26. Είκοσι χρόνια μετά την έναρξη του αγώνα της ανεξαρτησίας, οι προσδοκίες όσων εί
χαν εμπνευσθεί από το όραμα της ελευθερίας παρε'μειναν ανεκπλήρωτες και η πραγμάτωση 
τους μετετίθετο σε κάποιο απροσδιόριστο μέλλον. Στις συνειδήσεις των πιο ευαίσθητων πα
ρατηρητών αντίθετα αρχίζει να κυριαρχεί εκείνο το συναίσθημα της κακοδαιμονίας για τον 
ελληνικό δημόσιο βίο που δεν μας έχει δυστυχούς εγκαταλείψει ε'κτοτε. Στις 25 Μαρτίου 1842 
ο Διονύσιος Σολωμός γράφει από την Κέρκυρα προς τον Γεώργιο Τερτσέτη: «Είναι είκοσι έ
να χρόνια που σαν σήμερα η Ελλάδα έσπασε τις αλυσίδες. Η μέρα αυτή του Ευαγγελισμού 
είναι μέρα για χαρά και για δάκρυα. Χαρά για τα μελλούμενα, δάκρυα για τη σκλαβιά την 
περασμένη. Και για το σήμερα τί να πω; Η διαφθορά είναι τόσο γενική, κι έχει ρίζες τόσο βα
θιές, που σε κάνει να σαστίζεις. Μόνο όταν τα αίτια της διαφθοράς εξολοθρευτούν πέρα ώς 
πέρα, θα μπορέσουμε νά 'χουμε μια ηθική αναγέννηση. Τότε το μέλλον μας θα είναι μεγάλο, 
όταν όλα στηριχθούν στην ηθική, όταν θριαμβεύσει η δικαιοσύνη, όταν τα γράμματα καλ
λιεργηθούν όχι για μάταιη επίδειξη, παρά για το όφελος του λαού, που έχει ανάγκη από παι
δεία και από μόρφοχτη όχι σχολαστική. Τότε θα έχουμε -ή μάλλον θα έχουν τα παιδιά μας-
μια ηθική αναγέννηση και το μέλλον θα είναι μεγάλο». Βλ. Διονύσιος Σολωμός, 
Αλληλογραφία, έκδοση Αίνου Πολίτη, Αθήνα 1991, σ. 370. 
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πιστήμιο Αθηνών κατά τις πρώτες δεκαετίες της ιστορίας του υπήρξε το θέ
ατρο αυτών των ιδεολογικών αναμετρήσεων αλλά χάρη στους επιγόνους 
του Διαφωτισμού που στελέχωσαν τις πρώτες καθηγητικές έδρες, το μήνυμα 
των ελευθεριών δεν έπαυσε ποτέ να αρθρώνεται από αυτό το βήμα. 

Η μεταγενέστερη πορεία του ελληνικού κράτους σφραγίστηκε από την ε
πιδίωξη της εθνικής ολοκλήρωσης, εσωτερικά και εξωτερικά, με στόχο τη 
συσπείρωση σε ενιαία πολιτική και πολιτισμική κοινότητα όλων των τμημά
των του ελληνικού έθνους και των ιστορικών τους εδαφών. Τμήμα του προ
γράμματος της εθνικής ολοκλήρωσης υπήρξε και η προσπάθεια την οποία 
κατέβαλαν οι πιο υπεύθυνοι εκπρόσωποι της ελληνικής πολιτικής σκέψης 
να υπερκερασθούν οι αρχικές αντινομίες και να επιτευχθεί η αρτίωση του 
οράματος της ελευθερίας σε πολιτική και κοινωνική πράξη, θεωρώντας ότι 
μόνο έτσι θα μπορούσε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της εθνικής ολοκλή
ρωσης. Αυτός ακριβώς ο αγώνας με πολύμορφες διακυμάνσεις συνεχίζεται 
ώς τις μέρες μας. 

Οι πιο ελπιδοφόρες στιγμές της πολιτικής ιστορίας του ελληνικού κρά
τους και της ελληνικής πολιτικής σκέψης συνδέονται με την επιδίωξη της αυ
τοπραγμάτωσης του οράματος της ελευθερίας: οι σταθμοί αυτής της πορεί
ας και η σημασία τους είναι αρκούντως γνωστοί και δεν χρειάζεται παρά να 
τους υπομνήσουμε επιγραμματικά: 1843-1844 εισαγωγή της συνταγματικής 
διακυβέρνησης και άρθρωση του αιτήματος της εθνικής ενότητας μεταξύ 
του εντός και εκτός του ελεύθερου κράτους ελληνισμού. 1862-1864 εισαγω
γή του πιο φιλελεύθερου συντάγματος της Ευρώπης. Πριν ακόμη ολοκλη
ρωθεί η δεύτερη εκλογική μεταρρύθμιση στη Βρεταννία και ενώ η Γαλλία 
στέναζε υπό δικτατορικό καθεστώς το σύνταγμα του 1864 κατοχυρώνει όχι 
μόνο σε ευρύτατο φάσμα τις ελευθερίες αλλά και τη δημοκρατική αρχή27. 
1875 εδραίωση του κοινοβουλευτισμού και του δημοκρατικού χαρακτήρα 
του πολιτεύματος. Οι θεσμικές αυτές εξελίξεις φαίνονται να δικαιώνουν τε
λικά τα αιτήματα του Διαφωτισμού για την εισαγωγή της πολιτείας των ε
λεύθερων θεσμών στην ελληνική κοινωνία. Οι παλαιότερες αντινομίες όμως 
δεν εκλείπουν και εκδηλώνονται σε ιδεολογικό επίπεδο με τη μορφή των δι
λημμάτων που πολιορκούν συχνά την ελληνική πολιτική σκέιρη. Η κλασική 
μορφή του διλήμματος εκδηλώνεται ήδη κατά τη διαδρομή του δέκατου έ
νατου αιώνα ως αντινομία μεταξύ του εκσυγχρονιστικού φιλελευθερισμού 

27. Βλ. Αριστόβουλος Ι. Μάνεσης, «Η δημοκρατική αρχή εις το Σύνταγμα του 1864», 
Συνταγματική Θεωρία και Πράξη, Θεσσαλονίκη 1980, σσ. 65-117 και Γ. Σωτηρε'λης, 
Σύνταγμα και Εκλογές στην Ελλάδα 1864-1909, Αθήνα 1991, σο. 103-158. 

406 



και ενός μεγαλόστομου και άκαμπτου εθνικισμού ως προς την προώθηση 
του αιτήματος της εθνικής ολοκλήρωσης. Η μελέτη της αντινομίας αυτής 
στην ελληνική πολιτική σκέψη αποδίδει πικρά διδάγματα. Η απόκλιση από 
την προσήλωση στην ορθολογική θεώρηση των πολιτικών προβλημάτων και 
την περιφρούρηση των ελευθεριών και η παγίδευση αντίθετα στην αυταρχι
κή λογική μιας πλειοδοτούσης εθνικής μισαλλοδοξίας που δεν επιδε'χεται 
αμφισβητήσεις και εναλλακτικές θεωρήσεις εμπεριέχει ως τίμημα της δημα
γωγίας και τη νομοτέλεια της εθνικής καταστροφής. Η Θουκυδίδεια αυτή 
λογική της ιστορίας επιβεβαιώνεται δυστυχώς με εντυπωσιακή κανονικότη
τα στη νεοελληνική εμπειρία. Θα θυμίσω μόνο μερικές ενδεικτικές χρονο
λογίες: 1897,1922,1974. 

Οι πιο οξυδερκείς και ευαίσθητοι παρατηρητές της ελληνικής κοινωνίας 
σε τέτοιες περιπτώσεις εθνικών κρίσεων διέβλεπαν πάντοτε και τη θερα
πεία που δεν ήταν άλλη από την εδραίωση της ελευθερίας. Ας μου επιτρα
πεί την στιγμή αυτή του πανηγυρισμού να υπενθυμίσω ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα, παρμένο από τη σκέψη ενός ακόμη κορυφαίου στελέχους του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, του Κωστή Παλαμά. Γράφοντας μέσα στο κλίμα 
της απόγνωσης μετά τη συμφορά του 1897 ο εθνικός βάρδος διαισθάνεται 
μία μόνο διαφυγή από το αδιέξοδο και το κατρακύλισμα του έθνους στο τε
λευταίο σκαλί «στου κακού τη σκάλα»: τη λυτρωτική επιδίωξη της απόλυτης 
ελευθερίας, όπως συμβολίζεται από τον ποιητικό αναρχισμό του εικονοκλά-
στη Γύφτου οτονΑίοόεκάλογο: η παρακμή και η διαφθορά μόνο με την υπο
ταγή στην αναγκαιότητα της απόλυτης ελευθερίας θα μπορούσαν να απο-
καθαρθούν. 

Η θεώρηση της πορείας του έθνους μας κατά τον εικοστό αιώνα υπό το 
πρίσμα της «ιστορίας της ελευθερίας» αποκαλύπτει με ιδιαίτερη ενάργεια 
την αλληλουχία μεταξύ των πραγματώσεων της ελευθερίας και των επιτυ
χιών της εθνικής ολοκλήρωσης ενώ αντίστροφα υπογραμμίζει τις συμπτώ
σεις μεταξύ των εκδηλώσεων του αυταρχισμού, της περιστολής ή κατάργη
σης δηλαδή των ελευθεριών, με εθνικές καταστροφές και τραγωδίες. Η δι
εύρυνση των ελευθεριών και η ενίσχυση της προστασίας της προσωπικής ε
λευθερίας και της ελευθερίας του Τύπου, με την παροχή εγγυήσεων κατά 
της κρατικής αυθαιρεσίας με τη συνταγματική αναθεώρηση του 1911 συμπί
πτει με τους εθνικούς θριάμβους των Βαλκανικών Πολέμων. Αντίθετα τα 
πάθη του εθνικού διχασμού που εξέθρεψαν φοβερή μισαλλοδοξία και φα
νατισμό στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας, με πρώτο θύμα βέβαια τον 
σεβασμό των ατομικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων των αντιφρονού-
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ντων, συνέπεσαν με τη Μικρασιατική Καταστροφή. Η πολιτική και ιδεολο
γική ιστορία της Ελλάδος κατά τον εικοστό αιώνα εμφανίζεται παγιδευμένη 
σε μια θλιβερή σπειροειδή κίνηση αυτοΰ του τύπου. Η τραγωδία του 
Εθνικού Διχασμού και η απόληξη της το 1922 στη μεγαλύτερη εθνική κατα
στροφή στην ιστορία του ελληνισμού δεν φαίνεται να φρονημάτισαν επαρ
κώς την ελληνική συνείδηση. Η κατάργηση των ελευθεριών από το καθε
στώς της 4ης Αυγούστου το 1936 συνδέθηκε με ένα νέο εθνικό διχασμό με έκ
βαση την τραγωδία του Εμφυλίου Πολέμου, που υπονόμευσε την ικμάδα και 
διέβρωσε τις ηθικές και ανθρώπινες δυνάμεις του έθνους. Πριν συνέλθει η 
ελληνική κοινωνία από την καταστροφή αυτή άλλη εκδήλωση αυταρχισμού 
και εκ νέου κατάργηση των ελευθεριών από το καθεστώς της 21ης Απριλίου 
απολήγει σε νέα εθνική τραγωδία στην Κύπρο το 1974. Επιβάλλεται πάντως 
να προστεθεί ότι σε όλες αυτές τις τραγικές συγκυρίες δεν έλειψαν οι γρη
γορούσες συνειδήσεις και οι φιλελεύθερες φωνές, που υποδείκνυαν τους 
κινδύνους και τις επιβεβλημένες διεξόδους, χωρίς δυστυχώς κατά κανόνα 
να εισακούονται. Ο δημόσιος διάλογος, η πολιτική συζήτηση αλλά και γενι
κότερα η παιδεία και η φιλολογία στην Ελλάδα τόσο κατά τον Μεσοπόλεμο 
όσο και κατά τη Μεταπολεμική εποχή έχουν να παρουσιάσουν αρκετές τέ
τοιες φωνές εχεφροσύνης και ανθρωπιάς. Η υπεράσπιση του δικαιώματος 
της διαφωνίας στην ελληνική κοινωνία όμως συχνά κατέληγε να ηχεί ως φω
νή απόγνωσης και μεμονωμένης διαμαρτυρίας. Το φαινόμενο αυτό υπαινίσ
σεται και τα όρια της πραγμάτωσης του οράματος της ελευθερίας στην ελ
ληνική κοινωνία κατά τη διαδρομή του αιώνα μας. 

VII 

Οι τραγωδίες που συνθέτουν τον κορμό της ελληνικής ιστορίας του εικο
στού αιώνα δεν επιβεβαιώνουν μόνο αρνητικά την αξία της ελευθερίας αλ
λά και δικαιώνουν τις υποθήκες της πολιτικής σκέιρης της ελληνικής παλιγ
γενεσίας, έτσι όπως οι υποθήκες αυτές εκφράστηκαν με τον ωριμότερο τρό
πο από τον Αδαμάντιο Κοραή και κωδικοποιήθηκαν συμβολικά στα πολι
τεύματα του αγώνα της ανεξαρτησίας. Την παρακαταθήκη αυτή των πολιτι
κών αξιών εορτάζουμε ουσιαστικά κάθε χρόνο την 25η Μαρτίου και με την 
παράδοση αυτή του αυθεντικού φιλελευθερισμού, ο οποίος βασίζεται στην 
ηθική των ελευθεριών και όχι στις σκοπιμότητες της αγοράς, καλούμαστε να 
ανασυνδεθούμε σήμερα για να στερεώσουμε την προσήλωση στην ελευθε
ρία στη χώρα μας. Πράγματι η αναφορά στις τραγωδίες που συνθέτουν την 
ελληνική ιστορία του αιώνα μας και συνδέονται με περιστολές και καταρ-
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γήσεις των ελευθεριών δεν έγινε για να επισκιάσει τη χαρά του αποψινού 
πανηγυρισμού αλλά αντίθετα για να μας δώσει την ευκαιρία εξ αντιδιαστο
λής να εκτιμήσουμε την εδραίωση και κατοχύρωση της ελευθερίας στην ελ
ληνική κοινωνία σήμερα. Το αδιαμφισβήτητο αυτό γεγονός είναι το αποτέ
λεσμα των πολιτικών επιλογών της περιόδου της ελληνικής ιστορίας που εγ
καινιάζεται από τη μεταπολίτευση του 1974, με κορυφαία βέβαια στιγμή την 
ένταξη της χώρας μας στις ευρωπαϊκές κοινότητες την 1η Ιανουαρίου 1981. 

Τολμώ να υποστηρίξω ότι το ορόσημο αυτό της σύγχρονης ιστορίας μας 
στη μακρά ιστορική διάρκεια θα εκτιμηθεί ως εξίσου σημαντικός σταθμός 
με την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους. Τούτο οφεί
λεται κυρίως κατά τη γνώμη μου όχι στη σύνδεση μας με την Ευρώπη των 
οργανωμένων συμφερόντων ή στις οικονομικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, όσο στην ένταξη μας στην Ευρώπη των δημοκρατικών καθε
στώτων και των ελευθεριών. Από τη σκοπιά αυτή της πολιτικής ηθικής επι
βάλλεται να αξιολογείται η σημασία των ιστορικών σταθμών στη διαδρομή 
μιας κοινωνίας διότι η αποτίμηση της συλλογικής τύχης των λαών δεν είναι 
ασφαλώς ζήτημα λογιστικού ισολογισμού. 

Η ελευθερία και οι πολιτικές ευθύνες που αυτή συνεπάγεται αποτελεί 
σήμερα την ισχύ και το σέμνωμα της ελληνικής κοινωνίας. Τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η χώρα, εσωτερικά και εξωτερικά, είναι πολλά και περί
πλοκα. Η κραταίωση όμως της ελευθερίας και του πολιτισμού των ελευθε
ριών αποτελεί και το όπλο για την αντιμετώπιση τους. Τούτο δεν είναι κενή 
ρήση, ούτε ρητορική έξαρση του επετειακού λόγου, αλλά διαπίστωση που 
πηγάζει από τη στάθμιση της υφής των προβλημάτων του τόπου. Ως προς τα 
εξωτερικά προβλήματα η ελευθερία του δημοσίου και του ιδιωτικού μας βί
ου αποτελεί το κυριότερο στοιχείο της υπεροχής μας έναντι όσων επιβου
λεύονται την ασφάλεια και την ακεραιότητα της χώρας μας. Δεν είναι μόνο 
η ευημερία της ελληνικής κοινωνίας αλλά κυρίως η ελευθερία που καθιστά 
την Ελλάδα εγγύηση σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή αλλά και 
πρότυπο ελπίδας στα μάτια των εξαθλιωμένων λαών που μας περιβάλλουν. 
Η ελευθερία και η ισονομία εδραιώνουν άλλωστε την εσωτερική ασφάλεια 
της χώρας ακριβώς επειδή διασφαλίζουν τη νομιμοφροσύνη όλων των πολι
τών. Για τον λόγο αυτόν απαιτείται να ενισχυθεί η ελευθερία ως κοινωνική 
πράξη με απόλυτο σεβασμό των συγκεκριμένων της εκδηλώσεων, δηλαδή 
της πολυφωνίας, του σεβασμού των διαφωνούντων, της αποφυγής του φα
νατισμού, της μισαλλοδοξίας και της συνθηκολόγησης προς τα παράλογα 
πάθη του σωβινισμού που υπονομεύουν τον καλόπιστο και απροκατάληπτο 
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διάλογο και την ψύχραιμη στάθμιση των προβλημάτων και αποτελούν κάκι
στο σύμβουλο στα εθνικά μας θέματα. 

Η ελευθερία άλλωστε ως προϋπόθεση υπεύθυνου πολιτικού βίου αποτε
λεί και την ελπίδα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εσωτερικών 
προβλημάτων της χώρας. Η οικονομική κρίση δεν είναι παρά το επιφανεια
κό σύμπτωμα αυτών των προβλημάτων. Η ουσιώδης υπόσταση της κρίσης 
του ελληνικού εθνικού βίου σήμερα συνδέεται με την πράγματι τραγική άμ
βλυνση της ικανότητας μας να διακρίνουμε το δημόσιο συμφέρον από τις α
τομικές μας ιδιοτέλειες, να διακρίνουμε δηλαδή την υπεύθυνη άσκηση των 
δικαιωμάτων που μας εξασφαλίζει η δημοκρατία από την ασυδοσία της 
ανεξέλεγκτης από ηθικές αναστολές επιδίωξης του ατομικού συμφέροντος. 
Πρόκεται δηλαδή για κρίση πολιτικής ηθικής, κρίση η οποία επιτείνεται α
πό την ιδεολογική σύγχυση που προκαλούν πρώτον οι ποικίλες επιθέσεις 
κατά του ορθού λόγου ως ρυθμιστικής αξίας της ζωής, δεύτερον η υποβάθ
μιση της ελευθερίας σε εργαλειακή τεχνική για την αντιμετώπιση οικονομι
κών και διοικητικών προβλημάτων, και τρίτον οι ευκαιρίες που προσφέρει 
αυτή η προσέγγιση της έννοιας της ελευθερίας στον διανοητικό αυταρχισμό 
και τον ηθικό σχετικισμό να συνεχίζουν το ανεύθυνο και ανίερο έργο της υ
πονόμευσης της ελευθερίας ως αυθύπαρκτης και αυτόνομης αξίας που επι
βάλλεται να αποτελεί αυτοσκοπό σε μια δημοκρατική κοινωνία. Αυτή ακρι
βώς η αντίληψη της ελευθερίας, που είχε εμπνεύσει τους αγωνιστές του 1821 
και τους οραματιστές της φιλελεύθερης πολιτικής σκέψης στη διαδρομή της 
νεοελληνικής πολιτικής ιστορίας πρέπει να περιφρουρηθεί και να κραταιω-
θεί ως η μόνη διέξοδος από την κρίση της ελληνικής κοινωνίας. 

Ελευθερία στην πολιτική πράξη σημαίνει ανάληψη ευθυνών. Αυτή την 
κρίσιμη ώρα το δέον μας θέτει όλους ενώπιον των αναπόδραστων πολιτικών 
μας υποχρεώσεων: η πολιτική ηγεσία, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, καλεί
ται να αναλάβει την ευθύνη αλλά και τις συνέπειες τολμηρών πολιτικών α
ποφάσεων και να διαπαιδαγωγήσει την κοινή γνώμη ώστε να αντιληφθεί τη 
σκοπιμότητα τους χωρίς υπεκφυγές και δημαγωγικά τεχνάσματα. Οι πολίτες 
καλούμαστε να ασκήσουμε έλλογη πολιτική κρίση, να υψώσουμε κριτικό λό
γο και να αποδεχθούμε το τίμημα της λήψης υπεύθυνων πολιτικών αποφάσε
ων με γνώμονα το μακροπρόθεσμο δημόσιο συμφέρον και όχι την κοντό
φθαλμη ιδιωτική ωφέλεια. Η εμπιστοσύνη όμως και ο αμοιβαίος σεβασμός 
μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και πολιτών που απαιτεί η γνήσια δημοκρατία, μό
νο με την τήρηση των αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης μπορεί να συντελε
στεί. Το Πανεπιστήμιο τέλος, για να επιτελέσει μαζί με τους άλλους θεσμούς 
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της κοινωνίας μας, ιδίως τη δικαιοσύνη και την Εκκλησία, την προσήκουσα 
αποστολή του, που είναι η ανάσχεση του ευτελισμού του δημοσίου και του ι
διωτικού μας βίου, καλείται να αναλάβει τη μέγιστη ευθύνη να καλλιεργήσει 
αντί του ευκαιριακού ρητορισμού τον σοβαρό πνευματικό προβληματισμό σε 
σχέση προς το περιεχόμενο, τις αντινομίες και τα διλήμματα που θέτει η ε
λευθερία. Δεν υπάρχει δε αμφιβολία ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
την περιφρούρηση της κλασικής παιδείας, η οποία απειλείται σήμερα στη 
χώρα μας από τις σειρήνες τόσο της τεχνοκρατίας όσο και από εκείνες του 
λαϊκισμού. Μόνο έτσι θα μπορέσει να κερδηθείπρος όφελος της ελευθερίας 
η μάχη των ιδεών στην ελληνική κοινωνία και μόνο με την πλήρη επίγνωση 
των όσων συνεπάγεται η ελευθερία θα καταστεί δυνατή η οριστική μετου
σίωση της από ιδεώδες της πολιτικής σκέψης σε περιεχόμενο της πολιτικής 
πράξης στον τόπο μας. Αυτό το ζητούμενο αποτελεί και τον άριστο πανηγυ
ρισμό των όσων συμβολίζει η 25η Μαρτίου και τη δικαίωση των ελπίδων, των 
οραμάτων και των θυσιών της εθνεγερσίας του 1821. 
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