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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Το τέλος του 18ου και οι αρχές του 19ου αιώνα σηματοδοτούνται από τους τριγμούς των  «ελέω θεού» απο-

λυταρχικών αυτοκρατορικών καθεστώτων. Η επιρροή των Γάλλων Διαφωτιστών αλλά και των Γερμανών 

Φιλολόγων, έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό ρεύμα με επίκεντρο την αρχαία ελληνική Σκέψη, το οποίο διεκδι-

κεί την Κοινωνική Ελευθερία, την Παιδεία, την Ισηγορία, την Αυτοδιάθεση των λαών, και συγκλονίζει όλη 

την Ευρώπη. Κατά την ίδια περίοδο, υπό την επιρροή του Νέου Ελληνικού Διαφωτισμού στους Βαλκανι-

κούς λαούς αρχίζουν έντονες διεργασίες για την ανίχνευση της ταυτότητάς τους και για την εθνική τους ανε-

ξαρτησία. Η Λατινική Αμερική εξεγείρεται και διεκδικεί την απαλλαγή της από την αποικιοκρατία και την 

μητροπολιτική στυγνή εκμετάλλευση. Η Φιλοσοφική Σκέψη και ο κόσμος των Ιδεών δημιουργούν ισχυρό 

αποτύπωμα στις Κοινωνίες. Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η συναφής προς αυτά Ελευθεροτυπία, προβάλ-

λουν ως τα μεγάλα αιτήματα. Ήδη ο Ρήγας έχει διακηρύξει την ανάγκη μιας Ομοσπονδίας Βαλκανικών 

Κρατών, βασισμένης στο αξιακό σύστημα της Ισονομίας, της Ισοπολιτείας και της Οικουμενικότητας. 

 

Μεταξύ 18ου και 19ου αιώνα, δυο μεγάλες μορφές ευρίσκονται στην πρωτοπορία των εξελίξεων. Ο Κυβερνή-

της  Ιωάννης  Καποδίστριας συλλαμβάνει το όραμα μιας ενιαίας Ευρώπης των Λαών και Πολιτισμών, την 

αναγκαιότητα πολιτικής συνένωσης Αφρικανικών περιοχών, από τις οποίες διεξήγετο το δουλεμπόριο, κα-

θώς και την συνολική κατάργηση του δουλοκτητικού καθεστώτος. Με την Ελληνική Επανάσταση και το 

Σύνταγμα της Επιδαύρου επανέρχεται, μετά από δέκα εννέα και μισόν αιώνες, η ιδέα της Αυτοθέσμισης των 

Κοινωνιών, θεσπίζεται Σύνταγμα, εκλέγεται Αιρετός Κυβερνήτης και για πρώτη φορά στην ιστορία της αν-

θρωπότητας διατυπώνεται συνταγματικό κείμενο με το οποίο καταργείται η δουλεία. Την ίδια περίπου περί-

οδο, ο Βενεζολιάνος Στρατηγός Φρανσίσκο Ντε Μιράντα  επεξεργάζεται το όραμα της Μεγάλης Κολομβίας, 

που περιλαμβάνει τις περισσότερες περιοχές της Λατινικής Αμερικής. Μετά από μεγάλη περιήγηση στην 

Ευρώπη και κυρίους σταθμούς, την Ελλάδα, την επαναστατημένη Γαλλία, στα γεγονότα της οποίας αναμεί-

χθηκε έντονα, τις Παραδουνάβειες Ηγεμονίες και την Αγία Πετρούπολη, επιστρέφει στην πατρίδα του και 

μάχεται πολιτικά και στρατιωτικά για το όραμά του. Επιδιώκει την αυτοδιάθεση των αυτοχθόνων λαών και 

των πενήτων εποίκων, που καταπιέζονται εξ ίσου από τους Ισπανούς γαιοκτήμονες  αριστοκράτες. Θεμε-

λιώνει και αυτός το ιδεολογικό υπόβαθρο του οράματός του, στην  ελληνική Σκέψη. Οι προσωπικότητες 

αυτές διατυπώνουν ως συστατικά στοιχεία του κόσμου που αναδύεται, την Αυτοδιάθεση, την Ελευθερία, την 

Ισονομία, την Ισοπολιτεία και την Οικουμενικότητα, ενώ  απορρίπτουν την πολιτική βαρβαρότητα του δογ-

ματισμού και της απολυταρχικής διακυβερνήσεως. Την ίδια περίοδο, μέσω του Διαφωτισμού που ενώνει σε 



 

ευθεία γραμμή τους Ίωνες Υλοζωιστές, τους Προσωκρατικούς Σοφιστές και τους Αλεξανδρινούς Επιστήμο-

νες με την σύγχρονη αναζήτηση της μεγάλης Ενοποιημένης Θεωρίας, σημειώνεται η έκρηξη των Επιστημών 

που, ως συνέπεια καταρρίπτει την  θεοκρατική θεώρηση της Γνώσης και καταξιώνει την έννοια της Έρευ-

νας.  

 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι, να εξετάσει και να αναλύσει το πλαίσιο, μέσα στο εξελίχθηκαν τα οράματα 

αυτών των μεγάλων πολιτικών προσωπικοτήτων. Η Α.Θ.Π. πρεσβεύει ότι πρέπει να επαναφέρουμε στους 

Επιστημονικούς κύκλους προς συζήτηση τα θέματα της Δημοκρατίας, των Αυτοθεσμιζομένων Κοινωνιών, 

της επαναφοράς της ιδιότητας του Πολίτη αντί εκείνης του υπηκόου, της σημασίας της ελληνικής Οικουμε-

νικότητας απέναντι στην πολτοποίηση λαών και πολιτισμών που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση, καθώς και 

της αξίας της Έρευνας στην Επιστήμη. 
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the Enlightenment and Knowledge 
 
 

PROLOGUE NOTE 
 

The end of the 18th and the early years of the 19th century see the disintegration of the great and authoritari-

an imperial regimes established “by the Grace of God”.  The impact of the propagandists of the French En-

lightenment, as well as of the German Philologists was tremendous. This impact resulted in a tidal current 

focusing on the ancient Greek thought and asserting Social Freedom, Education, Equality of Rights and Self 

Determination of the Nations, that impassions the whole of Europe. During the same period, and under the 

influence of the New Hellenic Enlightenment on the Balkan Nations intense procedures begin, which trace 

their Identity and their National Independence. The Latin American Nations revolt and demand their deliver-

ance from Colonialism and from the callous metropolitan exploitation. The Philosophical Thought and the 

World of Ideas set their fadeless imprint on Societies. The Human Rights, and the related Freedom of Press 

arise as the great social needs. Rigas Ferraios has already formulated and promulgated  the idea of a Balkan 

States Federation based on the Value System of the Equality of Rights, of Egalitarianism,  and Ecumenism. 

 

Between the 18th and the 19th centuries, two leading Figures find themselves within the lead of these devel-

opments. Governor Ioannis Capodistrias conceptualizes the vision of a united Europe of Peoples and Civili-

zations, realizes the necessity of the political unification of African regions, in which the slave – trade was 

conducted, as well as the total abolition of the slave – holding regime. The Greek Revolution and the Consti-

tution of Epidaurus reinstate, after nineteen and a half centuries, the idea for the Self-Institution of Societies, 

cause the enactment of a Constitution and the appointment of an Elected Governor and, for the first time in 

the history of Mankind, formulate a constitutional  text governing the abolition of slavery. At about the same 

period, the Venezuelan General Francisco De Miranda, elaborates the vision of a Great Colombia that would 

encompass almost all regions of Latin America. After a large tour in Europe, having as main stations Greece, 

rebellious France, in which events he was intensely involved, the Para – Dunabian Hegemonies, and Saint 

Petersburg, he drives a comeback to his country and embarks on a political and military struggle to achieve 

his vision. He pursues the Self – Determination of the indigenous People and the indigent colonists, which 

are oppressed in the same degree by the nobility of the Spanish landowners. He also lays the ideological 

foundation of his vision on the Greek Thought. These personalities postulate Self-Determination, Freedom, 

Egalitarianism and Ecumenism as the constituents of an emerging world, while they denounce the political 

barbarity of dogmatism and of the imperial absolutism. During the same period, and through the Enlighten-

ment which acts as a straightforward link between the Ionian hylozoism, Presocratic Sophists and the Alex-



 

andrian Scientists with the contemporary quest for the Grand Unified Theory, an expansion and blossom of 

the Scientific Knowledge takes place, which in their turn demolish the theocratic vision of Knowledge and 

acknowledge the meaning of Scientific Research.  

 

The primary objective of the Conference is to examine and analyze the framework, in which the visions of 

these great political personalities advanced. The Academy of Institutions and Cultures stands for the rein-

statement of the discussion, within the Scientific circles, about the issues of Democracy, of the Self – Institu-

tion of Societies, the reenactment of the capacity as a Citizen, opposed to the one of a National, the meaning 

of the Greek Ecumenism, as opposed to the pulping of Nations and Civilizations, caused by the process of 

Globalization, as well as the value of Research in Science.   
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Ο Ρήγας, η νεοτερικότητα και το μέτρο της προόδου 
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ, Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Ελλάς 
Email: gdc14247@gmail.com 
 
 
 
1. Η σημασία του Ρήγα έγκειται στο πρόταγμά του: Προκρίνει την ανασυγκρότηση του πολιτειακού κεκτη-

μένου της ελληνικής οικουμένης, την κοσμόπολη, το οποίο διασφαλίζει την πολιτισμική, πολιτική και κοι-

νωνικο-οικονομική αυτονομία/ελευθερία σε όλες τις επιμέρους εθνότητες που συστεγάζονται υπό την ταυ-

τοτική μήτρα του ελληνικού έθνους κοσμοσυστήματος. Κατά τούτο, το κράτος του Ρήγα είναι πολυ-

πολιτειακό και άμεσα δημοκρατικό. 

Το έργο του Ρήγα ενδιαφέρει, προφανώς, την ιστορική επιστήμη, στο μέτρο που εστιάζει την προσοχή του 

στην απαράμιλλη πνευματική κληρονομιά, που εκτιμούσε ότι συνέχιζαν να βιώνουν, με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο, οι λαοί της πολιτισμικής σφαίρας του ελληνισμού. Πολλώ μάλλον αφού, η κληρονομιά αυτή προ-

σφέρεται να προσεγγισθεί υπό ένα πρίσμα συγκριτικής αναλογίας με το αντίστοιχο παράδειγμα της δυτικής 

Ευρώπης. Αφορά όμως στο σύνολο της κοινωνικής επιστήμης αφού το πρόταγμα του Ρήγα εγείρει ζητήματα 

εξόχως πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά, τα οποία διασταυρώνονται όχι μόνο με την κίνηση 

των ιδεών της εποχής του, αλλά και με τα μείζονα ερωτήματα που απασχολούν την εποχή μας. Ώστε, η επι-

καιρότητα του Ρήγα έγκειται ακριβώς στο διάλογο που τροφοδοτεί η διαφορά φύσεως του προτάγματός του, 

σε σχέση με το στοχαστικό διάβημα και, κατ' επέκταση, με τη σημειολογία των εννοιών που επικαλείται η 

δυτικο-ευρωπαϊκή νεοτερικότητα στις μέρες μας. Η ελευθερία, η ισότητα, η δικαιοσύνη, η δημοκρατία, η 

εργασία, το πολιτικό σύστημα, το κράτος και πολλές άλλες, είναι έννοιες που, στην "Ελληνική Δημοκρατία" 

του Ρήγα, εμπνέονται από την καθολικότητα του ελληνικού παραδείγματος, το οποίο εκτιμά ότι συγκροτεί 

βιωματική συνιστώσα των "Ελλήνων" της εποχής του. Κατά τούτο, υπερέχουν εξ αποστάσεως από τις αντί-

στοιχες προσεγγίσεις και των πλέον ριζοσπαστικών ρευμάτων της Γαλλικής Επανάστασης και του Διαφωτι-

σμού. Ή, από μια άλλη άποψη, από τις ομόλογες σταθερές που αποτελούν το κυρίαρχο σώμα του αξιακού 

συστήματος στις μέρες μας. 

Το παράδειγμα του Ρήγα προσφέρεται για την πρόταξη μιας διαφορετικής γνωσιολογίας της ιστορίας και, 

στο πλαίσιο αυτό, σε μια προσέγγιση της ιστορίας της Ευρώπης και των λαών της άμεσης ελληνικής ζωτικής 

περιοχής που τοποθετείται στον αντίποδα εκείνων που διδάσκει η νεοτερικότητα. 

Αποκαλώ τη γνωσιολογία αυτή κοσμοσυστημική διότι επιχειρεί τη συγκρότηση ενός καθολικού συστήματος 

γνώσης (εννοιών, κατηγοριών συστημάτων, μεθόδου) στο οποίο υπάγει τα επιμέρους φαινόμενα ή περιόδους 

της ιστορίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν ανάγω μια εποχή, όπως για παράδειγμα η νεοτερικότητα την εποχή μας 

σε πρότυπο, προκειμένου να την αναγάγω σε μέτρο της ιστορίας και της εξέλιξης, αλλά ορίζω τις έννοιες εξ 
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υπαρχής, όπως τη δημοκρατία, την αντιπροσώπευση, την ελευθερία, την ισότητα, τη δικαιοσύνη, την εργα-

σία, το κεφάλαιο, το κράτος κλπ, και, κατ' επέκταση, τα συστήματα (το οικονομικό, το πολιτικό κλπ) που 

καλούνται να τις εμπραγματώσουν. Κατά τον ίδιο τρόπο, η περιοδολόγηση της ιστορίας καλείται να συνε-

κτιμήσει τις γενικές κατηγορίες κοινωνιών και όχι τα γεγονότα ή τους συσχετισμούς που διαμορφώνονται 

μεταξύ τους. 

Τι είναι όμως ένα κοσμοσύστημα; Είναι ένα σύνολο κοινωνιών που έχουν κοινά θεμέλια γνωρίσματα, ιδεο-

λογικές ορίζουσες, δυναμικές και, φυσικά παρουσιάζουν εσωτερική συνοχή που καθορίζει την ίδια τους την 

ύπαρξη. Μέτρο για να ταξινομήσουμε τις κοινωνίες αυτές στο ένα ή στο άλλο κοσμοσύστημα είναι η ελευ-

θερία. Διευκρινίζω ευθύς αμέσως ότι η ελευθερία είναι η διακρίνουσα, που αφορά στη συγκρότηση των αν-

θρωπίνων κοινωνιών, δεν είναι η παραγωγός αιτία του κοσμοσυστήματος. Διακρίνουμε, με βάση το μέτρο 

της ελευθερίας, το δεσποτικό και το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα. Η ανθρωπότητα έζησε στο περιβάλ-

λον πρωτογόνων ή δεσποτικών κοινωνιών στο μεγαλύτερο διάστημα της ιστορίας και, υπό μια έννοια, έως 

τους νεότερους χρόνους. Το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα (κοινωνίες εν ελευθερία) εμφανίζεται για 

πρώτη φορά στον ελληνικό κόσμο, από την κρητο-μυκηναϊκή εποχή. Από τότε και έως τους νεότερους χρό-

νους παριστάμεθα μάρτυρες ενός δυισμού: από τη μια, το δεσποτικό κοσμοσύστημα που κυριαρχεί στο με-

γαλύτερο μέρος της γης και από την άλλη, το ελληνικό κοσμοσύστημα που δεσπόζει στην περιοχή της με-

σογειακής λεκάνης και του Ευξείνου. 

Το ελληνικό κοσμοσύστημα δεν είναι άλλο από το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα μικρής κλίμακας, που 

έχει δηλαδή ως θεμελιώδη κοινωνία την πόλη. Το κοσμοσύστημα αυτό παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι 

πραγματοποίησε μια πλήρη διαδρομή, που την τυπολογούμε σε κρατοκεντρική -συγκρότησή του με βάση τις 

ανεξάρτητες πόλεις κράτη- και σε οικουμενική, μια φάση που ακολουθεί την ολοκλήρωση των κοινωνιών εν 

ελευθερία (δημοκρατία κλπ) μέσα στις πόλεις. Η οικουμένη δεν καταργεί τις θεμέλιες κοινωνίες (τις πόλεις) 

προσθέτει μια υπερκείμενη πολιτεία, την κοσμόπολη, η οποία λειτουργεί εναρμονιστικά και υπάγει σε ένα 

πολιτικό κανονιστικό πλαίσιο σε ότι εξέχει της πόλεως, όπως η οικουμενική οικονομία κλπ. Η κοσμόπο-

λη/κοσμοκράτος έχει ως κεντρικό πολιτικό σύστημα την μητροπολιτική πολιτεία. Τυπικό παράδειγμα απο-

τελεί το Βυζάντιο. 

Το ελληνικό ή ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα θα στεγάσει πολλούς λαούς στο διατακτικό του, μεταξύ 

αυτών τους "βαλκανικούς" που, μετά από μια στιγμή, θα αναγνωρισθούν με το πρόσημο της ελληνικής εκ-

δοχής του χριστιανισμού, της ορθοδοξίας. 

Το ελληνικό ή ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα μικρής κλίμακας, αποτέλεσε την μήτρα για την επάνοδο 

του ευρωπαϊκού κόσμου, που βίωνε την μεσαιωνική δεσποτεία, σε ανθρωποκεντρική τροχιά, που οδήγησε 

τελικά στο μετασχηματισμό του σε ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα μεγάλης κλίμακας, με θεμέλια κοινω-

νία εκείνη του λεγόμενου κράτους έθνους. Ακριβώς αυτή η μετάβαση από τη μικρή στη μεγάλη κοσμοσυ-
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στημική κλίμακα θα επιτρέψει στον ανθρωποκεντρισμό να κυριαρχήσει κατά κράτος στη δεσποτεία και να 

επιβληθεί στο σύνολο του πλανήτη. 

Μια απλή διαπίστωση, που απορρέει από το σχήμα αυτό, μας επιτρέπει να συναγάγουμε ότι το πολιτικό και 

οικονομικό σύστημα της εποχής μας δεν είναι ούτε αντιπροσωπευτικό, ούτε δημοκρατικό, διότι δεν ανταπο-

κρίνεται στο σκοπό της δημοκρατίας που είναι η εμπραγμάτωση της καθολικής (ατομικής, κοινωνικής και 

πολιτικής) ελευθερίας. Πολλώ μάλλον, η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση εγγράφεται στον κρατοκεντρισμό, όχι 

στη φάση της οικουμένης. 

Έχοντας κατά νουν τα ολίγα αυτά εισαγωγικά λόγια στην κοσμοσυστημική γνωσιολογία, προτείνω να ασχο-

ληθούμε ειδικότερα με το ζήτημα της θέσης των λαών του ελληνικού κοσμοσυστήματος στη διαδικασία της 

μετάβασης στην εποχή της νεοτερικότητας και συνακόλουθα να σταθμίσουμε τις δυο αυτές φάσεις του ενγέ-

νει ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος, της μικρής (ελληνικής) και της μεγάλης (εθνοκρατικής) κλίμα-

κας. 

Πρώτη και καταστατική διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι οι δυο περιοχές της γηραιάς ηπείρου, η ανατο-

λική και η δυτική, αποτελούν, σε διαφορετικά επίπεδα, ζωτικές περιφέρειες του ανθρωποκεντρικού κοσμο-

συστήματος μικρής κλίμακας, οι οποίες τέθηκαν από αυτό σε τροχιά ανθρωποκεντρικής μετάβασης, κατά τη 

φάση του Βυζαντίου. Η κρατούσα άποψη προσκυρώνει στην περιοχή της ορθοδοξίας στο Βυζάντιο, ενώ η 

δυτική Ευρώπη, επιχειρεί να διαχωρίσει την θέση του από αυτό και να ισχυρισθεί ότι η μετάβασή της στη 

νεότερη εποχή, αποτέλεσε αυτοφυές γεγονός, που δεν συναρτάται με την ιστορία. 

2. Η άποψη αυτή είναι απολύτως εσφαλμένη, θα έλεγα ότι αποτελεί ιδεολογική επιλογή που διαψεύδεται 

από την ιστορία. Επειδή όμως εγείρονται μείζονα ζητήματα που αφορούν στην αξιολόγηση του νεότερου 

κόσμου, θα μου επιτρέψετε να επισημάνω ορισμένες, τις καιριότερες, αδυναμίες της νεοτερικής γνωσιολο-

γίας της ιστορίας. 

Θεμελιώδη διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι το ερμηνευτικό σχήμα με το οποίο επιχειρείται να προσεγ-

γισθεί ο χώρος της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης είναι εκείνο που συγκρότησε η δυτικο-ευρωπαϊκή διανόηση 

και αφορά στην εξέλιξη της «Δύσης». Το σχήμα αυτό θα αναχθεί εντούτοις σε καθολικό ενδείκτη της εξέλι-

ξης του νεότερου κόσμου, γνωσιολογική συνιστώσα για το παρελθόν και μέτρο «προοδευτικής» ή «παραδο-

σιακής» ταξινόμησης του κοινωνικού γεγονότος. Στο μέτρο που, στο πλαίσιο αυτό, η Εσπερία εγγράφεται 

στη διαδικασία της εξέλιξης ως πρωτοπορία, ο υπόλοιπος κόσμος, συμπεριλαμβανομένης και της νοτιο-

ανατολικής Ευρώπης, ταξινομείται ως η «περιφέρειά» της. 

Η επιλογή αυτή εγείρει μείζονα γνωσιολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα. Πρώτον, δεν εξηγεί γιατί η ιστο-

ρική διαδρομή των χωρών της περιοχής υπήρξε διαφορετική από εκείνη της δυτικής Ευρώπης και κατά τι. 

Δεύτερον, και σε ό,τι αφορά στη δυτική Ευρώπη, το ερμηνευτικό επιχείρημα της νεοτερικότητας, στο μέτρο 
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που δεν τεκμηριώνει την αξίωσή του να κατέχει μια καθολική αξιακή θέση στο ιστορικό γίγνεσθαι, είναι 

αυθαίρετο και, οπωσδήποτε, ιδεολογικά διατεταγμένο. 

Ποιά είναι η νεοτερική εκδοχή της ιστορίας; Είναι εθνοκεντρική, εδράζεται στην προσέγγιση της πολιτικής 

υπό το πρίσμα της ισχύος και, κατ’ επέκταση, στην ταυτοποίηση του κόσμου με όρους ηγεμονίας. Με δια-

φορετική διατύπωση, η αδυναμία του ερμηνευτικού αυτού σχήματος έγκειται στο ότι ανάγει την πρωτο-

ανθρωποκεντρική γνωσιολογία -αυτήν την οποία διδάσκει η νεοτρικότητα- σε μέτρο αξιολόγησης της δε-

σποτείας αλλά και της καθόλου ανθρωποκεντρικής ολοκλήρωσης. 

Η εισαγωγή της εθνοκεντρικής λογικής – και συγκεκριμένα του τρόπου συγκρότησης της θεμελιώδους κο-

σμοσυστημικής κοινωνίας της εποχής μας – ως μέτρου της εν γένει ιστορίας, συντελεί ώστε το παρελθόν να 

αποδομείται από τα συστατικά του χαρακτηριστικά, προβάλλοντας σ’ αυτό το παρόν ή την ανάγκη του πα-

ρόντος να τεκμηριωθεί στο παρελθόν. Το αντιφατικό, εν προκειμένω, είναι ότι ενώ το παρελθόν ιστορείται 

με γνώμονα το εθνοκεντρικό πρόσημο, η νεοτερική επιστήμη αρνείται την ύπαρξη του εθνικού γεγονότος, 

πριν από τη νεότερη εποχή. 

Η εθνοκεντρική οπτική της ιστορίας συνδυάζεται με το επιχείρημα της πολιτικής ηγεμονίας, το οποίο χρη-

σιμοποιείται ευρέως για την τυπολογία της ιστορικής εξέλιξης. Ενώ όμως η μέχρι το τέλος της δυτικής Ρώ-

μης ιστορία τεκμαίρεται με βάση το γνώρισμα αυτό, το Βυζαντινό κράτος καταγράφεται με γνώμονα τον 

δυτικο-ευρωπαϊκό κανόνα ως Μεσαίωνας και αποδομείται σύμφωνα με την εσωτερική εθνοτική πολυσημία 

του. Εξού και παύει να εγγράφεται ως οικουμενική κοσμόπολη, για να ορισθεί ως αυτοκρατορία. 

Σε κάθε περίπτωση, οι ανωτέρω προσεγγίσεις του κοινωνικού γεγονότος και της ιστόρησής του έχουν σα-

φώς δεσποτικό ή, στην καλύτερη περίπτωση, πρωτο-ανθρωποκεντρικό υπόβαθρο. Προσλαμβάνει τη δύναμη 

ως το κινούν αίτιο της ιστορίας και τις ανθρώπινες σχέσεις ως σχέσεις δύναμης. Ο ορισμός της πολιτικής ως 

δύναμης οδηγεί αναπόφευκτα στην «κατασκευή» της ιστορίας, με θεμέλιο την ιστορία των νικητών. Αυτό 

συμβαίνει ακόμη και στις περιπτώσεις που παρεισάγονται ορισμένα εναλλακτικά, υπό μίαν έννοια κριτήρια, 

όπως για παράδειγμα η γνώση, στην οποία η νεότερη επιστήμη αποδίδει πρωτογενείς ιδιότητες. Χαρακτηρι-

στική είναι η ονοματοδοσία της εποχής μας: η γεωγραφία της ανθρωποκεντρικής πρωτοπορίας, που αποδίδει 

η έννοια της Δύσης, επικάλυψε ολοκληρωτικά το γεγονός του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος, στο 

οποίο συμμετέχει, κατά το μάλλον ή ήττον, το σύνολο του πλανήτη. Ο μαρξισμός, δεν διαφοροποιείται βα-

σικά από την προσέγγιση αυτή, παρόλον ότι επιχείρησε να συνδυάσει την εξέλιξη με το μέτρο του «τρόπου 

παραγωγής», τον οποίο επιπλέον δεν φαίνεται ότι είχε την γνωσιολογική επάρκεια να κατανοήσει στην ολό-

τητά της. 

Η σχολή των "Annales", ήρθε να γεφυρώσει τις δύο αυτές νεοτερικές εκδοχές της ιστορίας και, ουσιαστικά, 

να αποτελέσει το όχημα για την κυριαρχία της ιδέας μιας οριστικής ρήξης της νεότερης εποχής με το παρελ-

θόν. Δεν είναι τυχαίο ότι από τη σχολή αυτή προέρχονται όλοι σχεδόν οι μεγάλοι θιασώτες του ανθρωπολο-
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γικού επιχειρήματος που επενδύει στην έννοια της «παράδοσης». Εφεξής, ό,τι δεν ανάγεται στην «κατα-

σκευή» της νεοτερικότητας, εγγράφεται ως προ-νεοτερικό, ενοχοποιείται ως περίπου ταυτολογικά ισοδύνα-

μο με τη δεσποτική οπισθοδρόμηση. Προνεοτερική επομένως δεν είναι μόνο η μεσαιωνική φεουδαρχία, αλ-

λά και η αθηναϊκή δημοκρατία, η Ρώμη και φυσικά το Βυζάντιο. 

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υφέρπει μια γραμμική αντίληψη της ιστορίας και, οπωσδήποτε, η βεβαιότητα 

ότι το νεότερο είναι σαφώς ανώτερο του προγενέστερου, με αποθεωτική απόληξη τη νεότερη και σύγχρονη 

εποχή. Η νεοτερικότητα, έτσι, από φάση της ευρωπαϊκής εξέλιξης από τη δεσποτεία στον (πρωτο-

)ανθρωποκεντρισμό, γίνεται, όπως είδαμε, ιδεολογία και, μάλιστα, επιστήμη με αξίωση καθολικής αναφο-

ράς ή εφαρμογής. 

Οι επιπτώσεις της αντίληψης αυτής δεν είναι απλώς ερμηνευτικές. Είναι πολυσήμαντες και διακτινώνονται 

σε περισσότερα επίπεδα: στην ίδια την ουσία του κοινωνικο-οικονομικού και πολιτικού γεγονότος, στην πε-

ριοδολόγηση της ιστορίας, σε καταστατικές έννοιες όπως του κράτους, του έθνους, της δημοκρατίας, της 

εργασίας, του κεφαλαίου, του κοινωνικού και του οικονομικού συστήματος, της εκκλησίας, του ρόλου και 

της σχέσης της με την πολιτεία και την κοινωνία και πολλά άλλα. Η δημοκρατία δεν ορίζεται με βάση την 

ουσία της, απλώς περιγράφεται ως το ισοδύναμο του νεοτερικού συστήματος. Η ελευθερία, στο ατομικό ο-

ρίζεται ως αυτονομία, δεν απασχολεί όμως το γεγονός ότι στο κοινωνικό και στο πολιτικό πεδίο ορίζεται ως 

απλό ετερονομικό δικαίωμα. κλπ. 

Στον αντίποδα, η κοσμοσυστημική γνωσιολογία διδάσκει ότι η ιστορία δεν είναι ευθύγραμμη, με την έννοια 

ότι δεν συνέχεται με το διαμήκη άξονα του χρόνου ούτε τέμνει εγκαρσίως το κοινωνικό γεγονός ανεξαρτή-

τως της ιδιοσυστασίας του. Τόσο ο χρόνος όσο και το κοινωνικό γινόμενο της εξέλιξης ανάγονται στην κο-

σμοσυστημική τους μήτρα, η οποία διαθέτει ίδιες λογικές και συναρτήσεις. Κατά τούτο, η απόφαση για την 

εγγραφή του κοινωνικού φαινομένου στη μία ή στην άλλη κοσμοσυστημική κατηγορία (στη δεσποτική ή 

την ανθρωποκεντρική) ή σε ένα ειδικότερο εσωτερικό μορφολογικό καθεστώς, δεν είναι αποτέλεσμα διανο-

ητικής επεξεργασίας, συνείδησης ή τύχης. Η μετάβαση στη δεσποτική ή στην ανθρωποκεντρική κατηγορία 

συναρτάται με τη συνδρομή και τη σύνθεση σειράς παραμέτρων, η αποκωδικοποίηση των οποίων είναι ανα-

γκαία για την κατανόηση της εσωτερικής λογικής του κοινωνικού κόσμου και του κινούντος αιτιολογικού 

υπόβαθρου της ιστορίας. 

3. Η πλέον σημαίνουσα κοσμοσυστημική κατηγορία για την κατανόηση της εποχής μας είναι η περίοδος της 

ελληνικής ή ανθρωποκεντρικής οικουμένης. Η περίοδος αυτή, ιδίως δε η φάση της βυζαντινής κοσμόπολης, 

καταγράφεται ως κομβική, καθώς ο αναστοχασμός της είναι από μόνος του ικανός να ανατρέψει άρδην τη 

γνωσιολογική βάση του νεοτερικού ανθρώπου. Εστιάζουμε την προσοχή μας σε ορισμένες πτυχές της περί-

πτωσης αυτής που θα μας επιτρέψουν να αντιληφθούμε τη λογική συνέχεια του προβληματισμού μας. Το 

Βυζάντιο εγγράφεται ευθέως στο ελληνικό ή ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα μικρής κλίμακας που έχει ως 

υπόβαθρο τη θεμελιώδη κοινωνία της πόλης. Επομένως, η ταξινόμησή του στην κατηγορία του «Μεσαίωνα» 

5 
 



ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΝΤΕ ΜΙΡΑΝΤΑ 

- η Ελληνική Σκέψη στην Αυτοθέσμιση των Κοινωνιών, τον Διαφωτισμό και την Γνώση 
ΑΞΟΝΑΣ Ι: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ 
www.academy.edu.gr 

και, συνακόλουθα, στο δεσποτικό κοσμοσύστημα, είναι απολύτως εσφαλμένη. Στο δεσποτικό κοσμοσύστη-

μα περιήλθαν οι κοινωνίες της δυτικής Ρώμης, από τον 4ο αιώνα, όχι η μήτρα του ελληνικού κόσμου. 

Διαπιστώνουμε μάλιστα ότι στη βυζαντινή φάση του ελληνικού κοσμοσυστήματος ολοκληρώνεται η αν-

θρωποκεντρική οικουμένη σε τρία τουλάχιστον επίπεδα: η μητροπολιτική πολιτεία, αποβάλει τον μονοσή-

μαντα μοναρχικό (όπως στους ελληνιστικούς χρόνους) και νομοκατεστημένο εξεπόψεως κοινωνικο-

πολιτικής διάρθρωσης (όπως στη Ρώμη) χαρακτήρα, εναρμονιζόμενη στη λογική μιας καθαρά ανθρωποκε-

ντρικής και μάλιστα εταιρικά διατεταγμένης κοινωνίας. Κεντρικό πολιτικό σύστημα του Βυζαντίου είναι η 

Πόλη όχι ο βασιλέας. Όντως ήδη από τις απαρχές του Βυζαντίου έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση στην εταιρι-

κή οικονομία και κοινωνία2 και κατ’ επέκταση, η κατάργηση της ώνιας εργασίας/δουλείας. Τέλος, στη 

διάρκεια του Βυζαντίου διευκρινίζεται η σχέση της ανθρωποκεντρικής κοινωνίας με τη νέα θρησκεία η ο-

ποία αποδίδεται με την έννοια της ελληνικής εκδοχής του χριστιανισμού. Στη σχέση αυτή συγκαταλέγεται 

και η ρύθμιση της θέσης της εκκλησίας στο πλαίσιο της οικουμενικής κοσμόπολης με γνώμονα την κεφα-

λαιώδη αρχή των «διακριτών ρόλων». Το βυζάντιο δεν είναι ούτε καισαροπαπισμός ούτε θεοκρατία. 

Καταλυτική, εντούτοις, ως προς τις επιπτώσεις της, θα αποδειχθεί η γενική υπονόμευση την περίοδο αυτή 

του δεσποτικού κοσμοσυστήματος, η οποία θα επέλθει ως αποτέλεσμα της διείσδυσης σ’αυτό των παραμέ-

τρων του ελληνικού ανθρωποκεντρισμού. Η διείσδυση αυτή, που ανάγεται ήδη στην κρατοκεντρική εποχή 

του ελληνικού κοσμοσυστήματος, θα διακτινωθεί σταδιακά σε επάλληλους κύκλους, οι οποίοι από τον 6ο 

κιόλας αιώνα και μέχρι την Άλωση, θα φθάσει έως τα ακρότατα όρια του δεσποτικού κόσμου. Μαζικές με-

τακινήσεις ασιατικών δεσποτικών φύλων θα μετακινηθούν διαδοχικά ή σωρευτικά προς την κατεύθυνση του 

Βυζαντίου, τα οποία συνδυαζόμενα με τα ομόλογά τους από την ευρωπαϊκή ήπειρο, θα ασκήσουν ισχυρότα-

τη πίεση στην ανθρωποκεντρική οικουμένη. Ο ελληνισμός για πρώτη φορά θα αποκλεισθεί από τον ιστορικό 

ζωτικό του χώρο και τις αγορές της Ανατολής. 

Οι νέες αυτές πραγματικότητες θα υποχρεώσουν το Βυζάντιο να αναπροσαρμόσει το στρατηγικό του προ-

σανατολισμό. Θα στραφεί προς Βορράν προκειμένου να δημιουργήσει νέες αγορές στις χώρες των σλάβων 

και των σκανδιναβών, διαμέσου των ποταμίων γραμμών επικοινωνίας, και θα επανέλθει στη δυτική παρειά 

της ρωμαϊκής επικράτειας. 

Ώστε, η ευρωπαϊκή ήπειρος γίνεται ο νέος ζωτικός οικονομικός χώρος της βυζαντινής οικουμένης, με τη 

μορφή της εξωτερικής περιφέρειας. Η Ευρώπη με τον τρόπο αυτό ενοποιείται για πρώτη φορά πολιτισμικά. 

Συγχρόνως όμως το Βυζάντιο δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας αφύπνισης των λαών της, οι οποίοι αναπό-

φευκτα θα αναπτύξουν απέναντί του μια ανταγωνιστικής φύσεως πολιτική συμπεριφορά. Η συμπεριφορά 

αυτή, που προσιδιάζει ακριβώς στη λογική της εξωτερικής περιφέρειας του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυ-

στήματος δεν υπήρξε πρωτόγνωρη. Αντιθέτως αποτέλεσε τη σταθερά του καθόλου βίου του ελληνισμού. 
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Από την άλλη, η εγγραφή της Ευρώπης ως ζωτικής περιφέρειας του ελληνικού κοσμοσυστήματος θα θέσει 

τις βάσεις για τη διαίρεσή της. Διότι η μεν σλαβική Ευρώπη θα ενσωματωθεί πολιτισμικά με τον εκχριστια-

νισμό της, δεν θα προλάβει όμως να εδραιώσει, λόγω της προ-φεουδαλικής της ιδιοσυστασίας και του ελα-

χίστου χρόνου της ώσμωσής της με αυτό, το πραγματολογικό υπόβαθρο της ανθρωποκεντρικής οικουμένης: 

το σύστημα των κοινών, τις συντεχνίες, τη χρηματιστική οικονομία και φυσικά την ελληνική γραμματεία. Η 

δε δυτική Ευρώπη, με αφετηρία την Ιταλία που ενσωματώθηκε στο Βυζάντιο δίκην εσωτερικής περιφέρειας, 

θα εισπράξει από αυτό τις ανθρωποκεντρικές συνιστώσες του ελληνικού κοσμοσυστήματος. Η διαφορά αυ-

τή, ως προς το περιεχόμενο της ανθρωποκεντρικής ενσωμάτωσης των κοινωνιών της Ευρώπης, θα έχει κο-

σμοϊστορικές συνέπειες για την εξέλιξη. 

Πριν όμως μπούμε στο κεφάλαιο αυτό, είναι χρήσιμο να δούμε, εν ολίγοις, τα ίδια χαρακτηριστικά του Βυ-

ζαντίου: τι αντιπροσωπεύει δηλαδή ως φάση του ελληνικού κοσμοσυστήματος και, συνεπώς, πώς διαμορ-

φώνεται η σχέση κέντρου- περιφέρειας με την Ευρώπη, που μας ενδιαφέρει ειδικότερα εδώ, ιδίως σε ό,τι 

αφορά στη νοτιο-ανατολική παρειά της. 

(α) Το Βυζάντιο εγγράφεται, όπως είδαμε, στην τροχιά της μετα-κρατοκεντρικής ή οικουμενικής περιόδου 

του ελληνικού κοσμοσυστήματος, συγκροτεί μια οικουμενική κοσμόπολη. Συνδυάζει ως κοσμοπολιτεία τη 

θεμελιώδη κοινωνία της πόλης/κοινού με τη μητρόπολη. Η πόλη/κοινό κατέχει το σύνολο των οικονομικών, 

κοινωνικών και πολιτικών αρμοδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της δημοσιονομικής. Είναι επιφορτι-

σμένη με τις εξωτερικές της σχέσεις και την ασφάλεια της περιοχής, πλην του δικαιώματος να επικαλείται 

το οπλικό επιχείρημα στις διαπολεοτικές σχέσεις ή να αμφισβητεί την επικράτεια της οικουμενικής κοσμό-

πολης. Επιπλέον, εκπληρώνει τις λειτουργίες που συνάπτονται με την κεντρική πολιτεία (δημοσιονομική, 

στρατιωτική κ.ά.). Διαθέτει τέλος αποκλειστικό δικαίωμα ως προς την πολιτειακή της (αυτο-)συγκρότηση. 

(β) Αντιπροσωπεύει, όπως είδαμε, την πλέον ολοκληρωμένη ανθρωποκεντρική εκδοχή μητροπολιτικής πο-

λιτείας. Υπερέχει, επομένως, της ελληνιστικής μητροπολιτικής εξουσίας που είναι μονοσήμαντα μοναρχική 

και κληρονομική, και εξίσου της ρωμαϊκής, η οποία εδράζεται στη λογική της νομοκατεστημένης δεσποτεί-

ας. Η Κωνσταντινούπολη είναι μία εξολοκλήρου ανθρωποκεντρική πόλις. Ο μονάρχης είναι αιρετός βασι-

λεύς, ασκεί ευρείες κυβερνητικές και νομοθετικές αρμοδιότητες, υπόκειται όμως στον έλεγχο άλλων θεσμι-

κών φορέων όπως η Σύγκλητος και ιδίως του δήμου από τον οποίο αντλεί νομιμοποίηση. Πολιτεύεται όχι 

για το δικό του αλλά για το κοινό συμφέρον. Ασκεί "έννομη επιστασία" όχι απολυταρχική εξουσία. Η μη-

τρόπολη ενσαρκώνει την κεντρική πολιτεία όχι ο Βασιλεύς. Η εκκλησία υπόκειται στην αρχή των διακριτών 

ρόλων που επιφυλάσσει στην πολιτεία (της Μητρόπολης και του κοινού) την καθολική πολιτική αρμοδιότη-

τα και εστιάζει τη λειτουργία της στο ναό και στα της θρησκείας. Το ερώτημα πώς συνέβη μια απολύτως 

ανθρωποκεντρική οικουμενική κοσμόπολη της οποίας η λογική εδράζεται στην αρχή της ελεύθερης πολιτει-

ακής αυτοθέσμισης του παντός, να υιοθετεί και να εμμένει στην ενιαία σκέψη του χριστιανικού δόγματος, 
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είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα που διαφεύγει του αντικειμένου του παρόντος. Δεν μεταβάλει όμως, 

αυτό καθεαυτό, τη φυσιογνωμία του Βυζαντίου που σκιαγραφήσαμε ανωτέρω. 

(γ) Το Βυζάντιο ως οικουμενική κοσμόπολη δεν είναι αυτοκρατορία. Η έννοια της αυτοκρατορίας ανάγεται 

βασικά σε μια φάση της εξέλιξης που τοποθετείται στο μεταίχμιο μεταξύ δεσποτείας και ανθρωποκεντρι-

σμού. Το Βυζάντιο, αντιθέτως, δηλαδή η οικουμενική κοσμόπολη στοιχειοθετεί μετα-κρατοκεντρικό αν-

θρωποκεντρικό στάδιο με πολιτικό πρόσημο την κοσμοπολιτεία. Η κοσμοπολιτεία ορίζεται ως το αρθρωτικό 

γινόμενο του συστήματος των πόλεων/κοινών και της μητρόπολης, το οποίο εκπορεύεται από την οικουμε-

νική ιδιοσυστασία της χρηματιστικής οικονομίας και κοινωνίας. Η φάση αυτή του ανθρωποκεντρισμού έχει 

ως πρόσημο την εταιρική οργάνωση της σχέσης κεφαλαίου/εργοδοσίας και εργασίας, συγκροτείται δε με 

γνώμονα την πολυ-πρισματική και πολυ-πολιτειακή συνάφεια της καθολικής ελευθερίας. 

Η ιδιαίτερη αυτή φύση της βυζαντινής οικουμενικής κοσμόπολης παρουσιάζει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον 

που είναι εμφανές στο ζήτημα της οικονομίας: Η αστική τάξη είναι οικουμενική όχι «κρατοκεντρική». Η 

διαφορά είναι κεφαλαιώδης: η μια, αναφέρεται σε μια α-συνοριακή και δη μετα-κρατοκεντρικής λογικής 

αστική τάξη. Η άλλη αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της εντός του θεμελιώδους κράτους ή με αφετηρία την 

πολεοτική/κρατική της ρίζα. Επιπλέον, στην ανθρωποκεντρική αυτή φάση, η σχέση της αστικής τάξης με 

την εργασία δομείται σε εταιρικές βάσεις. Το σύστημα αυτό υπερβαίνει, εξεπόψεως ολοκλήρωσης, εκείνο 

της πρωτο-ανθρωποκεντρικής εποχής, το οποίο ανήκει στην ιδιοκτησία. Η συνάντηση της εργασίας με το 

κεφάλαιο γίνεται όχι στη βάση της εξαρτημένης εργασίας αλλά κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η κοινω-

νική ελευθερία. 

Ώστε, στο μέτρο που η πόλη/κοινό διαπιστώνεται αδιαμφισβήτητα ότι διατηρεί τις πολιτείες της κρατοκε-

ντρικής/κλασικής περιόδου, καταρρίπτεται και το επιχείρημα της νεοτερικότητας ότι η δημοκρατία έγινε 

εφικτή μόνο χάση στο καθεστώς της (ώνιας) δουλείας. 

Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ελληνικού ανθρωποκεντρισμού, θα τα εξαγάγει το Βυζάντιο, 

ως κέντρο της οικουμένης, στη νέα ζωτική του περιφέρεια. Η διαφοροποίηση, ωστόσο, που ήδη διαπιστώ-

σαμε, ως προς την «αντιληπτική» ικανότητα καθεμίας από τις κοινωνικές περιοχές της ευρωπαϊκής περιφέ-

ρειας θα επιδράσει ως καταλύτης στις εξελίξεις. Η ρωσική περιφέρεια θα συγκροτηθεί εντέλει ως κρατική 

δεσποτεία, στην οποία θα προσκυρωθεί και η ομόλογη εκκλησία. Φυσικά, το σύστημα αυτό ουδεμία σχέση 

έχει με τη Βυζαντινή κοσμόπολη, όπως ακριβώς και η ρωσική κοινωνία, παρόλο ότι αναφέρεται στην ελλη-

νική εκδοχή του χριστιανισμού. 

Στη δυτική Ευρώπη θα μετακενωθούν οι παράμετροι του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος μικρής κλί-

μακας (η χρηματιστική οικονομία, το σύστημα των κοινών, της εταιρικής εργασίας κ.α.) με περαιτέρω συνέ-

πεια οι ανθρωποκεντρικοί θύλακες που σταδιακά θα δημιουργηθούν εκεί να αναζητήσουν στην ελληνική 

γραμματεία το γνωσιολογικό τους στίγμα. Είναι προφανές ότι η διαφοροποίηση αυτή της δυτικής Ευρώπης 
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οφείλεται αφενός στην οργανική ενσωμάτωση της Ιταλίας στη βυζαντινή οικουμένη και αφετέρου στη συ-

νάφεια τής πέραν των Άλπεων ενδοχώρας με την ιδιωτική δεσποτεία. Η τελευταία θα στεγάσει τα κύτταρα 

του ελληνικού ανθρωποκεντρισμού και θα μεταλλαχθεί, δι’ αυτών, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για τη 

μετάβαση από τη μικρή στη μεγάλη κοσμοσυστημική κλίμακα. Στις εξελίξεις αυτές σημαίνουσα θέση θα 

καταλάβουν οι σταυροφορίες και αργότερα οι «ανακαλύψεις», καθώς θα δημιουργήσουν στην Εσπερία μια 

δυναμική εξωστρέφειας και, οπωσδήποτε, την ανθρωποκεντρική κινητικότητα προς την κατεύθυνση της ε-

δραίωσης της μεγάλης κοσμοσυστημικής κλίμακας. 

4. Και η οθωμανοκρατία; Η περίοδος αυτή μας ενδιαφέρει σε τρία τουλάχιστον επίπεδα: (α) τι απέγινε το 

ελληνικό κοσμοσύστημα μετά την Άλωση; (β) τι συνέβη με τους βαλκανικούς λαούς, σλαβικούς ή μη; (γ) 

που τοποθετείται το «τουρκικό» ζήτημα; 

Αυτό που συνέβη με την οθωμανική κατάκτηση μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ιστορικός συμβιβασμός. Οι 

Οθωμανοί, φορείς οι ίδιοι της κρατικής δεσποτείας, δεν κατέλυσαν τα ανθρωποκεντρικά θεμέλια του ελλη-

νικού κοσμοσυστήματος (τις παραμέτρους του, όπως τη χρηματιστική οικονομία, τη θεμελιώδη κοινωνία 

του κοινού κ.λπ.) και φυσικά δεν μετέβαλαν τις κοινωνίες του σε φεουδαλικές. Επικάθισαν επ’ αυτού και το 

διαχειρίστηκαν αναλόγως. Εγκατέστησαν όμως τη δεσποτική λογική σε ορισμένες λειτουργίες του κεντρι-

κού κράτους. Προφανώς το δεσποτικό επιχείρημα της ιδιοκτησίας του σουλτάνου επί της επικράτειας ήταν 

το μόνο ικανό να αιτιολογήσει την αξίωσή του στην είσπραξη της προσδοκόμενης υπεραξίας από τον πλη-

θυσμό. Στο πλαίσιο του «συμβιβασμού» αυτού η Πύλη κράτησε την «ψιλή κυριότητα» άφησε όμως το ε-

μπράγματο δικαίωμα της νομής (και της επικαρπίας) στους υπηκόους. 

Πέραν αυτού, ωστόσο, η οθωμανική εξουσία ανέλαβε να διεκπεραιώσει όλες τις λειτουργίες του Βυζαντινού 

κράτους και εφήρμοσε κατά το ουσιώδες το σχήμα της σχέσης μεταξύ κεντρικού συστήματος και συστήμα-

τος των πόλεων/κοινών. Δεν υπεισήλθε καν στη δημοσιονομική αρμοδιότητα, ούτε στα εσωτερικά των κοι-

νών. Τα τελευταία διατήρησαν το κεκτημένο της αυτονομίας στο ζήτημα της πολιτειακής τους αυτοθέσμι-

σης, αυτά δε εκπροσωπούνταν στο κέντρο, όχι το κέντρο σ’ αυτά. Η σχέση εργασίας και κεφαλαίου ή οικο-

νομικού συστήματος παρέμεινε εξολοκλήρου ανθρωποκεντρική και μάλιστα εταιρική. Πράγμα που όχι μόνο 

αποκλείει κάθε υπόνοια φεουδαλικής ή ευρύτερα δεσποτικής οπισθοδρόμησης της κοινωνίας, αλλά και επι-

βεβαιώνει την εμμονή της στη λογική της ανθρωποκεντρικής ολοκλήρωσης. Έχει ενδιαφέρον να προσεχθεί 

ότι εκεί όπου η πολιτεία είναι επίσης δημοκρατική, το πολίτευμά της προσιδιάζει κατά ομοθετικό τρόπο με 

το προηγούμενο της περιόδου της οικουμένης και, οπωσδήποτε, της κλασικής κρατοκεντρικής εποχής. Αξί-

ζει να σταθεί ειδικότερα κανείς στην επισήμανση αυτή, καθώς η νεοτερική κοινωνική επιστήμη μην έχοντας 

επίγνωση της καταστατικής διαφοράς που υπάρχει μεταξύ του κοινού/πόλης ως της θεμελιώδους κοινωνίας 

του ελληνικού κοσμοσυστήματος και της κοινότητας, ως της συστατικής υπο-κοινωνίας του δεσποτικού πε-

δίου – εν προκειμένω του φέουδου – εκλαμβάνει το πρώτο ως τον αποδεικτικό καταλύτη της φεουδαλικής 

δομής του ελληνικού κόσμου της οθωμανοκρατίας και, μάλιστα, του Βυζαντίου. Εν κατακλείδι, η οθωμανι-
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κή κατάκτηση συνέβαλε, για λόγους που δεν είναι του παρόντος, στην ενίσχυση της αυτονομίας των κοινών, 

σε συνδυασμό με την περαιτέρω απογείωση του ελληνικού κόσμου, η οποία εμφανίζει μια ιδίαν δυναμική 

που ανάγεται στην περίοδο της πρώτης Άλωσης του 1204. 

Στο πλαίσιο αυτό, συγχρόνως με την οθωμανική κατάκτηση, διευρύνεται και η πολιτισμική, οικονομική και, 

υπό μία έννοια, πολιτική επιφάνεια του ελληνικού κοσμοσυστήματος πάνω στους ορθόδοξους πληθυσμούς 

της επικράτειας. Οι Οθωμανοί, ενοποιώντας πολιτικά τον χώρο του ελληνικού κοσμοσυστήματος λειτούρ-

γησαν ως καταλύτες στην ανάκτηση από τον ελληνισμό της πρωτοβουλίας των κινήσεων. Κατά τούτο, το 

σοκ της κατάκτησης δεν θα κρατήσει πολύ. 

Η νέα πολυσήμαντη απογείωση των ελληνικών κοινωνιών θα σηματοδοτήσει μια καινούρια περίοδο για το 

ελληνικό κοσμοσύστημα. Η ελληνική οικουμενική αστική τάξη αναλαμβάνει ένα ρόλο καταλύτη στην οθω-

μανική επικράτεια, διευρύνοντας την επιρροή της και πέραν αυτής. Η ιδέα του «γένους», η ορθότερα η ιδεο-

λογία του έθνους-κοσμοσυστήματος, που στεγάζει όλες τις εθνοτικές ή άλλης αναφοράς πολιτισμικές ιδιαι-

τερότητες, επανέρχεται στο προσκήνιο. Το τρίπολο γένος, πολιτισμική ετερότητα, πολεοτικοί και πολιτεια-

κοί πατριωτισμοί, καλείται να το διαχειριστεί το σύστημα των πόλεων/κοινών, υπό την αιγίδα του «Φαναρί-

ου», το οποίο καλυπτόμενο από την πολιτεία της «Μεγάλης Εκκλησίας», επενδύεται πράγματι τη μητρόπο-

λη πολιτεία της ελληνικής οικουμένης. 

Στο νέο αυτό περιβάλλον, ο χώρος των πόλεων/κοινών ανασυγκροτείται και αναλαμβάνει την υποστήριξη 

της παιδείας, επιζητώντας να καλύψει το κενό που άφησε η απώλεια του πολιτειακού κέντρου. Έχει ενδια-

φέρον να προσεχθεί επίσης ότι εκεί όπου εκτείνεται ο ελληνικός κόσμος, εν προκειμένω στη ζώνη της ελλη-

νικής εκδοχής του χριστιανισμού, ευδοκιμούν οι θεμελιώδεις θεσμοί του, τα κοινά και οι συντεχνίες (η εται-

ρική οργάνωση του οικονομικού συστήματος). Αν και πολιτισμικά οι ορθόδοξοι πληθυσμοί μετέχουν της 

ελληνικής παιδείας και σε σημαντικό βαθμό οικοδομούνται με θεμέλιο τη μικρή κλίμακα της πόλης/κοινού, 

η συμμετοχή τους αυτή διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή. Ορισμένοι από αυτούς, ακόμη και στο 

πλαίσιο της οθωμανικής επικράτειας, ταξινομούνται, κατά το μάλλον ή ήττον, σε ένα δεσποτικό ή ημι-

δεσποτικό δεσποτικό σύστημα. Όμως, όπου οι πληθυσμοί εξισλαμίζονται το ελληνικό σύστημα υποχωρεί 

και συνήθως εξαλείφεται. 

Από την άλλη, οι ορθόδοξοι πληθυσμοί που ενσωματώνονται, στο ελληνικό σύστημα (ιδίως ως έμποροι, ως 

κλήρος, ως συντεχνίτες ή λόγιοι) μετέχουν καταρχήν και στον «Έλληνα λόγο», δηλαδή της ελληνικής παι-

δείας. Η διαλεκτική αυτή σχέση μεταξύ της μετοχής στο ελληνικό κοσμοσύστημα και στον «Έλληνα λόγο», 

που αποτέλεσε καθολική ορίζουσα έως το τέλος των ελληνιστικών χρόνων και, οπωσδήποτε, κυρίαρχη 

πραγματικότητα στην ανατολική παρειά της ρωμαϊκής επικράτειας, συνδυάστηκε στο Βυζάντιο με την ορ-

θοδοξία. Ελληνική εκδοχή του χριστιανισμού και «Έλληνας λόγος», συνέχισαν την οργανική τους συνάφεια 

τουλάχιστον έως τη στιγμή που η βυζαντινή κοσμόπολη διέθετε την οικουμενική επιφάνεια να διαχειρισθεί 

τη σχέση. Όμως, στην περιοχή της φαναριωτικής «επικράτειας», εκεί όπου εκτεινόταν η πολιτειακή αρμο-
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διότητα του οικουμενικού πατριαρχείου, διαπιστώνεται μια συνέπεια στη σχέση αυτή, η οποία πρέπει ασφα-

λώς να αποδοθεί στην πολυσήμαντη ηγετική παρουσία του ιδίου του ελληνισμού και των παραμέτρων του 

συστήματός του. 

5. Η σημαίνουσα αυτή κυριαρχία του ελληνικού κοσμοσυστήματος και του "Έλληνα λόγου" στη ζωτική του 

μήτρα είναι περισσότερο εμφανής σε δύο επίπεδα. Το πρώτο, προκύπτει μέσα από το έργο των Ελλήνων 

διανοητών, οι οποίοι μολονότι βρίσκονται σε άμεσο διάλογο με τη δυτική Αναγέννηση και το Διαφωτισμό 

θα κινηθούν και μάλιστα θα επεξεργαστούν ένα σώμα ιδεών για την κοινωνία, την οικονομία και την πολιτι-

κή με άμεση αναγωγή στην οικουμενική κοσμόπολη (ενοίς και στο σύστημα των πόλεων/κοινών, της εται-

ρικής οικονομίας και κοινωνίας) και στο έθνος κοσμοσύστημα. 

Η περίπτωση του Ρήγα είναι χαρακτηριστική. Στο σχήμα των ιδεών του δεν υπεισέρχεται ούτε η προβλημα-

τική της μετάβασης από τη δεσποτεία στον ανθρωποκεντρισμό, όπως στο σύνολο των διανοητών της Εσπε-

ρίας (από τον Μοντεσκιέ έως τους νεότερους), ούτε η προοπτική του κράτους έθνους. Ο Ρήγας διαλογίζεται 

με αποκλειστικό γνώμονα την οικουμενική κοσμόπολη, δηλαδή στη βάση μιας μετα-κρατοκεντρικής αν-

θρωποκεντρικής θεμελίωσης του κοινωνικού και πολιτειακού ιστού, και άρα σε πλήρη αρμονία με τη φάση 

που βίωνε ο ελληνικός κόσμος της εποχής. Πυρήνας της σκέψης του δεν είναι η κατάλυσή της, αλλά η από-

σειση των στρεβλώσεων που προκαλούσε η πολιτική περιουσία του Οθωμανού δεσπότη και φυσικά του κα-

θεστώτος της κατάκτησης. 

Το δεύτερο επίπεδο της συνάντησης του «Έλληνα λόγου» με το ελληνικό κοσμοσύστημα διέρχεται από το 

σύστημα της ομόλογης παιδείας. Διαπιστώνουμε ότι το οθωμανικό σύστημα ως δεσποτικό δεν ασχολήθηκε 

με το ζήτημα της παιδείας και, μάλιστα, της εκπαίδευσης. Το ανέλαβε εξολοκλήρου το ελληνικό κοινό, το 

οποίο ακολούθησε κατά πόδας την ακτίνωση των ελληνικών κοινωνιών και της αστικής τους τάξης. Παντού 

όπου αναπτύσσεται το ελληνικό κοινό, συνδυάζεται με τη δημιουργία σχολείου και εκκλησίας. Οι θεσμοί 

αυτοί, που μαρτυρούν μια βαθιά συνείδηση κοινωνίας (συλλογικής ταυτότητας) και τη συμφυή θέση της γνώ-

σης στις οικονομικο-κοινωνικές και πολιτικές λειτουργίες της ελληνικής οικουμένης, θα αποτελέσουν τους 

καταλύτες για τη μετάγγιση του «Έλληνα λόγου» στους γηγενείς και τουλάχιστον ομόδοξους πληθυσμούς. 

Η θρησκεία για τους πληθυσμούς αυτούς αποτελεί τη μαγιά της συνάντησής τους με τους ανθρωποκεντρι-

κούς θεσμούς και τα ομόλογα ελληνικά κοινωνικά στρώματα. 

Όντως η θρησκεία και συγκεκριμένα η ελληνική εκδοχή του χριστιανισμού, θα αποτελέσει τον καλό αγωγό 

για την προσκύρωση των εθνοτικών πληθυσμών στο ελληνικό σύστημα και την ίδια στιγμή το σημείο της 

διαφοροποίησής τους έναντι της λατινικής εκκλησίας και των χωρών που τη διακινούσαν ή με τον Οθωμανό 

κατακτητή. Η ενσωμάτωση αυτή στο ελληνικό έθνος-κοσμοσύστημα διευκολύνεται προφανώς από την πολυ-

σημαντότητα ή μάλλον την ταυτοτική πολυσημία που εισάγει ως θεμελιώδη αρχή η ελληνική οικουμένη. Το 

έθνος-κοσμοσύστημα αποτελεί την καθολική στέγη όπου εκκολάπτονται οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και, 

φυσικά, η πολιτειακή τους αυτονομία, με γνώμονα την καταστατική κοινωνία του κοινού. 
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Για να γίνει κατανοητή η επισήμανση αυτή καλούμαστε να αναλογισθούμε ότι η φάση της ανθρωποκεντρι-

κής οικουμένης τοποθετείται στον αντίποδα της πρωτο-ανθρωποκεντρικής κοινωνικής μονο-σημίας και του 

κράτους/συστήματος, που αντιμετωπίζουν την ετερότητα ως μείζονα απειλή για τον κοινωνικό και τον εθνο-

τικό «ηγεμόνα». Η ενσωμάτωση των ομοδόξων πληθυσμών της οθωμανικής επικράτειας στην ελληνική οι-

κουμένη υπαγορεύθηκε επομένως από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και, συγκεκριμένα, από το γεγονός ότι 

στο θεμέλιο του έθνους-κοσμοσυστήματος συναντώνται η ελληνική ή κοινή εκδοχή του χριστιανισμού και η 

πολυσημία των παραμέτρων του ελληνικού κοσμοσυστήματος, δυνάμει της οποίας ο «άλλος» προσεγγιζό-

ταν με όρους αυτονομίας και όχι μειονότητας. 

Ώστε, δεν είναι η αστική τάξη που λειτουργεί ως μοναδικός καταλύτης για τη μεταπρατική μετακένωση του 

κεκτημένου του Διαφωτισμού στη βαλκανική ενδοχώρα, όπως διατείνεται η νεοτερική ιστοριογραφία. Η 

αστική τάξη, επειδή είναι οικουμενική, ως προς την ιδιοσυστασία της, αποτελεί έναν από τους σημαίνοντες 

φορείς του συμφυούς προς αυτήν συστήματος των κοινών (που ανάγεται στο ελληνικό κεκτημένο και ενσω-

ματώνει μεταξύ άλλων την εταιρική εργασία και, οπωσδήποτε, την ομόλογη παιδεία) που καλείται να υπη-

ρετήσει τις ανάγκες της θεμελιώδους κοινωνίας. Το σύστημα αυτό, στο μέτρο που αναπτύσσεται στο μέσον 

των εθνοτικά διαφορετικών πληθυσμών, τους ενεργοποιεί ανθρωποκεντρικά και λειτουργεί ως ασφαλές πο-

λιτισμικό στέγαστρο, ικανό να ανατροφοδοτήσει επίσης τις ίδιες ταυτοτικές (εθνοτικές κ.ά.) αναζητήσεις. 

Κατά τούτο, το μεν έθνος-κοσμοσύστημα αποτέλεσε για τους πληθυσμούς αυτούς την κοινή πατρίδα, οι δε 

θεσμοί της ελληνικής οικουμένης λειτούργησαν ως το θεμέλιο υπόβαθρο της ανθρωποκεντρικής τους υπο-

στασιοποίησης. Δι’ αυτών εισέρχονται στο ενγένει οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι που 

διακινούν ήδη οι ελληνικές κοινωνίες. Υπό την έννοια αυτή, η εγγραφή τους στον «Έλληνα λόγο» υπήρξε η 

προϋπόθεση και ο ενδείκτης της ανθρωποκεντρικής τους ενσωμάτωσης. 

Σε ταυτοτικό επίπεδο η μη κατοχή της πολιτικής κυριαρχίας από τους Έλληνες, κατά την περίοδο της τουρ-

κοκρατίας, συνέβαλε τα μέγιστα ώστε οι άλλοι εθνοτικοί πληθυσμοί να αναστοχασθούν με όρους οικειότη-

τας την ιδέα της «κοινής πατρίδας», το έθνος-κοσμοσύστημα. Άλλωστε αυτό, με δεδομένο το πολυπρισμα-

τικό του περιεχόμενο, εγγυάτο την πολιτειακή εμπραγμάτωση της ετερότητας και κατ’ επέκταση το ταυτοτι-

κό πρόσημο των συστεγασμένων πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια της πατρίδας 

διακτινωνόταν σε περισσότερα του ενός επίπεδα: ήταν το ελληνικό έθνος-κοσμοσύστημα, η εθνοτική, γεω-

γραφική ή άλλη αναγωγή ενός εκάστου, οπωσδήποτε το κοινό και σε ό,τι αφορά στις κοινωνικές αναφορές, 

η συντεχνία. Έως το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα, τις προδιαγραφές της «πατρίδας» δεν συμπλήρωναν 

ούτε η έννοια του κράτους-έθνους ούτε φυσικά η οθωμανική δεσποτεία. Ιστορικά η οικουμένη πατρίδα συμ-

βολίζεται με τη βασιλεύουσα πόλη, την Κωνσταντινούπολη. Ο θρήνος της Άλωσης θα αποτελέσει κοινό 

κτήμα των ορθοδόξων της οθωμανικής επικράτειας αλλά και των πέραν αυτής οδοιπόρων της ελληνικής 

εκδοχής του χριστιανισμού. 
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Διαπιστώσαμε ήδη ότι το σύστημα παιδείας των κοινών κλήθηκε να αναπληρώσει σε σημαντικό βαθμό τις 

ανάγκες της ελληνικής ή ανθρωποκεντρικής οικουμένης με τη δημιουργία στελεχών για την οικονομία, την 

πολιτική, την εκκλησία αλλά και για την ικανοποίηση της συνοδού πνευματικής περιέργειας. Εξού και, σε 

αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στην Εσπερία έως και τον 19ο ουσιαστικά αιώνα, το εκπαιδευτικό σύστημα της 

ελληνικής οικουμένης ήταν κοσμικό, ανήκε στην αρμοδιότητα των κοινών, ήταν «μαζικό» και ανθρωποκε-

ντρικά δομημένο. 

Η επισήμανση αυτή απαντά στο ερώτημα του γιατί της εκπαιδευτικής απογείωσης: Δεν νοείται σύστημα 

παιδείας στη δεσποτεία, πολλώ μάλλον μαζικό, κοσμικό και ανθρωποκεντρικά προσανατολισμένο. Η πνευ-

ματική απογείωση αποκτά μαζικά χαρακτηριστικά μόνον εκεί όπου η κοινωνία είναι ή μεταλλάσσεται σε 

ανθρωποκεντρική. Θα επικαλεστώ ένα μόνο παράδειγμα: Η ζωγραφική στον ελληνικό πολιτισμικό χώρο 

υπήρξε ένα μαζικό γεγονός που κλήθηκε έως το τέλος να εκπληρώσει πολυσήμαντες ανάγκες του πληθυ-

σμού. Αντιθέτως στη δυτική Ευρώπη αποτέλεσε μιαν «επώνυμη» διαδικασία που ανταποκρίθηκε στα άρχο-

ντα νεο-ανθρωποκεντρικά στρώματα της εποχής. 

Σε κάθε περίπτωση, ο ανθρωποκεντρισμός χρειάζεται ένα κεκτημένο σκέψης και λειτουργίας του συστήμα-

τός του, που διέρχεται ευρέως από τη γνώση. Αναγκαιεί το νόμισμα και τους «λογαριασμούς» που συνάπτο-

νται με αυτό, νομοθεσία, λειτουργίες νομιμοποίησης (συμβολαιογραφικά, συμφωνητικά έγγραφα κ.λπ.) και 

επίλυσης των διαφορών (εφαρμοστές του δικαίου κ.ά.), θεσμούς πρόνοιας κ.ά. Από τις λειτουργίες αυτές 

προκύπτει και η πνευματική περιέργεια. Η παιδεία στη δεσποτική Δύση εντοπίζεται στους κόλπους της εκ-

κλησίας και αργότερα στους ανθρωποκεντρικούς θύλακες. Ακριβώς διότι, σε αντίθεση με τον ελληνικό ζω-

τικό χώρο, ο εκεί κόσμος ήταν κατά βάση δεσποτικός. 

Αυτή ακριβώς η σχέση εγκαθιδρύεται ανάμεσα στις ελληνικές κοινωνίες των κοινών, που φέρουν μαζί τους 

την ελληνική παιδεία, και στους λοιπούς εθνοτικούς πληθυσμούς, που συναντώνται μαζί τους στη βάση της 

θρησκευτικής ομοδοξίας. Τα ελληνικά κοινά, ιδίως αυτά που συμβιώνουν με τους εθνοτικούς πληθυσμούς 

λειτουργούν ως καλός αγωγός για την ανθρωποκεντρική τους ώσμωση και εντέλει ενσωμάτωση. Η δημιουρ-

γία ανθρωποκεντρικών θυλάκων μεταξύ των ομοδόξων υπηκόων της οθωμανικής επικράτειας μετέβαλε 

συγχρόνως τους φορείς τους σε θιασώτες της ελληνικής παιδείας. Όταν οι Έλληνες λόγιοι προτάσσουν ως 

μείζονα προορισμό του εκπαιδευτικού συστήματος τον «φωτισμό του Γένους» έχουν πλήρη συνείδηση του 

πολυσήμαντου ρόλου που καλείται να παίξει ο «Έλληνας λόγος»: την εξυπηρέτηση των παραμέτρων του 

ανθρωποκεντρισμού, την πνευματική ανόρθωση των ελληνικών κοινωνιών, αλλά και την ενσωμάτωση σ’ 

αυτήν των ομοδόξων πληθυσμών της οθωμανικής επικράτειας. 

Ο Νεόφυτος Δούκας συζητά την αναγκαιότητα αυτή υπό το πρίσμα της υπεροχής του ελληνισμού επί της 

χριστιανοσύνης. Δεν συντάσσεται προφανώς εναντίον της θρησκείας. Εξηγεί όμως ότι η ταυτότητα του έ-

θνους-κοσμοσυστήματος οφείλει να προσεγγισθεί υπό το πρίσμα της ελληνικής παιδείας και ιδεολογίας, 

στην οποία παράγραφο αποτελεί η ελληνική εκδοχή του χριστιανισμού, η ορθοδοξία. Σκοπός της ελληνικής 
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παιδείας, της παιδείας της ελληνικής οικουμένης, πρέπει να είναι, κατά τον Δούκα, «η αύξησις του γένους 

ημών [εννοείται, του έθνους κοσμοσυστήματος] και η επίδοσις εις την φιλοσοφίαν. Τουτέστιν η έκτασις της 

γλώσσης ημών καθόλην την εξουσίαν του οικουμενικού θρόνου και η σύστασις των σχολείων καθ’ όλας τας 

πόλεις». Πόλεις εν προκειμένω είναι τα κοινά και όχι τα αστυκά κέντρα. Αναγνωρίζει ότι ήδη στις μέρες 

του, στο μεταίχμιο του 18ου και του 19ου αιώνα, παντού στα κοινά απαντώνται διδασκαλεία. Θέλει όμως να 

δει να διαμορφώνονται εξίσου σχολεία της ανώτερης και της ανώτατης εκπαίδευσης. Από την άλλη, αιτιο-

λογεί τη χρησιμότητα από την αύξηση του γένους, η οποία θα συντελεσθεί στην πραγματικότητα με την ορ-

γανική επανενσωμάτωση στο ελληνικό κοσμοσύστημα και στον «Έλληνα λόγο» των λαών που υπάγονται 

στη ζωτική του περιοχή: των Βλάχων, των αλβανών κ.ά. Εκφράζει μάλιστα ως προς αυτό την ικανοποίησή 

του όταν διαπιστώνει ότι η ενσωμάτωση αυτή έχει ήδη συντελεστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ό,τι αφορά 

στο έδαφος της Βουλγαρίας και της Μολδοβλαχίας. Ως προς την τελευταία συμφωνεί άλλωστε και ο Κ. Πα-

παρρηγόπουλος. 

Εν κατακλείδι, ο νεότερος ευρωπαϊκός δυισμός -μεταξύ Ανατολής και Δύσεως- και η ιστορική ταυτότητα 

των λαών της Βαλκανικής, συνδέεται άρρηκτα με τον χρόνο και τον τρόπο της συνάντησής τους με το ελλη-

νικό (ή ανθρωποκεντρικό) κοσμοσύστημα μικρής κλίμακας. Συναρτήθηκε δηλαδή με το βαθμό και τον τρό-

πο της ανθρωποκεντρικής τους ώσμωσης. 

Η σλαβική Ρωσία και η δυτική Ευρώπη προσήλθαν στη νεότερη ανθρωποκεντρική εποχή, έχοντας ενσωμα-

τώσει διαφορετικά «στοιχεία» του ελληνικού κοσμοσυστήματος. Διαφορετικά, λόγω της μη συνάντησης των 

καταβολών τους, αφού η δυτική Ευρώπη καταγράφεται ως ιδιωτική δεσποτεία με απώτερες αναφορές στο 

ελληνο-ρωμαϊκό και χριστιανικό κεκτημένο, ενώ η σλαβική Ρωσία αντιπροσωπεύει -τη στιγμή της βυζαντι-

νής παρέμβασης- μια απλώς προ-φεουδαλική δεσποτεία. 

Η βαλκανική ενδοχώρα, από την πλευρά της, ενόσω η Ρωσία τελούσε υπό ένα καθεστώς κρατικής δεσποτεί-

ας και η δυτική Ευρώπη επιχειρούσε την απόσειση της φεουδαρχίας, βίωνε εν μέρει ατελώς, αλλ’ ωστόσο 

άμεσα, τις παραμέτρους του ελληνικού κοσμοσυστήματος, τελώντας ουσιαστικά υπό την αιγίδα του ελληνι-

σμού. Το γεγονός αυτό εξηγεί άλλωστε και την ευδοκίμηση του «Έλληνα λόγου» στους λαούς αυτούς. 

Τέλος, η οθωμανική δεσποτεία απέβαλε όντως ένα σοβαρό μέρος της «ασιατικής» της κληρονομιάς από τη 

στιγμή που επικάθισε επί του ελληνικού κοσμοσυστήματος και αποδέχθηκε τις προδιαγραφές του. Ο εξισ-

λαμισμός των χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας μετέβαλε ασφαλώς το ουσιώδες της ελληνικής 

πολιτισμικής παιδείας σε κεκτημένο του οθωμανικού Ισλάμ, όπως ακριβώς και το γεγονός της συνύπαρξής 

του με τον ελληνισμό και την άρχουσα τάξη του. Κατά τούτο, μπορεί να αποδεχθεί κανείς αβίαστα ότι το 

οθωμανικό Ισλάμ μετέχει του ελληνικού πολιτισμικού ιδιώματος. Εντούτοις, το δεσποτικό του απόβαρο και 

η λεηλατική δομή της οθωμανικής εξουσίας δεν επέτρεψαν στην τουρκική κοινωνία να αφομοιώσει τα αν-

θρωποκεντρικά γνωρίσματα του ελληνισμού, ιδίως δε το σύστημα των κοινών, της εταιρικής οικονομίας και 

κοινωνίας και, φυσικά, το πολιτειακό γινόμενο συστημάτων με λαϊκή αναφορά, ή ακόμη και της δημοκρατί-
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ας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την προσημειωθείσα παρατήρηση ότι στις κοινωνικές περιοχές όπου επι-

κρατούσε το οθωμανικό Ισλάμ, υποχωρούσε το σύστημα των κοινών και τα συνοδά ανθρωποκεντρικά του 

θεμέλια. 

Τα ανωτέρω επιβάλουν, κατά τη γνώμη μου, να συγκρατήσουμε ότι στη διάρκεια από την Αναγέννηση έως 

και το 19ο αιώνα, εξακολουθεί να συνυπάρχει στον ευρωπαϊκό και στον μικρασιατικό χώρο το ελληνικό 

κοσμοσύστημα με τις δύο ζωτικές του περιοχές, οι οποίες μεταλλάσσονται αργά αλλά σταθερά, από διαφο-

ρετικές δεσποτικές αφετηρίες, προσερχόμενες στον ανθρωποκεντρισμό. Και στις δύο αυτές περιοχές, όχημα 

της μετάβασης αποτελεί το κεκτημένο του ελληνικού ή ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος μικρής κλί-

μακας, δηλαδή το θεσμικό, κοινωνικο-πολιτικό και πολιτισμικό του περιβάλλον. Η νοτιοανατολική Ευρώπη 

κατέχει, ως προς το σχήμα αυτό της εξέλιξης, μια ιδιάζουσα θέση καθώς εγγράφεται ως εσωτερική περιφέ-

ρεια του ελληνικού ανθρωποκεντρισμού και σε διαλεκτική συνάφεια με τον Έλληνα λόγο. 

6. Στο σημείο αυτό επιβάλλεται μια συγκριτική αποτίμηση του ελληνικού και του εθνοκρατικού ανθρωπο-

κεντρισμού με πρόσημο την πρόοδο μέσα από το έργο του Ρήγα. 

Ο Φεραίος διανοητής διαλέγεται μεν με τις ανερχόμενες ανθρωποκεντρικές δυνάμεις της Εσπερίας, όμως 

από διαφορετική αφετηρία και, οπωσδήποτε, με άλλη στόχευση. Οι δυνάμεις της Εσπερίας διαλογίζονται για 

την ανθρωποκεντρική μετάβαση των κοινωνιών τους, τη στιγμή που οι κοινωνίες του Ρήγα βιώνουν το αν-

θρωποκεντρικό γεγονός και, μάλιστα, στην οικουμενική του φάση. Εξού και το πρόταγμα του Διαφωτισμού 

έρχεται σε ρήξη με το εσωτερικό δεσποτικό κεκτημένο, που το ταξινομεί στην κατηγορία της «παράδοσης», 

ενώ ο Ρήγας επιλέγει τη ρήξη με την οθωμανική δεσποτική πραγματικότητα της κατάκτησης, η οποία κρατεί 

σε ομηρία τον ελληνισμό και το ανθρωποκεντρικό του γίγνεσθαι. 

Το γεγονός αυτό εξηγεί, από την άλλη, τη ρητή συνάντηση του Ρήγα, ειδικότερα, με τα πλέον ριζοσπαστικά 

στοιχεία της Γαλλικής Επανάστασης και του Διαφωτισμού. Συνάντηση που, πρέπει να υπογραμμισθεί, έγινε 

στη βάση του κοινού πεδίου έμπνευσης, που ήταν το «αρχαίο» ελληνικό ανθρωποκεντρικό παράδειγμα. Ενώ 

όμως οι αναγνώσεις των φορέων του Διαφωτισμού αναλίσκονταν στην αναζήτηση στην «αρχαιότητα» των 

όρων συγκρότησης της κοινωνίας με πρόσημο τον νέο (πρωτο-ανθρωποκεντρικό) άνθρωπο, ο Φεραίος δια-

νοητής διέκρινε σ’ αυτήν τις θεμέλιες αρχές της μετα-κρατοκεντρικής οικουμένης που βίωνε ο ελληνικός 

κόσμος της εποχής του. 

Η απόσταση μεταξύ τους είναι κεφαλαιώδης: η μια, είναι απλώς εισαγωγική στο ανθρωποκεντρικό γεγονός, 

η άλλη καταληκτική της ανθρωποκεντρικής ολοκλήρωσης. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι οι μεν θιασώτες 

του Διαφωτισμού προέβαλλαν ορισμένες, τις πλέον πρώιμες πτυχές του «αρχαίου» ελληνικού παραδείγμα-

τος, ως πρότυπο για την οργάνωση στο μέλλον της εξερχόμενης από τη δεσποτεία εσπεριανής κοινωνίας και 

του κρατοκεντρικού της γινομένου, ο δε ο Ρήγας διαλεγόταν μαζί του, ενόσω αναζητούσε το πλαίσιο της 

αποκάθαρσης της ελληνικής μετα-κρατοκεντρικής οικουμένης από τις συνέπειες της οθωμανικής κατάκτη-
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σης και την ανασυγκρότησή της στη βάση της μεγάλης κοσμοσυστημικής κλίμακας. Επειδή ο Διαφωτισμός 

προσέγγιζε την πόλη-κράτος, προκειμένου να επεξεργασθεί τις προβολές της στο δικό του ανθρωποκεντρικό 

μέλλον, ο Ρήγας συναντούσε με σχετική άνεση την προβληματική του. Αντιμετώπιζε όμως την πόλη υπό το 

πρίσμα όχι του κράτους, αλλά των εφαρμογών της στο εσωτερικό της οικουμενικής κοσμόπολης, η οποία 

άλλωστε αποτελούσε το πραγματικό πεδίο του προτάγματός του. 

Οι διαφορετικές αφετηρίες στην ανάγνωση της «αρχαιότητας» έκαμε ώστε για τους μεν πρότυπο να αποτε-

λέσει βασικά η ολιγαρχική Σπάρτη, οι Νομοθέτες (και η ημι-δεσποτική Ρώμη), ενώ για τον Ρήγα να επιλεγεί 

η Αθήνα στην πιο εξελιγμένη εκδοχή της δημοκρατίας. 

Γι’ αυτό ακριβώς, οι Γάλλοι και οι λοιποί ριζοσπάστες της Εσπερίας μπορούν να χαρακτηρισθούν ως κο-

σμοσυστημικοί επαναστάτες, αφού επιδίωκαν την ολοκληρωτική αποδόμηση της δεσποτείας και την ολική 

ανασυγκρότηση των κοινωνιών τους σε ανθρωποκεντρικές βάσεις. Ο Ρήγας, αντιθέτως, ήταν βασικά «εθνι-

κός» επαναστάτης. Επέλεξε απλώς την εθνική απελευθέρωση και, συνακόλουθα, την αποκάθαρση του συ-

ντεταγμένου ανθρωποκεντρικά ελληνικού κόσμου από τις όποιες αγκυλώσεις και ιδίως από την ανομία που 

επικρέμονταν πάνω στον κοινωνικό του σχηματισμό. Το γεγονός ότι ο Φεραίος διανοητής αισθάνθηκε οι-

κείος με τη σκέψη των πλέον ριζοσπαστικών στοιχείων της εξερχόμενης από τη δεσποτεία δυτικής Ευρώ-

πης, συνομολογεί όχι για τη ριζοσπαστική προδιάθεσή του, αλλά για την ανθρωποκεντρική απόσταση που 

χώριζε τον ελληνικό κόσμο της οθωμανοκρατίας από την Εσπερία. 

Με διαφορετική διατύπωση, ούτε το γεγονός της κατάκτησης ούτε η διαφορά της κοσμοσυστημικής κλίμα-

κας, που μόλις διακρίνεται την περίοδο αυτή, μεταβάλλουν την θεμελιώδη αντιστοίχιση μεταξύ του Διαφω-

τισμού και του Ρήγα. Οι πραγματικότητες που έχει να επιδείξει ο ελληνισμός της οθωμανοκρατίας, και φυ-

σικά το πρόταγμα του Ρήγα, δείχνουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η ανασυγκρότηση των ελληνικών κοινω-

νιών στη μεγάλη κοσμοσυστημική κλίμακα, με τη συνεκτίμηση και του ανθρωποκεντρικού κεκτημένου της 

μικρής κλίμακας, ήταν απολύτως εφικτή. Είναι άξιο λόγου να αναφερθεί ότι ο Γεώργιος Πλήθων Γεμιστός, 

λίγο πριν την Άλωση, προέκρινε ένα παρεμφερές σύστημα ανασυγκρότησης της ελληνικής οικουμενικής 

κοσμόπολης, το οποίο στόχευε στην αποκατάσταση της συνεκτικής ισορροπίας μεταξύ των κοινών/πόλεων 

και της μητρόπολης πολιτείας. Ο Ρήγας, όπως και ο Γεμιστός, είχαν πλήρη επίγνωση ότι η επιτυχία του δια-

κυβεύματος εξείχε του ελληνισμού, έμελλε δηλαδή να έχει κοσμοϊστορικές διαστάσεις. Εξού και η φιλοδο-

ξία του για το εδαφικό εύρος της ελληνικής κοσμόπολης συνέπιπτε με τον ιστορικό ζωτικό χώρο του ελλη-

νικού κόσμου. 

Επομένως, στο ερώτημα εάν το πρόταγμα του Ρήγα ήταν ρεαλιστικό ή ουτοπικό η απάντηση είναι ότι αυτό 

δεν συναρτάτο από την εφικτότητά του. Ήταν εφικτό, δηλαδή συνάδον με την ιδιοσυστασία του ελληνικού 

ζωτικού χώρου της εποχής και, οπωσδήποτε, πλήρως εναρμονισμένο με την προοπτική της μεγάλης κοσμο-

συστημικής κλίμακας. Ήταν ουτοπικό υπό το πρίσμα της στοχαστικής γνωσιολογίας του Διαφωτισμού και, 

οπωσδήποτε, θα ήταν ουτοπικό εάν αντιμετωπιζόταν η εφαρμογή του στην Εσπερία, επειδή ήταν κοσμοσυ-
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στημικά αντινομικό με τις πραγματικότητες των κοινωνιών της. Τούτο γίνεται εμφανές, αν αναλογισθεί κα-

νείς ότι ακόμη και το πρωτο-ανθρωποκεντρικό και, συγκεκριμένα, προ-αντιπροσωπευτικό σύστημα που δι-

ακήρυξε η Γαλλική Επανάσταση και ο Διαφωτισμός, απεδείχθη εξωπραγματικό και, κατ’ επέκταση, ανε-

φάρμοστο στο σύνολο των χωρών της Εσπερίας. Δεν είναι τυχαίο ότι, μόλις μετά το τέλος της δεκαετίας του 

1980, το πολιτικό διακύβευμα του Διαφωτισμού έγινε αδιαμφισβήτητη πράξη στην Ευρώπη, ενώ η διανόησή 

της εξακολουθεί, ακόμη και σήμερα, να διαλογίζεται για τη γνωσιολογία της δημοκρατίας με τους όρους του 

18ου αιώνα. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το πρόταγμα του Ρήγα δεν ήταν ανεδαφικό. Αναγόταν σε συγκεκριμένο, καθόλα 

υπαρκτό και, μάλιστα, δεσπόζον κοσμοσυστημικό περιβάλλον, το οποίο υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να 

αποτελέσει πρότυπο οδηγό για τις εξερχόμενες από τη δεσποτεία κοινωνίες της Εσπερίας. Το γεγονός ότι ο 

ελληνισμός συμπαρασύρθηκε από τις δυνάμεις της μετάβασης, επειδή ο ίδιος απέτυχε, για λόγους που δεν 

είναι του παρόντος, να ανασυγκροτηθεί (κοσμο-)πολιτειακά, δεν αναιρεί τη θεμελιώδη αυτή διαπίστωση. Το 

ανθρωποκεντρικό του κεκτημένο απορρίφθηκε όχι ως «παραδοσιακό», αλλά στο μέτρο που ήταν ανεδαφικό 

για τις κοινωνίες της Εσπερίας. 

Κατά τούτο, η μη κοσμοπολιτειακή ανασυγκρότηση του ελληνισμού αναδεικνύεται σε καίρια παράμετρο 

της προβληματικής μας για την εξέλιξη. Όντως, η ανασυγκρότηση αυτή υπονομεύθηκε τελικά εξαιτίας της 

αδυναμίας του να συσπειρώσει τις πολεοτικές του κοινωνίες στη βάση ενός συνολικού ιδεολογικού προτάγ-

ματος. Την αδυναμία αυτή, που συνείχετο με την πολυ-πολεοτική συγκρότηση των κοινωνιών του Γένους, 

ανέλαβε να ξεπεράσει η πρωτοβουλία του Ρήγα για την καλλιέργεια μιας καθολικής εθνικής συνέργειας των 

Ελλήνων. Το πρόταγμα αυτό επικέντρωνε την προσοχή του, αφενός στην υπέρβαση των επιμέρους πολεοτι-

κών πατριωτισμών και συμφερόντων και, αφετέρου στην αντιμετώπιση του γεγονότος ότι οι όροι και το δι-

ακύβευμα της εξέγερσης ήσαν διαφορετικά σε μια ανθρωποκεντρική κοινωνία οικουμενικού τύπου από ε-

κείνα μιας εξαθλιωμένης και σε αποσύνθεση δεσποτικής κοινωνίας . 

Από μια άλλη άποψη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πρόταγμα του Ρήγα αποτελεί τον προάγγελο του τελευ-

ταίου εγχειρήματος για την (κοσμο-)πολιτειακή ανασυγκρότηση του ελληνισμού σε περιβάλλον εθνικής ε-

λευθερίας, που θα αποτυπωθεί στο επαναστατικό διάβημα των Φιλικών και του Αλέξανδρου Υψηλάντη. 

Παρόλον ότι το επαναστατικό αυτό διάβημα απέτυχε παταγωδώς και, μαζί του, το πρόταγμα της κοσμοπολι-

τειακής παλιγγενεσίας του ελληνισμού, η ελληνική επανάσταση θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στη βάση 

του συστήματος και των πατριωτισμών των κοινών/πόλεων, δηλαδή χωρίς συμπαγή ηγεσία, με γνώμονα τις 

πολεοτικές συνέργειες. Τα Συντάγματα της επαναστατικής περιόδου είναι απολύτως αποδεικτικά του γεγο-

νότος αυτού. Αντιμετωπίζουν τη δόμηση της νέας ελληνικής πολιτείας με πρόσημο τα κοινά, ενώ στο κε-

ντρικό σύστημα εναποτίθεται ένας απλώς εναρμονιστικός ρόλος στο σύνολο. Τα Συντάγματα αυτά θυμίζουν 

ως προς πολλά το Σύνταγμα του Ρήγα. 
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Το τέλος της κοσμοπολιτειακής προοπτικής του ελληνισμού και μαζί της η παταγώδης αποτυχία της εθνικής 

ολοκλήρωσης θα ρίξει βαριά τη σκιά της στο νεοελληνικό κράτος. Το τελευταίο θα έχει ως σημείο σύγκρι-

σης όχι τα ομόλογα εθνοκρατικά μορφώματα της εποχής του, αλλά τον οικουμενικά συντεταγμένο ελληνι-

σμό της προ-εθνοκρατικής περιόδου. Η επισήμανση της συντριπτικής υπεροχής του τότε, υπόδουλου κατά 

τα άλλα, ελληνισμού σε όλα τα πεδία, έναντι του νεοελληνικού κρατικού μορφώματος, θα εγείρει συχνά το 

ερώτημα σχετικά με τη σκοπιμότητα της απελευθέρωσης. Ορισμένοι, μάλιστα, θα διατυπώσουν την υπόνοια 

μήπως η επισήμανση της διαφοράς, αυτή καθεαυτή, υποκρύπτει μια κάποια διαφωνία με τις εξελίξεις. 

Κατά τη γνώμη μου, η ερώτηση τίθεται με λάθος τρόπο, έχει εσφαλμένη βάση, για να μην πω ότι περιέχει 

πολιτικό δόλο. Αν εξαιρέσουμε μια μερίδα της εκκλησιαστικής ιεραρχίας που δεν έπαψε να νοσταλγεί όντως 

την ηγετική της θέση στη διάρκεια της οθωμανοκρατίας, το όλο ζήτημα αφορά στον τρόπο της απελευθέρω-

σης και ιδίως στη σχέση του νεοελληνικού κράτους με τον σύνολο ελληνισμό. Πώς εξηγείται, λοιπόν, ο ελ-

ληνισμός υπό συνθήκες κατοχής να διατηρεί μια εξέχουσα ηγετική θέση στην ευρύτερη περιοχή, η οποία ως 

προς πολλά εκτεινόταν πολύ πέραν της οθωμανικής περιμέτρου, και υπό συνθήκες ελευθερίας στο πλαίσιο 

του έθνους-κράτους να διατηρεί ένα καθεστώς καχεκτικής δυσμορφίας και καθυστέρησης; 

Είναι προφανές ότι η ενοχοποίηση του οθωμανικού παρελθόντος και η ταξινόμηση της ελληνικής κοινωνίας 

στην «περιφέρεια» της λεγόμενης νεοτερικότητας, χρησίμευσαν ως άλλοθι για να νομιμοποιηθεί η επιβολή 

ενός ημι-δεσποτικού νεοτερικού κράτους/συστήματος επί μιας κοινωνίας όπως η ελληνική, της οποίας η αν-

θρωποκεντρική ιδιοσυστασία ήταν απολύτως αναντίστοιχη μ’ αυτό. Ή, περαιτέρω, για να διασκεδασθεί η 

αδυναμία του «κράτους-έθνους» να ανταποκριθεί στις εθνικές, κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές συνι-

στώσες ή προσδοκίες του ελληνισμού. Παριστάμεθα έτσι μάρτυρες, του φαινομένου οι δυσμορφίες στη σχέ-

ση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής ή η απουσία παντελούς «επιχειρησιακής» λογικής του κράτους, να απο-

δίδονται στην ιστορική καθυστέρηση της ελληνικής κοινωνίας, της οποίας υπόλογη υπήρξε η «τουρκοκρα-

τία», και όχι στην καταφανή αναντιστοιχία του με το ανθρωποκεντρικό της ιδίωμα. Αναντιστοιχία που εκ-

δηλώνεται σαφώς μέχρι σήμερα με σταθερά την ομηρία της ελληνικής κοινωνίας από τους κατόχους του 

κράτους.[1] 

Η διαφοροποίηση μεταξύ των φορέων του ανερχόμενου δυτικο-ευρωπαϊκού ανθρωποκεντρισμού και του 

προτάγματος του Ρήγα γίνεται εμφανέστερη εάν αναλογισθεί κανείς την επικαιρότητά τους στις μέρες μας ή 

την προοπτική τους. Έτσι, για παράδειγμα, οι κοινωνικο-πολιτικοί στοχαστές του Διαφωτισμού αποτελούν 

ήδη ιστορικά απολιθώματα, που παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες των συγκαιρινών μας να τους ερμηνεύ-

σουν δημιουργικά, υπό το πρίσμα των εξελίξεων της εποχής μας, διατηρούν μια επικαιρότητα μόνο σε ό,τι 

αφορά στην κατανόηση της πρωταρχικής μετάβασης ή για τη συντηρητική οριοθέτηση του μέλλοντος. Στον 

αντίποδα ο Ρήγας, παρόλη την εμμονή της νεοτερικής ιστοριογραφίας να ταξινομήσει τη σκέψη του ως πα-

ραρτηματική της Εσπερίας, εγγράφεται σε ένα στάδιο της ανθρωποκεντρικής προβληματικής σαφώς ύστερο 

σε σχέση με τη φάση που διέρχεται η ανθρωπότητα στις μέρες μας. 
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Κατά τούτο, το πρόταγμα του Ρήγα, στο μέτρο που αποδίδει το εγχείρημα της μετα-κρατοκεντρικής ελληνι-

κής οικουμένης να ανασυγκροτηθεί στη βάση της μεγάλης κοσμοσυστημικής κλίμακας, είναι μοναδικό. 

Μοναδικό σε ό,τι αφορά στις προβληματικές της μετάβασης στο εθνοκεντρικό ή ανθρωποκεντρικό κοσμο-

σύστημα μεγάλης κλίμακας. Μοναδικό επίσης υπό το πρίσμα ενός δόκιμου αναστοχασμού της ιστορίας και 

της γνωσιολογίας της σύγχρονης κοινωνικής επιστήμης. Μοναδικό τέλος, προκειμένου να αρθεί η νεοτερι-

κότητα στο ύψος της αυτογνωσίας, να συλλάβει το μέλλον της προόδου με πρόσημο το καθολικό ανθρωπο-

κεντρικό της στίγμα και, συνακόλουθα, να απεγκλωβισθεί από τα ήδη παρωχημένα, δηλαδή συντηρητικά 

στερεότυπα της πρωτο-ανθρωποκεντρικής εποχής και τις ομόλογες γνωσιολογικές εμμονές του Διαφωτι-

σμού. 

Για την ελληνική κοινωνία του κράτους-έθνους επείγει, ωστόσο, η ανάκτηση της ιστορίας της. Ανάκτηση, 

που θα της επιτρέψει να διαγνώσει την αξιωματική σταθερά του ιστορικού της βίου και, κατ’ επέκταση, τον 

λόγο της διαφοροποίησής της από την Εσπερία. Θα διαπιστώσει, έτσι, ότι η μετάβαση στη μεγάλη κοσμο-

συστημική κλίμακα, που σηματοδοτεί τη νεότερη ανθρωποκεντρική εποχή, υποδήλωνε: για την Εσπερία, 

την απόσειση της φεουδαλικής δεσποτείας και την ανθρωποκεντρική της ανασυγκρότηση από μηδενική βά-

ση. Για τον ελληνισμό, τη μετάλλαξή του ως προς την κλίμακα, σε συνδυασμό με την ανατροπή της κατά-

κτησης. Ο Ρήγας και οι συγκαιρινοί του Έλληνες είχαν πλήρη συνείδηση ότι η μετάβαση στη μεγάλη κλίμα-

κα δεν ήταν ασύμβατη με το ανθρωποκεντρικό κεκτημένο της μικρής κλίμακας. Εξού και διλήμματα όπως η 

εμμονή στη μικρή κλίμακα ή η κατάργησή της δεν υπεισέρχονταν στον προβληματισμό τους. Το ζήτημα 

εστιάσθηκε σταθερά στη σύνθεση που θα μεταστέγαζε τον ελληνισμό στη μεγάλη κοσμοσυστημική κλίμακα, 

χωρίς να απολέσει το ανθρωποκεντρικό κεκτημένο της οικουμένης. 

Ο ελληνισμός μέσα από την ανάκτηση της ιστορίας του καλείται να συνειδητοποιήσει περαιτέρω ότι οι ιδε-

ολογικές, κοινωνικές και πολιτικές συγκρούσεις που έγιναν στο έδαφος του νεοελληνικού κράτους είχαν ως 

βάση την ευρωπαϊκή αγωνία της μετάβασης από τη δεσποτεία στον ανθρωποκεντρισμό, και όχι τις προτε-

ραιότητες που υπαγόρευσε το δικό του ανθρωποκεντρικό υπόβαθρο. Η ήττα του τελικά, η αποτυχία του ελ-

ληνισμού να ανασυγκροτηθεί ως οικουμενική κοσμοπολιτεία, έμελλε να έχει, από την άποψη αυτή, καταλυ-

τικές επιπτώσεις για τον ίδιο αλλά και για την ανθρωποκεντρική φυσιογνωμία του νεότερου κόσμου. 

Από κάθε άποψη, επομένως, το διακύβευμα που αναδύεται από το σύνολο ελληνικό κοσμοσυστημικό παρά-

δειγμα, αυτοφυές τέκνο του οποίου υπήρξε η Ρήγας, ξεπερνά σαφώς τα όρια της ελληνικής κοινωνίας, είναι 

πλανητικό. Η συνάντηση της νεοτερικότητας με τον ελληνικό κόσμο είναι αναπόφευκτη για το λόγο ότι η 

ανθρωποκεντρική εξέλιξη διέρχεται υποχρεωτικά -με όρους αναλογίας- από τα βήματα που χάραξε το ελλη-

νικό ή ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα μικρής κλίμακας. 

Στο χρόνο που προηγήθηκε, επιχειρήθηκε η διαγραμματική σκιαγράφηση του σχήματος μιας ερμηνείας του 

νεότερου ευρωπαϊκού κόσμου, σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της ανθρωποκεντρικής του μετάβασης, ικανό κατά 

τη γνώμη μου να διευκρινίσει τη θέση και τη σχέση του με το σύνολο κοσμοσυστημικό ανάπτυγμα του κοι-
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νωνικού φαινομένου που μας φανερώνει της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης σ’ αυτό και, ως εκ τούτου, τη σχέ-

ση της με τον ελληνικό κόσμο. Θέση η οποία σε καμιά περίπτωση δεν την τοποθετεί στην κατηγορία της 

"περιφέρειας", αλλά θα έλεγα της πρωτοπορίας, η οποία ωστόσο παρουσιάζει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

ότι ηττήθηκε ιστορικά. 

Όντως, όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης του βιβλίου, το πολιτειακό πρόταγμα του Ρήγα προσφέρεται για 

διάλογο ουσιαστικά με τα μεγάλα ζητήματα που ανάγονται στο μέλλον της εποχής μας, όχι στο παρόν της, 

το οποίο παραμένει ακόμη εξόχως εγκιβωτισμένο στον περιορισμένο στοχαστικό ορίζοντα της εποχής του 

Διαφωτισμού. Εξού και διατείνομαι καταληκτικά ότι ο διάλογος που πυροδοτεί το έργο του Ρήγα υποδει-

κνύει την κατεύθυνση του μέλλοντος της σύγχρονης ανθρωπότητας, με πρόσημο την πρόοδο. 

 
 
 
[1] Περισσότερα, ιδίως στο κεφάλαιο, «Η κομματοκρατία ως πολιτικό σύστημα», του βιβλίου μου Η δημοκρατία ως 
ελευθερία. Δημοκρατία και αντιπροσώπευση, Πατάκης, Αθήνα, 2007.  
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Εισαγωγικά 

 

Είναι τέτοιο το εύρος αλλά και το βάθος του πολιτισμικού, ιδεολογικού και πολιτικού κόσμου του Ρήγα, που 

φυσικό ως ένα βαθμό είναι, θα έλεγα, να οδηγεί σε προσεγγίσεις διαφορετικές ή σε εν μέρει διαφορετικές 

αποτιμήσεις του έργου του. 

Η επιμονή των μελετητών να αναδείξουν την «δική τους» εκδοχή, ενώ είναι καθ’ όλα θεμιτή στον βαθμό 

που στηρίζεται, βαδίζει ή συμβαδίζει με τις πηγές και το λοιπό αποδεικτικό υλικό, αρκετά συχνά αποκλίνει ή 

και εκτροχιάζεται με το να αποσπά από το όλον έργο ένα επιμέρους τμήμα του, που είναι κατά τον συγγρα-

φέα «η μεγάλη πραγματική εικόνα που όλοι μέχρι τώρα δεν είχαμε ανακαλύψει». 

Μια ανάλογη περίπτωση παραγνώρισης «του δάσους», αποτελεί και η περίπτωση με την οποία θα ασχοληθώ 

στο παρόν κείμενο, προσπαθώντας με βάση το υπαρκτό-γραπτό υλικό να ανιχνεύσω το βάρος της παρουσίας 

του αρχαίου ελληνικού κόσμου και του Βυζαντίου στο έργο του Ρήγα. 

Ως εκ τούτου, ο στόχος μου πρωτίστως επικεντρώνεται στην παράθεση του όποιου υλικού προκύπτει από 

την συστηματικά επαναληπτική ανάγνωση του έργου του και, δευτερευόντως, στην έκθεση των συμπερα-

σμάτων που η ίδια η καταγραφή θα μας αναδείξει. 

Οι απαντήσεις βρίσκονται στα κείμενα 

Ως αφετηριακό τεκμήριο της σχέσης του Ρήγα με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο μπορεί να θεωρηθεί ένα βι-

βλίο που ανήκε στην προσωπική, νεανική βιβλιοθήκη του και το οποίο διασώζεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη. 

Πρόκειται για μιαν έκδοση αρχαίων γεωγράφων (Πρόκλου, Αράτου, Κλεομήδου, κ.ά.) που εκδόθηκε στην 

Βασιλεία το 1561 και στο οποίο σε μια λευκή σελίδα καταγράφεται η ταυτότητα του κατόχου (Ρήγα Κυρίτζη 

Βελεστίνου ἁτάροισι ποτί ἐντί καί τοὺτο).[1] 

Το 1790 ο Ρήγας κατά την πρώτη του επίσκεψη στην Βιέννη εκδίδει, ως γνωστόν, τα δύο πρώτα του έργα. 

Το σχολείον των ντελικάτων εραστών και το Φυσικής Απάνθισμα. 
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Το Σχολείον περιλαμβάνει έξι διηγήματα-νουβέλες, αντλημένα από τους τέσσερεις πρώτους τόμους των 

Contemporaines του Ρετίφ ντε λα Μπρετόν. Όπως είναι φανερό, ο Ρήγας ανασύρει από την «ανεξάντλητη» 

πηγή διηγημάτων (261 διηγήματα εν συνόλω, συγκεντρωμένα σε 42 τόμους) του Μπρετόν μόνον έξι και 

ανάμεσα σε αυτά τον Νέο Πυγμαλίωνα, που αποτελεί αφορμή για μια νοητή μεταφορά στην αρχαία Ελλάδα, 

δίνοντας την δυνατότητα στον Ρήγα να αναπτύξει μέσω εμβόλιμων αρχαιογνωστικών σημειώσεων[2] συ-

νειρμούς και αναγωγές για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. 

Στο δεύτερο βιβλίο του το Φυσικής Απάνθισμα, ο Ρήγας στον εμβληματικό «Προς αναγνώστας» πρόλογό 

του, αποκαλύπτει σαφώς στο πού εστιάζεται η ματιά του όσον αφορά το παρελθόν. 

«Κάθε νουνεχὴς φιλόπατρις λυπεῖται βλέποντας τοὺς δυστυχεῖς ἀπογόνους τῶν εὐκλεεστάτων Ἀριστοτέ-

λους καὶ Πλάτωνος ἢ πάντη γεγυμνωμένους ἀπὸ τὴν ἰδέαν τῆς φιλοσοφίας ἤ, αφοῦ ἐγήρασαν ἐπικεκυφότες 

εἰς μόνα τὰ σπάνια τῆς ἑλληνικῆς διαλέκτου βιβλία, ἐκαρποφορήθησαν πολλὰ ἢ ὀλίγον ἢ παντελῶς... 

Ὄντας φύσει φιλέλλην, δὲν εὐχαριστήθην μόνον ἁπλῶς νὰ θρηνήσω τὴν κατάστασιν τοῦ Γένους μου, ἀλλὰ 

καὶ συνδρομὴν νὰ ἐπιφέρω ἐπάσχισα...»[3] 

Και στο Φυσικής Απάνθισμα, ένα έργο σταθερά προσηλωμένο στα σύγχρονα (της εποχής του) επιστημονικά 

δεδομένα και επιτεύγματα, οι υπομνήσεις, συγκρίσεις και αναγωγές με τα επιστημονικά δρώμενα του αρχαί-

ου ελληνικού κόσμου είναι εμφανείς με τις αναφορές του στο κεφάλαιο «Περί γης» στον Πτολεμαίο και την 

υπόμνηση ότι πολύ πριν τον Γαλιλαίο οι Νικήτας ο Συρακούσιος, Φιλόλαος και Αρίσταρχος ο Σάμιος επε-

νόησαν πρώτοι «τὴν καθημερινὴν περίοδον τῆς Γῆς περὶ τὸν ἄξονά της». Σε αυτό το πνεύμα βρίσκονται και 

οι παρατηρήσεις του για την αναφορά του Πλάτωνα στην Ατλαντίδα στον Τίμαιο, στον σιφώνα του Αρχιμή-

δη, αλλά και τις παρατηρήσεις του Αριστοτέλη πάνω στα οστρακόδερμα.[4] 

Το 1796 ο Ρήγας επιστρέφει στην Βιέννη όπου και αναπτύσσει έντονη εκδοτική και πολιτική δραστηριότη-

τα, θέτοντας σε εφαρμογή το συνολικότερο εκδοτικό του πρόγραμμα με τελικό στόχο την κάθοδο στην Ελ-

λάδα. Στο σύντομο διάστημα της παραμονής του στην Βιέννη, πριν την κάθοδό του στην Τεργέστη και την 

σύλληψή του στις 19  Δεκεμβρίου 1797, εκδίδει τις μεταφράσεις Ηθικός Τρίπους, Νέος Ανάχαρσις, τα κατα-

σχεθέντα από την αυστριακή αστυνομία Νέα Πολιτική Διοίκησις και  Εγκόλπιον [Στρατιωτικόν], τους χάρτες 

η Χάρτα της Ελλάδος, Νέα Χάρτα της Βλαχίας, Γενική Χάρτα της Μολδοβίας και τέλος σε μονόφυλλο την 

εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Το πρώτο από τα κυκλοφορήσαντα το 1797 έργο του Ρήγα είναι, όπως ήδη αναφέρθηκε, ο Ηθικός Τρίπους. 

Πρόκειται για την συγκέντρωση σε έναν ενιαίο τόμο τριών διαφορετικών έργων. Τα δύο πρώτα μεταφρα-

σμένα από τον Ρήγα είναι Τα Ολύμπια του Μεταστάσιου και Η Βοσκοπούλα των Άλπεων του Μαρμοντέλ, το 

δε τρίτο μεταφρασμένο από τον σύντροφό του Αντώνη Κορωνιό είναι ο Πρώτος Ναύτης του Γκέσνερ. Και 

μόνο ως επιλογή τα Ολύμπια του Μεταστάσιου αποκαλύπτουν τον σαφή προσανατολισμό του Ρήγα. Ως εκ 
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τούτου, είναι προφανές ότι το σύνολο σχεδόν των υποσημειώσεων έχουν ως σημείο αναφοράς τον χώρο της 

αρχαία Ολυμπίας όπου εξελίσσεται η υπόθεση του έργου. 

Όμως αυτό που αποτελεί το ιδιαίτερο στοιχείο για την επιλογή του Ρήγα, γεγονός που συνάγεται και από την 

συνδυαστική ανάγνωση του Νέου Ανάχαρση[5] είναι η έντονη αναφορά του στους Ολυμπιακούς Αγώνες, α-

ναφορά που δεν είχε ακαδημαϊκό ή συναισθηματικό απλώς χαρακτήρα, αλλά συνδεόταν άμεσα με τους προ-

σανατολισμούς της Γαλλικής Επανάστασης και των εν γένει ριζοσπαστικών ιδεών, που στα πλαίσια συγκρό-

τησης μιας αντιφεουδαρχικής-κοσμικής ιδεολογίας, προσέφευγαν στην αρχαία Ελλάδα, επιζητώντας, ανά-

μεσα στα άλλα και την αναβάπτισή τους στο πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων και του καθόλου ολυμπια-

κού ιδεώδους. 

Κοινωνός αυτού του πνεύματος και αυτής της λογικής, ο Ρήγας την εισάγει με όχημα τα Ολύμπια, ανοίγο-

ντας ενενήντα οκτώ χρόνια πριν τον δρόμο στον βαρόνο ντε Κουμπερτέν και τον Δημήτριο Βικέλα.[6] 

Στο δεύτερο έργο του κύκλου, την Βοσκοπούλα των Άλπεων, οι αναφορές στον αρχαίο κόσμο ή το Βυζάντιο 

απουσιάζουν παντελώς. Αντιθέτως, ο Πρώτος Ναύτης μας παραπέμπει στον αρχαίο ελληνικό κόσμο· στα 

Κύθηρα όπου (Ὑψηλοὶ πύργοι καὶ ναοὶ ἔρριπτον τὴν λάμψιν τους βαθιὰ μέσα εἰς τὴν Λακωνικὴν θάλασ-

σαν), χωρίς όμως συγκεκριμένες ή ιδιαίτερες παρεμβολές ή προεκτάσεις. 

Το δεύτερο έργο που ο Ρήγας κυκλοφόρησε στην Βιέννη το 1797 ήταν ο τέταρτος τόμος του Νέου Ανάχαρ-

ση, σε μετάφραση του ιδίου και του Γεωργίου Βεντότη. 

Δεν αποτελεί υπερβολή, κατά την γνώμη μου, ότι το καλύτερο όχημα προς επιβεβαίωση της καθοδηγητικής 

αρχής του Ρήγα «Παράδειγμά μας εἶναι τῶν προπατόρων μνῆμαι»,[7] ήταν η επιλογή μετάφρασης και έκδο-

σης του Νέου Ανάχαρση του Αββά Μπαρτελεμύ, ένα έργο που γνώρισε επανειλημμένες εκδόσεις και μετα-

φράστηκε στις κυριότερες ευρωπαϊκές χώρες, ένα έργο που μέσα από τα μάτια του νεαρού Σκύθη Ανάχαρση 

αναστηλώνεται σε όλο του το εύρος και την λάμψη ο αρχαίος ελληνικός κόσμος. 

Αν στα προαναφερθέντα έργα ο Ρήγας, μέσω της αφετηριακής επιλογής και των εμβόλιμων υποσημειώσεων 

αποκαλύπτει ως ένα βαθμό και εμμέσως την οπτική του προς το κεντρικό, όσον αφορά το παρελθόν, σημείο 

αναφοράς του, στον Νέο Ανάχαρση η όλη παρέμβασή του είναι σαφής και αποκαλυπτική. 

Εδώ πλέον, οι εμβόλιμες υποσημειώσεις του δεν έχουν απλά επεξηγηματικό, πληροφοριακό ή διευκρινιστι-

κό χαρακτήρα, αλλά εμπεριέχουν και θέση συγκεκριμένη, που οδηγεί στην σαφή αναγωγή. Θα σταθώ σε 

δύο από τις πλέον χαρακτηριστικές: 

Αναλύοντας στην πρώτη, με θαυμαστή γνώση και ακρίβεια τα ποικίλα είδη αρχαίων ελληνικών χόρων ση-

μειώνει χαρακτηριστικά δίκην επιλόγου «Ἀφοῦ ἐχάσαμεν τὸ πᾶν, συνεχάθησαν καὶ τὰ ὀνόματα τῶν χό-

ρων».[8] 
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Στην δεύτερη υποσημείωση, η κριτική του έχει ονοματεπώνυμο. Εδώ, με αφορμή την περιγραφή της Κοιλά-

δας των Τεμπών από τον Μπαρτελεμύ, βρίσκει την ευκαιρία να ασκήσει αυστηρή κριτική στα αναφερόμενα 

από τον Γερμανό κληρικό Κορνέιγ ντε Παβ, συγγραφέα του έργου Φιλοσοφικές έρευνες περί των Ελλήνων, 

στηλιτεύοντας τον εμφανή μισελληνισμό και εμπάθειά του.[9] 

Ως κατακλείδα της όλης παρεμβάσεώς του, μπορεί να θεωρηθεί η όχι, κατά την γνώμη μου, τυχαία «Εἴδη-

σις» που παραθέτει κλείνοντας το έργο, με την οποία καλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την διατήρηση της κλα-

σικής κληρονομιάς μας να διασώσει στην Ιωλκό «ἕν μάρμαρον, ἐφ᾽ οὗ εἶναι τρία πρόσωπα μέχρι τῆς ζώνης· 

τὸ μεσαῖον αὐτῶν μὲ περικεφαλαίαν καὶ βασιλικὴν κορώναν· ἔχει ἐπιγραφὴν τοιαύτην: Ἐλπὶς Ἀχιλλέως 

Ἥρως χρηστὲ χαῖρε. 

Οἱ ἐκεῖσε κάτοικοι Τοῦρκοι τὸ ἐσύντριψαν εἰς δύο. Προτοῦ λοιπὸν νὰ χαλασθοῦν καὶ τὰ πρόσωπα, 

παρακαλεῖται παρὰ τῶν φιλολόγων ὅστις εἰς Μαγνησίαν ἐνδημεῖ ζωγράφος, νὰ τὰ ζωγραφίσῃ καὶ νὰ τὰ 

στείλῃ νὰ τυπωθῶσιν».[10] 

Το έργο όμως εκείνο, σε συνδυασμό με τον Νέο Ανάχαρση, στο οποίο αποτυπώνεται με τον εμφανέστερο και 

ουσιαστικότερο τρόπο η σχέση του Ρήγα με το παρελθόν, είναι η δωδεκάφυλλη Χάρτα της Ελλάδος.[11] 

Πρόκειται για ένα έργο «μνημεῖο πραγματικὸ γιὰ τὴν ἐποχή του, ἆθλο ἐκδοτικό, πραγματικὴ 

πατριδογνωστικὴ ἐγκυκλοπαίδεια», όπως εύστοχα το χαρακτήρισε ο Λέανδρος Βρανούσης, ένα έργο έμφορ-

το και κατάστικτο από την αρχαία, βυζαντινή και νεότερη ελληνική ιστορία, ένα έργο στο οποίο δίνεται η 

δυνατότητα στον Ρήγα να κάνει μιαν αποσπασματική αποτίμηση του ιστορικού βάθους και βάρους του πα-

ρελθόντος.[12] 

Θεωρώντας άλλης τάξης εργασία, που ήδη σε μεγάλο βαθμό έχει πλέον επικαλυφθεί από την ογκώδη έκδο-

ση της Χάρτας του Ρήγα το 1998 που επιμελήθηκε ο Δημήτριος Καραμπερόπουλος, δεν θα σταθώ στην πα-

ράθεση των αρχαίων κ.λπ. τοπωνυμίων που αποτελούν έναν πραγματικό ερευνητικό άθλο, αλλά στις επιμέ-

ρους εμβόλιμες παρεμβάσεις, τόσο μέσω των επιπεδογραφιών, σχεδίων, νομισμάτων, αλλά και σχολίων για 

να σχηματίσουμε μια πιο συγκεκριμένη γνώμη για το πού ο Ρήγας εστιάζει το προς έμπνευση παράδειγμά 

του από τον ουσιαστικό αυτόν περίπλου στην καθόλου ιστορία μας. 

Αρχής γενομένης από το πρώτο φύλλο της Χάρτας, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στην Επιπεδογραφία 

της Κωνσταντινουπόλεως, που είχε κυκλοφορήσει και ως αυτοτελής χάρτης το 1796 και που αποτελεί, ενδε-

χομένως, την κορύφωση της όλης του εργασίας. Πρόκειται για μιαν εντυπωσιακή γεωγραφική αποτύπωση 

του ευρύτερου περί την Πόλη γεωγραφικού χώρου, που αποκτά όμως βαθύτερη και ουσιαστικότερη σημα-

σία στον βαθμό που ο Ρήγας συνειδητά, δίπλα στο παρόν, επιμένει δίκην αναστηλώσεως-αποκαταστάσεως 

να καταγράψει την αρχαία και βυζαντινή κληρονομιά της πόλης, για να καταλήξει στο τέλος επιγραμματικά 

στο πικρό δίστιχο «Θωρῶντας τὴν Ἑφτάλοφη, τὴ ρήγισσα τοῦ κόσμου, κλάψε και στέναξε βαριὰ γιὰ τὴν 

πικρὴ της μοῖρα», κατά την εύστοχη απόδοσή του από τον Λέανδρο Βρανούση.[13] 
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Στο δεύτερο φύλλο της Χάρτας περίοπτη θέση κατέχουν στην αριστερή πλευρά δύο μεγάλες επιπεδογραφίες. 

Η πρώτη είναι του Περάσματος των Θερμοπυλών με ακριβή παράθεση του επιγράμματος του Λεωνίδα και 

των τριακοσίων, η δε δεύτερη αφορά την Σπάρτη και των περί αυτήν, με πλήθος αρχαίων, πελοποννησιακών 

κυρίως, νομισμάτων. 

Στο τέταρτο φύλλο, πέραν του πλήθους των νομισμάτων, που υπάρχουν, άλλωστε, σε όλα τα φύλλα της 

Χάρτας, δεσπόζουν η Επιπεδογραφία των περί τας Αθήνας και κυρίως η εξαιρετική αποτύπωση, αντίστοιχη – 

τηρουμένων των αναλογιών – με εκείνη της Κωνσταντινουπόλεως, της Επιπεδογραφίας της Φεράς λεγόμενης 

νυν Βελεστίνος· αποτύπωση που δίνει επάξια στον Ρήγα τον τίτλο του ερασιτέχνη αρχαιολόγου και πιστού 

πινακογράφου-επιπεδογράφου, σύμφωνα με την διαπίστωση του Σπυρίδωνος Λάμπρου.[14] 

Στο έβδομο φύλλο κυρίαρχη θέση κατέχουν τα σχέδια αναπαραστάσεως της Μάχης των Πλαταιών, η Επιπε-

δογραφία της εν Σαλαμίνι ναυμαχίας και η εντυπωσιακή ως προς την ακρίβεια αποτύπωση ενός Αρχαίου Ελ-

ληνικού Θεάτρου. 

Στο όγδοο φύλλο που καλύπτει τον ευρύτερο μακεδονικό χώρο, εντυπωσιακές είναι οι εμβόλιμες παρατηρή-

σεις ως: «Πέλλα πατρὶς Ἀλεξάνδρου», «Ἔδεσσα. Ἐδῶ ἐθάπτοντο οἱ βασιλεῖς τῶν Μακεδ.[όνων]», 

«Ἄβδηρα, λαγός, πατρίς, Δημοκρίτου, Πρωταγόρου», «Στάγειρα. σιδεροκάψια, Πατρὶς Ἀριστοτέλους», κ.λπ. 

Μια θαυμάσια Τοπογραφία της Ολυμπίας και της περί τον Αλφειό περιοχής κοσμεί το ένατο φύλλο, ενώ στο 

κάτω δεξιό μέρος του δωδέκατου φύλλου παρεμβάλλονται η Θέα των Δελφών και των δύο βράχων του Παρ-

νασσού, ως και μια τοπογραφία των Τα περί τους Δελφούς. 

Είναι, φρονώ, προφανές ότι ο Ρήγας με την Χάρτα της Ελλάδος αποκαθιστά τις ασυνέχειες, ρίχνοντας το γά-

ντι στο άθλιο παρόν με όρους αναμέτρησης ανάμεσα «στο χθες και το σήμερα». Ο πλούτος των αναφορών, 

σχολίων και απεικονίσεων διαμορφώνει από μόνος του το κριτήριο στην αποτίμηση των πραγμάτων. Το α-

ποτέλεσμα είναι προφανές και αποτυπώνεται στον χρονολογικό κατάλογο των βασιλέων και μεγάλων αν-

δρών που παραθέτει. Εκατόν είκοσι περίπου σοφοί, στρατηλάτες, ήρωες, ποιητές και καλλιτέχνες του αρ-

χαίου ελληνικού κόσμου, τριάντα του ρωμαϊκού, περίπου ενενήντα του βυζαντινού και είκοσι τέσσερεις μό-

νο από την οθωμανική περίοδο, αποτελούν το πάνθεον μιας εντυπωσιακής ιστορικής βεντάλιας στην οποία 

κυριαρχούν εμμέσως ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Ιουλιανός.[15] 

Και το ίδιο αποτέλεσμα προκύπτει όχι μόνον από τις επιπεδογραφίες, αλλά και το πλήθος των εικόνων-

απεικονίσεων που κοσμούν την Χάρτα. 

Από την εντυπωσιακή παράσταση νίκης του ροπαλοφόρου Ηρακλή κατά της «βαρβάρου Ασιάτισσας» έφιπ-

πης Αμαζόνας, την αναπαράσταση της Αργοναυτικής Εκστρατείας, τις απεικονίσεις των Δελφών, του Θη-

σείου, της Ακρόπολης, του Παρθενώνα, των Μακρών Τειχών, του αγάλματος της Αθηνάς, αλλά και του Κο-

λοσσού της Ρόδου, μέχρι τους τόπους διπλού συμβολισμού των αγώνων για την ελευθερία (Θερμοπύλες, 
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Πλαταιές, Σαλαμίνα) και για την δημοκρατία (Άρειος Πάγος, Πνύκα, Αγορά Αθηνών), παντού και σε όλα τα 

επίπεδα ξεδιπλώνεται το λαμπρό παρελθόν που ενισχύει τα αναπόφευκτα ερωτήματα στον Έλληνα υπόδου-

λο για το «τι έχασε, τι έχει, τι του πρέπει». 

Σε αυτό το πλαίσιο θα έλεγα ότι κινείται και το ξεχωριστής σημειολογίας και συμβολισμού έργο του η Εικό-

να του Μεγάλου Αλεξάνδρου, χαλκογραφία πλαισιωμένη από τις εικόνες των Σέλευκου, Αντίγονου, Κάσσαν-

δρου και Πτολεμαίου και σκηνές από τα κατορθώματα του μεγάλου στρατηλάτη που «ἐχάλασε τὴν 

αὐτοκρατορίαν [τῶν Περσῶν]». Ο Ρήγας, αν και συνειδητός φορέας των γαλλικών επαναστατικών ιδεών, 

προτάσσει την στήριξη στις δικές μας δυνάμεις. Γι’ αυτό και επιλέγει ως πρότυπο έναν κορυφαίο Έλληνα 

στρατηλάτη, που κατετρόπωσε τον Ασιάτη κατακτητή κατοχυρώνοντας την ανεξαρτησία των Ελλήνων, σε 

μια πολιτική συγκυρία που οι πλείστοι των συμπατριωτών και συμμαχητών του είχαν τα βλέμματά τους 

στραμμένα στον Ναπολέοντα, αναμένοντας την απελευθέρωση από τα έξω.[16] 

Απουσία διακριτής αναφοράς στο παρελθόν, πλην του εμβλήματος του Ηρακλέους, της αφετηριακής διατύ-

πωσης για τον λαό, απόγονο των αρχαίων Ελλήνων, των εμμέσων αναφορών στο άρθρο 22 (Νὰ ἐξηγοῦνται 

οἱ παλαιοὶ ἱστορικοὶ συγγραφεῖς) και το άρθρο 35 όπου σε μια πρωτότυπη παρέμβασή του που δεν υπάρχει 

στο αντίστοιχο γαλλικό άρθρο επαναφέρει, αντλώντας ευθέως από τον Σόλωνα, το μέτρο της σεισάχθειας, 

συναντάμε στην Νέα Πολιτική Διοίκηση συμπεριλαμβανομένου και του Θουρίου.[17] 

Αντίθετα στον Πατριωτικό Ύμνο, μοναδικό διασωσμένο τμήμα από το απωλεσθέν έργο του Εγκόλπιον 

[Στρατιωτικόν] οι στίχοι των στροφών 33 και 34 μιλούν από μόνοι τους καθαρά: 

 

Ἀλέξανδρε, τώρα νὰ βγῇς 
ἀπὸ τὸν τάφον, καὶ νὰ ἰδῇς. 
τῶν Μακεδόνων πάλιν 
ἀνδρείαν τὴν μεγάλην, 

πῶς τοὺς ἐχθροὺς νικοῦνε, 
μὲ χαρὰ στὴ φωτιά! 
 

Ὁ Λεωνίδας ποῦ να ζῇ 
μὲ τοὺς τρακόσιους του μαζί, 
νὰ ἰδῇ τὸν Σπαρτιάτη 
πῶς ρίχνεται σάν ἄτι· 

τρώγει, πατεῖ, ξεσχίζει 
τὴν Τουρκιά, μπρὲ παιδιά! [18]  
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Η κύρια πλευρά στο έργο του Ρήγα και η διαλεκτική της σχέση με τις υπόλοιπες 

Δεν είναι, φρονώ, ανάγκη να επιβεβαιώσω το αυτονόητο. Το γεγονός, δηλαδή, ότι στα αδιαμφισβήτητα έργα 

του Ρήγα η αναφορά-παρουσία του αρχαίου ελληνικού κόσμου σε σχέση με τον βυζαντινό είναι συντριπτι-

κή. 

Ουσιαστικά, αν εξαιρεθεί η Χάρτα, στην οποία ο Ρήγας έχει σαφείς-ουσιαστικές αναφορές στον βυζαντινό 

κόσμο με κορύφωση την Επιπεδογραφία της Κωνσταντινουπόλεως, ο απλός αναγνώστης θα μπορούσε να 

βγάλει το συμπέρασμα ότι το Βυζάντιο σχεδόν απουσιάζει από το καθόλου έργο του. 

Είναι, λοιπόν, προφανές με βάση τα κείμενα ότι οι απόψεις που προσπάθησαν ή προσπαθούν να θεμελιώ-

σουν έναν «Βυζαντινό» ή έναν «χριστιανό βυζαντινό» Ρήγα σε αντίθεση, υποτίθεται, με έναν «κλασικιστή» 

ή έναν «εθνικό-κλασικιστή» Ρήγα, βρίσκονται, στην καλύτερη των περιπτώσεων, σε πραγματική αμηχανία 

στο να βρουν το «απαραίτητο υλικό» για να θεμελιώσουν την άποψή τους. 

Η αδυναμία στήριξης στην υπαρκτή ύλη τους οδηγεί σε υποθέσεις εργασίας, ανοίγοντας διάπλατα την πόρτα 

στην πολιτική του αν, με την οποία δεν θεωρούμε αναγκαίο να ασχοληθούμε.[19] 

Αντιθέτως, ίσως έχει νόημα να επανέλθω σε μια παλαιότερη τοποθέτησή μου αναφορικά με τις συνιστώσες 

που συγκροτούν τον ιδεολογικό και πολιτικό κόσμο του Ρήγα, δεδομένου ότι η στην πορεία του χρόνου εισ-

ροή νέων στοιχείων πιστεύω ότι όχι μόνο δεν αποδυνάμωσε, αλλά τουναντίον ενίσχυσε την αρχική τοποθέ-

τηση. 

Χωρίς απολυτοποιήσεις όσον αφορά τον αριθμό, έχω συστηματικά σταθεί στις «τέσσερεις βασικές συνι-

στώσες που συγκροτούν το οικοδόμημα που ο Ρήγας ανήγειρε, αφήνοντάς το ημιτελές και με πολλά ερωτη-

ματικά για το ποια θα ήταν η έκταση και η τελική αρχιτεκτονική του».[20] Οι συνιστώσες αυτές είναι: 

Ι. Ο αρχαίος ελληνικός κόσμος 

ΙΙ. Ο ενιαίος ιστορικός χώρος. Οι εθνικοί και κοινωνικοί αγώνες των βαλκανικών λαών. 

ΙΙΙ. Ο Διαφωτισμός στην ευρωπαϊκή και νεοελληνική εκδοχή του και 

IV. Οι σύγχρονες επαναστατικές ιδέες· ιδέες που αποτελούσαν σημείο συνάντησης και σύνθεσης της 

βαλκανικής επαναστατικής παράδοσης με το ορμητικό κύμα διεύρυνσης, ενίσχυσης, ανανέωσης και προσ-

δοκίας που εκόμισαν και σε ολόκληρη την Χερσόνησο του Αίμου οι ιδέες των Γάλλων επαναστα-τών.[21] 

Είναι σαφές ότι η άποψή μου αυτή αποκλίνει από την τοποθέτηση του δασκάλου όλων μας πάνω στον Ρήγα, 

Λέανδρου Βρανούση. 
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Ο Βρανούσης ως γνωστόν στην εξαίρετη πραγματεία του για τον Ρήγα, θεωρεί ότι ο Βελεστινλής αρδεύει το 

πνευματικό και ιδεολογικό του έδαφος από τρεις πηγές: την βυζαντινή παράδοση, την κλασική δόξα των 

προγόνων και τις νεωτερίστικες ιδέες της επαναστατικής Γαλλίας.[22] 

Μιλώντας για την βυζαντινή παράδοση την οποίαν κατ’ επιλογήν προτάσσει των τριών πηγών (Πρώτη και 

88 σειρές έναντι 10 σειρών για το αρχαιοελληνικό ιδεώδες και 4 σειρών για τις επαναστατικές ιδέες), ο Λ. 

Βρανούσης στο πρώτο μέρος της ανάλυσής του εκτιμά ως μείζον στοιχείο το βάρος της «χιλιόχρονης χρι-

στιανικής αυτοκρατορίας της Ανατολής» και τις επιπτώσεις του στην σκέψη των ραγιάδων και κατ’ επέκτα-

ση του Ρήγα. 

Στην συνέχεια παραθέτει το μοναδικό ουσιαστικά γραπτό αποδεικτικό στοιχείο, αναλύοντας την Επιπεδο-

γραφία της Κωνσταντινουπόλεως και στέκεται σε δυο συμπληρωματικού χαρακτήρα αναφορές ενισχυτικές – 

κατά την γνώμη του – της λογικής για την βυζαντινή παράδοση ως κεντρικό στοιχείο της λογικής του Ρήγα. 

Συγκεκριμένα γράφει: 

«Ἔχουμ᾽ ἐπίσης τὴν πληροφορία  ὅτι τὴν ἴδια ἐποχή, στὴ Βιέννη ὁ Ρήγας παραστάθηκε στὴν ἔκδοση του 

Χρονικοῦ του Φραντζῆ, του ἀπομνημονευματογράφου που ἐξιστορεῖ τὴν Ἄλωση...» για να συμπληρώσει 

λίγο παρακάτω ότι: «Σ᾽αὐτὰ ὅλα δὲν ξέρουμε ἂν μπορῆ νὰ προστεθῆ καὶ ἡ ἀποδιδόμενη στὸ Ρήγα ἔκδοση 

τοῦ Ἀγαθαγγέλου».[23] 

Ας σταθούμε λοιπόν στις δύο επιμέρους πληροφορίες-αναφορές του Λ. Βρανούση. 

Η πρώτη πληροφορία, μη κατονομαζόμενης προέλευσης, για παράσταση του Ρήγα στην έκδοση του Χρονι-

κού του Γεωργίου Φραντζή, πέραν του γεγονότος ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί με την προσκόμιση του οποιου-

δήποτε νέου στοιχείου, πέραν του γεγονότος ότι ο ίδιος ο Λ. Βρανούσης δεν επανήλθε ποτέ σε αυτήν, τι μας 

λέει στην πραγματικότητα; Μας λέει ότι ο Ρήγας ως φίλος και σύντροφος των Μαρκίδων Πούλιου, συχνά-

ζων αλλά και εκδίδων βιβλία στο τυπογραφείο τους, παρέστη στην έκδοση του Χρονικού που τυπωνόταν την 

εποχή εκείνη στο τυπογραφείο τους. Τι πιο φυσιολογικό όσον αφορά την παρουσία – γνώση των αφορώντων 

την εκτύπωση του Χρονικού, που – προφανώς – θα την έβλεπε απολύτως θετικά. Από το σημείο αυτό όμως 

και πέρα, η αναγωγή του ενδεχόμενου περιστατικού σε στοιχείο στήριξης άποψης για τον «βυζαντινό Ρήγα», 

αποτελεί υπέρβαση, ανεπαρκή αλλά θεμιτή για τον ακριβολόγο Βρανούση, αλλά άκριτη για τους μετ’ αυτόν 

πλειοδοτούντες. 

Τα αυτά ισχύουν και για την επόμενη περίπτωση του Αγαθάγγελου. Εδώ όμως ο μεν Βρανούσης αναφερόμε-

νος στην «ἀποδιδόμενη στὸ Ρήγα ἔκδοση τοῦ Ἀγαθαγγέλου» διερωτάται και ο ίδιος αν μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί ως στοιχείο η εν λόγω αναφορά και, πενήντα χρόνια μετά, το 2011, κυκλοφορεί ολόκληρο βιβλίο 

που στηρίζει την όλη επιχειρηματολογία και οπτική στο – κατά την γνώμη του συγγραφέα – «δεδομένο 

στοιχείο» ότι ο Ρήγας ήταν εκδότης του Αγαθάγγελου στην Βιέννη.[24] 
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Στο δεύτερο μέρος του κειμένου του, ο Λ. Βρανούσης αναπτύσσοντας την όλη του προβληματική περί επιρ-

ροής της βυζαντινής μας παράδοσης, στέκεται ιδιαιτέρως στην κληροδοσία προς τους νεότερους Έλληνες 

του «σχήματος τοῦ οἰκουμενικοῦ κράτους τῆς Ἀνατολῆς», όπου αφού αναπτύσσει την προβληματική του 

για το όλον ζήτημα καταλήγει αναφορικά με τον Ρήγα στην παρακάτω διατύπωση: 

«Ὁ Ρήγας, γόνος τῶν ταπεινῶν ἀνθρώπων τοῦ θεσσαλικοῦ κάμπου, ἀλλὰ καὶ τρόφιμος τῶν φαναριωτικῶν 

αὐλῶν τῆς βυζαντινῆς ἀριστοκρατίας, ἔζησε ἀπὸ κοντὰ τὶς ἀντιλήψεις καὶ τὰ ὄνειρα τῶν λαϊκῶν στρωμά-

των καὶ τῶν ἡγετικῶν τάξεων τοῦ Γένους. 

Ἀναμφισβήτητοι εἶναι οἱ συναισθηματικοὶ δεσμοὶ του με τὴν βυζαντινὴ παράδοση. Οἱ νέοι προσανατολισμοί 

του ὅμως τὸν τράβηξαν σ᾽εὐρύτερους ὁρίζοντες. Μ᾽ ἀποστροφὴ ἔβλεπε τὴν “παρακμάζουσα ρωμαϊκὴ 

αὐτοκρατορία τῆς ἀνατολῆς” ὁ αἰώνας του Διαφωτισμοῦ. Ὁ βυζαντινὸς “δεσποτισμὸς” δεν μπορεῖ νὰ 

συγκινῆ το Ρήγα»,[25] για να συνεχίσει με τις αναφορές του στις δύο άλλες, κατά την γνώμη του, πηγές το 

αρχαιοελληνικό ιδεώδες και τις επαναστατικές ιδέες, που ενέπνευσαν τον Ρήγα.[26] 

Σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο στηρίζεται η ανάλυση του Λέανδρου Βρανούση για τον «βυζαντινό Ρή-

γα», αυτοϋπονομευόμενη όμως από την χαρακτηριστική και χωρίς περαιτέρω εμβάθυνση κατάληξή του ότι 

«ὁ βυζαντινὸς “δεσποτισμὸς” δὲν μπορεῖ νὰ συγκινῆ τὸ Ρήγα». 

 

Η ανάδειξη της σχέσης ιστορικής  συνέχειας / α-συνεχειας του ελληνικού έθνους 

και η σύνθεσή τους σε μια ριζοσπαστική πρόταση για το παρόν και το μέλλον 

 

Έχοντας συστηματικά σταθεί στο παρελθόν στην ανάλυση του όλου ζητήματος, προς οικονομία των πραγ-

μάτων και με κίνδυνο κάποιας αυτοεπανάληψης και – δυστυχώς – αυτοαναφοράς, θα επισημάνω ότι η μελέ-

τη των στοιχείων που παρατέθηκαν δεν ενισχύει την επιχειρηματολογία «περί βυζαντινού Ρήγα». 

Αναφορικά λοιπόν με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο ως βασική συνιστώσα του ιδεολογικού και πολιτικού κό-

σμου του Ρήγα μπορούμε συμπερασματικά να επαναλάβουμε την διατύπωση πως «η ενασχόληση του Ρήγα, 

από τα νεανικά του χρόνια, με την αρχαία πολιτιστική-πολιτική μας κληρονομιά, δεν ήταν μια τυχαία επιλο-

γή, αλλά μια εδραία πεποίθηση που γιγάντωσε βαθμιαία. Με αυτή την έννοια, στηριγμένοι στο ίδιο του το 

έργο, δεν θεωρούμε παρακινδυνευμένο το συμπέρασμά μας, ότι η ουσιαστική από πλευράς του γνώση του 

κόσμου των αρχαίων Ελλήνων και των ιδεών τους, αποτελούσε – στην φάση της ωριμότητάς του – μιαν εύ-

κολα διαβατή διαδρομή που συνέδεσε οργανικά την «αφετηριακή» αρχαιογνωσία – αρχαιολατρία του με τα 

κείμενα του Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, που λόγω των ιδιαιτεροτήτων που συγκεκριμένα 
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έχουμε επισημάνει, του φαίνονταν όχι απλώς οικεία, αλλά και προέκταση ή τμήμα της “δικής του εθνικής 

κληρονομιάς”.[27] 

Το ξεχωριστό βάρος που έχουν στην καθόλου δραστηριότητά του οι εκδόσεις έργων που άμεσα ή έμμεσα 

αναδεικνύουν το αρχαιοελληνικό κλασικό ιδεώδες, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι βασική επιδίωξη του 

Ρήγα ήταν η αποκατάσταση της ιστορίας του ελληνικού έθνους μέσω της επιβεβαίωσης της ιστορικής συνέ-

χειας και η ενδυνάμωση της εθνικής συνείδησης ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της ιστορικής αυτογνωσίας 

και αυτοπεποίθησης. 

Με την καθοριστική όμως επισήμανση, ότι αν υπάρχει κάτι που διαφοροποιεί τον Ρήγα από πολλούς αρχαι-

ολάτρες της εποχής του, είναι το γεγονός ότι η βαθιά αρχαιογνωσία του δεν αποτελούσε όχημα ταξιδιού στο 

παρελθόν, αλλά την «πρώτη ύλη» με την οποία έπλασε το σύγχρονο ιδεολογικό και πολιτειακό του πρότυπο. 

Είμαστε, φρονούμε, σε θέση να υπερασπιστούμε την άποψη ότι πουθενά στο έργο του, η προγονοπληξία και 

ο στείρος κλασικισμός δεν βρίσκουν έρεισμα. Για τον Ρήγα, η κατάκτηση της νεωτερικότητας δεν έρχεται 

από το πουθενά, αλλά επαναβαπτίζεται και ξαναγονιμοποιείται σε ένα, οικείο σε αυτόν, έδαφος που για αιώ-

νες είχε μείνει χέρσο».[28] 

Έχοντας τοποθετηθεί συγκεκριμένα στο πρώτο ερώτημα σχέση Ρήγα – αρχαίου ελληνικού κόσμου, οφείλω 

ακολουθώντας την οδό των κειμένων να ασχοληθώ και με το δεύτερο ερώτημα, της σχέσης δηλαδή του Ρή-

γα με το Βυζάντιο. 

Αν και η απάντηση έχει ήδη κατ’ ουσίαν εμμέσως δοθεί, θεωρώ απαραίτητες κάποιες διευκρινίσεις που δια-

φορίζουν την όλη μου λογική από τις αφοριστικές προσεγγίσεις και τα «μαξιμαλιστικού χαρακτήρα δίπολα». 

Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι τόσο η συστηματική ανάγνωση του έργου του, όσο και 

η εξαντλητική αναδίφηση στις άμεσες και πρωτογενείς αναφορές που γίνονται σε αυτόν, δεν δικαιώνουν την 

άποψη της βυζαντινής παραμέτρου ως βασικής και μάλιστα ως πρώτης τη τάξει πηγής άδρευσης του πολιτι-

στικού-πολιτικού και ιδεολογικού εδάφους και υπεδάφους του Ρήγα. Πολλώ μάλλον τις αναπόδεικτες μετα-

γενέστερες σύγχρονες προεκτάσεις της «λογικής του αν», που θέλουν τον «βυζαντινό Ρήγα» να αποτελεί τον 

διαπρύσιο κήρυκα μιας χρησμολογικής (βυζαντινής υποτίθεται) παράδοσης και λογικής. 

Αυτό, φυσικά, δεν οδηγεί στο συμπέρασμα αποδοχής της άλλης μεταμοντέρνας και εξίσου καταχρηστικής 

λογικής για τον «αντιβυζαντινό Ρήγα». 

Και οι δύο εκδοχές, γνήσια τέκνα του πολυπλόκαμου μεταπρατισμού, στηρίζονται σε μιαν ανιστόρητη και 

αντιδεοντολογική λογική τεμαχισμού και επιλογής κατά το δοκούν ό,τι εξυπηρετεί τις επιμέρους ιδεολογι-

κοπολιτικές στοχεύσεις τους. 
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Αλλά ιστορία είναι, πάνω απ’ όλα, η αποδοχή των αδιαμφισβήτητων πεπραγμένων που αναδεικνύει η σχο-

λαστική έρευνα των πηγών. 

Η συστηματική μελέτη του Ρήγα αποδεικνύει ότι στο έργο του υπάρχουν στοιχεία της βυζαντινής παράδο-

σης την οποία ο Ρήγας σαφώς τιμά και την οποία την θεωρεί, όπως και την χριστιανική, αναπόσπαστο κρίκο 

της ιστορίας του ελληνικού έθνους, οργανικό ταυτοτικό του στοιχείο. Κανένα «μεταμοντέρνο» σόφισμα δεν 

μπορεί να ανατρέψει την πραγματικότητα αυτή. 

Το αδιαμφισβήτητο αυτό γεγονός, δεν αναιρεί όμως την επίσης εκ των κειμένων προκύπτουσα πραγματικό-

τητα, ότι τα στοιχεία βυζαντινής προέλευσης τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεν είναι κυρίαρχα ώστε εμ-

φαντικά να τα προτάξει κανείς ή να τα θέσει σε δυναμική αντιδιαστολή με τις βασικές συνιστώσες που συ-

γκροτούν τον ιδεολογικό του κόσμο. 

Γι’ αυτό και νομίζω ότι δεν χρήζει επαναδιατύπωσης η παλαιότερη επισήμανσή μου ότι η έρευνα των πηγών 

αλλά και όλης της μεταγενέστερης προβληματικής που έχει αναπτυχθεί επιβεβαιώνουν ότι η έννοια του οι-

κουμενικού κράτους της Ανατολής που ενυπάρχει στο έργο του Ρήγα και αποτυπώνεται και στην Ελληνική 

Δημοκρατία του της Νέας Πολιτικής Διοίκησης, προσλαμβάνεται από τον ίδιο με όρους διιστορικούς. 

«Η λεπτομερειακή ανάγνωση και εξέταση της Χάρτας του, μας οδηγεί, στο θεμελιωμένο στα ίδια τα στοιχεία 

που παραθέτει, συμπέρασμα, ότι η προσέγγισή του δεν γίνεται “βυζαντινά”, αλλά “διϊστορικά”. Ο Ρήγας με 

συνέπεια αναδεικνύει το ιστορικό γεγονός ότι οι απαρχές του οικουμενικού αυτού κράτους ανάγονται στα 

χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, περνούν από την ρωμαιοκρατία στο Βυζάντιο για να καταλήξουν στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Η απλή και μόνο ανάγνωση μας επιβεβαιώνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο Ρήγας σαφώς συμπεριλαμβάνει 

το Βυζάντιο και δεύτερον ότι – εξίσου σαφώς – όχι μόνο δεν το προτάσσει, αλλά το αφήνει να υπολείπεται 

αισθητά του αρχαίου κόσμου. Ο Ρήγας με το να προβάλλει εμφαντικά τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, περνάει 

«δια παραλήψεως» σε δεύτερη μοίρα τον βυζαντινό. Ο αρχαίος ελληνικός κόσμος, δεσπόζει, ως βασική συ-

νιστώσα της όλης του «φιλοσοφίας» αν και είναι προγενέστερος του βυζαντινού. Ο Βελεστινλής ως γνήσιο 

τέκνο του Διαφωτισμού, συνδέει όπως και οι Ευρωπαίοι ομοϊδεάτες του, το σύγχρονο παρόν με την κλασική 

αρχαιότητα. Το αφετηριακό υπόστρωμα της Ελληνικής Δημοκρατίας του ανάγεται κατά πρώτο λόγο στον 

Σόλωνα, τον Κλεισθένη, τον Λυκούργο και τον Περικλή και όχι στους Βυζαντινούς αυτοκράτορες. 

Ως εκ τούτου, φρονούμε, ότι η περίπτωση του Ρήγα με βάση την ριζική πολιτειακή του πρόταση, την σαφή 

ανεξίθρησκη οπτική του, αλλά και την καθ’ όλα νεωτερική στάση του και οπτική, σηματοδοτεί το τέλος του 

υστερογενούς «βυζαντινού κύκλου», ταυτιζόμενη με τις απαρχές της νεωτερικότητας· τις επιδιώξεις δηλαδή 

για την συγκρότηση ενός νεοελληνικού προσώπου με σαφή σύγχρονα κοσμικά και δημοκρατικά χαρακτηρι-

στικά».[29] 
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Στον παρόντα αφιερωματικό για τον Ρήγα Βελεστινλή τόμον περιοριζόμαστε στην παρουσία του στην Κων-

σταντινούπολη και το Βουκουρέστι. Για την άφιξή του στην Κωνσταντινούπολη οι ερευνητές φαίνεται να 

μην συμφωνούν ακολουθώντας ο καθείς δική του μεθοδολογία και συλλογισμούς.[1] Το ερώτημα, βεβαίως, 

είναι πότε ο Ρήγας έφθασε στην Βασιλεύουσα. Η περίοδος αυτή του βίου του χάνεται μες τον θρύλο, εφ’ 

όσον προφανής είναι η έλλειψη πηγών, μολονότι υπάρχουν διάσπαρτες πληροφορίες, ατεκμηρίωτες κατά 

κανόνα. Ο Ρήγας είχε γεννηθεί μεταξύ 1757/1758.[2]  Κατά συνέπειαν, ο Ρήγας θα πρέπει να έφθασε στην 

Κωνσταντινούπολη περί το 1775/6  σε ηλικία δέκα οκτώ, περίπου, ετών. Εκείνο που φαίνεται ως βέβαιον 

είναι ότι ο Ρήγας ενωρίς συνδέθηκε με την οικογένεια του Φαναριώτου Αλεξ. Υψηλάντη, ο οποίος όχι μόνον 

φιλοξένησε στο αρχοντικό του τον νεαρό Ρήγα, αλλά φρόντισε και για την μόρφωσή του ως να ήταν πατέ-

ρας του. Ο ιστορικός της Ελληνικής Επαναστάσεως Ιω. Φιλήμων εξυμνώντας την οικογένεια Υψηλάντη 

προσθέτει, θέλοντας να τονίσει τον πατριωτισμό της, τις σχέσεις της με τον Ρήγα˙[3] ο Φιλήμων είναι, αναμ-

φιβόλως, πηγή αξιόπιστη ως εκ της σχέσεώς του με την φαναριωτική αυτή οικογένεια, γι’ αυτό και τον ακο-

λουθούν οι δύο έγκυροι μελετητές του βίου και του έργου του Ρήγα, ήτοι ο Λ. Βρανούσης[4] και ο Απ. Δα-

σκαλάκης.[5] Είναι η εποχή που οι Φαναριώτες κυριαρχούν στην πολιτική και πνευματική ζωή της Οθωμανι-

κής Πύλης και οι μεγάλες οικογένειες των Υψηλαντών, των Μουρούζηδων, των Σούτσων, των Καρατζάδων 

διαγωνίζονται για να προσελκύσουν την εύνοια των Σουλτάνων και να διορισθούν ηγεμόνες στις πλούσιες 

παραδουνάβιες ηγεμονίες. Από την άλλη, ο Γαλλικός Διαφωτισμός, η γαλλική και η ιταλική γλώσσα έχουν 

διεισδύσει στην Κωνσταντινούπολη.[6] Στο Φανάρι πατριάρχες κατ’ αυτήν την περίοδο της παρουσίας του 

Ρήγα στην Βασιλεύουσα ήσαν ο Σωφρόνιος Β΄, ο από Ιεροσολύμων (1774 – 1780), σοφός και συνετός κατά 

τις πηγές, και πριν από αυτόν ο διαπρεπής ανήρ της εποχής Σαμουήλ ο Χατζερής (1773 – 1774 β΄ πατριαρ-

χεία) και ο Γαβριήλ Δ  ́(1780 – 1785).[7] Στην Πατριαρχική Ακαδημία δίδασκαν εκείνη την εποχή σοφοί δι-

δάσκαλοι : ο Χρύσανθος Αιτωλός (1769 – 1773), αδελφός του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, ο Σέργιος Μα-

κραίος ο εξ Αγράφων (ante 1779 – 1790) και ο Ηλίας ο Κύπριος, ενώ μεταξύ των ετών 1778 – 1783 μαζί με 

τον Μακραίο δίδασκαν ο Αρσένιος και ο υποδιδάσκαλος Βασίλειος.[8] 

Άραγε ο Ρήγας πέρασε ποτέ το κατώφλι των Πατριαρχείων και της Πατριαρχικής Ακαδημίας; Όπως και να 

είναι, πάντως, η αναστροφή του με την οικογένεια Υψηλάντη και το περιβάλλον της του έδωσε πολλές ευ-

καιρίες παιδείας και γνωριμιών. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, πάππος των ηρώων του Εθνικού Αγώνος του 

1821 Αλεξάνδρου και Δημητρίου, είχε διατελέσει ηγεμόνας της Βλαχίας την περίοδο 1774-1782 και 1796- 

1797 και της Μολδαβίας 1787-1788 και τίποτε δεν αποκλείει ο Ρήγας να ευρέθη κοντά του στο Βουκουρέ-
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στι λίγο πριν το 1782. Υιός του Αλεξάνδρου ήταν ο Κωνσταντίνος, ο πατέρας των δύο ηρώων, με τον οποίο 

συνδέθηκε ο Ρήγας κατά την κοινή μαθητεία τους στο φαναριωτικό περιβάλλον.[9] 

Για την παρουσία του Ρήγα στο Βουκουρέστι οι πληροφορίες είναι περισσότερες. Λέγεται ότι έφθασε εκεί 

συνοδεύοντας τον ηγεμόνα Αλεξ. Υψηλάντη, το 1774 δηλ.˙ αλλά τότε  ο Ρήγας ήταν μόλις δέκα έξη ή δέκα 

επτά ετών. Και λέγεται, ακόμη, ότι το 1786 ο αυτός Υψηλάντης τον συνέστησε ως γραμματέα στον Ν. Μαυ-

ρογένη, όταν αυτός ονομάσθηκε ηγεμόνας (1786 – 1790).[10] Οι ιστορικοί Georges Potra και Emile Vîrtosu 

δημοσίευσαν ανέκδοτα έγγραφα των ετών 1785 και 1788, όπου συζητούν για το έτος εγκαταστάσεως στο 

Βουκουρέστι όχι μόνον του Ρήγα, αλλά και της οικογενείας του˙ ο δεύτερος εξ αυτών, ο Vîrtosu, συμπεραί-

νει μάλιστα ότι ο Ρήγας έφθασε στην Βλαχία προ του Μαρτίου 1785, έτος χρονολογίας του εγγράφου.[11] Το 

γεγονός μάλιστα ότι ένα εκ των δημοσιευμένων από τον Vîrtosu εγγράφων, από 27 Μαΐου 1788, ορίζει να 

πωληθεί από τους διοικητές της επαρχίας Vlaşca μέρος της περιουσίας του γραμματικού Ρήγα μαρτυρεί ότι ο 

Θεσσαλός πατριώτης και η οικογένειά του είχαν φθάσει εκεί προ μερικών ετών, για να προλάβει μάλιστα να 

αποκτήσει και περιουσία.[12] Η παρουσία του Ρήγα κατά το έτος αυτό τεκμηριώνεται και από σημείωση του 

Ρήγα στην μετάφραση που εξεπόνησε στο έργο του J. Barthélemy Νέος Ανάχαρσις, Βιέννη 1797. [13] 

Με τι ασχολούνταν άρα γε ο Ρήγας στο Βουκουρέστι ιδίως τα πρώτα έτη της εκεί εγκαταστάσεώς του; Και 

για το ζήτημα αυτό υπάρχει σειρά αλληλοσυγκρουομένων πληροφοριών. Και πρώτα, ο Γερμανός ιστορικός 

Ernst Münch, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Freiburg, που τον γνώρισε, ως φαίνεται στο Βουκουρέστι ή 

στην Βιέννη, έγραψε το 1823 ότι ο Ρήγας αρχικώς δίδαξε στην Αυθεντική Ακαδημία του Βουκουρεστίου και 

μετά προσελήφθη από τον βογιάρο Νικόλαο Βραγκοβάνο, ως γραμματικός του. [14] Άποψη μαχητή, μολονότι 

η ειδική για τα καθέκαστα της Αυθεντικής Ακαδημίας του Βουκουρεστίου Ariadna Camariano – Cioran 

γράφει ότι ο Ρήγας διετέλεσε καθηγητής της και μάλιστα κατά το έτος 1783 και, πιθανώς, κατά την ίδια, και 

το 1791.[15] Και αυτή η θέση ατεκμηρίωτη, καθώς ένας νέος λόγιος, ως ο Ρήγας, δεν μπορούσε να διδάξει 

μαζί με τους επιφανείς καθηγητές Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη (1767 – 1784) και Γρηγόριο Κωνσταντά (1782 

– 1787). Απλώς η A. Camariano – Cioran στηρίχθηκε σε πληροφορία του ιστορικού V. A. Vrechia ότι ο Ρή-

γας ήταν καθηγητής στο Βουκουρέστι κατά την ηγεμονία του Μιχαήλ Σούτσου. Πληροφορία, πάντως, χωρίς 

δήλωση της αρχειακής πηγής.[16] Οπωσδήποτε, όμως, ο Ρήγας, άνθρωπος των γραμμάτων και ανήσυχο 

πνεύμα, θα είχε σχέσεις και επικοινωνία με την Ακαδημία του Βουκουρεστίου, το μεγάλο αυτό ίδρυμα στην 

Βαλκανική. Και φυσικά η επικοινωνία αυτή θα είχε και τις προεκτάσεις της με τον πνευματικό κύκλο του 

Βουκουρεστίου. Αναφέρεται, ως παράδειγμα, ο Δημητράκης Καταρτζής, διακεκριμένη προσωπικότητα του 

Νεοελληνικού Διαφωτισμού από τον οποίο πιθανολογείται ότι ο Ρήγας εξέμαθε την αραβική,[17] ο Ιώσηπος 

Μοισιόδαξ, ο οποίος δεν αποκλείεται να υπήρξε και διδάσκαλος του Ρήγα.[18] Αυτά για την χρονολογία 1783 

της A. Camariano – Cioran˙ αλλά και για την άλλη χρονολογία, το 1791, δεύτερη θητεία, κατά την Cama-

riano, του Ρήγα στην Αυθεντική Ακαδημία, προβάλλεται αμφισβήτηση, αφού ο Ρήγας κατά την διαβεβαίω-

ση του ιδίου ευρισκόταν από την 1 Ιουνίου 1790 ως το τέλος Ιανουαρίου 1791 στην Βιέννη, ως ιδιαίτερος 

γραμματεύς, συνοδός και μεταφραστής του σερδάρη Χριστοδούλου Κιρλιάνου, βαρώνου του Langenfeld.[19] 
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Ο Ρήγας πολύ γρήγορα εκτιμήθηκε από  το βλαχικό αρχοντολόγιο, γι’ αυτό και, σύμφωνα πάντα με τις αρ-

χειακές και άλλες μαρτυρίες, προσελήφθη ως γραμματεύς και κρυπτογράφος στην οικογένεια των μεγαλο-

βογιάρων Brîncoveanu. Οι ασχοληθέντες με τον Ρήγα, και ειδικώς με την παραμονή του στην Βλαχία, γρά-

φουν ότι υπήρξε γραμματεύς του φιλέλληνος και ελληνιστού Γρηγορίου Brîncoveanu περί το 1788 – 

1790.[20] Αλλά νομίζουμε ότι το ορθόν είναι ότι διετέλεσε γραμματεύς του πατρός του Νικολάου Brîn-

coveanu, καθώς υποστηρίζει ο καθηγητής Ernst Münch που έγραψε το 1823 ότι ο Ρήγας ήταν γραμματεύς 

και κρυπτογράφος του βογιάρου Νικολάου Brîncoveanu με την προσθήκη μάλιστα ότι κατείχε εικόνα του 

Ρήγα και έναν από τους χάρτες της Ελλάδος που ο Ρήγας είχε φιλοτεχνήσει.[21] Και είναι φυσικό αυτό διότι ο 

Γρηγόριος Brîncoveanu, που σημειωτέον είχε  γεννηθεί το 1771, και επομένως το 1789, δεκαεπτάχρονος ων, 

δεν μπορούσε να έχει γραμματέα. Επομένως το 1790 ο Ρήγας ήταν γραμματεύς του πατρός του Νικολάου 

και ακολουθούμε επ’ αυτού την μαρτυρία του Münch – αλλά και του Γρηγορίου το 1792, σύμφωνα με έγ-

γραφο του Μαρτίου 1792, γραμμένο από τον Ρήγα σε μάλλον άσχημα γαλλικά και κατά το οποίο έγγραφο ο 

Ρήγας προσλαμβάνεται γραμματεύς του Γρηγορίου Brîncoveanu.[22] Ένα από τα ζητήματα του πολυτάραχου 

βίου του Ρήγα είναι αν υπήρξε γραμματεύς του τουρκόφιλου ηγεμόνος της Βλαχίας Ν. Μαυρογένους, καθώς 

η βιβλιογραφία στηρίχθηκε στην πληροφορία του Χρ. Περραιβού.[23] Ο Βρανούσης εξέφρασε, και δικαίως, 

τις αντιρρήσεις του,[24] καθώς υποστηρίζει ότι δεν μπορούσε ένας γενναίος πατριώτης, όπως ο Ρήγας, να ο-

νομασθεί από αυτόν καϊμακάμης Κραϊόβας, αφού καμμία αρχειακή μαρτυρία κάμει λόγο επ’ αυτού. Αντίθε-

τα, πουθενά σε πηγές συνδεόμενες με τον Μαυρογένη δεν αναφέρεται το όνομα του Ρήγα ως καϊμακάμη 

Κραϊόβας και ως πριγκιπικού γραμματέως˙ για παράδειγμα, δεν αναφέρεται σε εγκωμιαστική ποιητική συλ-

λογή που εκδόθηκε στο Βουκουρέστι το 1789 και όπου μετέχουν ο επίσκοπος Ριμνίκου Φιλάρετος, ο κόμι-

σος Αλέξ. Κάλφογλου, οι αδελφοί Slâtineanu κ.ά.[25] Ένας Έλληνας λόγιος της εποχής, ο Διόνυσιος Φωτει-

νός, γράφει μάλιστα ότι ο Μαυρογένης απέστειλε ως καϊμακάμη Κραϊόβας τον φίλο του Δημ. Τυρναβίτη,[26] 

ενώ άλλη πηγή φέρει ως γραμματέα του Μαυρογένη τον Γ. Κονδύλη.[27] Ύστερα, υπενθυμίζουμε ότι ο Μαυ-

ρογένης, από 27 Μαΐου 1788, όριζε να πωληθούν μερικά περιουσιακά του Ρήγα του γραμματικού και να 

σταλούν στο Βουκουρέστι.[28] Και αν ο Ρήγας ήταν φίλος και συνεργάτης του Μαυρογένη δεν θα τον κατή-

γειλε ο βαρώνος Κιρλιάνος de Langenfeld στους Αυστριακούς, την εποχή που ευρισκόταν σε δικαστική δια-

μάχη με τον Ρήγα, την στιγμή μάλιστα που η Βλαχία τελούσε υπό αυστριακή κατοχή (1789 – 1791); Και, 

επιπλέον, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο οι Αυστριακοί δεν θα συνελάμβαναν τον Ρήγα ως συνεργάτη του τουρ-

κόφιλου Μαυρογένη; Έτσι πιστεύουμε ότι ένας γνήσιος πατριώτης δεν θα μπορούσε να συνεργασθεί με τον 

Μαυρογένη, ούτε μάλιστα να διατελέσει καϊμακάμης, ούτε να παραστεί στον αποκεφαλισμό του από τους 

Τούρκους την 1 Οκτ. 1790 ως υπαιτίου της ήττας τους στον τουρκοαυστριακό πόλεμο για τον απλούστατο 

λόγο ότι τότε ευρισκόταν στην Βιέννη συνοδεύοντας τον βαρώνο Κιρλιάνο de Langenfeld.[29] 

Επιπροσθέτως δεν υπάρχει μνεία στις πηγές περί της περιουσίας του Ρήγα ως καϊμακάμη Κραϊόβας.[30]  

Χαρακτηριστικό επεισόδιο της παραμονής του Ρήγα στο Βουκουρέστι αποτελεί η ανεπιτυχής, ως απεδείχθη 

εκ των υστέρων, συνεργασία του με τον Χριστόδουλο Κιρλιάνο, τον οποίο συνόδευσε στην Βιέννη ως διερ-
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μηνεύς, όταν αυτός προσεκλήθη από τους Αυστριακούς, για να τιμηθεί με την βαρωνία του Langenfeld για 

τις υπηρεσίες του προς αυτούς κατά τον τουρκοαυστριακό πόλεμο. Πρόκειται για την περίοδο τέλη Μαΐου 

1790 - τέλη Ιανουαρίου 1791, για την οποία σώθηκε σχετικό ημερολόγιο εξόδων γραμμένο από τον Ρήγα 

και το οποίο κατέθεσε ο ίδιος ο Ρήγας απαιτώντας από τον Κιρλιάνο την αποζημίωσή του, όταν αυτός αρ-

νούνταν την καταβολή της. Στην υπόθεση αυτήν αναμείχθηκε η ηγεμονική αυλή του Μιχαήλ Σούτσου και ο 

Γραμματεύς της Παναγιώτης Κοδρικάς, ο Αθ. Ψαλίδας, το αυστριακό και γαλλικό προξενείο, χωρίς, ωστό-

σο, να υπάρξει αίσιο τέλος στις απαιτήσεις του Ρήγα.[31] Συζητήθηκε, ωστόσο, από ερευνητές, Έλληνες και 

ξένους, αν ο Ρήγας διετέλεσε γραμματεύς του ηγεμόνος Μιχαήλ Σούτσου (στην Βλαχία post Μάρτιος 1791 

– Ιαν. 1793 και στην Μολδαβία Ιαν. 1793 – Απρίλ. 1795). Όλοι σχεδόν (Βρανούσης, Δημαράς, Φ. Μιχαλό-

πουλος, Κορδάτος) δέχονται την άποψη ότι ο Ρήγας υπηρέτησε ως γραμματεύς του Φαναριώτου ηγεμόνος 

παρασυρθέντες, προφανώς, από πληροφορία του Ιακωβάκη Ρίζου Νερουλού. Ο Νέστωρ Καμαριανός, όμως 

απέδειξε ότι ουδέποτε ο Ρήγας υπηρέτησε στην ηγεμονική αυλή, διότι κατ’ αυτήν την εποχή ο ηγεμονικός  

γραμματεύς Κοδρικάς τον αναφέρει  απλώς ως γραμματικό και δεύτερον ότι ο Σούτσος ανάγκασε τον Ρήγα 

να προσέλθει σχεδόν, βιαίως, σε αρμόδια υπηρεσία της ηγεμονίας για πληρωμή οφειλής προς τον Stoyan 

Cazangiu.[32]  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πληροφορία ότι ο Ρήγας διετέλεσε δραγουμάνος του Γαλλικού Προξενείου 

στο Βουκουρέστι˙ επ’ αυτού υπήρξε εύλογη συζήτηση, αλλ’ εκ των πηγών προκύπτει ότι ο πρώτος προξενι-

κός πράκτωρ της Γαλλικής Επαναστάσεως στην βλαχική πρωτεύουσα Émile Gaudin έφερε δικό του δρα-

γουμάνο ερχόμενος από την Κωνσταντινούπολη στο Βουκουρέστι. Σε καμμία πηγή, άλλωστε, δεν μνημο-

νεύεται τέτοια ιδιότητα του Ρήγα, ούτε στα γαλλικά αρχεία, ούτε όταν ανακρινόταν ο Ρήγας από τους Αυ-

στριακούς στην Βιέννη, ούτε σε άλλα έγγραφα της περιόδου αυτής που φέρεται ως δραγουμάνος των Γάλ-

λων (Σεπτ. 1795 – Μάιος 1796). Οι ερευνητές παρασύρθηκαν από δύο επιστολές του Γάλλου προξένου στην 

Τεργέστη Bréchet (5 Φεβρ. 1798, 11 Φεβρ. 1798) προς τον διοικητή της Τεργέστης κόμητα de Brigide η 

πρώτη και τον στρατηγό Bernadotte η δεύτερη, λίγο μετά την σύλληψη του Ρήγα στην Τεργέστη. Ο Bréchet 

προσπαθούσε απεγνωσμένα να σώσει τον Ρήγα υπενθυμίζοντας ότι διετέλεσε δραγουμάνος του Γαλλικού 

Προξενείου στο Βουκουρέστι. Αλλά φαίνεται ότι επρόκειτο για μάταια προσπάθεια του Γάλλου διπλωμά-

τη.[33] 

Στην Βλαχία ο Ρήγας ασχολήθηκε, κυρίως, με το συγγραφικό έργο και δεν ανέπτυξε εμπορικές δραστηριό-

τητες, όπως σημείωσαν ορισμένοι ερευνητές του έργου του. Γνωρίζουμε ότι είχε ένα αγρόκτημα στην επαρ-

χία Vlaşca και ένα άλλο στο Călăreţi. Και το μεν πρώτο αγοράσθηκε πριν το 1788 και το άλλο προ του 

1796. Και για τα δύο την φροντίδα είχε ο αδελφός του Κωστής.[34] 

Στο Βουκουρέστι ο Ρήγας συνέθεσε όλο το έργο του, εκεί συνέταξε και τους χάρτες του, και συγκεκριμένα 

κατά την περίοδο 1790 – 1796, μετά δηλ. την επιστροφή του από την Βιέννη, πλην του Σχολείου των Ντελι-

κάτων Εραστών και του Φυσικής Απάνθισμα που τύπωσε στην Βιέννη το 1790. Ο Νέστωρ Καμαριανός, στη-
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ριζόμενος σε πληροφορία του φίλου του Ρήγα J. Chr. von Engel, δέχεται ότι ο Ρήγας, προκειμένου να συ-

μπληρώσει τον Χάρτη της Ελλάδος επιχείρησε ταξίδια στην τουρκοκρατούμενη Ανατολή.[35] Και αυτή η 

άποψη μαχητή. 

Σκιαγραφήσαμε, εν ολίγοις, την παρουσία του Ρήγα στην Κωνσταντινούπολη και στην Βλαχία σε μιαν επο-

χή, όπου στην μεν Βασιλεύουσα ο Θεσσαλός πατριώτης διαμορφώνει την προσωπικότητά του, στην δε Βλα-

χία (1783 – 1796) αναπτύσσει τις εξέχουσες εκείνες δραστηριότητες που τον αναδεικνύουν πρωτομάρτυρα 

της Εθνικής Παλιγγενεσίας.  
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Οι ιδέες και το έργο του Ρήγα στον Βουλγαρικό πνευματικό χώρο του 19ου αιώνα 
 
 
ΚΥΡΙΛ ΤΟΠΑΛΟΒ, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Άγιος Κλίμεντ Οχρίδσκι της Σόφιας,  
Πρόεδρος της Ακαδημίας Βαλκανικού Πολιτισμού, τ. Πρέσβης της Βουλγαρίας στην Ελλάδα 
Email: ktopalov@abv.bg 
 
 
 
Η μελέτη της επίδρασης που άσκησαν το έργο και οι ιδέες του μεγάλου οραματιστή της απελευθέρωσης των 

υποδούλων λαών της Βαλκανικής στη βουλγαρική λογοτεχνία και γενικότερα στο βουλγαρικό πνευματικό 

χώρο του 19ου αιώνα, αποτελεί τμήμα σημαντικό της γενικότερης μελέτης, διερεύνησης και κατανόησης 

του μεγάλου θέματος: βουλγαροελληνικές σχέσεις - λογοτεχνικές, πολιτιστικές και πολιτικές - στον 18ο και 

19ο αιώνα. Δυστυχώς όμως, στις μελέτες που μέχρι τώρα έγιναν από διάφορες πλευρές πάνω στο θέμα αυτό 

- θέμα σπουδαίο για τη βαθύτερη αλληλογνωριμία και προσέγγιση των δύο λαών, καθώς και την επισήμαν-

ση και υπογράμμιση των κοινών στοιχείων παράδοσης και πνευματικής κληρονομιάς - είναι σχεδόν ανύ-

παρκτες οι εργασίες που να είναι αφιερωμένες στο έργο του πρωτεργάτη και πρωτομάρτυρα της ελευθερίας 

του ελληνικού λαού και της δημιουργίας μιας παμβαλκανικής Ελληνικής δημοκρατίας. Όραμα πρόσκληση 

και πρόκληση στις δύσκολες βαλκανικές μέρες μας. Και επίσης, δυστυχώς, σχεδόν δεν έχουν προσεχθεί και 

μελετηθεί όπως πρέπει, οι άμεσες και έμμεσες επιδράσεις των ιδεών και του έργου του Ρήγα γενικότερα στα 

βουλγαρικά πράγματα. 

Η ανακοίνωσή μου θέτει τον περιορισμένο στόχο να επισημάνει μερικές περιπτώσεις αυτού του φαινομένου, 

δηλαδή της επίδρασης του Ρήγα, των ιδεών, της ποίησής του και κατ’ εξοχή του “Θούριου”, σε σχέση με 

την εμφάνιση και εξέλιξη της βουλγαρικής επαναστατικής ποίησης της περιόδου της βουλγαρικής αναγέν-

νησης και ιδιαίτερα με το τμήμα της εκείνο το οποίο σε μεγαλύτερο βαθμό έχει τα χαρακτηριστικά της επα-

ναστατικής ποίησης. 

Στην βουλγαρική ποίηση της εποχής, η επαναστατική ποίηση κάνει για πρώτη φόρα την εμφάνισή της στη 

δεκαετία του 1850, σαν μια έκφραση της κορύφωσης της πνευματικής αναταραχής συνδεδεμένης με τις ελ-

πίδες απελευθέρωσης που γεννιούνται τις παραμονές και κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου, καθώς 

και στη δεκαετία του 1870 - δεκαετία φορτισμένη με επαναστατικό πνεύμα και μεστή ιστορικών γεγονότων, 

με κορυφαίο την τραγικής κατάληξης της εξέγερση του Απριλίου 1876 και τέλος την απελευθέρωση του 

βουλγαρικού λαού στα 1878, ύστερα από σκλαβιά πέντε αιώνων στον Τούρκο - δυνάστη. Στη δεκαετία του 

1850 αυτός ο τύπος ποίησης αντιπροσωπεύεται από την ποίηση των Γκιώργκη Ρακόφσκυ, Ντόμπρι Τσί-

ντουλοβ και Πέτκο Σλαβέϊκοβ και στη δεκαετία του 1870 από τους Πέτκο Σλαβέϊκοβ και Στέφαν Σταμπο-

λόβ. Στη δεκαετία του 1870 τα βασικά αισθητικά χαρακτηριστικά της ώριμης πια βουλγαρικής λογοτεχνίας 

της αναγέννησης έχουν πλέον ολοκληρωθεί και εκτός από τους εσωτερικούς νόμους που ακολουθεί η λογο-

τεχική εξέλιξη και τη σχέση της με τη δημοτική ποίηση είναι ανάγκη να αναζητήσουμε και τις επιδράσεις 
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που απ’ έξω δέχεται. Αυτές αναμφισβήτητα θα είναι πρώτα απ’ όλα ρωσικές (στους Σλαβέϊκοβ, Τσιντούλοβ, 

Καραβέλοβ, Μπότεβ, Σταμπουλόβ, τόσο στα ποίηματά τους όσο και στα πεζά τους). Στη δεκαετία του 1850 

όμως, εκτός από ποιητές όπως οι Σλαβέϊκοβ και Τσίντουλοβ που δέχονται ισχυρή επίδραση κάποιων Ρώσων 

ποιητών όπως των Νεκράσοβ, Χομιάκοβ, Πούσκιν, Λέρμοντοβ και άλλων, η βουλγαρική ποίηση εξακολου-

θεί να δέχεται ακόμα, αν και πλέον όχι τόσο δυνατά, την ελληνική επίδραση. Το γεγονός πως η επίδραση 

αυτή είναι πιο έντονη στο επαναστατικό τμήμα, είναι καθαρά νομοτελειακό. Αρχίζοντας από τον δέκατο 

όγδοο αιώνα ακόμα με την αποδοχή μέσα από την ελληνική παιδαγωγική λογοτεχνία των ιδεών του γαλλι-

κού Διαφωτισμού η επίδραση αυτή τελειώνει, όπως είναι φυσικό, με εκείνο το κομμάτι της λογοτεχνίας που 

είναι στενά συνδεδεμένο με τον αγώνα για πολιτική απελευθέρωση. Η ελληνική επίδραση είναι πρωταρχικής 

σημασίας στη διαμόρφωση βουλγαρικής λογοτεχνίας τον δέκατο όγδοο αιώνα και το πρώτο μισό του 19ου 

και οι λόγοι είναι οι εξής: η προ αιώνων συνύπαρξη στον ίδιο γεωγραφικό χώρο Βουλγάρων και Ελλήνων, η 

θρησκευτική και πολιτιστική σύμπτωση καθώς και η κοινή ιστορική μοίρα των δύο λαών και περισσότερο 

στους αιώνες της σκλαβιάς, η ελληνική παιδεία όλων σχεδόν των δημιουργών της βουλγαρικής πνευματικής 

αναγέννησης, η χρονικά ενωρίτερη απελευθέρωση της Ελλάδας και η σύσταση ελληνικού κράτους, το οποίο 

είχε αρχίσει να προχωρά σε κάποιο δρόμο πολιτικής και πολιτιστικής εξέλιξης. Με συνέπεια, για τους λόγι-

ους Βούλγαρους τότε, η Ελλάδα να ενσαρκώνει τ’ όνειρό τους για εθνική απελευθέρωση και ν’ αποτελεί 

παράδειγμα προς μίμηση. Κάτι που άλλωστε συνέβαινε και στους υπόλοιπους βαλκανικούς λαούς που δεν 

είχαν ακόμα αποτινάξει το ζυγό. Γι’ αυτό μάλιστα μετά τα μέσα του αιώνα πολλοί είναι οι Βούλγαροι, ιδιαί-

τερα από περιοχές που ήταν πιο κοντά στον ελληνικό χώρο (αρκεί ν’ αναφέρουμε τα ονόματα του Γρηγόρ 

Παρλίτσεβ και Κωνσταντίν Μιλαντίνοβ, που έρχονται να φοιτήσουν σε σχολεία ελληνικά. Μερικοί από αυ-

τούς θα παραμείνουν για πάντα στην Ελλάδα που τους προσφέρει καλύτερες συνθήκες επαγγελματικής δρά-

σης και κοινωνικής επιτυχίας. Μεταξύ δε αυτών υπάρχουν και περιπτώσεις ατόμων που τόσο διακρίθηκαν, 

ώστε μπόρεσαν να κατακτήσουν θέσεις αξιοζήλευτες στον ελληνικό πνευματικό χώρο της εποχής εκείνης. 

Ιδιαίτερα πρέπει να τονισθεί η περίπτωση του Γρηγόρ Παρλίτσεβ (Γρηγόρης Σταυρίδης) η οποία καταδει-

κνύει πως οι δύο λαοί μπορούσαν να συναντηθούν να συνυπάρξουν και να δράσουν ελεύθερα από κοινού 

και στον λογοτεχνικό στίβο. 

Όπως είναι γνωστό, στον ποιητικό διαγωνισμό του 1860, την πιο μεγάλη πνευματική εκδήλωση του τότε 

ελληνικού κράτους, νικητής ανεδείχθη ο Γρηγόρ Παρλίτσεβ. Κατά την απονομή των βραβείων, σχεδόν 

σύσσωμος ο αθηναϊκός λαός συνέρεε στο χώρο γύρω από το Πανεπιστήμιο και την Ακαδημία για να επευ-

φημήσει αυτόν στον οποίο θα δινόταν το δάφνινο στεφάνι της νίκης και θα του απενέμετο ο τίτλος του κα-

λύτερου ποιητή της χρονιάς. Ίσως εδώ θα πρέπει, σε παρένθεση, να προσεχθεί και να τονισθεί η παλλαϊκή 

αυτή συμμετοχή του λαού της Αθήνας που δείχνει τι είδους γεγονότα τον συγκινούσαν, όταν ένας ποιητικός 

διαγωνισμός, αποτελούσε κορυφαίο γεγονός πρώτης γραμμής. Στον νικητή λοιπόν της χρονιάς εκείνης Παρ-

λίτσεβ με το ποίημα του “Ο Αρματωλός”, ο πρόεδρος της ελλανόδικης επιτροπής Αλέξανδρος Ραγκαβής, 

συγκινημένος και ενθουσιασμένος από την έμπνευση και ομορφιά του ποιητικού του πονήματος του απήυ-
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θυνε λόγια τόσο θερμά που ίσως δεν είχαν ξανακουστεί στα είκοσι πέντε χρόνια ύπαρξης του διαγωνισμού. 

Και του οποίου η δόξα είχε στεφανώσει μεγάλα ονόματα ποιητικά του καιρού εκείνου. 

Το γεγονός ότι στην επαναστατική βουλγαρική ποίηση της δεκαετίας του 1850 παρατηρούμε επίδραση των 

ποιημάτων του Ρήγα και των ιδεών του και όχι συγχρόνων Ελλήνων ποιητών εξηγείται τόσο από τον διαφο-

ρετικό βαθμό αισθητικής εξέλιξης στον οποίο βρισκόταν τότε η ελληνική ποίηση, η οποία είχε αρχίσει να 

παρακολουθεί τα διάφορα ευρωπαϊκά πρότυπα και να δέχεται τα διάφορα λογοτεχνικά ρεύματα και στην 

οποία είχαν αρχίσει να διαμορφώνονται και σχολές, σε σχέση με τη βουλγαρική ποίηση, η οποία τότε ακόμα 

βρισκόταν σε κατώτερη αισθητική βαθμίδα. Όσο και από τις διαφορετικές ιστορικές συνθήκες που εκείνη τη 

στιγμή ζούσε ο βουλγαρικός λαός και οι οποίες άλλα επίτασσαν. Στιγμές ανάλογες, ως ένα σημείο, με την 

εποχή που έζησε ο Ρήγας, τέλος του δευτέρου μισού του 18ου αιώνα. Όταν έχει πια αναπτυχθεί η ελληνική 

εθνική συνείδηση και ο Ρήγας γράφει τα ποιήματα του ξεσηκωμού - και τον Θούριο του, όσο επίσης και με 

τις πρώτες δύο δεκαετίες του 19ου αιώνα, όταν προετοιμαζόταν η επανάσταση του ελληνικού γένους και 

τέλος με τη στιγμή που αυτή πραγματοποιείται, ένα τέταρτο ακριβώς του αιώνα ύστερα απ’ τον τραγικό θά-

νατο του Ρήγα. 

Αναμφισβήτητα αυτός που είναι πιο κοντά στο Ρήγα, στην ποίησή του καθώς και στις πολιτικές ιδέες και 

θέσεις, από τους Βούλγαρους αγωνιστές της ανεξαρτησίας, είναι ο Γκιώργκυ Ρακόφσκυ, αγωνιστής και δια-

νοούμενος. Όχι μόνο γιατί σε αντίθεση με τους συγχρόνους του Τσιντουλόφ και Σλαβέϊκοφ δεν δέχεται επί-

δραση από τη ρωσική λογοτεχνία, μα και επειδή σε αντίθεση με τους ανωτέρω, έχει ελληνική παιδεία. Φοιτά 

στην ίδια “την πηγή”, κατά τη φράση του, και σ’ όλη τη ζωή του παρακολουθεί την ελληνική λογοτεχνία και 

διατηρεί δεσμούς φιλίας με αρκετούς αντιπροσώπους της, της εποχής εκείνης. 

Τέλος ο Γκιώργκυ Ρακόφσκυ είναι από βουλγαρικής πλευράς εκείνη η αγωνιστική μορφή που παρουσιάζει 

τις πιο πολλές αναλογίες με τη μορφή του μεγάλου Έλληνα εθνεγέρτη. Και εξ’ αιτίας της πνευματικής και 

εθναποστολικής του δράσης και των διαστάσεων του εθνωφελούς του έργου, αλλά και εξ’ αιτίας των ιδεών 

του και προπαντός γι’ αυτές και τα οράματά του. Την εγκύκλια ελληνική παιδεία ο νεαρός Ρακόφσκυ παίρ-

νει στη γενέτειρά του την μικρή πόλη Κότελ και στη συνέχεια κοντά στον γνωστό ελληνιστή Ράϊνο Πόπο-

βιτς, στη γραφική πόλη Κάρλοβο, γενέτειρα του άλλου μεγάλου εθναποστόλου και αγωνιστή Βασίλ Λέφσκυ 

(Vasil Levski), στη φημισμένη κοιλάδα των ρόδων στις νότιες υπώρειες του Αίμου. Το 1837 τον βρίσκουμε 

να φοιτά στο γνωστό ελληνικό γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης, το Κουρούτσεσμε. Εδώ παρακολουθεί ο 

Ρακόφσκυ γραμματική, ποίηση, μαθηματικά, φυσική, γεωγραφία, θεολογία. Κι εδώ, σ’ αυτό το διαφωτιστι-

κό περιβάλλον ξυπνούν τα πολύπλευρα ενδιαφέροντά του, που αργότερα θα τον αναδείξουν ανάμεσα στους 

πρώτους διανοουμένους της πατρίδας του, που θεμελιώνει και συμβάλλει στην περαιτέρω εξέλιξή τους, μια 

σειρά επιστημών, όπως φιλολογία, ιστοριογραφία, λαογραφία, λογοτεχνία, δημοσιογραφία. 

Φυσικό είναι να υποθέσουμε πως εδώ ακριβώς, στη Βασιλεύουσα, περιοχή στην οποία συναντιούνται οι 

βαλκανικοί λαοί, σ’ αυτή την πνευματική κολυμπήθρα πολιτισμού απ’ την οποία και ο Ρήγας είχε περάσει, 
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θα ήρθε ο Ρακόφσκυ σ’ επαφή με το έργο του μεγάλου οραματιστή και με τις ιδέες του για κοινή εθνική α-

νεξαρτησία των λαών της Βαλκανικής. Φαίνεται αυτές οι ιδέες οδήγησαν τον Ρακόφσκυ στην αποτυχημένη 

μεν αλλά αξιοσημείωτη προσπάθεια να δημιουργήσει μαζί με τον Ιλαριών Μιχαηλόφσκυ (αργότερα Μακα-

ριοπόλσκυ), μυστική οργάνωση για την απελευθέρωση της Βουλγαρίας. Καθώς και η ξαφνική απόφαση του 

νεαρού αγωνιστή να εγκαταλείψει την Πόλη και πριν περάσει χρόνος να βρεθεί στη Βράιλα της Ρουμανίας 

επικεφαλής μιας εξέγερσης εναντίον των Τούρκων, την οποία από κοινού Έλληνες και Βούλγαροι προετοί-

μασαν. Αργότερα επικεφαλής μιας αντάρτικης ομάδας ανεβαίνει στο βουνό, γράφει και τα δικά του “Θούρι-

α”. Επηρεασμένος βέβαια από τον Θούριο του Ρήγα, θέλοντας με τη σειρά του να δώσει ένα παιάνα στην 

μελλοντική εξέγερση των Βουλγάρων που ονειρευόταν και που γι’ αυτή πάλευε. 

Ολόκληρη η περίοδος της βουλγαρικής αναγέννησης δεν έχει να παρουσιάσει άλλη μορφή που να πλησιάζει 

περισσότερο με τον Ρήγα από τον Γκιώργκη Ρακόφσκυ. Και από την άποψη της πολυσχιδούς προσωπικότη-

τάς του και από την άποψη των ιδεών του. Η ιδεολογική συγγένεια Ρήγα - Ρακόφσκυ είναι εντυπωσιακή, αν 

και μεταξύ τους απέχουν χρονικά κάπου μισό αιώνα. 

Γνήσιος εκφραστής και ασυμβίβαστος υπερασπιστής των ιδεών του Ρήγα, ο Ρακόφσκυ καλύπτει με τη δρά-

ση του μια εικοσαετία σκληρών αγώνων. Στη φλογερή διακήρυξή του προς τον βουλγαρικό λαό, ο Γκιώρ-

γκη Ρακόφσκυ θα μιλήσει με τούτα τα λόγια: 

«Βούλγαροι, αδέλφια μου αγαπητά. Έφτασε η ώρα κι εμείς να σπάσουμε τα βαριά δεσμά. Να λευτερωθούμε 

απ’ τον ζυγό στον Τούρκο τον άπιστο. Μια ζωή μέσα στη άτιμη σκλαβιά, βάρος ασήκωτο και ατέλειωτο 

μονάχα. Ποιο είν’ το καλό που βλέπουμε στη δούλεψη του σκληρού Οθωμανού; Κάλλιο ’ναι θάνατος γλυ-

κός πάνω σε μια στιγμή, αδέλφια μου, για λευτεριά, παρά σκλαβιά πολύχρονη και βασανιστική στα τούρκι-

κα δεσμά. Εμπρός παιδιά, μικροί, μεγάλοι μ’ ένα όπλο στο χέρι σηκωθείτε, για ανεξαρτησία, εμπρός για την 

χιλιάκριβη τη λευτεριά. Το τούρκικο δοβλέτι όπου νάναι το πήρ’ ο άνεμος. Βούλγαροι τι καθόμαστε, τι καρ-

τερούμε; Ήρθ’ η στιγμή να δείξουμε στις φλέβες μας πως τρέχει ακόμα αίμα παλληκαρίσιο, πρωτοβουλγα-

ρικό. Πως όλο δεν το ρούφηξε ο ξένος μακελλάρης. Ως πότε ν’ αντέξουμε ταπείνωση, κλεψιές και σκοτω-

μούς; Η θηριωδία του άπιστου ασήκωτη στις πλάτες μας. Της γειτονιάς μας τα ομόδοξα αδέλφια μας τα α-

ντρειωμένα, Μαυροβούνιοι και Σέρβοι μ’ ένα σπαθί στο χέρι χτυπούν κι αφανίζουν τον απ’ τα παλιά κοινό 

εχθρό, τον Τούρκο, που για το αίμα μας διψά. Τούτη εδώ είν’ η στιγμή κι άλλη απ’ αυτή δεν έχει. Απ’ άλλο-

νε τη λευτεριά κανείς να μη προσμένει. Μονάχα με το δικό μας το σπαθί τη λευτεριά θα πάρουμε. Και στη 

καρδιά του ο καθείς ας γράψει τούτες τις άγιες λέξεις - ελευθερία ή θάνατος - και με σπαθί που φλόγες βγά-

ζει ας τρέξουμε στης μάχης το πεδίο, κάτω απ’ τη σημαία τ’ ανίκητου βουλγάρικου λιονταριού. Και του 

Θεού το χέρι το παντοδύναμο ας ειν’ βοήθειά μας!…» 

Και οι λίγες τούτες αράδες του Ρακόφσκυ, ακόμα και άτεχνες, παραπέμπουν στον Ρήγα και φανερώνουν τον 

ενθουσιώδη οπαδό του. Είναι πολλά τα κείμενα που θα μπορούσαμε να παραθέσουμε και τα οποία κλείνουν 

το νόημα μιας ζωής ατέλειωτων αγώνων και ταλαιπωριών ενός ανεξάντλητου και ακατάβλητου ανθρώπου. 
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Μιας πολύπλευρης προσωπικότητας που υπήρξε και επαναστάτης, και διπλωμάτης, και ποιητής, και δημο-

σιογράφος, και ιστορικός, και λαογράφος ,και που πάντα μπροστά στα μάτια του είχε ολοζώντανο το όραμα 

του μεγάλου προδρόμου του Ρήγα, για τους αδελφούς λαούς της Χερσονήσου του Αίμου. Το πνεύμα και το 

έργο του Ρήγα τον ενέπνεαν και του έδιναν δύναμη και ύστερα από μύριες πίκρες και απογοητεύσεις να συ-

νεχίζει να υπηρετεί τον υψηλό στόχο της ζωής του, την ιδέα της λευτεριάς και της σύμπραξης των λαών της 

Βαλκανικής. Αρνούμενος να υποταχθεί στην πραγματικότητα και να υποστείλει τη σημαία του. Αταλάντευ-

τος μέχρι τέλος στην πίστη του, ο Ρακόφσκυ, περιέρχεται τις βαλκανικές πρωτεύουσες με κόπους και αγωνί-

ες για να προωθήσει τα σχέδια του. Σχέδια σύμφωνα πάντα με την αξεπέραστη σε ωριμότητα, μέχρι σήμερα, 

πολιτική σύλληψη των δύο μεγαλόπνευστων ανδρών που δεν θα άφηνε τον τρίτο, να είναι ο πραγματικός 

νικητής στην υπόθεση των βαλκανικών λαών. 

Εδώ και πολύ καιρό οι μελετητές της ποίησης του Ντόμπροι Τσίντουλοβ και του Πέτκο Σλαβέϊκοβ επιση-

μαίνουν τη ρωσική επίδραση στο έργο τους, ενώ ελληνική επίδραση αποδίδουν μόνο στα ερωτικά ποιήματα 

του Σλαβέϊκοβ (ιδιαίτερα επίδραση του Χριστόπουλου). Όμως πιστεύω, πως μια βαθύτερη μελέτη της ποίη-

σής τους, στο μέλλον, θα αποδείξει ότι στα επαναστατικά ποιήματά τους υπάρχει επίδραση από αντίστοιχα 

ελληνικά ποιήματα. Και πάνω απ’ όλα από τον “Θούριο” του Ρήγα. 

Θα αποδειχθεί ότι προς αυτή την κατεύθυνση, προς την ποίηση του Ρήγα (όπως συμβαίνει και σε ορισμένες 

περιπτώσεις ακόμα και στο δημοτικό τραγούδι) οδηγούνε όχι μόνο η παρουσία συγκεκριμένων ποιητικών 

χαρακτηριστικών (όπως π.χ. οι λέξεις κλειδιά¨: παλληκάρι, λιοντάρι, μάνα-πατρίδα και άλλες, αλλά και οι 

ιδέες που ξεπηδούν από αυτά και το πνεύμα που τα διαπερνά και του εκφράζουν τον πόθο των λαών της 

βαλκανικής, να αποτινάξουν τον ζυγό, μ’ ένα κοινό αγώνα. 

Προς την ίδια κατεύθυνση οδηγεί επίσης και η αισθητική μορφή αυτών των ποιημάτων και οι ποιητικές λύ-

σεις της φόρμας που έδωσαν οι ποιητές στα έργα τους. Και ενώ τα ποιήματα του Τσίντουλοβ είναι περισσό-

τερο ρητορικές προκηρύξεις και όχι στρατιωτικά παραγγέλματα και στηρίζονται όπως και ο “Θούριος” στην 

αλληγορική γλώσσα των μεταφορών και ποιητικών συγκρίσεων, τα ποιήματα προσκλητήριο του Σλαβέϊκοβ 

έχουν λόγο λιτό και άμεσο, φράσεις κοφτές, παλμό και φλόγα. Και θαρρείς κοχλάζουν από πάθος επαναστα-

τικό κι ανυπομονησία ν’ αρχίσει η μάχη. Σου φέρνουν στο νου τις σύντομες και ζωηρές φράσεις ενός ατρό-

μητου οπλαρχηγού προς τους συντρόφους του, που είναι έτοιμοι να ριχτούν στον αγώνα. Αυτά τα χαρακτη-

ριστικά θυμίζουν δημοτικά τραγούδια της ελληνικής εθνεγερσίας του 1821. 

Τα ποιήματα του Τσίντουλοβ πιο κοντά στα ποιήματα του Ρήγα, γράφτηκαν την εποχή που προετοιμαζόταν 

η επανάσταση. Γι’ αυτό κι ο σκοπός είναι να ξυπνήσει ο προς την δούλη πατρίδα έρως, ν’ ανάψουν την επα-

ναστατική φλόγα. Όμως τα ποιήματα του Σλαβέϊκοβ καθώς τα δημοτικά τραγούδια του ’21, γράφονται τις 

ώρες των καυτών γεγονότων κι έτσι η χρονική στιγμή καθορίζει και την αισθητική τους. 
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Όμως επειδή και η ποίηση του Τσίντουλοβ, και η ποίηση του Σλαβέϊκοβ έχουν κοινή αφετηρία και η δεύτε-

ρη είναι οργανικά δεμένη και φυσική συνέχεια της πρώτης γίνεται φανερό πως και την ποίηση του Σλαβέϊ-

κοβ αγγίζει η παράδοση που καθιερώνεται με τον Ρήγα. 

Ο περιορισμένος χώρος μιας επιστημονικής ανακοίνωσης δεν μου επιτρέπει να επεκταθώ σε μια επισήμανση 

των κοινών σημείων ανάμεσα στις ιδέες του Ρήγα, όπως εκφράζονται στην ποίησή του και στις ιδέες που 

διατυπώνονται από τους Βούλγαρους ποιητές της εποχής του εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. 

Θα υπενθυμίσω μόνο τελειώνοντας, πως τα μεγάλα τέκνα του βουλγαρικού λαού Γκιώργκη Ρακόφσκυ, Βα-

σίλ Λέφσκυ, Λιούμπεν Καραβέλοβ, Χρήστο Μπότεβ στον υπέρ ελευθερίας αγώνα τους υπερασπίστηκαν τα 

«πιστεύω» τους με όπλο και με πένα και με την ίδια τη ζωή τους, παλεύοντας για ιδέες που είχαν τις ρίζες 

στο πνεύμα του Ρήγα. Και πρέπει ακόμα να πω ότι όσες φορές στα κείμενά τους οι Βούλγαροι αγωνιστές της 

ελευθερίας και του πνεύματος, που τα ονόματα τους πιο πάνω αναφέραμε, μιλούν για τον Ρήγα, πάντα το 

κάνουν με σεβασμό ιδιαίτερο, για το αποστολικό έργο του. 

Σχετική συγκριτική μελέτη μου για τον Ρήγα και Ρακόφσκι στα πολιτισμικό-ιστορικά πρότυπα της Αναγέν-

νησης και του Διαφωτισμού των Βαλκανίων κυκλοφόρησε πριν μερικά χρόνια, εκδόθηκε φέτος και στα ελ-

ληνικά από την Επιστημονική Εταιρία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα με επιμέλεια του Δρ. Δημήτριου 

Καραμπερόπουλου. Το βιβλίο μου σχολιάζει τον Ρήγα και τον Ρακόφσκι σαν προσωπικότητες με πολύπλευ-

ρα πνευματικά ενδιαφέροντα, συγγραφείς των επόμενων εθνικοαπελευθερωτικών επαναστάσεων των λαών 

τους, παράξενος μόνο με την πρώτη ματιά συνδυασμός ονειροπόλων-τυχοδιωκτών και μεγαλοφυών πολιτι-

κών με νηφάλια, πρακτική και οργανωτική αντίδραση, που αναλαμβάνουν έργα καταδικασμένα εκ των προ-

τέρων σε αποτυχία λόγω ανεπικαιρότητος, μεγάλοι μοναχικοί οι οποίοι προσπερνούν και την εποχή, και 

τους συγχρόνους τους, συνοψίζουν και παρουσιάζουν το καλύτερο δυνατόν βαλκανικό πρότυπο του ιστορι-

κά αναγκαίου ηγέτη, του ανθρώπου-κράτους ο οποίος συνοψίζει σχεδόν όλες (ή τουλάχιστον τις πιο σπου-

δαίες) λειτουργικότητες του ακόμη μη υφιστάμενου θεσμού του μελλοντικού εθνικού κράτους. 
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Το ότι στην ιστορία της Ρουμανίας, φιλόξενη εστία ελληνισμού, πολλοί Έλληνες έπαιξαν σημαντικό ρόλο, 

αυτό έγινε locus communis. Φθάνει να αναφέρουμε εδώ τους 31 Έλληνες από το Φανάρι της Πόλης που επί 

110 χρόνια κατείχαν, ως ηγεμόνες των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών, την πιο υψηλή θέση της εξουσίας, συμ-

βάλλοντας ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό των κρατών αυτών. Πολύ σημαντικός ήταν και ο ρόλος των Ελ-

λήνων λογίων – αληθινός στρατός – η δραστηριότητα των οποίων κορυφώνεται την εποχή του Διαφωτι-

σμού, που γνωρίζει την πιο έντονη άνθιση στο έδαφος της σημερινής Ρουμανίας. Οι δυο Αυθεντικές Ακαδη-

μίες που λειτούργησαν πάνω από έναν αιώνα στο Βουκουρέστι και στο Ιάσιο ήταν αληθινά Πανεπιστήμια 

της Ανατολής, και το πρόγραμμα διδασκαλίας τους ήταν παρόμοιο με εκείνο των Πανεπιστημίων της Δύ-

σης. Η πλειονότητα καθηγητών τους είναι από τα πλέον λαμπρά ονόματα της ελληνικής λογιοσύνης. Πα-

ράλληλα, και άλλοι Έλληνες λόγιοι ευρήκαν στις Αυλές των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών, τιμές και αξιώμα-

τα. Η αναφορά μερικών μόνον ονομάτων είναι εύγλωττη. Ο Καισάριος Δαπόντες και ο Αθανάσιος Κομνη-

νός Υψηλάντης, που θα μας αφήσουν ανεκτίμητες πηγές για τα ιστορικά γεγονότα της εποχής τους, ο περί-

φημος Δημήτριος Καταρτζής, ο «Μαικήνας των λογίων της Βλαχίας», στον κύκλο του οποίου έδρασαν και 

αναδείχτηκαν πολλοί λόγιοι και συγγραφείς, ο Αθανάσιος Χριστόπουλος, πολύπλευρη προσωπικότητα, συ-

ντάκτης του πρώτου Συντάγματος της Βλαχίας είναι μόνον μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα που μπορεί 

να τα βρει κανείς γραμμένα στην ιστορία της σύγχρονης Ρουμανίας. 

Ειδική περίπτωση στην ιστορία του ελληνισμού της Ρουμανίας κατέχει ο Θεσσαλός Ρήγας Βελεστινλής 

(1757-1798). Έχοντας λάβει τη θέση γραμματικού στην Ηγεμονική Αυλή της πρωτεύουσας της Βλαχίας 

(χάρη στην γνωριμία του στην Κωνσταντινούπολη με την οικογένεια Υψηλάντη), μέλος του κύκλου του 

Δημήτρη Καταρτζή, μαθητής και ίσως και καθηγητής στην Ακαδημία του Βουκουρεστίου, ο Έλληνας λόγι-

ος και επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής έγινε μια από τις πιο δημοφιλείς ελληνικές προσωπικότητες στα 

Ρουμανικά Πριγκιπάτα. Στο Βουκουρέστι, όπου ο Ρήγας έζησε το μεγαλύτερο, το πιο καρποφόρο μέρος της 

ζωής του, στο Βουκουρέστι λοιπόν, όπου έγραψε τα περισσότερα έργα του, έργα που του έφεραν δικαίως 

τον τίτλο του ‘’διδασκάλου του Γένους’’, στην πόλη όπου απέκτησαν μορφή όλα τα μεγαλόψυχα ιδεώδη του 

(Ελευθερία-Ισοτιμία-Αδελφότης), ιδεώδη που έμειναν επίκαιρα και σήμερα (να αναφέρουμε εδώ μόνον τα 

Δίκαια του Ανθρώπου), η μνήμη του Ρήγα είναι πάντα ζωντανή. 

Ο Ρήγας βρήκε στη πρωτεύουσα της Βλαχίας φιλόξενη εστία για την δημιουργία του έργου και των επανα-

στατικών του σχεδίων. Τα βιβλία του κυκλοφορούσαν στην Βλαχία και Μολδαβία σε εκατοντάδες (αξιοζή-

λευτες για τον σημερινό εκδότη) αντίτυπα και οι συνδρομητές των εκδόσεών του ήταν ´Ελληνες που ζούσαν 
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στα Πριγκιπάτα, αλλά και πολλοί Ρουμάνοι. Μετά το τραγικό και ηρωικό θάνατό του, γεγονός που συγκίνη-

σε πολύ τους σύγχρονούς του παντού, το όνομα του Ρήγα έγινε φωτεινό σημείο αναφοράς. Οι Ρουμάνοι α-

γαπούσαν και εκτιμούσαν το έργο του. Το 1821, στους δρόμους του Βουκουρεστίου ´Ελληνες και Ρουμάνοι 

μαζί τραγουδούσαν τον Θούριό του. Το λογοτεχνικό του έργο και η επαναστατική του δράση αποτέλεσαν 

σταθερό σημείο έλξης και ενδιαφέροντος για τους Ρουμάνους ιστορικούς. 

Αν και πολλοί άλλοι Έλληνες της Ρουμανίας, πολιτικοί και λόγιοι, αποτελούν θέμα έρευνας και μελέτης σε 

πολλά ρουμανικά έργα, η προσωπικότητα του Έλληνα Εθνομάρτυρα όμως κατέχει τα πρωτεία στη ρουμανι-

κή ιστοριογραφία. Πολλοί ερευνητές, από τον Nicolae Iorga μέχρι τους εκπροσώπους νέων γενεών νεοελλη-

νιστών, έχουν αφιερώσει εντυπωσιακό αριθμό σελίδων σ’ αυτή τη μοναδική προσωπικότητα. 

Όποιος έχει την περιέργεια να ξεφυλλίσει τους τόμους της Ιστορικής Βιβλιογραφίας της Ρουμανίας θα διαπι-

στώσει πόσο συχνά θα συναντήσει το όνομα του Ρήγα σε διάφορα περιοδικά και σε βιβλία πολλών ειδών. 

Θα τον βρει οπωσδήποτε στα ιστορικά έργα του 19ου αιώνα, θα τον βρει στα βιβλία των σπουδαίων ιστορι-

κών A. D. Xenopol και Nicolae Iorga, ιδρυτές της ρουμανικής ιστοριογραφίας, θα τον βρει σε πολλές μελέ-

τες αφιερωμένες αποκλειστικά στον Μεγάλο Αγωνιστή, θα τον βρει στις ιστορίες της λογοτεχνίας, θα τον 

βρει σε διάφορα κείμενα όσες φορές γίνεται λόγος για την φαναριωτική εποχή, για τον Διαφωτισμό ή για 

τον ελληνισμό στα Ρουμανικά Πριγκιπάτα του 18ου αιώνα. 

Στις σελίδες αφιερωμένες στον Ρήγα από τους Ρουμάνους μελετητές του, ο προσεχτικός αναλυτής μπορεί να 

διαπιστώσει ότι η πορεία των ερευνών αυτών ταυτίζεται με τη πορεία της Ρουμανικής ιστορίας. Αυτό είναι 

το συμπέρασμα της καθηγήτριας Georgeta Filitti που έχει κάνει τις περισσότερες έρευνες πάνω στον Ρήγα, 

που έγιναν μέχρι τώρα στη Ρουμανία. Αν το 19ο αιώνα οι σελίδες αφιερωμένες στην Ρήγα που ανήκουν 

μάλλον στο είδος απομνημονευμάτων, δεν διακρίνονται για την ακρίβεια τους, σιγά-σιγά, με την αποκάλυψη 

πολλών εγγράφων και ντοκουμέντων εποχής, οι μελέτες πολλαπλασιάζονται και η ρουμανική βιβλιογραφία 

του Ρήγα αποτελεί λόγο υπερηφάνειας για την ρουμανική σχολή νεοελληνικών και ιστορικών σπουδών. Η 

πορεία του Ρήγα στην αντίληψη του ρουμανικού κόσμου των ειδικών αλλά και στη συνείδηση της ρουμανι-

κής κοινωνίας κινείται, κατά την εμπνευσμένη έκφραση της Georgeta Filitti, «μεταξύ θρύλου και πραγματι-

κότητας». 

Ένα μέρος των ρουμανικών μελετών για τον Ρήγα αποτελούν πολύτιμες συμβολές στη βιογραφία του Ρήγα 

(που περιλαμβάνει στοιχεία πάνω από τα οποία δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα πλήρη συμφωνία των ερευ-

νητών). Οι πιο σημαντικές σ’ αυτή την κατηγορία, είναι εκείνες που βασίζονται σε αναμφισβήτητα έγγραφα 

και ντοκουμέντα. Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι μελέτες του Nicolae Iorga (1871-1940). Ο σπουδαίος επιστή-

μονας, που έχει στον δυναμικό του περίπου 16. 000 τίτλους, τρέφει πολλή συμπάθεια για τον Ρήγα. Αξίζει 

να αναφερθεί εδώ μια φράση του Iorga, ενδεικτική για τα αισθήματά του – «να μιλήσουμε, μας λέει σ ‘ένα 

από τα οκτώ άρθρα που αφιέρωσε στον Ρήγα, όχι για έναν Ευρωπαίο, αλλά για έναν ανατολίτη που έγινε 

Ευρωπαίος, όχι για ένα Γάλλο ή Γερμανό, αλλά για έναν Έλληνα που μιλούσε και έγραφε γαλλικά και γερ-
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μανικά. Αυτός ο πρωτεργάτης του μοντερνισμού είναι μια διάσημη μορφή στην ιστορία της ελληνικής Ανα-

γέννησης. Δεν είναι άλλος παρά ο Ρήγας». Ο Nicolae Iorga είναι από τους πρώτους ερευνητές που βγάζουν 

στο φως έγγραφα που αφορούν την προσωπική ζωή του «εξευρωπαϊσμένου Ανατολίτη», όπως είναι το επει-

σόδιο με την διακόρευση μιας θεραπαινίδας, της Bălaşa, η οποία υπηρετούσε τη μητέρα του Ρήγα. Ο Ρήγας 

τιμωρήθηκε από το εκκλησιαστικό δικαστήριο με χρηματικό πρόστιμο 20 ταλήρων. Πολύτιμα είναι τα έγ-

γραφα που δημοσιεύει ο Nicolae Iorga για τη δίκη του Ρήγα με τον βαρώνο του Langenfeld.  

Αξιόπιστες μαρτυρίες για τη βιογραφία του Ρήγα μας φέρει το 1946 ο ιστορικός Emil Vîrtosu με την πολυ-

σέλιδη μελέτη του, Νέα για τον Ρήγα Βελεστινλή, ο πρόδρομος της ελληνικής ανεξαρτησίας. Τα έγγραφα από 

τον Ηγεμονικό Κώδικα που παρουσιάζει και σχολιάζει ο Vîrtosu, αφορούν τις δίκες που είχε ο Ρήγας για τα 

κτήματά του στο νομό Vlaşca. Το θέμα της περιουσίας του (ήταν άραγε ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής των τσι-

φλικιών Călăreţii και Vida) σ’ αυτή την περιοχή της νοτίου Βλαχίας (κοντά στο Βουκουρέστι) απαιτεί ακό-

μα προσεχτική αρχειακή έρευνα. Στο παράρτημα της μελέτης του Vîrtosu περιλαμβάνεται η πρώτη ρουμα-

νική μετάφραση του Θουρίου που έγινε το 1868. Η δεύτερη μετάφραση, πολύ πετυχημένη, έγινε το 1999 

από τον ποιητή Ion Brad (πρώην πρέσβυ της Ρουμανίας στην Ελλάδα). 

Ουσιαστική συμβολή στην έρευνα της βιογραφίας του Ρήγα φέρει ο Νέστωρ Καμαριανός (1909-1982) που 

αφιερώνει στον Ρήγα έξη βασικές μελέτες. Ο Καμαριανός εξετάζει λεπτομερειακά κάθε πτυχή της ζωής του 

Ρήγα και με τα επιχειρήματά του που βασίζονται σε αξιόπιστα έγγραφα, διευκρινίζει πολλά σκοτεινά στοι-

χεία που οφείλονται σε σημαντικό βαθμό στη βιογραφία του Χριστοφόρου Περραιβού. Κατά την γνώμη του 

Καμαριανού, ο Ρήγας έφθασε στο Βουκουρέστι το 1785. Αγωνιστής για την ελευθερία, ο Ρήγας δεν μπο-

ρούσε να είναι γραμματέας του φιλότουρκου ηγεμόνα Νικολάου Μαυρογένη. Παρά τις απόψεις άλλων ε-

ρευνητών που μιλάνε για την σταδιοδρομία του Ρήγα ως καθηγητή στην Ηγεμονική Ακαδημία, ο Καμαρια-

νός νομίζει ότι ο Ρήγας δεν μπορούσε να είναι παρά ένας απλός επιτηρητής σπουδών. Ο ίδιος απορρίπτει και 

την ιδέα της ίδρυσης από τον Ρήγα, στο Βουκουρέστι, της Φιλικής Εταιρείας. 

Άλλη κατηγορία ρουμανικών μελετών περιγράφει την ατμόσφαιρα της ρουμανικής κοινωνίας, στο πλαίσιο 

της οποίας ζούσε ο Ρήγας, οι σχέσεις του με τους Ρουμάνους και τους ξένους που βρίσκονταν στη πρωτεύ-

ουσα της Βλαχίας. Στην κατηγορία αυτή ιδιαίτερη θέση κατέχει η μελέτη του καθηγητή Adrei Pippidi (γ. 

1948) από το Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου, Traductions et conspirations sur l’agitation révolutionnaire 

dans les Principautés Roumaines vers 1800 (1999-2000). Στις σελίδες του Pippidi θα βρει κανείς τον πιο 

εύγλωττο πίνακα του φαναριωτικού κλίματος που χαρακτηρίζει το Βουκουρέστι στα τέλη του αιώνα του 

Διαφωτισμού, και των Φαναριωτών. Γύρω στον Ρήγα βρίσκονται ονόματα Ρουμάνων αρχόντων – μερικοί 

είναι πρώην μαθητές στην Ηγεμονική Ακαδημία, Έλληνες λόγιοι και καθηγητές (ο Λάμπρος Φωτειάδης, ο 

Πολυζώης Κοντός), αλλά και ξένοι. Το ίδιο κλίμα επαναστατικού αναβρασμού το περιγράφει ο Andrei 

Pippidi στην παλαιότερη (1975) μελέτη του Phanar, Phanariotes, Phanariotisme, καθώς και στο βιβλίο του 

Hommes et idées du Sud-Est européen à l’aube de l’âge moderne (1980). Το περιβάλλον στο οποίο τελειο-
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ποιείται η μορφή του επαναστάτη από το Βελεστίνο το ζωγραφίζει, στην μελέτη του, Έλληνες συνωμότες στα 

Πριγκιπάτα και ένας ευνοούμενος του Μαυρογένη – ο Τυρναβίτης, δημοσιευμένη το 1935, ο σπουδαίος ιστο-

ρικός και παλαιογράφος Alexandru Elian (1910-1998). Ο Elian θα περιγράψει, ύστερα από περ. τρεις δεκαε-

τίες, το1962, στην μελέτη του Sur la circulation manuscrite des écrits politiques de Rhigas en Moldavie, την 

επαναστατική ατμόσφαιρα της πρωτεύουσας της Μολδαβίας, όπου έργα όπως το Σύνταγμα του Ρήγα ήταν 

βασικές αναγνώσεις του Ρουμάνων και Ελλήνων εθελοντών που συγκροτούσαν το στρατιωτικό σώμα στην 

υπηρεσία των Ρώσων. Ιδιαίτερη διάδοση γνωρίζει στο Ιάσιο και η ελληνική Marseillaise, όπως θα μάθουμε 

από την μελέτη, Ένα άγνωστο χειρόγραφο και μια άγνωστη παραλλαγή της ελληνικής Μασσαλιώτιδας (1987), 

του ερευνητή με ελληνική ρίζα Νίκου Γαϊδατζή. 

Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται οι μελέτες αφιερωμένες στο πολύπλευρο έργο του Ρήγα Βελεστινλή. 

Πρόκειται ίσως για την πλέον ογκώδη κατηγορία. Ιδιαίτερη προσοχή έδωσαν οι Ρουμάνοι, πράγμα φυσικό, 

στα έργα του Ρήγα που αφορούν το ρουμανικό χώρο. Πολλή και έντονη συζήτηση γίνεται γύρω στις δύο 

χάρτες, Νέα χάρτα της Βλαχίας και Γενική χάρτα της Μολδαβίας, που ο Ρήγας τυπώνει στην Βιέννη το 1796-

1797. Κατά την γνώμη του Nicolae Iorga (Ένας χάρτης της Βλαχίας από το περ. 1780 και ένας γεωγράφος 

από τη Ντομπρουτζά, 1914), ο συντάκτης της χάρτας της Βλαχίας είναι, κατά πάσαν πιθανότητα, ο Ιώσηπος 

Μοισιόδαξ, ο Έλληνας λόγιος που γεννήθηκε στη πόλη Cernavodă, στη Ντομπρουτζά, περιοχή που βρισκό-

ταν εκείνη την εποχή στην κατοχή των Τούρκων. Το θέμα της χαρτογραφικής δραστηριότητας του Ρήγα την 

εξετάζει προσεχτικά και ο Νέστωρ Καμαριανός, ο οποίος προσφέρει πολύτιμες λεπτομέρειες για μεταγενέ-

στερες εκδόσεις των χάρτων του Ρήγα που αφορούν στον ρουμανικό χώρο, Μια άγνωστη έκδοση της Χάρτας 

της Μολδαβίας (1957) καθώς και για την κυκλοφορία τους, σε εκατοντάδες αντίτυπα, στα ρουμανικά μέρη. 

Ο ιστορικός είναι πεπεισμένος ότι εκείνη την εποχή υπήρχε ένα αληθινό δίκτυο διανομής. Άλλα θέματα που 

ελκύουν την προσοχή του Καμαριανού. είναι η μοίρα του Θουρίου (που κυκλοφορεί και σε χειρόγραφη 

μορφή), οι ρωσικές μεταφράσεις των πατριωτικών ασμάτων του (1939), η μετάφραση των Ολυμπίων του 

Metastasio από τον Ρήγα. Τα συμπεράσματά του καθώς και τα βιβλιογραφικά συμπληρώματα, Rhigas 

Velestinlis. Complétements et corrections concernant sa vie et son activité (1965), αποτελούν ανεκτίμητη, 

αξεπέραστη μέχρι σήμερα συμβολή του σπουδαίου Ελληνο-ρουμάνου νεοελληνιστή. 

Το έργο του Ρήγα είναι αντικείμενο και άλλων Ρουμάνων μελετητών. Τρεις ερευνητές από το Ινστιτούτο 

των Νοτιο-Ανατολικών Ευρωπαϊκών Σπουδών της Ρουμανικής Ακαδημίας, η σπουδαία νεοελληνίστρια 

Cornelia Papacostea-Danielopol, η Alexandra Anastasiu-Popa και ο Constantin Iordan εξετάζουν την μοίρα 

του έργου, Σχολείο των ντελικάτων εραστών (που γνώρισε δυο αλλεπάλληλες μεταφράσεις, το 1812-1815 

και το 1818) η πρώτη και το πολυσχολιασμένο Σύνταγμά του, η δεύτερη, το θέμα της πνευματικής κληρονο-

μιάς του Ρήγα στο βαλκανικό χώρο, ο τρίτος. Η καθηγήτρια και παλαιογράφος Olga Cicanci στο έργο της 

Rhigas Velestinlis et la vie socio-politique roumaine (1998) «προσπαθεί να εντάξει τον Ρήγα σ’ ένα ρεύμα, 

σε μια γενικότερη διάθεση, διότι τα διαβήματά του, δεν είναι μεμονωμένα» (Georgeta Filitti). 
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Η ρουμανική βιβλιογραφία του Ρήγα, που παρουσιάσαμε εδώ στις πιο γενικές γραμμές, είναι όμως πολύ πιο 

πλούσια, για τούτο έχουμε προσθέσει, σε ειδικό παράρτημα, μια επιλογή με τα πλέον σημαντικά έργα, όπου 

σχολιάζονται τα έργα του. Πέρα από τις έρευνες, τις αφιερωμένες στην προσωπικότητά του (21 μελέτες, από 

τις πιο σημαντικές, μπορεί να τις βρει κανείς στον τόμο, Οι Ρουμάνοι για τον Ρήγα. Ιστορικές αναφορές, που 

κυκλοφόρησε το 2007 στο Βουκουρέστι, πέρα από τις μεταφράσεις έργων του, Θούρειος, Σχολείο των ντελι-

κάτων εραστών, που έγιναν τον 19ο αιώνα, αξιοσημείωτες είναι και οι εκδόσεις που έγιναν στο Βουκουρέστι 

το 1998 και το 1999. H πρώτη περιλαμβάνει Ανέκδοτα έργα του Ρήγα, με την επιμέλεια και μετάφραση της 

ερευνήτριας Lia Brad Chisacof. Πρόκειται για Το σαγανάκι της τρέλας, κωμωδία σε δυο πράξεις, ο πρωτα-

γωνιστής της οποίας είναι ο ηγεμόνας Νικόλαος Μαυρογένης, και το δοκίμιο, Η δοκιμασμένη φιλία. Το δυ-

νατό επιχείρημα της εκδότριας είναι οι πολλές κυρίως υφολογικές ομοιότητες με το Σχολείο των ντελικάτων 

εραστών. Παρά τις αμφισβητήσεις, ιδιαίτερα εκ μέρους ορισμένων Ελλήνων ειδικών, της πατρότητας του 

Ρήγα ως συγγραφέως των δυο έργων, τα κείμενα αυτά μένουν όμως δείγματα της ελληνικής λογοτεχνίας που 

γραφόταν στα Ρουμανικά Πριγκιπάτα κατά το 18ο αιώνα. Η δεύτερη έκδοση, δίγλωσση, όπως και η πρώτη, 

που κυκλοφόρησε το 1999, περιλαμβάνει το σύνολο των Επαναστατικών του, δηλαδή, Επαναστατική Προ-

κήρυξη, Τα Δίκαια του Ανθρώπου, Το Σύνταγμα, Ο Θούριος. 

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από την σύντομη ανασκόπηση της ρουμανικής βιβλιογραφίας για τον 

Ρήγα – τον ανδριάντα του οποίου τον θαυμάζουν κάθε μέρα οι κάτοικοι της ρουμανικής πρωτεύουσας στην 

αυλή της περίφημης ελληνικής εκκλησίας που έχτισε ο Παναγής Χαροκόπος, ο επαναστάτης «συνεχίζει να 

προκαλεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, παραμένοντας ένα ευγενές δέλεαρ για όσους ασχο-

λούνται με την ιστορία του βαλκανικού χώρου, στο όριο μεταξύ του αιώνα των Φώτων και του αιώνα των 

Εθνικοτήτων» (Georgeta Filitti). 
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Από τον Ρήγα Βελεστινλή στην Φιλική Εταιρεία 
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ, Συγγραφέας, Εκδότης, Ελλάς 
Email: perardin@gmail.com 
 
 
Ο «τρίτος πόλος» του ελληνισμού, της Βιέννης-Βουκουρεστίου-Οδησσού[1], ο οποίος οραματίζεται μια 

παμβαλκανική πολιτεία, ταυτοχρόνως ελληνική και πολυεθνική, ανεξίθρησκη και ορθόδοξη, διαφωτιστική 

και «ρομαντική» στα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα ισχυροποιείται αδιάκοπα και θα σφραγίσει 

όλες τις επαναστατικές απόπειρες ενώ με τη Φιλική Εταιρεία θα φανεί –έστω προς στιγμήν– ότι 

ενσωμάτωσε και τους υπολοίπους πόλους¬ εξ άλλου η έδρα της Φιλικής Εταιρείας θα μεταφερθεί το 1818 

στο πολιτικό και εκκλησιαστικό κέντρο του ελληνισμού, την Κωνσταντινούπολη.  

Η ισχυροποίηση του εκφράζει την ίδια τη μετατόπιση του κέντρου βάρους του παροικιακού ελληνισμού, 

από τη δυτική προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Σύμφωνα με το πρώτο υπόμνημα του Καποδίστρια 

προς τον Τσάρο, γραμμένο στα 1811, στη Ρωσία ζούσαν ήδη 45.000 Έλληνες και στην Αυστροουγγαρία 

90.000, ενώ στις ηγεμονίες, σε άμεση επαφή με το ρωσικό χώρο, οι Έλληνες αριθμούνται σε δεκάδες 

χιλιάδες. Στην Βενετία, την Αγκώνα, το Λιβόρνο και τη Νεάπολη την ίδια εποχή ήταν 4.000, στην Ολλανδία 

100 και στη Γαλλία 50[2]. Ενώ μεταξύ 15ο και 17ο αιώνα αντίστροφα περισσότεροι ήταν οι εγκατεστημένοι 

στη Βενετία Έλληνες έμποροι και ασήμαντος ο αριθμός όσων βρίσκονται στη Ρωσία[3]. Αυτή η μετατόπιση 

προς τα Ανατολικά και σε μια κατεύθυνση περισσότερο «κεντρική», μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, θα 

αποτυπωθεί και στο εσωτερικό του ελλαδικού χώρου. Το επίκεντρο του εμπορίου και της εκπαίδευσης θα 

μετακινηθεί από τη Δυτική Ελλάδα προς την Ανατολική και προς τη Δυτική Μικρά Ασία (από τα Γιάννενα 

στη Χίο και τη Σμύρνη θα μπορούσαμε να πούμε εντελώς συμβατικά)[4]. Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης 

και της αυτονομίας του ελληνισμού πραγματοποιείται, μάλιστα, παρά την εξαιρετική επίδραση της γαλλικής 

παιδείας και γλώσσας μεταξύ των Φαναριωτών και σε όλο τον ελληνισμό των Ηγεμονιών και των 

Βαλκανίων[5].  

 

Ο Ρήγας, η Φιλική και οι μεγάλες δυνάμεις 

Η ωρίμανση αυτού του «κεντρικού» ή συνθετικού πόλου του ελληνισμού θα φανεί και στην διαφοροποίηση 

του Ρήγα και της Φιλικής έναντι των ξένων δυνάμεων, ακόμα και αν πρόκειται για τη Γαλλία ή τη Ρωσία. 

Έτσι ο Ρήγας σε αντίθεση με τον Κοραή που σε μια στιγμή έξαρσης επιθυμεί, Γάλλοι και Έλληνες να γίνουν 

ένα έθνος, «γραικογάλλοι» –παρά τις προσδοκίες του από τη Γαλλία και τον Ναπολέοντα– θα θεωρεί ατιμω-

τική την υποταγή στους ξένους:  
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Ὡς πότ΄ Ὀφφικιάλος, σὲ ξένους Βασιλεῖς. 

Ἔλα νὰ γένης στύλος, δικῆς σου τῆς φυλῆς. 

Κάλλιο γιὰ τὴν Πατρίδα, κανένας νὰ χαθῇ, 

Ἢ νὰ κρεμάσῃ φούντα, γιὰ ξένον στὸ σπαθί. 

(Θούριος, στ. 55-58). 

Ακόμα χαρακτηριστικότερα, ο πρώην υπασπιστής του Τσάρου και ηγέτης της «Φιλικής», ο θεωρούμενος ως 

«όργανο των Ρώσων» Αλέξανδρος Υψηλάντης, θα γράψει στις 8 Οκτωβρίου του 1820, απευθυνόμενος, 

μάλιστα στους «Ἀρχιερεῖς, Ἄρχοντες καὶ Προεστῶτες, προύχοντες τοῦ Γένους, ἁπανταχοῦ εἰς τὰς νήσους 

τοῦ Ἀρχιπελάγους διατρίβοντες» :  

Ἐξεύρω, ὅτι εἰς ὅλων τὰς καρδίας εἶναι ριζωμένη ἡ ματαία ἐκείνη πρόληψις, ὅτι ποτὲ μόνοι μας δὲν ἐμ-

ποροῦμεν νὰ ἐλευθερωθῶμεν, ἀλλὰ πρέπει νὰ προσμένωμεν ἀπὸ ξένους τὴν σωτηρίαν μας. Ἕκαστος 

νουνεχὴς ἐμπορεῖ νὰ γνωρίσῃ πόσον ψευδὴς εἶναι ἡ πρόληψις αὕτη, ἀρκεῖ μόνον νὰ βαθύνῃ εἰς τὰ πράγ-

ματα τῆς πατρίδος μας. Ρίψατε τὰ βλέμματά σας εἰς τὰς θάλασσας καὶ θέλετε τὰς ἰδεῖ κατασκεπασμένας 

ἀπὸ θαλασσοπόρους ὁμογενεῖς, ἑτοίμους νὰ ἀκολουθήσωσι τὸ παράδειγμα τῶν ἡρώων τῆς Σαλαμῖνος. 

Κοιτάξατε καὶ εἰς τὴν ξηρὰν καὶ ἁπανταχοῦ βλέπετε Λεωνίδας ὁδηγοῦντας φιλοπάτριδας Σπαρτιάτας. 

Κοιτάξατε τὴν ὁμόνοιαν ἥτις συνδέει τῶν ἡρώων τούτων τὰς ψυχάς. Κοιτάξατε τὴν προθυμίαν καὶ τὸν 

ζῆλον αὐτῶν. Παραβάλετε τὰς ἐξαισίους καὶ μεγάλας ταύτας ἀρετὰς μὲ τὴν χαυνότητα, ἀδυναμίαν καὶ ἐ-

σωτερικὴν ταραχὴν τοῦ ἐχθροῦ μας καὶ τότε ἂν ἐμπορῆτε εἴπατε, ὅτι ἀπὸ ἄλλους πρέπει νὰ προσμένω-

μεν τὴν σωτηρίαν μας. Ναί, ἀδελφοὶ ὁμογενεῖς. Ἔχετε πάντοτε πρὸ ὀφθαλμῶν, ὅτι ποτὲ ξένος δὲν βοηθεῖ 

ξένον χωρὶς μεγαλώτατα κέρδη. Τὸ αἷμα, τὸ ὁποῖον θέλουσι χύσει οἱ ξένοι δι’ ἡμᾶς, θέλομεν τὸ πληρώσει 

ἀκριβότατα¬ καὶ οὐαὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα, ὅταν συστηματικὴ δεσποτεία ἐνθρονισθῇ εἰς τὰ σπλάχνα της. Ὅταν 

ὅμως μόνοι μας ἀποσείσωμεν τὸν ζυγὸν τῆς τυραννίας, τότε τῆς Εὐρώπης ἡ πολιτικὴ θέλει βιάσει ὅλας 

τὰς ἰσχυρὰς δυνάμεις νὰ κλείσωσι μὲ ἡμᾶς συμμαχίας καὶ ἐπιμαχίας ἀδιαλύτους. Χαίρετε. 

Ἰσμαὴλ τὴν 8ην Ὀκτωβρίου 1820  Τὸ παρόν μου ἐσφραγίσθη καὶ ἐδόθη 

Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης[6] 

Το κείμενο αυτό του Αλεξάνδρου Υψηλάντη που απευθύνεται, λίγους μήνες πριν την έναρξη της 

Επανάστασης, στους προύχοντες και προεστούς των νησιών, που αρνούνταν να συνταχθούν αταλάντευτα 

μαζί της, ακριβώς γιατί δεν ήταν βέβαιοι για τη ρωσική βοήθεια, είναι παραδειγματικό από πολλές απόψεις. 

Ο Υψηλάντης αντί να αφήσει έστω υπονοούμενα για κάποια πιθανολογούμενη ρωσική παρέμβαση την 

απεύχεται! Και μάλιστα τονίζει πως «ποτὲ ξένος δὲν βοηθεῖ ξένον χωρὶς μεγαλώτατα κέρδη. Τὸ αἷμα, τὸ ὁ-

ποῖον θέλουσι χύσει οἱ ξένοι δι’ ἡμᾶς, θέλομεν τὸ πληρώσει ἀκριβότατα». Επί πλέον, και ίσως ακόμα ση-

μαντικότερο, παίρνει ανοικτά θέση ενάντια στον ρώσικο δεσποτισμό, και την πιθανότητα να εγκαθιδρύσει 
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μια νέα τυραννία στην Ελλάδα, «οὐαὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα, ὅταν συστηματικὴ δεσποτεία ἐνθρονισθῇ εἰς τὰ σπλά-

χνα της»! Και ολοκληρώνει αυτό το υπέροχο πολιτικό μανιφέστο περί ελευθερίας, με ένα μάθημα ρεαλισμού 

και αυτοπεποίθησης που ταιριάζει σε έθνη που πλέον έχουν αποκτήσει συνείδηση της δύναμής τους: «Ὅταν 

ὅμως μόνοι μας ἀποσείσωμεν τὸν ζυγὸν τῆς τυραννίας, τότε τῆς Εὐρώπης ἡ πολιτικὴ θέλει βιάσει ὅλας τὰς 

ἰσχυρὰς δυνάμεις νὰ κλείσωσι μὲ ἡμᾶς συμμαχίας καὶ ἐπιμαχίας ἀδιαλύτους».  

Οι Έλληνες μετά την εμπειρία των Ορλωφικών και τις απογοητεύσεις που τους προκάλεσε η στάση του 

Ναπολέοντα και της Γαλλίας, δεν θα αναζητούν πλέον την απελευθέρωση τους από τους ξένους, αλλά θα 

στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις – στην καλύτερη περίπτωση θα επιδιώκουν απλώς να εμπλέξουν τους 

ξένους στον ελληνικό αγώνα. Δηλαδή το σχήμα θα έχει αντιστραφεί, συγκριτικά με τα Ορλωφικά, και θα 

έχει προχωρήσει πέρα όχι μόνο από τον Κοραή, αλλά και από τον Ρήγα που προσπάθησε να εντάξει μια 

ελληνική επανάσταση στη συγκυρία της Ναπολεόντειας προέλασης προς τα Ανατολικά. Για τη «Φιλική 

Εταιρεία» και τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, το μόνο που μπορούν να προσδοκούν οι Έλληνες είναι πως η δική 

τους επανάσταση θα υποχρεώσει τις μεγάλες δυνάμεις να πάρουν θέση, όπως και πράγματι θα συμβεί. Και 

γι’ αυτό εξ άλλου δεν εισάκουσαν και όλους εκείνους που, όπως ο Κοραής, ο Καποδίστριας, ο Ιγνάτιος, ο 

Μαυροκορδάτος, ο Κούμας κ.ά. προσπαθούσαν να τους αποτρέψουν από το επαναστατικό διάβημα, με το 

επιχείρημα πως οι διεθνείς γεωπολιτικές συγκυρίες δεν ήταν καθόλου ευνοϊκές (Ιερά Συμμαχία, Μέττερνιχ, 

κ.λπ.). Ως αποφασιστικό κριτήριο θα θεωρήσουν μόνο την εσωτερική ωρίμανση των επαναστατικών 

συνθηκών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και προπαντός την επαναστατική βούληση και προετοιμασία των 

Ελλήνων.  

Το ιδιότυπο κράμα μιας δημοκρατικής ιδεολογίας, εμπνευσμένης ή τουλάχιστον συμπορευόμενης με τη 

γαλλική επανάσταση, και της ταυτόχρονης στήριξης στη Ρωσία, στο ξανθό γένος, και στην ορθόδοξη 

παράδοση, αντανακλά την ιδιαιτερότητα του ελληνικού διαφωτιστικού, δημοκρατικού και επαναστατικού 

κινήματος, ιδιαιτερότητα που αναδεικνύεται σε όλη τη νεώτερη ιστορία μας και θα εμφανιστεί σε όλη του 

την «μεγαλοπρέπεια» στη Σεπτεμβριανή Επανάσταση του 1843, στην οποία θα συμμετέχουν τόσο οι 

υποστηρικτές του ρωσικού όσο και του γαλλικού κόμματος. Ακόμα και ο Ιωάννης Καποδίστριας θα 

απολαμβάνει, τουλάχιστον στην πρώτη περίοδο της διακυβέρνησής του, την υποστήριξη τόσο του 

«ρωσικού», όσο και του «γαλλικού» κόμματος, του Κολοκοτρώνη και του Κωλέττη, ενώ θανάσιμοι 

αντίπαλοί του υπήρξαν οι Άγγλοι και το αγγλικό κόμμα. Η ίδια ιδεολογία εμπνέει και τον Αλέξανδρο 

Υψηλάντη, ο οποίος υπηρετούσε μεν το ρωσικό κράτος αλλά δεν επιθυμούσε την «δεσποτεία» του, και 

εμπνεόταν από το νέο πνεύμα που είχε σαλπίσει στην Ευρώπη η γαλλική επανάσταση, και ο «φωτισμός» 

τονίζει έτσι στο ίδιο κειμένου:  

Εἰς τὰς παρούσας κρισίμους περιστάσεις, ὅτε τὰ ἔθνη τῆς Εὐρώπης ἅπαντα ἀγωνίζονται ν’ ἀποκτήσωσι τὰ 

ἐθνικὰ αὐτῶν δικαιώματα καὶ νὰ περιορίσωσι τὴν δύναμιν τῶν τυράννων, ἤρχισε νὰ ἀνατέλλῃ καὶ τὸ λαμ-

πρότατον ἄστρον τῆς εὐδαιμονίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ταχεῖα καὶ εὐτυχὴς διάδοσις τῶν φώτων εἰς ὅλας τὰς κλά-
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σεις τοῦ Γένους μας διέλυσε τὸ σκοτεινὸν νέφος, τὸ ὁποῖον μέχρι τοῦδε κατεσκότιζε τὰ πνεύματα τῶν ὁμο-

γενῶν μας. Ὅλων οἱ ὀφθαλμοὶ ἠνεῴχθησαν καὶ τώρα πλέον παρασταίνεται ἔμπροσθεν αὐτῶν ἡ δουλεία μὲ 

τὰ μυσαρώτατα καὶ αἴσχιστα χρώματα. Τώρα ὅλοι κοινῶς, μικροὶ καὶ μεγάλοι, συναισθάνονται τὴν βαρεῖαν 

ἀτιμίαν τοῦ νὰ ὑποφέρωσιν εἰς τὸ ἑξῆς τὸν καταδυναστεύοντα ζυγόν τῆς τυραννίας. Τὰ ὑψηλὰ ἐκεῖνα αἰ-

σθήματα, τὰ ὁποῖα πάλαι ποτὲ ἀνύψωναν τοὺς προπάτοράς μας ὑπὲρ πάντα τὰ ἔθνη καὶ τοὺς ἀπεκατέσται-

ναν ἥρωας, ἐμφωλεύσουσι σήμερον καὶ εἰς τᾶς ψυχᾶς τῶν ὁμογενῶν μας. Ὅλων αἱ καρδίαι καταφλέγονται 

ἀπὸ τὸν πρὸς τὴν πατρίδα ἱερὸν ἔρωτα[7]. 

Ο Τάσος Βουρνάς διερευνώντας τα ιδεολογικά ρεύματα της «Φιλικής Εταιρείας», θα επισημάνει εξαιρετικά 

εύστοχα πως το «αστικοδημοκρατικό ρεύμα», το οποίο έχει της αφετηρία του «στο κήρυγμα και την 

ιδεολογία του Ρήγα και συνεχιζόταν στην πολιτική δραστηριότητα του Σκουφά», και του οποίου επιφανείς 

εκπρόσωποι υπήρξαν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, «ο Αναγνωστόπουλος, ο Παπαφλέσσας, ο 

Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς, ο Αναγνωσταράς, ο Ανδρούτσος», «ιδεολογικά κατάγεται από τη Γαλλική 

Επανάσταση, αλλά πολιτικά στηρίζεται στο ρούσικο κρατικό μηχανισμό, που τον χρησιμοποιεί επιδέξια»[8]. 

Βέβαια για όσους έζησαν, όπως ο Ρήγας, τον καταλυτικό αντίκτυπο της Μεγάλης Επανάστασης, η αναφορά 

στη Γαλλία και τον Ναπολέοντα –και η παράλληλη απομάκρυνση από τη Ρωσία– υπήρξε πολύ πιο έντονη, 

δεδομένου ότι ο Γάλλος Ύπατος εμφανιζόταν ως ο μεγάλος απελευθερωτής των ευρωπαϊκών λαών και α-

περγάζονταν σχέδια και για την απελευθέρωση των Ελλήνων από τον οθωμανικό ζυγό, ενώ αντίστροφα η 

ρώσικη πολιτική, –μπροστά στον κίνδυνο της Γαλλικής Επανάστασης και μετά την εκστρατεία του Ναπολέ-

οντα στην Αίγυπτο– θα μετακινηθεί πρόσκαιρα σε μια συμμαχία με την Τουρκία και την Αγγλία.  

Ο Ρήγας δεν πρόλαβε την εκ νέου αναστροφή των συμμαχιών που θα ακολουθήσει μετά τον ρωσοτουρκικό 

πόλεμο του 1806-12 και τη συμμαχία του Ναπολέοντα με την Τουρκία, η δε «Φιλική Εταιρία», που θα ολο-

κληρώσει το έργο του, εμπνέεται και αυτή από το επαναστατικό-δημοκρατικό πνεύμα της Επανάστασης του 

1789, αλλά αναζητεί τις συμμαχίες της με βάση τις γεωπολιτικές σταθερές του ελληνικού χώρου και την 

ταχύτατη μετακίνηση του επικέντρου του παροικιακού ελληνισμού προς τα Ανατολικά. Όχι μόνο η ίδρυση 

και η αρχική ανάπτυξη της «Φιλικής» θα πραγματοποιηθεί στην Οδησσό, αλλά και το υπόβαθρο της ενοποί-

ησης των βαλκανικών δυνάμεων και πολλαπλών και συχνά ανταγωνιστικών ταξικών δυνάμεων στα πλαίσια 

του ελληνισμού, θα παραμένει η αναφορά στη ρωσική αντίθεση προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η επι-

μονή να ανακηρυχθεί ο Καποδίστριας ηγέτης της Φιλικής και η τελική επιλογή του πρίγκιπα Υψηλάντη, που 

βρίσκονταν και οι δύο στην υπηρεσία της Ρωσικής διοίκησης, εντασσόταν στην αγωνιώδη προσπάθεια να 

μεταστραφεί η ρωσική πολιτική προς την ενεργό υποστήριξη του επαναστατικού εγχειρήματος.  

Οι Φαναριώτες και οι κοτζαμπάσηδες εξ άλλου θα συμμετάσχουν στην Επανάσταση σε μεγάλο βαθμό 

προσδοκώντας μια πιθανολογούμενη ρωσική υποστήριξη, παρ’ όσα έλεγε ο Υψηλάντης. Και είχαν βάσιμους 

λόγους να προσδοκούν κάτι τέτοιο, μια και η Ρωσία μέχρι τη μπολσεβίκικη επανάσταση υπήρξε διαχρονικά 

ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με δεκάδες πολέμων και συγκρούσεων επί αιώ-
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νες. Επί πλέον, ως «προστάτης» των Ορθόδοξων χριστιανικών πληθυσμών, ιδιαίτερα μετά τα Ορλωφικά και 

τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, μεταβάλλεται στον κυριότερο σύμμαχο των Ελλήνων στο εσωτερικό 

της Τουρκίας, και ενισχύει αποφασιστικά το ελληνικό εμπόριο και τη ναυτιλία, – εξ άλλου οι Ρώσοι έμποροι 

σπανίως αναδεικνύονται σε ανταγωνιστές των Ελλήνων, όπως συμβαίνει με τους δυτικούς, ενώ οι Έλληνες 

έμποροι μάλλον ενισχύουν την οικονομική παρουσία της Ρωσίας στην περιοχή. 

Τέλος είναι γεγονός πως οι πρόξενοι της Ρωσίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία Έλληνες, ήταν όλοι μυημένοι στη Φιλική Εταιρία... Ο γραμματέας του ρωσικού Προξενείου στο 

Ιάσιο και μετέπειτα το Βουκουρέστι, Γεώργιος Λεβέντης ήταν ήδη από το 1816 μέλος της Φιλικής, και ίσως 

ο πρώτος που θα συλλάβει την αντίληψη μιας παμβαλκανικής Φιλικής Εταιρείας,  και προς αυτό τον σκοπό 

είχε μυήσει στην Εταιρεία ήδη από το 1817 τον Σέρβο ηγέτη Καραγεώργη[9], ενώ μαζί με τον Ρώσο πρόξενο 

Πίνι θα διασώσουν τη μυστική αλληλογραφία της Φιλικής[10] ακόμα και ο Κεφαλλονίτης στην καταγωγή 

αρχηγός της μυστικής αστυνομίας της Πετρούπολης Γοργόλης θα παρέμβει το 1816 για να προστατέψει τον 

Χριστόφορο Περραιβό[11]. Ο ρώσος πρόξενος της Πάτρας και ταγματάρχης του ρωσικού στρατού Ιωάννης 

Βλασσόπουλος ήταν ενεργό μέλος της Φιλικής Εταιρείας ήδη από το 1819, ενώ έγινε και Πρόεδρος της Γε-

νικής Εφορείας της Εταιρείας[12]. Τέλος και στην Πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης θα κατηχηθεί ήδη από 

το 1818 ο αρχιγραμματέας της Γαβριήλ Κατακάζης, – ο πρώτος που αποπειράθηκε να προσηλυτίσει τον Α-

λέξανδρο Υψηλάντη στην Εταιρεία[13].  

Βέβαια το γεγονός ότι ο «τρίτος πόλος» του ελληνισμού, που υπήρξε και ο εμπνευστής της Επανάστασης, 

βιώνει έναν δραματικό διχασμό μεταξύ της γενικής ιδεολογικής του κατεύθυνσης και των γεωπολιτικών 

συμμαχιών του, θα προκαλέσει δυσυπέρβλητες αντιφάσεις. Ο τσάρος Αλέξανδρος Α΄ όχι μόνο δεν θα υπο-

στηρίξει την ελληνική επανάσταση, σε προφανή αντίθεση με τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Ρωσίας, αλλά 

θα αποπέμψει ουσιαστικά και τον Καποδίστρια, συντασσόμενος με την ανθελληνική πολιτική του Μέττερ-

νιχ. Αυτή η πολιτική εξηγείται από τον φόβο του τσαρισμού απέναντι σε κάθε επαναστατικό κίνημα, που 

απειλούσε την πολιτική της Ιεράς Συμμαχίας για αποτροπή οποιασδήποτε επαναστατικής απόπειρας στην 

Ευρώπη. Η εξέγερση του Συντάγματος Σεμενόφσκι, της αυτοκρατορικής φρουράς, το 1820 και οι αυξανό-

μενες υποψίες και πληροφορίες για τις επαναστατικές κινήσεις των «Δεκεμβριστών»[14], οδήγησαν σε καθο-

λική σκλήρυνση την πολιτική του Τσάρου. Σε επιστολή του, την 10η Μαρτίου 1821, χαρακτηρίζει την ελλη-

νική επανάσταση και την ελληνική εταιρία ως καθοδηγούμενη από «την Παρισινή κεντρική Επιτροπή» και 

την ελληνική επανάσταση ως μια ακόμα εστία «εναντίον των χριστιανικών αρχών που διακήρυξε η Ιερά 

Συμμαχία»[15]. Οι Φιλικοί μόνο στη σχέση τους με τους Δεκεμβριστές επαναστάτες θα επιτύχουν μια σύ-

μπτωση της ιδεολογικοπολιτικής κατεύθυνσης με την γεωστρατηγική και τις κρατικές συμμαχίες[16]. Οι Δε-

κεμβριστές ήταν ουσιαστικά μυημένοι στη Φιλική Εταιρία, και συμμερίζονταν ακόμα και το πολιτικό τους 

όραμα για μια ομοσπονδιακή δομή των Βαλκανίων υπό ελληνική ηγεσία[17]. Όμως οι Δεκεμβριστές θα ηττη-

θούν οριστικά το 1826 και οι Έλληνες θα έχουν ως μόνο συνομιλητή τον Τσάρο, με όλες τις συνέπειες που 

θα έχει αυτή η σχέση.  
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Ένα «πρόωρο»  εγχείρημα 

Είδαμε αναλυτικά την πολεμική του Πατριαρχείου –έστω και υπό την πίεση της Πύλης και των Ρώσων–  

εναντίον του Ρήγα, όπως και τους λιβέλους του Αθανάσιου Πάριου. Στην Κωνσταντινούπολη, τον «Ανατο-

λικό» πόλο του ελληνισμού, για ένα μεγάλο μέρος του Φαναρίου και το Πατριαρχείο, οι Έλληνες θα έπρεπε 

να συνεχίσουν την άνοδό τους μέσα στα πλαίσια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, δεδομένου ότι δεν υπήρ-

χαν πρόσφορες συνθήκες για οποιοδήποτε ευτυχές επαναστατικό εγχείρημα: τόσο στην Πατρική Διδασκαλία 

του 1798, με αφορμή το κίνημα του Ρήγα Φεραίου, όσο και όταν κηρύχθηκε η επανάσταση του ’21, το Πα-

τριαρχείο θα καταγγείλει κάθε βίαιη ενέργεια κατά της Οθωμανικής εξουσίας. Και όμως μεγάλο μέρος των 

Φαναριωτών αξιωματούχων, των ανωτέρων κληρικών, όπως και ο Πατριάρχης Γρηγόριος θα εξοντωθούν 

από τους Τούρκους, που τους θεώρησαν ηθικούς αυτουργούς της επανάστασης, διότι παρέμεναν… Έλληνες 

και ηγέτες των Ελλήνων, άσχετα με την εναντίωσή τους στην άμεση εκδήλωση της. Εν τέλει δε, πολλοί Φα-

ναριώτες (Μαυροκορδάτος, Νέγρης, κ.λπ) και κληρικοί θα συμμετάσχουν σε αυτή. 

Ωστόσο και από το μεγαλύτερο μέρος των επιφανών λογίων και διαφωτιστών υπήρξε μια παρόμοια, εφεκτι-

κή αν όχι και αρνητική στάση. Πράγματι πριν την έκρηξή του κινήματος του ’21 –και μάλιστα μέχρι το 

1819– ελάχιστοι ανάμεσα στους διανοουμένους και την «ηγεσία του γένους» το υποστήριζαν. Οι περισσό-

τεροι το θεωρούσαν άκαιρο και βεβιασμένο. Και μόνο ένα μικρό μέρος εμπόρων και ορισμένων διανοουμέ-

νων το υποστήριζαν αρχικώς. Οι υπόλοιποι συντάχθηκαν επιγενέστερα με το κίνημα (μετά το 1819 και την 

προσχώρηση του Αλέξανδρου Υψηλάντη), στην πλειοψηφία τους μετά την έκρηξη της επανάστασης. Όχι 

μόνον ο Κοραής, ο Καποδίστριας, ο Ιγνάτιος Ουγγροβλαχίας, αλλά και ο μετέπειτα Φιλικός Άνθιμος Γαζής, 

ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, κ.λπ. αποδοκίμαζαν το διάβημα της Φιλικής Εταιρείας. Ο Καποδίστριας 

υποστήριζε, όπως ο Κοραής ότι «πρέπει πρώτα να μορφώσωμεν Έλληνας και έπειτα να κάμωμεν Ελλά-

δα»[18], παρόλο που ο αδελφός του Βιάρος είχε ήδη γίνει μέλος της Φιλικής Εταιρείας.  

Ο «παρισινός πόλος» με κύριο εκπρόσωπο τον Κοραή, θεωρεί άκαιρη την επαναστατική απόπειρα του ’21, 

όσο και ο «Κωνσταντινουπολίτικος» των Φαναριωτών. Σύμφωνα με τον Κοραή ο ελληνισμός χρειαζόταν 

μια μακρά περίοδο εκπαιδεύσεως πριν απελευθερωθεί, άποψη που συνδεόταν με την υποχώρηση των επα-

ναστατικών κινημάτων και την ήττα του Ναπολέοντα σε μια Ευρώπη όπου κυριαρχεί η Ιερά Συμμαχία. 

«Χρειάζεται πεντήκοντα ἀκόμη ἐτῶν παιδείας τὸ γένος, διὰ νὰ ἔλθει εἰς κατάστασιν νὰ κατορθώσει τίποτε αὐ-

τοκινήτως καὶ αὐτουργῶς»[19]. Ο Κωνσταντίνος Κούμας που εξέφραζε τις απόψεις του Κοραή με τον πλέον 

πιστό τρόπο, ακόμα και μετά την επανάσταση θα συνεχίσει να παραμένει δύσπιστος, αν όχι αρνητικός, προς 

το επαναστατικό εγχείρημα. Ιδού πως θα περιγράψει το 1832, τις πρώτες απόπειρες της Φιλικής εταιρείας: 

Μιὰ ἑταιρεία, τῆς ὁποίας ἡ ἀρχή, μ' ὅλον ὅτι ἐπροσπάθησάν τινες να τὴν ἐρμηνεύσουν, μένει ἀκόμη αἴνιγ-

μα, ὀνομασθεῖσα ἑταιρεία τῶν φίλων ἤρχισε (δεν ἐξευρεῖ τις πότε) να ἐνεργὴ μυστικὼς τὴν ἐπανάστασιν. Ἑ-

ταῖροί τινες μετέβησαν εἰς Πετρούπολιν κατὰ τὸ 1818 ἔτος, καὶ ἀνέδειξαν ἀρχηγὸ τῆς ἀδελφότητος τῶν, καὶ 

ἐκτελεστὴν τοῦ σκοποῦ τῶν τὸν Ἀλέξανδρον Ὑψηλάντην, πρωτότοκον υἱὸν τοῦ εἰς τὴν Ῥωσίαν καταφυγόν-
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τος (σελ. 487) καὶ ἀποθᾳνόντος (1816) Ἡγεμόνος. Παρήτησεν οὗτος, τὴν Ῥωσικὴν ὑπουργίαν, καὶ ἤρχισε να ἐ-

νασχολήται εἰς τὴν ὡραίαν ἰδέαν, ὅτι μετ’ ὀλίγον θέλει γενῆ Σωτὴρ τοῦ Ἑλληνικοῦ γένους, καὶ ἀναγεννητὴς 

μεγάλου χριστιανικοῦ βασιλείου εἰς τὸν τόπον τοῦ Ὀθωμανικοὺ κράτους. Οἱ δὲ ἑταῖροι εἰς τοῦτο τὸ μεταξὺ 

ἐπλήθυναν τὴν ἀδελφότητα τῶν εἰς ὅλας τάς ἐπαρχίας τῆς Εὐρωπαϊκὴς Τουρκίας καὶ εἰς τάς νήσους. Εἰς 

Μολδαυίαν, Βλαχίαν, Κωνσταντινούπολιν, Σμύρνην, Πελοπόννησον, Ἑλλάδα, ἔτρεχαν μὲ διαφόρους προφά-

σεις ἀπόστολοι τοῦ κηρύγματος. Καθεὶς ἐξ αὐτῶν ἐμυσταγώγει ἀδελφούς, καὶ τοὺς ἔδιδε πληρεξουσιότητα 

να μυσταγωγῶσιν ἄλλους. 'Ἐπειδὴ ἡ χειροτονία ἀδελφοῦ ἐπληρόνετο τουλάχιστον μὲ ἓν φλωρίον, οἱ χειρο-

τονῆται ἐπιθυμοῦντες να συνάξωσι πολλὴν ποσότητα ἀργυρίου, τὴν ὁποίαν ἔλεγαν ὅτι στέλνουσιν εἰς κοινόν 

τι κιβώτιον, ἡ ἀδελφότης ὑπερεπληθύνθη πανταχοῦ ἕως τέλη τοῦ 1820 ἔτους. Δεν ἐσυνήργει ὀλίγον εἰς τοῦτο 

πολλῶν χειροτονητὼν ἡ ἰδιοτέλεια, καὶ ὁ τρόπος, μὲ τὸν ὁποῖον ἐπαρίσταναν τὴν ἄπταιστον πτῶσιν τοῦ 

Τουρκικοὺ θρόνου… Ταῦτα καὶ τοιαῦτα ἐσάλευαν τάς φρένας τῶν ἁπλουστέρων. 0ι πρόκριτοι τῶν μεγάλων 

πόλεων τῆς Τουρκίας, Χριστιανοὶ, ἤκουαν τὰ θρυλλούμενα ἔτρεμαν τὸν ἐπικείμενον κίνδυνον ἀλλὰ πῶς 

ἠδύναντο να ἀπαντήσωσι τοῦτον, ἐνῶ πᾶν μέσον ἀπαντήσεως τοὺς ἐφοβέριζεν ὄλεθρον;[20] 

Για τον Κούμα η Φιλική Εταιρεία ήταν μια μάλλον σκοτεινή κίνηση η οποία ενισχύθηκε εξ αιτίας της ιδιο-

τελείας των μελών της, τα δε κηρύγματά της «ἐ σάλευαν τὰ ς φρένας τῶν ἁ πλουστέρων». Όσο δε για τον 

Αλέξανδρο Υψηλάντη ήταν αφελής και μωροφιλόδοξος. Η στάση αυτή του Κούμα έναντι της Φιλικής Εται-

ρείας εκφράζει σε μεγάλο βαθμό την αντίθεση ενός μέρους των «κοραϊκών» προς κάθε άμεση επαναστατική 

κίνηση. Βέβαια άλλοι, όπως ο Άνθιμος Γαζής και ο Βενιαμίν ο Λέσβιος, έγιναν Φιλικοί ή όταν εξερράγη η 

επανάσταση συνετάχθησαν μαζί της, όπως με τόσο ζέση και ενθουσιασμό έκανε και ο ίδιος ο Κοραής, αλλά 

ορισμένοι όπως ο Κούμας δεν έπαυαν να εμμένουν στην αρχική τους αντίθεση. Και το γεγονός ότι αυτή η 

μάλλον αρνητική εντύπωση για τη «Φιλική», ακόμα και μετά την Επανάσταση, ήταν εξαιρετικά διαδεδομέ-

νη, αν όχι και κυρίαρχη μεταξύ των λογίων, συνάγεται από πολλαπλές μαρτυρίες και πηγές. Ο ιστορικός της 

επανάστασης Σπυρίδων Τρικούπης θα την περιγράψει ως εξής: «Ἡ ὕποπτος δὲ αὔτη καὶ ἐπικίνδυνος ἐταιρεία 

συνεχέετο ἐπιτηδείως ἐνώπιον πολλῶν μετὰ τῆς ἀνυπόπτου καὶ ἀκινδύνου τῶν Φιλομούσων…  Ἡ Ἑταιρία 

αὐτὴ καθ' ἐαυτὴν οὐδὲν εἶχεν ἀξιοσύστατον»[21]. 

Οικουμενισμός και ελληνικότητα  

Ο Βελεστινλής έζησε και αναπτύχθηκε πνευματικά στο πολυεθνικό σχήμα των Φαναριωτών, κατά την περί-

οδο της πνευματικής και εμπορικής κυριαρχίας των Ελλήνων στα Βαλκάνια. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία 

έχοντας ανασυγκροτήσει, τουλάχιστον γεωγραφικά, και κάποτε υπερκεράσει εδαφικά, τη Βυζαντινή Αυτο-

κρατορία, έμοιαζε να επαναφέρει στην επιφάνεια την χαμένη οικουμενικότητα του ελληνισμού. Διότι, όπως 

έχουμε δείξει αλλού[22] μετά τον 12ο αιώνα στα Βαλκάνια έχουν αρχίσει να συγκροτούνται, αν δεν έχουν ήδη 

συγκροτηθεί, οι νεώτερες εθνικές ταυτότητες, Βούλγαροι Σέρβοι, Έλληνες, Αρμένιοι, κ.λπ. Η τελευταία πε-

ρίοδος του Βυζαντίου είναι η πρώτη περίοδος ενός ελληνικού έθνους-κράτους. Γι’ αυτό και οι Βυζαντινοί 

των τελευταίων αιώνων της Αυτοκρατορίας διεκδικούν ανοικτά την ελληνική τους ταυτότητα.  
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Εν τούτοις η Οθωμανική κατάκτηση δημιούργησε εκ νέου οικουμενικές συνθήκες, συγκροτώντας μια πολυ-

εθνική αυτοκρατορία, όπου οι εθνότητες και τα έθνη που είχαν αρχίσει να συγκροτούνται αναμειγνύονται 

και πάλι. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, ιδιαίτερα για τους Ορθόδοξους χριστιανικούς πληθυσμούς, διαμορφώνο-

νται συνθήκες οιονεί «βυζαντινές». Οι Έλληνες κυριαρχούν στο Πατριαρχείο και την Ορθόδοξη εκκλησία, 

και συγκροτούν τον πυρήνα μιας βαλκανικής πνευματικής ηγεσίας, που πολύ σύντομα θα επεκταθεί και στη 

θύραθεν παιδεία. Αυτή η πρωτοκαθεδρία θα επιβεβαιωθεί και στο πεδίο της οικονομίας, κατά βάσιν του ε-

μπορίου, καθώς και της διοίκησης, με τον εκτεταμένο ρόλο που παίζουν οι Φαναριώτες στην Οθωμανική 

διοίκηση. Παράλληλα μοιάζει να υποχωρεί η εθνική συνείδηση των λοιπών βαλκανικών λαών, ιδιαίτερα των 

Βουλγάρων και των Ρουμάνων, τουλάχιστον μέχρι το δεύτερο ήμισυ του 18ου αιώνα, εξ αιτίας της θρησκευ-

τικής και της μορφωτικής/εκπαιδευτικής ηγεμονίας των Ελλήνων, δεδομένου ότι πλέον ο γραπτός λόγος 

παίζει αποφασιστικό ρόλο για τη συγκρότηση της νεωτερικής εθνικής συνείδησης[23].  

Ο ιστορικός Ντούσαν Πάντελιτς από τη σκοπιά ενός Σέρβου ιστορικού, που βλέπει να απουσιάζουν οι Σέρ-

βοι από το σχήμα του Ρήγα επισημαίνει κατά το 1930:  

Το κράτος αυτό, όπως το φαντάστηκε ο Ρήγας, πολύ λίγη ομοιότητα είχε προς μια Βαλκανική Ένωση¬ στην 

ουσία υπενθύμιζε περισσότερο την επανιδρυθείσα Ελληνική Αυτοκρατορία, όπως την είχε οραματιστεί στο 

«ελληνικό σχέδιο» της η τσαρίνα Αικατερίνη Β ,́ αλλά αρκετά βελτιωμένη ως προς τις δημοκρατικές 

διαδικασίες[24]. 

Ωστόσο ο Πάντελιτς βλέπει το ζήτημα υπό το φως της νέας πραγματικότητας που είχε δημιουργηθεί στα 

Βαλκάνια, αφού είχαν δημιουργηθεί τα εθνικά κράτη στην περιοχή, εκατόν-τριάντα χρόνια μετά το Ρήγα. 

Στο μεταξύ όμως ο βαλκανικός ελληνισμός είχε συρρικνωθεί δραματικά και το αίτημα ενός βαλκανικού 

πόλου είχε μετατεθεί πλέον σε συγκρότηση μιας ομοσπονδιακής δομής εθνικών κρατών και όχι μιας 

«βυζαντινού τύπου» κρατικής συγκρότησης. Γι’ αυτό, πλέον, οι οπαδοί και συνεχιστές του Ρήγα, ήδη μετά 

το τελευταίο τρίτο του 19ου αι., αναφέρονται σε μια «Βαλκανική Ομοσπονδία» ως εκπλήρωση του οράματός 

του.  

Δεν ίσχυε όμως το ίδιο στην εποχή του Ρήγα, όταν οι Έλληνες διαδραμάτιζαν κυρίαρχο και ενοποιητικό 

ρόλο στην περιοχή ενώ, –και κατ’ εξοχήν– η ελληνική γλώσσα αποτελούσε την lingua franca της παιδείας, 

του πολιτισμού και της διοίκησης. Όντως, στα τέλη του 18ου αιώνα έως και την δημιουργία του ελληνικού 

κράτους οι τάσεις προς την βαλκανική ενότητα, υπό ελληνική καθοδήγηση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην 

σημερινή Βουλγαρία την Αλβανία και τις Παραδουνάβιες ηγεμονίες – σε στενή συνεργασία με τους 

Σέρβους, ήταν ιδιαίτερα ισχυρές. Η Φιλική Εταιρεία όχι μόνο θα συμπεριλάβει στα μέλη της εκατοντάδες ή 

και χιλιάδες μη Έλληνες Βαλκάνιους, αλλά θα επιχειρήσει και μια πραγματική παμβαλκανική εξέγερση, με 

σημεία κλειδιά την Μολδοβλαχία και την Πελοπόννησο.  
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Οι κοινές κινητοποιήσεις των Βαλκανικών λαών εναντίον της Οθωμανικής κυριαρχίας αρχίζουν σχεδόν 

αμέσως μετά την οθωμανική κατάκτηση. Το γεγονός μάλιστα ότι όλοι οι υπόδουλοι χριστιανοί ορθόδοξοι 

υπάγονται στο Πατριαρχείο (διαδικασία που θα ολοκληρωθεί το 1767 με την υπαγωγή σε αυτό και των μέ-

χρι τότε τυπικά αυτοκέφαλων αρχιεπισκοπών Αχρίδας και Ιπεκίου) ενισχύει αυτή την αίσθηση της κοινής 

μοίρας[25]. Χαρακτηριστική και πρώϊμη φιγούρα του βαλκανικού επαναστατικού πνεύματος, και ενός υπό 

διαμόρφωση συγκρητισμού υπήρξε ο μητροπολίτης Τιρνόβου Βουλγαρίας, Διονύσιος Ράλλης Παλαιολόγος, 

απόγονος των Ράλληδων και των Παλαιολόγων και ανιψιός του Μιχαήλ Καντακουζηνού. Το 1596 σε συ-

νεργασία με τον Βούλγαρο Θεόδωρο Μπαλίνα ήρθαν σε συνεννόηση με τον ηγεμόνα της Τρανσυλβανίας 

Σιγισμούνδο Μπάτορυ και το 1597 με τον ηγεμόνα της Βλαχίας Μιχαήλ το Γενναίο για να οργανώσουν εξέ-

γερση των χριστιανών της Βουλγαρίας. Πράγματι το 1598 ο Μιχαήλ εισέβαλε στη Βουλγαρία και νίκησε 

στη Νικόπολη τους Τούρκους. Όταν τελικώς αποχώρησε από τη Βουλγαρία τον ακολούθησαν για το φόβο 

των αντιποίνων 40.000-60.000 Έλληνες, ανάμεσά τους και ο μητροπολίτης Διονύσιος, που συνέχισε τις 

προσπάθειες του για μια γενικευμένη εξέγερση των Βαλκανικών λαών μέχρι το θάνατό του το 1620 περίπου. 

Και όπως γράφει ο Στέφανος Παπαδόπουλος υπήρξε «ο πρώτος ίσως πραγματικός οραματιστής μιας παμ-

βαλκανικής εξέγερσης κατά των Τούρκων» [26]. 

Η ώσμωση μεταξύ Ελλήνων και των υπόλοιπων Βαλκανίων υπήρξε ιδιαίτερα προχωρημένη στην περί-

πτωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Μέχρι το 1835, που δημιουργήθηκε το πρώτο «ανώτερο» βουλ-

γαρικό σχολείο στο Γκαμπροβο, Έλληνες και Βούλγαροι μαθητές παρακολουθούσαν από κοινού μαθήματα 

σε ελληνικά σχολεία. Και παρόλο που ο πρώτος απόστολος της βουλγαρικής εθνικής ταυτότητας ο μοναχός 

του Αγίου Όρους, Παΐσιος (1722-1798) θα γράψει το 1762 και θα εκδώσει το 1797 τη «Σλαβοβουλγαρική 

Ιστορία», μέχρι και το πρώτο τέταρτο του 19ου αιώνα η ελληνική παιδεία θα κυριαρχεί μεταξύ των πεπαι-

δευμένων Βουλγάρων. Σύμφωνα δε με τον εθνικιστή Στέφανο Παναρετώφ το 1800 υπήρχαν στη Βουλγαρία 

μόλις 48 σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης[27]. Ο πρώτος που θα γράψει στη σύγχρονη βουλγαρική γλώσσα 

είναι ο επίσκοπος Σωφρόνιος το 1806[28]. Ο Μοσχοπολίτης πρωτόπαπας, ιεροκήρυκας και λόγιος Θεόδωρος 

Καβαλλιώτης θα εκδώσει το 1770 τρίγλωσσο «Λεξικόν Ελληνικό απλούν, και Βλαχικόν και αλβανικόν». Ο 

συμπατριώτης του Δανιήλ ο Μοσχοπολίτης, λόγιος και ιερέας, θα το συμπληρώσει με την Βουλγαρική και θα 

κυκλοφορήσει (Βενετία 1802), τετράγλωσσο λεξικό των «τεσσάρων κοινών διαλέκτων ήτοι της απλής Ρω-

μαϊκής, της εν Μοισία Βλαχικής, της Βουλγαρικής και της Αλβανικής». Στην εισαγωγή του καλεί όλους 

τους αλλόγλωσσους να γίνουν Έλληνες, για λόγους εμπορικούς και προς το συμφέρον των[29].  

Η Μοσχόπολη αποτελούσε το επίκεντρο του συγκρητισμού μεταξύ βλαχικής, ελληνικής και αλβανικής 

γλώσσας. 

Αλλά στη νεωτεριστική Μοσχόπολη φαίνεται πως παράλληλα με τη διδασκαλία της αρχαίας γλώσσας μελε-

τήθηκε και το πρόβλημα της νεοελληνικής, της δημοτικής, καθώς και της βλάχικης, της βουλγαρικής και της 
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αλβανικής… Οι πρώτες μάλιστα εργασίες για τον επιστημονικό καθορισμό και την εγγραμμάτιση της αλβα-

νικής και της βλάχικης γλώσσας έγιναν στη Μοσχόπολι[30].  

Στη Μοσχόπολη, την εποχή του Καβαλλιώτη, θα σπουδάσει και ο Θεόδωρος Χατζηφιλιππίδης («ο Ελμπασα-

νιώτης», ιερέας στο Ελμπασάν) ο οποίος θα μεταφράσει την Καινή Διαθήκη στα αλβανικά με ελληνικούς 

χαρακτήρες[31]. Εξαιτίας του ρόλου της Μοσχόπολης ως δυνητικού επικέντρου μιας ανερχόμενης βαλκανι-

κής συνείδησης και ως του χώρου όπου για πρώτη φορά θα γραφεί ένα αλβανικό λεξικό και θα γραφεί η αλ-

βανική γλώσσα, ορισμένοι σύγχρονοι Αλβανοί ερευνητές «διεκδικούν» την Μοσχόπολη ως Αλβανική και 

ως Αλβανό τον επιφανέστερο Μοσχοπολίτη λόγιο και φιλόσοφο, τον Θεόδωρο Καβαλλιώτη[32]. Άσχετα ό-

μως με τέτοιες ανιστόρητες λογικές φυλετικής καταγωγής (μια και η Μοσχόπολη δημιουργήθηκε από Κου-

τσόβλαχους, ενώ ως προς την συνείδηση οι Μοσχοπολίτες ήταν Έλληνες-ρωμιοί, και η Μοσχόπολη κατα-

στράφηκε από τις συμμορίες των Τουρκαλβανών) ο Καβαλλιώτης όχι μόνο έγραφε στα ελληνικά αλλά συ-

νέβαλε στην εισαγωγή του ελληνικού αλφαβήτου στην αλβανική γραφή[33]. Όπως και ο επιφανής διαφωτι-

στής Νικόλαος Πίκκολος που γεννήθηκε στο Τίρνοβο της Βουλγαρίας τον οποίο διεκδικούν και οι Βούλγα-

ροι[34], ο Καβαλλιώτης αποτελούσε μια μορφή που άσχετα από καταγωγή ενσάρκωνε τις τάσεις διαμόρφω-

σης μιας κοινής ταυτότητας με προεξάρχουσα την ελληνική συνιστώσα εξ’ αιτίας του ηγετικού ρόλου της 

εκκλησίας, της παιδείας και του ελληνικού εμπορίου.  

Στη Μολδοβλαχία η χρήση της ελληνικής γλώσσας ενισχύεται ήδη πολύ πριν την εγκατάσταση των Φανα-

ριωτών ηγεμόνων, από την εποχή που ο ηγεμόνας της Μολδαβίας Μπασίλε Λούπου (1632-1653) εισήγαγε τη 

χρήση των ελληνικών στην πριγκηπική εκκλησία, παράλληλα με τα σλαβονικά (συνήθεια που καταργήθηκε 

από τον Κωνσταντίνο Μαυροκορδάτο), ενώ προώθησε την χρησιμοποίηση Ελλήνων μοναχών ως διδασκά-

λων των παιδιών των βογιάρων. Ο Λούπου γνώριζε ο ίδιος τα ελληνικά καθώς και η κόρη του που απευθύν-

θηκε στον Τσάρο της Ρωσίας με επιστολή στα ελληνικά. Ανάλογη ήταν και η στάση του Ματθαίου Μπασα-

ράμπ (1632-1654) πρίγκηπα της Βλαχίας[35]. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μπρανκοβεάνου που υπήρξε ο τελευ-

ταίος και μακροβιότερος εγχώριος πρίγκηπας της Βλαχίας, (1689-1714) που εκτελέστηκε μαζί με τους τέσ-

σερις γιους του από τους Τούρκους επειδή συμμάχησε με τον Μεγάλο Πέτρο, γνώριζε τα ελληνικά και είχε 

Έλληνες δασκάλους για τα παιδιά του¬ ο πρωτότοκος γιος του, Κωνσταντίνος, μετέφρασε στα νεοελληνικά 

τους Παράλληλους Βίους του Πλουτάρχου, που εκδόθηκαν στο Βουκουρέστι το 1704[36]. Τέλος ένας από 

τους τελευταίους Ρουμάνους πρίγκηπες της Μολδαβίας, και ο σημαντικότερος Ρουμάνος διανοούμενος της 

εποχής του, ο Δημήτριος Καντεμίρ, που μετά την ήττα του στον πόλεμο με τους Τούρκους το 1711, κατέφυγε 

στη Ρωσία, μαθητής, του Μελέτιου, του μελλοντικού επισκόπου των Αθηνών έγραφε με μεγάλη ευχέρεια 

στα ελληνικά[37].  

Η περίφημη ελληνόφωνη Ακαδημία του Βουκουρεστίου ιδρύθηκε μάλλον από τον βοεβόδα Σερμπάν Καντα-

κουζηνό (1678-1688)[38] ενώ το 1776 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης πραγματοποίησε την αναδιοργάνωση όλων 

των σχολείων της Βλαχίας. Σύμφωνα με το διάταγμα του δημιουργούνταν σχολεία και στη ρουμανική και τη 
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σλαβονική γλώσσα ενώ θεσμοθετούνταν η ειδίκευση των καθηγητών της Ακαδημίας, που έπρεπε να φθά-

νουν τους εννέα σε αριθμό. Δύο για την ελληνική γραμματική, δύο για τα μαθηματικά, την γεωμετρία, την 

αστρονομία και … την ιστορία, ένας για τη φυσική, τη θεολογία, τα λατινικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά. Η 

φυσική έπρεπε να διδάσκεται στα ελληνικά και να έχει ως βάση τον Αριστοτέλη[39].  

Η εθνική συνείδηση των Ρουμάνων αρχίζει να αναπτύσσεται μετά τα τέλη του 18ου αιώνα και ιδιαίτερα κατά 

τον αρχόμενο 19ο, όταν ενισχύεται η εκπαίδευση στα Ρουμανικά, εγκαταλείποντας τα σλαβονικά και αντι-

καθιστώντας σταδιακώς τα ελληνικά. 

Στις αρχές του δεκάτου ενάτου αιώνα, η ανάπτυξη των πόλεων είχε ως φυσικό αποτέλεσμα την ενίσχυση 

του αστικού πληθυσμού. Ντόπιοι τεχνίτες και έμποροι έχουν γίνει σημαντικοί παράγοντες της κοινωνικής 

ζωής και αποδύονται σε έναν ενεργητικό αγώνα ενάντια στα φεουδαλικά στοιχεία.  

Αυτό που αναδεικνύεται τώρα στο προσκήνιο, δεν είναι πλέον όπως κατά το δέκατο όγδοο αιώνα, η ορθόδο-

ξη συνείδηση, σύμφωνα με την οποία η ελληνική γλώσσας και πολιτισμός θα έπρεπε να υποστηριχθούν ως 

εργαλεία για την άμυνα της ορθοδοξίας. Η αποδυνάμωση της ορθόδοξης συνείδησης και η ενίσχυση της ε-

θνικής συνείδησης όπως ήταν λογικό κλόνισε την Ελληνική επιρροή και ενδυνάμωσε το ρεύμα της ενίσχυ-

σης της ρουμανικής γλώσσας και πολιτισμού. Τα πρώτα σχέδια για ένα ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στη 

ρουμανική γλώσσα, που σκόπευαν να αντικαταστήσουν την εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα, χρονολο-

γούνται από το 1817[40]. 

Έτσι θα δημιουργηθεί η πρώτη ανώτερη ρουμανική σχολή του Γκεόργκι Λαζάρ η οποία θα μείνει η μοναδική 

ανώτερη σχολή μετά την επανάσταση του ’21 και το κλείσιμο της ελληνικής σχολής από τους Τούρκους. 

Παρ’ όλα αυτά ακόμα και το 1831 στο πρόγραμμα των ρουμανικών σχολείων θα συμπεριλαμβάνονται όχι 

μόνο τα αρχαία αλλά και τα νέα ελληνικά[41].  

Η προφανής λοιπόν οικονομική, πολιτική, και κυρίως πνευματική υπεροχή του ελληνικού στοιχείου ιδιαίτε-

ρα στα Ανατολικά Βαλκάνια, Μολδοβλαχία, Βουλγαρία, Μαύρη Θάλασσα, παράλληλα με τους συμπαγείς 

ελληνικούς πληθυσμούς της Ανατολικής Θράκης και της Κωνσταντινούπολης, αποτελούσε τη βάση του οι-

κουμενισμού και του βαλκανικού οράματος τόσο του Ρήγα, όσο και της «Φιλικής Εταιρείας» στη συνέχεια, 

που στην πραγματικότητα προσπάθησε να κάνει πράξη το όραμα του Ρήγα.  

Δεδομένης λοιπόν της παρουσίας εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων στην Αυστροουγγαρία, τα Βαλκάνια και 

τη Μαύρη Θάλασσα, μέχρι τη Νότια Ρωσία, οι Έλληνες επιθυμούσαν τη διατήρηση της γεωπολιτικής ενότη-

τας αυτού του χώρου. Είτε υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία, –οι πλέον τουρκόφρονες Φαναριώτες, κλη-

ρικοί και λόγιοι–, είτε ως αυτόνομη περιοχή υπό την σκέπη της Ρωσίας, –όπως ο Κωνσταντίνος Υψηλάντης 

ή ορισμένοι Πατριάρχες και κληρικοί όπως ο Ιγνάτιος Ουγγροβλαχίας– είτε στην επαναστατική εκδοχή του 

Ρήγα ή της Φιλικής ως μια νέα ελληνική δημοκρατία, η οποία όμως θα προσέφερε ισονομία και δημοκρατικά 

δικαιώματα σε όλους τους πολίτες της, είτε σιγά-σιγά, από την περίοδο της Φιλικής και μετά, ως «Βαλκανι-
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κή Ομοσπονδία»[42].   

Διακρίνουμε λοιπόν δύο επάλληλα στοιχεία στην πολιτική σκέψη και την πνευματική συγκρότηση του Ρήγα. 

Το ένα είναι το γεγονός της ήδη συγκροτημένης, από αιώνες, νεώτερης ελληνικής εθνικής ταυτότητας, που 

τον οδηγεί να θεωρεί ως επίκεντρο των επαναστατικών του αποπειρών και ως φορείς της εξέγερσης κατ’ 

εξοχήν τους Μανιάτες, τους Σουλιώτες, την Πελοπόννησο, και εκεί θέλει να στείλει τα κιβώτια με τα βιβλία 

που έχει τυπώσει, δηλαδή στο εθνικό κέντρο του νέου ελληνισμού, και από την άλλη το πιο πρόσφατο 

στρώμα της νέας οικουμενικότητας που είχε προσφέρει στον ελληνισμό η οθωμανική πραγματικότητα. 

Αυτά τα δύο στοιχεία, εξ ίσου υπαρκτά, θα θελήσει να συναρθρώσει σε ένα ενιαίο πρόγραμμα, και θα επι-

χειρήσει να βάλει σε κίνηση με τη βοήθεια κάποιου εξωγενούς από μηχανής Θεού. Ο Ναπολέοντας και η 

Γαλλική επανάσταση θα του προσφέρουν αυτό το ελλείπον υπομόχλιο, για ένα τόσο μεγαλεπήβολο σχέδιο, 

κατά τον ίδιο τρόπο που εικοσιπέντε χρόνια αργότερα οι ρωσικές δυνάμεις θα προσφέρουν τον ίδιο φαντα-

στικό μοχλό στη Φιλική εταιρεία και την Επανάσταση του ’21.  

Εξάλλου η συμμετοχή των Βαλκανίων –ιδιαίτερα των Ρουμάνων και των Βουλγάρων– στην Επανάσταση 

ήταν πραγματική και ουσιώδης. Και αν γνωρίζουμε τον Βλαδιμηρέσκου και τον στρατό των Ρουμάνων αγρο-

τών στη Ρουμανία, ξέρουμε λιγότερα για τη συμμετοχή των Βουλγάρων στη Φιλική Εταιρία, στην εξέγερση 

στη Μολδοβλαχία, αλλά ακόμα και στην επανάσταση της Νοτίου Ελλάδας. Ένας από τους επιφανέστερους 

Φιλικούς, ο Αθανάσιος Βογορίδης ήταν βουλγαρικής καταγωγής (το πατρικό του όνομα ήταν Νάτσκο Στο-

γιάν Μπογκόρωφ), και όπως αναφέρει ο Κ. Λεβίδης στην εφημερίδα Ελπίς, της 21ης Ιουνίου 1860 κατήχησε 

και τον ίδιο και πολλούς άλλους, ενώ συμμετείχε με τον Φαρμακίδη και τον Κοκκινάκη στην έκδοση του 

Λογίου Ερμού[43]. Άλλο επιφανές στέλεχος της Φιλικής, ήταν και ο Δημήτρης Βατικιώτης, αρχηγός της λε-

γεώνος των ένοπλων Βουλγάρων του ρωσικού στρατού (η οποία αριθμούσε χιλιάδες μαχητων) [44], στο Το-

μάροβο της Βεσσαραβίας, ο οποίος κατηχήθηκε ήδη το 1817 και είχε κατηχήσει πολλούς αξιωματικούς του 

σώματος. Ο Βατικιώτης παρόλο που ήταν ελληνικής καταγωγής ήταν ο αναγνωρισμένος «Aρχηγός όλων 

των Βουλγάρων» και ο πρόωρος θάνατός του, το 1819, αποτέλεσε βαρύ πλήγμα για τα επιγενέστερα σχέδια 

μιας παμβαλκανικής εξέγερσης[45]. Στο Τίρνοβο, επικεφαλής της Εταιρίας ήταν ο μητροπολίτης Ιωαννίκιος, 

ο οποίος εκτελέστηκε από τους Τούρκους το 1821 με την έναρξη της επανάστασης[46]. 

Ίσως πιο χαρακτηριστική είναι η συμμετοχή εκατοντάδων Βουλγάρων αγωνιστών στα επαναστατικά γεγο-

νότα της νότιας Ελλάδας. Σύμφωνα με τον Νικολάι Τοντόρωφ: 

Τα ντοκουμέντα πού υπάρχουν συνηγορούν σημαντικά για το μεγάλο αριθμό ανώτερων και ανώτατων στρα-

τιωτικών, Βουλγάρων, πού θυσίασαν τη ζωή τους στο βωμό της ελληνικής ελευθερίας. Ακόμη και μια φευ-

γαλέα ματιά θα μας πείσει γι’ αυτό. Μπορούμε να αναφέρουμε τα ονόματα των στρατηγών Χατζή Χρήστου, 

διοικητή του ιππικού και Αγγέλου Γάτζου, του Καραγεώργη Βούλγαρη, του Χατζή Στέφανου Βούλγαρη 

(από την Κωνσταντινούπολη), του Γιάνκου Βούλγαρη (από τη Φιλιππούπολη), του χιλίαρχου Αθανάσιου 
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Βούλγαρη από το Μαλέσεβο, του Αγγέλου Σοφιανού, του Δανιήλ Βούλγαρη, του Ηλία Βούλγαρη, του Πέ-

τρου Βούλγαρη (πού σκοτώθηκε το 1825), του Χατζή Στάικου Βούλγαρη, των εκατόνταρχων Αθανασίου 

Ντεμιρή, Χατζή Ιωάννου από τη Στρούμιτσα, Χρήστου Μπαϊρακτάρη, πολλών διμοιριτών και υπαξιωματι-

κών[47]. 

Για τον παμβαλκανικό χαρακτήρα του κινήματος της Μολδοβλαχίας συνηγορούν και οι εθνικότητα των 

συμμετασχόντων σε αυτό, όπως συνάγεται από τον κατάλογο των διαφυγόντων Φιλικών στη Ρωσία μετά 

την ήττα της επανάστασης. Από το σύνολο των αναφερόμενων ως δυνάμεων των επαναστατικών στρατευ-

μάτων του Υψηλάντη, 7.000 ανδρών περίπου[48], καταγράφηκαν ως φυγάδες 1.000. Από αυτούς αναφέρο-

νται ως Έλληνες 503, Μολδαβοί 199, Βλάχοι 9, Βούλγαροι 132, Σέρβοι 72, Ρώσοι 16, Ουκρανοί 15, Αλβα-

νοί 7, Τσιγγάνοι 6, Ούγγροι 4, Πολωνοί 4, Δαλματοί 4, Βόσνιοι 2, Μαυροβούνιοι 2, Γάλλοι 3, Ιταλοί 3, 

κλπ.[49] 

Ωστόσο η επανάσταση στη Μολδοβλαχία θα αποτύχει και θα καταδειχθούν εν τοις πράγμασι τα όρια αυτού 

νέου «ελληνικού» βαλκανικού οικουμενισμού. Οι δυνάμεις του ελληνισμού της Μολδοβλαχίας ήταν ικανές 

να προκαλέσουν το ξέσπασμα μιας επανάστασης που αφορούσε κυρίως τον ελληνικό πληθυσμό και μικρό 

μέρος του ρουμανικού και του βουλγαρικού, αλλά δεν είχαν τη δύναμη να στηρίξουν μια μακρόχρονη και 

νικηφόρα σύγκρουση, όπως θα γίνει στην Πελοπόννησο, τη Ρούμελη και τα νησιά. Ακριβώς διότι ο ελληνι-

σμός ήταν μειοψηφία και μόνο μια κοινή επανάσταση με τους Ρουμάνους θα είχε δυνατότητες επιτυχίας. 

Όμως ο ρουμανικός λαός δεν είχε φθάσει στο σημείο της επαναστατικής έκρηξης. Η Φιλική Εταιρεία ήταν 

μια κατ’ εξοχήν ελληνική συνωμοτική εταιρεία, έστω και εάν τους τελευταίους μήνες πριν την έκρηξη της 

επανάστασης έγιναν μέλη της και αρκετοί άλλοι Βαλκάνιοι και Ρουμάνοι όπως ο Βλαδιμηρέσκου[50], ενώ 

όλοι οι σύντροφοι του Ρήγα που τον ακολούθησαν στο μαρτύριο ήταν Έλληνες. Το εγχείρημα της Φιλικής, η 

επανάσταση στη Μολδοβλαχία, είχε ως μοναδική προϋπόθεση για την ευόδωσή της, την επέμβαση των ρω-

σικών στρατευμάτων, την οποία προσπάθησε ανεπιτυχώς να προκαλέσει[51]. Κατά τον ίδιο τρόπο και η ευό-

δωση του αντίστοιχου εγχειρήματος του Ρήγα είχε ως προϋπόθεση τη γαλλική επέμβαση στην Ανατολή.  

Όμως, όχι μόνον ο Βοναπάρτης δεν διέλυσε την Οθωμανική αυτοκρατορία, όπως ήλπιζε ο Ρήγας και ο 

Κοραής, αλλά αντίθετα πολύ σύντομα η Γαλλία επανήλθε στην παραδοσιακή φιλοτουρκική πολιτική των 

Βουρβώνων. Και η ειρωνεία της ιστορίας, με τραγικές συνέπειες για τη μοίρα του ελληνισμού, είναι πως 

αυτό που αποτελούσε την επαναστατική προσδοκία του Ρήγα, θα αποτελέσει το υπόβαθρο για την κατάρ-

ρευση της ανάλογης απόπειρας της Φιλικής Εταιρείας, μόλις 25 χρόνια μετά! Διότι η ανάδυση της επανα-

στατικής Γαλλίας στο προσκήνιο των Ευρωπαϊκών πραγμάτων μέχρι το 1815 θα αποτελέσει τη βάση για τη 

σύμπηξη της Ιεράς Συμμαχίας και την επικράτηση της «γραμμής Μέττερνιχ» στο ζήτημα της «ακεραιότη-

τας» της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και όμως ο Ρήγας που είχε προαναγγείλει από 1790 την έκδοση του 

Πνεύματος των νόμων του Μοντεσκιέ, το οποίο είχε μεταφράσει, πρέπει να γνώριζε όχι μόνο το «ανθελλη-

νικό παραλήρημα» του μεγάλου Γάλλου στοχαστή είτε από το πρωτότυπο είτε από την ελληνική μετάφραση 
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του Γεωργίου Εμμανουήλ που ήδη κυκλοφορούσε[52], αλλά και τις θέσεις του υπέρ της ακεραιότητας της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας:  

Η τουρκική αυτοκρατορία βρίσκεται σήμερα σε ανάλογο βαθμό αδυναμίας με αυτόν στον οποίον βρίσκο-

νταν οι Έλληνες. Αλλά θα επιβιώσει για πολύ καιρό. Γιατί οποιοσδήποτε ηγεμόνας θέσει σε κίνδυνο αυτή 

την αυτοκρατορία, συνεχίζοντας τις κατακτήσεις του, οι τρεις εμπορικές δυνάμεις της Ευρώπης, γνωρίζουν 

πολύ καλά τα συμφέροντά τους και θα αναλάβουν αμέσως την υπεράσπισή της. [Έτσι, τα σχέδια κατά του 

Τούρκου, όπως αυτά που μπήκαν σε εφαρμογή από τον Πάπα Λέοντα Χ΄, σύμφωνα με τα οποία ο Αυτοκρά-

τορας θα εξεστράτευε μέσω της Βοσνίας στην Κωνσταντινούπολη, ο βασιλιάς της Γαλλίας, μέσω της Αλβα-

νίας και της Ελλάδας, και άλλοι ηγεμόνες θα ξεκινούσαν από τα λιμάνια τους, αυτά τα σχέδια το επαναλαμ-

βάνω δεν ήταν σοβαρά, ή έγιναν από ανθρώπους που δεν έβλεπαν το συμφέρον της Ευρώπης.][53] 

Ο διαφωτιστής Μοντεσκιέ, ο ιδεολογικός πρόδρομος της Γαλλικής Επανάστασης, σε ανύποπτο χρόνο δια-

τυπώνει το δόγμα της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αγνοώντας την καταπιεστική φύση 

του καθεστώτος της, επί τη βάσει των κρατικών γαλλικών συμφερόντων, δόγμα που που θα κατευθύνει τη 

γαλλική πολιτική από την εποχή του Φραγκίσκου Α΄ (François I, 1494-1547), ο οποίος συμμάχησε με τον 

Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή, έως τον… Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Και είδαμε αναλυτικά την ειλικρινή και 

διεισδυτική αποτίμηση της δυτικής –και γαλλικής– πολιτικής από τον Γάλλο διπλωμάτη Ωγκύστ ντε Ζασώ. 

Οι καθεστωτικές αλλαγές και οι επαναστάσεις στη Γαλλία ελάχιστα θα επηρεάσουν αυτή τη σταθερά της 

γαλλικής εξωτερικής πολιτικής. Ίσως ο Ρήγας έλπιζε πως η μεγάλη γαλλική επανάσταση θα ανέτρεπε αυτές 

τις γεωπολιτικές σταθερές. 

Εν τέλει λοιπόν, ο «μεγάλος ασθενής», τον οποίο Ρωσία και Αυστρία προετοιμάζονταν να διαμελίσουν, θα 

διασωθεί εξ αιτίας μιας επανάστασης που κήρυττε ακριβώς τις αντίθετες αξίες από εκείνες που χαρακτήρι-

ζαν το Οθωμανικό οικοδόμημα[54]! 

Το όραμα μιας βαλκανικής υπερεθνικής επανάστασης, έστω και με υπεροχή του ελληνικού στοιχείου, θα 

αποδειχθεί ουτοπικό. Και όχι μόνον ή απλώς, όπως γράφαμε παλαιότερα, διότι «εισήχθη στην περιοχή μας» 

από την δυτική Ευρώπη η εθνοκρατική λογική, η οποία και εν τέλει κυριάρχησε, αλλά διότι η «οικουμενική» 

φάση της Οθωμανικής κυριαρχίας δεν μπόρεσε εν τέλει να αναστρέψει ολοκληρωτικά μηχανισμούς εθνικής 

διαμόρφωσης και εθνικής διαφοροποίησης των βαλκανικών εθνών, που είχαν εγκαινιαστεί πολλούς αιώνες 

πριν, ίσως και πριν από εκείνες της δυτικής Ευρώπης. Και οι νεώτεροι Έλληνες δεν διέθεταν την αφομοιω-

τική ικανότητα να συγκροτήσουν ένα διευρυμένο ελληνικό έθνος, το οποίο θα περιελάμβανε και ένα μέρος 

των λοιπών Βαλκανίων, ευρισκόμενοι οι ίδιοι κάτω από την Οθωμανική κατοχή. Εξ άλλου η ίδια η γεωγρα-

φία των Βαλκανίων δεν ευνοούσε κάτι τέτοιο, γι’ αυτό και ήδη από την ύστερη Βυζαντινή εποχή θα αρχίσει 

ο διαμελισμός των Βαλκανίων.  

Οι Έλληνες έμποροι, οι Φαναριώτες, οι λόγιοι στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη δεν είχαν ρίζες στην 
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εγχώρια παραγωγή –γενικότερα οι Έλληνες δεν διέθεταν πληθυσμούς ριζωμένους στην αγροτική και τη βιο-

τεχνική παραγωγή– και όπου δοκίμασαν να αποκτήσουν όπως στη Μοσχόπολη, εξοντώθηκαν από το οθω-

μανικό σύστημα. Οι Έλληνες της βαλκανικής διασποράς κινούνταν στην επιφάνεια των ανταλλαγών, της 

διοίκησης, της εκπαίδευσης. Και μια μακρόχρονη επανάσταση μπορούσε να διεξαχθεί μόνο με τη συμμετο-

χή, την επιμονή, τις θυσίες των λαϊκών μαζών, της αγροτιάς πριν απ’ όλους, γι’ αυτό και η Ελληνική επανά-

σταση θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος στη Νότια Ελλάδα και τα νησιά.  

 

Οι «καρβουνοσακούλες» 

Όπως τονίσαμε στην εισαγωγή της μελέτης μας ανάλογα με την εποχή, την ιδεολογική και πολιτική συγκυ-

ρία, φωτίζονται διαφορετικές πλευρές ενός έργου, που παρά την πολύ σύντομη ενεργή εκδοτική και πολιτι-

κή δραστηριότητα του Βελεστινλή (από το 1790-91 έως το 1798), πρόλαβε κι’ όλας να είναι πολύπλευρο και 

συνθετικό: εκδότης, διαφωτιστής, συγγραφέας, συνωμότης, επαναστάτης και μάρτυρας. Κατά τη διάρκεια 

της Επανάστασης ο Ρήγας, και απολύτως φυσιολογικά, ήταν σχεδόν αποκλειστικά ο πρόδρομος, ο μάρτυρας 

της εθνικής ιδέας, ο συγγραφέας του Ύμνου Πατριωτικού, του Τι καρτερείτε και προπαντός του Θούριου που 

βρισκόταν στα χείλη όλων των Ελλήνων. Κατά ένα μεγάλο μέρος του δεύτερου ημίσεως του 19ου αιώνα, 

πριν αρχίσει η διαμάχη για το Μακεδονικό, θα γίνει ο απόστολος και ο πρόδρομος της Βαλκανικής ιδέας, 

της «Βαλκανικής Ομοσπονδίας», που θα συνεγείρει τον Παναγιώτη Πανά, τον Ανδρέα Ρηγόπουλο και τό-

σους άλλους δημοκράτες και επαναστάτες. Το ίδιο θα συμβεί και πάλι στο Μεσοπόλεμο, χωρίς όμως ποτέ 

να χάσει την ταυτόχρονη ιδιότητα του Έλληνα πρωτομάρτυρα της Επανάστασης[55]. Ακριβώς γι’ αυτό ο 

Κορδάτος, στη «μακεδονική» φάση του ΚΚΕ[56], θα τον ανακηρύξει, όπως δείξαμε, «πρόδρομο του ελληνι-

κού ιμπεριαλισμού στα Βαλκάνια», διότι ο Ρήγας όντως έβλεπε μια ελληνική πρωτοκαθεδρία στην κοινή 

βαλκανική προσπάθεια που οραματιζόταν. Το 1945 όμως, όταν η ελληνική Αριστερά θα έχει αναβαπτιστεί 

στην Αντίσταση και θα έχει ηγηθεί στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, ενώ θα προωθείται το αίτημα μιας 

υπό σοσιαλιστική ηγεσία Βαλκανικής ομοσπονδίας, ο Κορδάτος θα… ξαναγράψει το ίδιο βιβλίο, επιμένο-

ντας πλέον σε θετική αποτίμηση του Ρήγα.  

Στη μετεμφυλιακή Ελλάδα ο Ρήγας θα παραμένει σύμβολο της Αριστεράς, ως εκφραστής μιας ριζοσπαστι-

κής δημοκρατικής αντίληψης και φορέας ενός πνεύματος βαλκανικής συνεννόησης, – τη στιγμή που η Δεξιά 

θα επικεντρώνει στον σλαβικό κίνδυνο και ο Ρήγας θα είναι απλώς ο πρωτομάρτυρας της «εθνικής επανά-

στασης».  

Κανείς ωστόσο δεν είχε διανοηθεί να αποτολμήσει μια συνολική στρέβλωση του Ρήγα όμοια με εκείνη που 

θα πραγματοποιήσουν οι αποδομιστές της μεταπολιτευτικής περιόδου. Από κείμενο σε κείμενο, από μελέτη 

σε μελέτη, από βιβλίο σε βιβλίο, ο Ρήγας μεταβάλλεται σταδιακώς σε έναν απλό οπαδό των Δυτικών Φώ-

των, εμμανή της Γαλλικής Επανάστασης, αγνωστικιστή, οικουμενιστή χωρίς εθνική ταυτότητα, που απλώς 
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προπαγάνδιζε την «αδελφοσύνη των λαών», ακόμα και με τους Τούρκους κατακτητές, ιδεοτυπικό σύμβολο 

μιας εθνοαποδομητικής ιστοριογραφίας, όπου η ελληνικότητά του αντιπαρατίθεται στο βαλκανικό όραμα 

του, και την οικουμενικότητα της αντίληψής του. Διότι βέβαια ο «τουρκοφάγος» Κολοκοτρώνης, ο «εθνο-

κεντρικός» Μακρυγιάννης, ή ο Καραϊσκάκης με την διαβόητη πυραμίδα του, δεν μπορούσαν να χρησιμο-

ποιηθούν ως ανάλογα σύμβολα. Γι’ αυτό θα χαθούν από το προσκήνιο της «νέας ιστοριογραφίας» της μετα-

πολίτευσης, και τη θέση τους θα καταλάβουν σταδιακώς οι λόγιοι και συναφώς μια «λόγια εκδοχή» του ίδι-

ου του Ρήγα. Πλέον δεν πρόκειται για την εποχή της Παλιγγενεσίας αλλά εκείνη του «Διαφωτισμού»… Οι 

«γραφιάδες» έπαιρναν την εκδίκησή τους από τους αγωνιστές! Θα πρέπει να αμβλυνθούν οι αγωνιστικές 

διαστάσεις του Ρήγα, να διογκωθεί η σημασία του μεταφραστικού του έργου, να υποτιμηθεί ή να αμφισβη-

τηθεί η σημασία άλλων εκδόσεων του (όπως εκείνη του «Αγαθάγγελου»), να «ξεχαστεί» η προτεραιότητα 

της επαναστατικής του πρακτικής και του μαρτυρίου του¬ να υποβαθμιστεί η σημασία της επαναστατικής 

ανατροπής την οποία προετοίμαζε καθώς και το πνευματικό μέγεθος και ο ρόλος των «εν όπλοις» συντρό-

φων του να σμικρυνθεί το ειδικό βάρος της απεύθυνσης στα λαϊκά στρώματα –κατ’ εξοχήν με τα επανα-

στατικά του άσματα εν τέλει να αποκρυβεί η συνθετικότητα της μορφής και του έργου του.  

Ο Ρήγας υπήρξε ένα μετέωρο, μια επαναστατική έκλαμψη που άστραψε για ένα απειροελάχιστο χρονικό 

διάστημα –η ανατρεπτική επαναστατική του δράση, καθεαυτή, διήρκεσε μόλις λίγους μήνες– και όμως πρό-

λαβε να φωτίσει εκτυφλωτικά την οδό της ελληνικής παλιγγενεσίας: το επαναστατικό σχέδιο του, μιας ελ-

ληνικής και συνάμα παμβαλκανικής επανάστασης, θα επιχειρήσει να κάνει πράξη η Φιλική Εταιρεία, στο 

Σύνταγμά του θα στηριχθούν, εν πολλοίς, τα πρώτα ελληνικά συντάγματα της ανεξαρτησίας, τα τραγούδια 

του θα ψάλλουν οι αγωνιστές του ’21.  

Με το συνθετικό του έργο επιχείρησε να υπερβεί τον «καημό της ρωμιοσύνης», τη διάσπαση, το σκόρπισμα, 

τις εγγενείς αποκλίσεις μιας τραγικής ιστορικής μοίρας. Και όμως με το αδόκητο, αιφνίδιο τέλος του, θα 

υποκύψει και αυτός στην ίδια  αδήριτη διαλεκτική – το έργο του θα μείνει εξ ίσου ανολοκλήρωτο, όπως α-

νολοκλήρωτο θα παραμένει μέχρι σήμερα το γένος των Ελλήνων. Ακριβώς γιατί το γένος δεν όριζε τη μοίρα 

του, ακόμα και τους ρυθμούς της ίδιας του της παλιγγενεσίας, θα επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει αλλότρια 

όπλα, την «συγκυρία», όπως θα κάνουν τόσοι και τόσοι μετά από  αυτόν, μέχρι το 1922 θα επιχειρήσει να 

χρησιμοποιήσει τον Βοναπάρτη ως όργανο του πεπρωμένου του γένους, και θα υποκύψει θύμα της τευτονι-

κής αναλγησίας και της οθωμανικής θηριωδίας. Ως εάν ήθελε, ακόμα και με τον θάνατό του να ορίσει τις 

δύο συντεταγμένες του καημού της ρωμιοσύνης, αυτό που θα τονίσει ο Διονύσιος Σολωμός στους Ελεύθε-

ρους Πολιορκημένους: «τόπ’ Ἄγγλου, Γάλλου νοῦς, βόλι Τουρκιάς,/πέλαγο μέγα πολεμᾶ, βαρεῖ τὸ καλυβά-

κι».  

Για τον Σολωμό, αλλά και τον Κάλβο, έχει αναφερθεί συχνά πως δεν κατόρθωσαν να γράψουν ένα μεγάλο 

έργο. Και οι δύο θα μείνουν αποσπασματικοί, ο Σολωμός θα αφήσει ατελείωτους τους «Ελεύθερους Πολι-

ορκημένους», ο Κάλβος θα σιωπήσει από τα 34 χρόνια του. Ο Νικόλας Κάλας, μάλιστα, θα γράψει για το 
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θέμα αυτό ίσως σε μια από τις πιο σφαλερές κριτικές αποφάνσεις του: «Ο Σολωμός είχε μάλλον αδύνατη 

ποιητική φλέβα –μας έδωσε μόνο κάτι ωραία λυρικά τραγούδια– όσο για τον Κάλβο,... ο πατριωτισμός του 

είναι πολύ διανοητικός και ατομικιστικός για ένα αίσθημα τόσο μαζικό όπως είναι ο πατριωτικός ενθουσια-

σμός»[57]. Για άλλη μια φορά φαίνεται πως ο Γεώργιος Σεφέρης έλυσε το «μυστήριο» πολύ πιο αποτελεσμα-

τικά: «Μπορούμε να στοχαστούμε πολλά για τη μοίρα της φυλής και του ελληνικού λόγου, όταν λογαριά-

σουμε ότι, σε μια ορισμένη στιγμή που το Γένος αρχίζει να βγαίνει από έναν μεγάλο ύπνο, τα έργα δύο μο-

ναδικών ποιητών είναι σημαδεμένα από κάτι τέτοιες καρβουνοσακούλες»[58]. Με τις «καρβουνοσακούλες» –

εξηγεί ο Σεφέρης– εννοεί τα μαύρα χάσματα στον Ουρανό, σύμφωνα με μια αυστραλιανή παράδοση, δηλα-

δή τα «μαύρα χάσματα» στην διαμόρφωση του γένους. Ο Σολωμός και ο Κάλβος θα εξοντωθούν ποιητικά 

από την αδυναμία της Ελλάδας να «αντέξει» μια υψηλή ποίηση, και όχι βέβαια επειδή ο Σολωμός είχε «αδύ-

νατη ποιητική φλέβα», όπως υποστηρίζει ο Κάλας, το αντίθετο μάλιστα. Το επαναστατικό όραμα του Ρήγα 

Βελεστινλή θα παραμείνει ανολοκλήρωτο και ο ίδιος ο εμπνευστής του δεν θα προλάβει έστω να δοκιμάσει 

να το θέσει σε εφαρμογή, όχι γιατί δεν διέθετε τη συνθετική και αγωνιστική δυνατότητα και διάθεση για κά-

τι τέτοιο, αλλά διότι η μοίρα μας για οκτώ αιώνες, έως σήμερα, ορίζεται από αυτή τη συνθήκη του συνόρου 

δύο κόσμων και συνθλιβόμαστε ανάμεσά τους.  

Ο Βελεστινλής και η Φιλική Εταιρεία δοκίμασαν να μεταβάλουν αυτό που σήμερα έγινε σύνορο, σε οικου-

μένη, ό,τι δηλαδή υπήρξε για πάνω από δύο χιλιάδες χρόνια, μέχρι και το Βυζάντιο, ο ελληνικός κόσμος. Γι’ 

αυτό στοχοθέτησαν την συμπερίληψη όλου του βαλκανικού χώρου, με κέντρο την Κωνσταντινούπολη, τη 

φυσική του πρωτεύουσα, στο επαναστατικό τους σχέδιο. Όμως οι «καρβουνοσακούλες» ήταν πάρα πολλές – 

μαύρες τρύπες, δημογραφικές, οικονομικές, πνευματικές και προπαντός ο όγκος δύο μεγάλων κόσμων, «πέ-

λαγο μέγα πολεμᾶ , βαρεῖ  τὸ  καλυβάκι». Γι’ αυτό ανολοκλήρωτο θα μείνει το όραμά του, ανεκπλήρωτο, 

πριν καν αρχίσει να μπαίνει σε εφαρμογή, το διάβημά του. Ως μια πρόκληση εσαεί στους Έλληνες –αλλά 

και τους λοιπούς Βαλκανίους– όσο συνεχίζουν να υπάρχουν, να λύσουν κάποτε θετικά στον «καημό της 

ρωμιοσύνης», τον καημό των λαών της Βαλκανικής. Εξ άλλου, αυτός, με τον ένα ή άλλο τρόπο, κάποτε θα 

λυθεί, είτε αρνητικά, με την εξαφάνιση, την απορρόφηση μας από τους δύο αυτούς κόσμους, που μέχρι σή-

μερα όρισαν την τραγικότητα, το ανολοκλήρωτο των προσπαθειών μας, είτε επί τέλους θετικά, ως ανασυ-

γκρότηση ενός έστω σμικρυμένου αλλά επί τέλους αυτόνομου συλλογικού υποκειμένου.  

Γι’ αυτό ο Ρήγας Βελεστινλής παραμένει αξεπέραστος, το εμβληματικό και ταυτόχρονα ανολοκλήρωτο πρό-

ταγμα του νεώτερου ελληνισμού. Γι’ αυτό γυρνάμε και ξαναγυρνάμε κοντά του, γι’ αυτό μας γοητεύει με 

έναν συχνά δυσεξήγητο τρόπο η φυσιογνωμία του, διότι αποτελεί το πρόσωπο, –διαχρονικό και στις μέρες 

μας τραγικό– του ελληνισμού, Έλληνας, Βαλκάνιος, οικουμενικός.  

 
 
[1] Η Οδησσός που δημιουργήθηκε το 1794 κατοικήθηκε αρχικά από 900 Έλληνες κατοίκους. Βλ. Απόστολος Βακα-
λόπουλος, «Ο ελληνισμός της διασποράς» στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΑ, Εκδοτική Αθηνών, σελ. 231-
243. 
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τρομηλίδη, Αγγέλου, για την εξέλιξη της παιδείας ό.π. 
[5] Απόστολος Βακαλόπουλος Ιστορία του Νέου ελληνισμού, τόμος Δ’ Τουρκοκρατία (1669-1812),), σ. 262, 3, Κ.Θ. 
Δημαράς , Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Ερμής, 7η έκδοση, Αθήνα 1998, σσ. 50, 51 κλπ. 
[6] Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτη, Η Φιλική Εταιρεία – αναμνηστικόν τεύχος επί τη εκατονταετηρίδι, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 
1964, σ. 284. 
[7] Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτη, Η Φιλική Εταιρεία , ό.π. σσ. 283-284. 
[8] Τάσος Βουρνάς (επιμ.) Φιλική Εταιρία, Α Παράνομα Ντοκουμέντα, Β. Απομνημονεύματα Αγωνιστών (Ε. Ξάνθος – Γ. 
Λεβέντης), Εκδ. Τ. Δρακόπουλου, Αθήνα 1965, σελ. 17. 
[9] Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτη, Η Φιλική Εταιρεία , ό.π. σσ. 38-41. 
[10] Βλ. Τ. Βουρνάς (επιμ.), Φιλική Εταιρεία, Παράνομα ντοκουμέντα, Απομνημονεύματα αγωνιστών (Εμ. Ξάνθος-Γ. 
Λεβέντης ), Τ. Δρακόπουλος, Αθήνα χχ., σελ 14. 
[11] Τάσος Βουρνάς ό.π. σελ 14 
[12] Βλ. Αναστ. Γούδα, Βίοι Παράλληλοι των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών , τόμ. 5ος , σσ. 
184,190-195. 
[13] Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτη, Η Φιλική Εταιρεία , ό.π. σσ. 38-41. 
[14] Στις 14 Δεκέμβρη 1825 ξέσπασε στη Ρωσία η εξέγερση των Δεκεμβριστών. Οι Δεκεμβριστές ήταν Ρώσοι επανα-
στάτες προερχόμενοι από την τάξη των ευγενών που δοκίμασαν με ένοπλο κίνημα, ανεπιτυχώς, να εμποδίσουν την 
άνοδο Νικολάου Β΄ στον θρόνο και να πραγματοποιήσουν μια ευρύτατη κοινωνική και πολιτική μεταρρύθμιση. 
[15] Ι. Ιόββα, Οι Δεκεμβριστές του Νότου και το ελληνικό εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1986 
από επιστολή του Αλεξάνδρου στον Α.. Ν. Γκαλίτσιν 
[16] Η συνάφεια με τους Δεκεμβριστές – όπως ο στρατηγός Ορλώφ που ήταν επικεφαλής των ρωσικών στρατευμάτων 
του Νότου– υπήρξε ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Υψηλάντης και η Φιλική κήρυξαν αρχικά την επανάστα-
ση στις ηγεμονίες. Ο Υψηλάντης υπολόγιζε το πιθανό πέρασμα του Προύθου από τον ρωσικό στρατό με επικεφαλής 
τον Ορλώφ, ενώ το 32ο Σύνταγμα Κυνηγών ήταν έτοιμο να περάσει τον Δούναβη. Ο στρατηγός Ραγέφσκι, ήρωας του 
γαλλορωσικού πολέμου του 1812 είχε από το 1818 τον Νικόλαο Υψηλάντη υπασπιστή του και ο διοικητής της μεραρ-
χίας, Ορλώφ, σημαίνων Δεκεμβριστής ήταν γαμβρός του τέλος ο συνταγματάρχης Β.Φ. Ραγέφσκι ήταν ένας από τους 
ηγέτες των Δεκεμβριστών που προετοίμαζε την συμμετοχή του στρατού στο πλευρό των Φιλικών. [Βλέπε Νικολάϊ Το-
ντόρωφ, Η βαλκανική διάσταση της επανάστασης του 1821, Gutenberg, Αθήνα 1982 σελ. 96 και Ι. Ιοββα, ο.π. σσ. 54-
75.] 
[17] Ο Πάβελ Πεστέλ, υπασπιστής του στρατηγού Βιτγκενστάϊν, επικεφαλής των Δεκεμβριστών του Νότου, ο οποίος 
γνώριζε και τα ελληνικά, επεξεργάστηκε ένα σχέδιο για το πολιτικό και πολιτειακό καθεστώς των απελευθερωμένων 
Βαλκανίων, το οποίο αποτελεί άμεση συνέχεια των σχεδίων του Ρήγα: θα συγκροτούνταν αυτόνομες αλλά ενοποιημέ-
νες ομόσπονδες περιοχές. «Πρόθεση των Ελλήνων» γράφει «σε περίπτωση που θα πετύχουν, είναι ο σχηματισμός ομό-
σπονδης δημοκρατίας παρόμοιας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η ομοιότητα δεν θα βρίσκεται μόνο στην 
ανώτατη εξουσία αλλά στο ότι η κάθε ξεχωριστή περιοχή… θα ενεργεί από κοινού με τις υπόλοιπες μόνο για τις γενι-
κές κρατικές υποθέσεις». Βλ. Τοντόρωφ, ό.π. σ. 99 και Ιοββα, ό. π.  
[18] Βλ. Ιωάννου Φιλήμονος, Δοκίμιον περί της Φιλικής Εταιρείας, Ναυπλία 1834, σ.128 
[19] Μιχάλης Περάνθης, Ο άλλος Κοραής, Φιλιππότης, Αθήνα 1983, σελ. 21 Βλέπε και Απόστολου Βακαλόπουλου, 
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[21] Σπυρίδωνος Τρικούπη, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, τόμος Α, σελ. 7-9. 
[22] Γ. Καραμπελιάς, Το 1204 και η διαμορφωση του νεώτερου ελληνισμού, ό.π. 
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βάρος των ελληνόφωνων αγροτικών πληθυσμών, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μακεδονίας, δεδομένου ότι οι ελληνικοί 
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[50] Βλ. Α. Otetea, «L’ insurrection de 1821 dans les Principautés Danubiennes», Revue Roumaine d’ Histoire, 1962.τ. 
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τασέ τις τέλος πάντων τας αιτίας του αφανισμού του;’» 
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[58] Γ. Σεφέρης, Δοκιμές, Πρώτος Τόμος (1936-1947), σ. 210. 
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Στις αρχές του18ου αιώνα η άλλοτε πανίσχυρη οθωμανική αυτοκρατορία, που η αργή παρακμή της είχε εμ-

φανίσει προ πολλού ήδη τα πρώτα της συμπτώματα,[1] ανίκανη να εκμεταλλευθεί την «κυριαρχία της θά-

λασσας» και τα οφέλη που αυτή συνεπαγόταν, είτε εξαιτίας των αδιάφορων, χωρίς ιδιαίτερες ικανότητες 

σουλτάνων της, είτε λόγω άγνοιας προς τα ναυτικά πράγματα αλλά και ενός έμφυτου φόβου των Τούρκων 

προς το θαλασσινό στοιχείο, άφησε ουσιαστικά στους υπόδουλους πληθυσμούς συνεπώς και στους Έλληνες 

ναυτικούς, εντελώς σχεδόν ελεύθερο το πεδίο ανάπτυξης και πλήρους επικυριαρχίας των εγχώριων εμπορι-

κών στόλων τους, όχι μόνον στην περιοχή του Αιγαίου αλλά και σε ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο και 

τον Εύξεινο Πόντο. 

Το υπαρκτό ζήτημα του διαμελισμού της μεγάλης οθωμανικής αυτοκρατορίας είχε ήδη τεθεί οξύτερα την 

περίοδο εκείνη, από τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Οι οθωμανοί από την άλλη πλευρά, εκτός από την α-

δυναμία αντιμετώπισης των εχθρικών διαθέσεων των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων είχαν επίσης να αντι-

μετωπίσουν την ολοένα αυξανόμενη δύναμη τοπικών ημιανεξάρτητων ηγεμόνων, που, γνώστες των ικανο-

τήτων και της ισχύος τους, άρχιζαν να εγείρουν κυριαρχικές αξιώσεις σε εδάφη της αυτοκρατορίας που δια-

κατείχαν. Σοβαρή επίσης απειλή για το οθωμανικό status quo αποτελούσε την ίδια περίοδο η εθνική αφύπνι-

ση των υπόδουλων στην αυτοκρατορία λαών[2] και ιδιαιτέρως των Ελλήνων και των Σέρβων, εκφρασμένη 

μέσα από διάφορες τοπικές εξεγέρσεις και διεκδικήσεις. 

Οι αρνητικές συνέπειες όλων αυτών των ζητημάτων συνετέλεσαν ώστε τον 18ο αιώνα η αυτοκρατορία του 

Διβανίου, αν και κάτοχος των περισσοτέρων παράλιων περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου, να έχει ήδη 

χάσει τον έλεγχο της ναυτιλίας και του εμπορίου στις περιοχές αυτές. 

Η ναυτεμπορική δύναμη της ανατολικής νησιωτικής Ελλάδας, παρότι δεν θα το περίμενε κανείς, αναπτύσ-

σεται και αναδεικνύεται αρκετά αργότερα από αυτήν της δυτικής[3], αρχικά στα μεγάλα νησιά των μικρασια-

τικών παραλίων και, ιδιαίτερα από τα μέσα του αιώνα και εξής, στην Ύδρα , τις Σπέτσες, την Κάσο, τη Μύ-

κονο και τα Ψαρά, νησιά τα οποία, για μεγάλο χρονικό διάστημα αποτέλεσαν απλούς διαμετακομιστικούς 

σταθμούς, κυρίως φορτίων με σιτηρά. 

Από το καθεστώς της ουσιαστικής παρακμής τόσο του ενετικού όσο και του γαλλικού εμπορίου φάνηκαν 

ανίκανοι να αποσπάσουν οφέλη οι Οθωμανοί, οι οποίοι αντίθετα με την παραχώρηση πλήθους εμπορικών 
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προνομίων με τη μορφή «διομολογήσεων»[4] στους ξένους, αρχικά στους Γάλλους[5] και λίγο μετά στους 

Άγγλους και τους Ολλανδούς, συνετέλεσαν μακροπρόθεσμα στον πλήρη σχεδόν μαρασμό της οικονομίας 

της αυτοκρατορίας τους. 

Οι αλλεπάλληλοι ρωσοτουρκικοί πόλεμοι του 1768-1774 ,1787-1791 και 1806-1812, εγκαινιάζουν εν τω 

μεταξύ την περίοδο μιας ανοικτής βαλκανικής και μεσογειακής πολιτικής της Ρωσίας και επιτρέπουν στον 

Έλληνα ναυτιλλόμενο έμπορο, ιδιαίτερα ευνοούμενο και από το θεσμό των ρωσικών εμπορικών διομολογή-

σεων, να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστικός, να φθάσει στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και να συναλλάσσε-

ται εμπορικά με τη νότια Ρωσία, την Ουκρανία αλλά και την Αίγυπτο, να εφοδιάζει με πρώτες ύλες την 

Κωνσταντινούπολη και να επεκτείνει τα ταξίδια του μέχρι την Αμερική[6]. Το κούρσος και η πειρατεία εξάλ-

λου τα οποία ήδη από τις αρχές του 16ου αιώνα λυμαίνονταν την περιοχή ολόκληρης της Μεσογείου και του 

Αιγαίου και στα οποία εκτός των οθωμανών λάμβαναν ενεργό μέρος και πολλοί Χριστιανοί πειρατές μεταξύ 

των οποίων και Έλληνες, κυρίως αιγαιοπελαγίτες νησιώτες, αποτελούσε για την εποχή έναν επιπλέον θεμιτό 

τρόπο σχηματισμού και συσσώρευσης εμπορικού κεφαλαίου.[7] 

Η συνθήκη-σταθμός του Κιουτσούκ Καϊναρτζή , με την οποία έληγε ο πρώτος ρωσοτουρκικός πόλεμος στα 

1774, παραχωρούσε πλήθος εμπορικών προνομίων στους υπηκόους της οθωμανικής αυτοκρατορίας , βάσει 

του μυστικού της άρθρου που αναγνώριζε στη Ρωσία όχι μόνον την κυριαρχία στα βόρεια παράλια της 

Μαύρης θάλασσας και την ελεύθερη θαλάσσια δίοδο προς την νότια Ευρώπη, αλλά και το δικαίωμα προ-

στασίας των υπόδουλων χριστιανών της αυτοκρατορίας και επίσης προέβλεπε το δικαίωμα έπαρσης της ρω-

σικής σημαίας στα ελληνικά πλοία και την ελεύθερη πλεύση τους σε όλα τα λιμάνια της Μεσογείου μέχρι το 

Γιβραλτάρ. 

Η συγκυρία αυτή αφ' ενός και αφ' ετέρου η έπαρση της ραγιάδικης-οθωμανικής σημαίας ή άλλων σημαιών 

«προστασίας»-ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες- σε πολλά από τα πλοία των υποδούλων[8], αλλά και η 

συνθήκη του Καβάκ-Αϊναλή (1779)[9] που ακολούθησε, διασαφηνίζοντας και επικυρώνοντας την προηγού-

μενη, ήσαν παράγοντες που στάθηκαν και για τη ναυτική πολιτεία της Ύδρας, όπως και για όλους τους αι-

γαιοπελαγίτες υπηκόους της Υψηλής Πύλης, καθοριστικά βοηθητικοί με την άνεση της ουδετερότητας που 

παραχωρούσαν[10] και τις όποιες συμφέρουσες συνέπειες απέρρεαν από το ναυτικό αυτό καθεστώς. 

Εξάλλου η εξαιρετικά σημαντική γεωγραφική θέση της Ελλάδας, η οποία βρισκόταν στο σταυροδρόμι δύο 

αγορών, την ανέδειξαν ουσιαστικά σε έναν αληθινό κόμβο διαμετακομιστικού εμπορίου με κύριο εμπορικό 

φορτίο τα σιτηρά. Κι ενώ μέχρι τις αρχές περίπου του 18ου αιώνα η οικονομία στον ελλαδικό χώρο περιορι-

ζόταν κυρίως στην οικοτεχνία, την αναιμική τρόπον τινά γεωργία , την κτηνοτροφία και την αλιεία με βάση 

κυρίως την ιδιοκατανάλωση,[11] τα χρόνια που ακολούθησαν σήμαναν, μέσω των εμποροναυτικών κυρίως 

δραστηριοτήτων, την αναβίωση της ελληνικής οικονομικής ανάπτυξης στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. 
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Έτσι ακριβώς συνέβη και με την περίπτωση της κατεξοχήν ναυτικής Ύδρας και του εμπορικού της λιμανιού 

το οποίο αποτέλεσε, μέχρι το τέλος σχεδόν του 18ου αιώνα, σημαντικό διαμετακομιστικό σταθμό κυρίως για 

το λαθρεμπόριο δημητριακών και σιτηρών[12]. 

Οι Υδραίοι καραβοκύρηδες, στην πορεία των χρόνων του 18ου και ιδιαίτερα του 19ου αιώνα, είχαν τη δυνα-

τότητα να επενδύσουν κατά τον καλύτερο τρόπο τα αποθησαυρισμένα κεφάλαιά τους στην αρτιότερη και 

αποδοτικότερη ελλαδική βιομηχανική παραγωγή της εποχής: τις ναυπηγήσεις πλοίων και τη ναυσιπλοΐα 

τους. 

Η άγονη και άνυδρη Ύδρα δεν προσφερόταν- ούτως ή άλλως- για απασχόληση των κατοίκων της σε πολ-

λούς επαγγελματικούς τομείς. Ο φύσει ανήσυχος Υδραίος θεώρησε αναγκαστικά τη θάλασσα ως τη μόνη 

βιοποριστική του διέξοδο: έγινε κατ’ ανάγκην ναυτικός. Η μονόδρομη πάντως αυτή επιλογή του δημιούργη-

σε χρόνο με το χρόνο μία ικανή θαλασσινή επιτηδειότητα, που ουδέποτε τον διέψευσε, αντίθετα τον οδήγη-

σε σύντομα στην επιτυχημένη κατοπινή του πορεία, τόσο στον τομέα του εμπορίου και της ναυπηγικής τέ-

χνης όσο και της πολεμικής εμπειρίας και επιδεξιότητας . Η αμφίδρομη αυτή σχέση ναυπηγικής και ναυσι-

πλοϊας στάθηκε από κάθε άποψη καθοριστική για το νησί. 

Το πόσο καλοί και άξιοι ναυπηγοί ήσαν οι Υδραίοι και το πόσο η παραδοσιακή τους σοφία τους έκανε σύ-

ντομα απαραίτητους ακόμα και στα μεγάλα οθωμανικά καρνάγια, μαρτυρεί σχετικό έγγραφο του Γαζή Χου-

σεϊν πασά της 1ης Ιουνίου1796, μέσω του οποίου ζητεί από την Υδρα είκοσι μαραγκούς «επιτηδείους και 

προκομμένους» οι οποίοι «..θέλουν φιλοδωρηθή και αποχρώντως…. επειδή εις τον βασιλικόν τερσανέν είναι 

μεγάλη και άφευκτος χρεία μαραγκών…»[13]  

Από στοιχεία του Αρχείου Ύδρας διαπιστώνουμε ομοίως ότι στα 1812 στην Ύδρα υπήρχαν 106 μεγάλα 

πλοία με διάφορες σημαίες και 27 μικρά[14].  

Τα υδραίικα «πλοία-εταιρείες» ουσιαστικά δηλαδή τα «πλοία–έμποροι», υπακούοντας το γενικό κανόνα, 

ταξίδευαν για δικό τους λογαριασμό και προς ίδιον όφελος[15], με τριπλή συμμετοχική χρηματοδότηση κα-

θώς προαναφέραμε. 

Τα αρχεία της Ύδρας μαρτυρούν επίσης αναμφίβολα ότι τον «χρυσούν αιώνα» για την εμπορική της ναυτι-

λία αποτέλεσε η πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα (1800-1810)[16] Τα αλματώδη κέρδη που απέφεραν τότε τα 

υδραίικα ταξίδια επενδύονταν και πάλι σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις ενώ οι Υδραίοι αναδείχτηκαν σε κατε-

ξοχήν τροφοδότες των ευρωπαϊκών αγορών με σιτηρά. 

Η προοδευτική κάμψη της ναυτικής ακμής του μικρού νησιού του Αργοσαρωνικού, όπως άλλωστε και της 

ελληνικής εν γένει ναυτιλίας, άρχισε αμέσως μετά το τέλος των πολεμικών συρράξεων. Η ζωηρή δράση του 

ελληνικού εμπορικού στόλου και τα συνακόλουθά της οικονομικά αποτελέσματα είχαν ήδη αυξηθεί σε επί-

πεδα δραματικά επικίνδυνα για τα συμφέροντα των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών. Έπρεπε επομένως να στα-
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ματήσει ή έστω να καμφθεί με κάθε τρόπο η ανοδική αυτή ελληνική εμπορική πορεία, ώστε να μην εξελι-

χθεί με την πάροδο του χρόνου σε μία από τις μη αντιμετωπίσιμες για τους δυτικοευρωπαίους, ανταγωνιστι-

κές εμποροναυτικές δυνάμεις. 

Οι συνθήκες για τα ελληνικά πράγματα και κατά συνέπεια και για την Ύδρα επιδεινώθηκαν ακόμα περισσό-

τερο, ιδιαίτερα στα χρόνια μεταξύ 1815-1818, όταν ξεκίνησε η αποκατάσταση της ειρήνης στην Ευρώπη και 

το εμπόριο ξαναπέρασε στα χέρια των Ευρωπαίων ανταγωνιστών και ιδιαίτερα των Άγγλων. Η εμπορική 

αυτή κάμψη οφειλόταν κυρίως στην ανακοπή της υψηλής ζήτησης αγροτικών προϊόντων από τα δυτικοευ-

ρωπαϊκά κράτη και, κατά ένα μέρος, στην πτώση των τιμών των σιτηρών. Αδιάψευστη απόδειξή αυτής της 

επιζήμιας , για τα ελληνικά πράγματα, αλλαγής, αποτελεί η τεράστια μείωση των κερδών των υδραίικων 

πλοίων τα οποία ενώ κατά την πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα υπερέβαιναν πολλές φορές το 100% έφθα-

σαν στις παραμονές της ελληνικής επανάστασης στο κατώτατο όριο του 18% και 13% ή ακόμα και σε ταξί-

δια με παθητικό[17].  

Μέσα στο συνεχώς αυτό μεταλλασσόμενο διεθνές εμπορικό status quo, αναφάνηκε από τα μέσα ήδη του 

18ου αιώνα και εξής και ξεκίνησε τη ναυτεμπορική της δράση στην Ύδρα, μία από τις μεγαλύτερες και α-

ναμφίβολα η πλουσιότερη και πλέον δραστήρια εμπορικά οικογένεια του νησιού: αυτή των αδελφών Κου-

ντουριωτών, Λαζάρου και Γεωργίου. 

Στα αρχεία της Ύδρας απόκειται ένα μεγάλο μέρος του πολύτιμου αρχείου της οικογένειας που ωστόσο α-

φορά κυρίως τα χρόνια από την Επανάσταση και μετά και το οποίο έχει εκδοθεί με τον τίτλο Αρχεία Γεωργί-

ου και Λαζάρου Κουντουριώτη. Η πρώτη αυτή περίοδος έκδοσης περιλαμβάνει τα έτη 1821-1832 και πραγ-

ματοποιήθηκε με την επιμέλεια του τότε Διευθυντή του Ιστορικού Αρχείου Ύδρας Αντωνίου Λιγνού[18]. Τα 

Αρχεία των Κουντουριωτών συμπληρώθηκαν με υλικό που κατατέθηκε στις 9 Ιανουαρίου του 1964 στα Γε-

νικά αρχεία του Κράτους από τους απογόνους της οικογενείας Δέσποινα Ε. Λαμπρινούδη (κόρη του ναυάρ-

χου), Διονύσιο Α. Στεφάνου, Αγγελική Α. Στεφάνου και Παύλο Θ. Κουντουριώτη και περιλαμβάνει τα έτη 

1793 έως και 1837. Η δεύτερη εκδοτική φάση αφορά τη συμπλήρωση της δημοσίευσης του Αρχείου Κου-

ντουριωτών με το προαναφερθέν αρχειακό υλικό η οποία πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια των τότε Δι-

ευθυντών των ΓΑΚ, αρχικά του Εμμανουήλ Πρωτοψάλτη και κατόπιν του Κων/νου Α. Διαμάντη[19] . 

Πολύτιμα στοιχεία σχετικά με τη δράση της οικογένειας, στοιχεία συνεπώς διαφωτιστικά όχι μόνον για την 

τοπική ιστορία του νησιού αλλά γενικότερα για τη ναυτική ιστορία της περιόδου, αναδύονται ανάγλυφα όχι 

μόνο μέσα από το περιεχόμενο των πρωτογενών τεκμηρίων του Αρχείου των Κουντουριωτών αλλά και από 

διάσπαρτες μαρτυρίες ανέκδοτων ή εκδεδομένων εγγράφων και κοινοτικών και εμπορικών καταστίχων της 

περιόδου που συγκροτούν μεγάλη ενότητα του Αρχείου της Κοινότητος Ύδρας. 

Σύμφωνα με αυτά, η οικογένεια Κουντουριώτη με γενάρχη της το Γεώργιο Ζέρβα καταγόταν από την Ήπει-

ρο ενώ κατά μία εκδοχή[20] ο Ζέρβας, φυγάς από την περιοχή του μετά τον τουρκοενετικό πόλεμο του 1684-
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1698, κατέφυγε στην Αρκαδία και από εκεί κατέληξε στα 1682 στην Ύδρα. Σύμφωνα με μία δεύτερη εκδοχή 

η οικογένεια Ζέρβα πολύ ενωρίτερα, γύρω στα 1580, κατέφυγε στην Κοκκινιά Τροιζηνίας και από εκεί στην 

Ύδρα όπου, λόγω κυρίως της αξεπέραστης συνήθειας κάποιου από τα μέλη της, [κατά τον Αναστάσιο Γούδα 

του ίδιου του Γεωργίου[21]που είχε ζήσει επί μακρόν στα Κούντουρα της Δυτικής Αττικής] να φορά την το-

πική ενδυμασία της Μεγαρίδας, το πατριδωνυμικό Κουντουριώτης που του προσέδωσαν με την επιστροφή 

του στην Ύδρα, αντικατέστησε για πάντα το πραγματικό επώνυμο Ζέρβας. 

Πολύ σύντομα ο Χατζη Γεώργης Κουντουριώτης[22] αναδείχθηκε σε μεγαλοκαραβοκύρη του νησιού με ση-

μαντική ποντοπλόα δράση.[23] Ήδη λίγο μετά τα μέσα του 18ου αιώνα στα πλαίσια μιας έντονης αναζήτησης 

και προσπάθειας των Υδραίων καραβοκυραίων να δώσουν ώθηση στα ναυτικά πράγματα του τόπου τους, 

τον συναντάμε να ναυπηγεί τα πρώτα του πλοία, σαϊτιές και λατινάδικα.[24] 

Αν και κατά μία εκδοχή, γιος του Χατζη Γεώργη υπήρξε ο Ανδρέας, στην πραγματικότητα και σύμφωνα με 

συγκεκριμένα αρχειακά τεκμήρια ο γιος του και πατέρας των Λαζάρου και Γεωργίου ονομαζόταν και υπέ-

γραφε ως Αναγνώστης.[25] 

Ευπατρίδης, ευσεβής περί τα θεία,[26] ο Αναγνώστης (Ανδρέας) Κουντουριώτης ήταν βαθύπλουτος καθώς 

αποδεικνύει σχετικό έγγραφο σύμφωνα με το οποίο η Κοινότητα της Ύδρας δανειζόταν ενίοτε χρήματα από 

αυτόν[27] αλλά και άλλες ενδεικτικές περιπτώσεις κατά τις οποίες τον συναντούμε σε κοινοτικά φορολογικά 

κατάστιχα να πληρώνει αδρά χρηματικά ποσά[28] στο κοινό ταμείο του νησιού, πάντα με γνώμονα το κοινό 

συμφέρον και με στόχο την περαιτέρω ανέλιξη της πορείας του ήδη εξελισσόμενου αυτού ναυτότοπου. 

Στα πλαίσια του συστήματος που ήθελε ντόπιους δραστήριους εμπόρους φορείς και αντιπροσώπους των ξέ-

νων εμπορικών συμφερόντων στις ελληνικές περιοχές, κάτι δηλαδή σαν γενικούς εμπορικούς πράκτορές 

τους, ο Αναγνώστης(Ανδρέας) Κουντουριώτης διετέλεσε «μπερατάριος της Μεγαλειότητος του πασών των 

Ρωσιών» πρόξενος δηλονότι της Ρωσίας στο νησί. Ήταν εξάλλου σούδιτος (υπήκοος) ρούσος.  

Για πολλά χρόνια υπήρξε επιφανής πρόκριτος της Ύδρας. Στα 1783 έχουμε ιστοριογραφική μαρτυρία μετά-

βασής του Αναγνώστη (Ανδρέα) στην Γένοβα,[29] σημαντικό ναυτεμπορικό κέντρο της εποχής, όπου άσκησε 

επί μακρόν το επάγγελμα του εμπόρου αφήνοντας στον δεκατετραετή τότε γιο του Λάζαρο την ευθύνη διοί-

κησης της -μη ευκαταφρόνητης -περιουσίας του. 

Νυμφευμένος με την κόρη του Λάζαρου Κοκκίνη, Μαρία, φαίνεται ότι, εκτός της σημαντικής προίκας που 

έλαβε από τον πλούσιο πεθερό του[30], είχε στην ιδιοκτησία του και καΐκια ή και καραβοσαϊτιές της επο-

χής[31] ενώ η εμπορική του δράση σηματοδοτήθηκε με τη σταθερή συμμετοχή του ως «καμπιαδόρου» σε 

σερμαγιές υδραίικων πλοίων, που μετέφεραν ακατάπαυστα φορτία με δημητριακά[32] στις αποκλεισμένες 

περιοχές της Μεσογείου, ιδιαίτερα κατά τα δύσκολα χρόνια του δεύτερου Ρωσοτουρκικού και των ναπολεό-

ντειων πολέμων, όταν η κάμψη του γαλλικού εμπορίου και ο αγγλογαλλικός ανταγωνισμός βρίσκονταν στο 
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ζενίθ τους[33], γεγονός που απέφερε στον Αναγνώστη τεράστια κέρδη, καθιστώντας τον μοιραία έναν από 

τους πιο επιφανείς οικονομικά πολίτες του νησιού. 

Ωστόσο στα 1802, στους γάμους του πρωτογιού του Λάζαρου, ο Αναγνώστης(Ανδρέας) Κουντουριώτης 

δολοφονείται οικτρά από χτυπήματα των υδραίων «παλληκαράδων» της περιόδου Ατέση και 

Νικολοδήμα[34], οι οποίοι πάντως κατόρθωσαν να δραπετεύσουν, ενώ για αρκετά χρόνια μετά συναντάμε 

έγγραφες διαμαρτυρίες του κοινού της Ύδρας προς τις οθωμανικές αρχές, για τη διαφυγή των φονιάδων και 

απαίτηση σύλληψής τους.[35] 

Μέσω της διαθήκης του[36] ο Αναγνώστης (Ανδρέας) Κουντουριώτης άφηνε σημαντικό μέρος της κινητής 

του περιουσίας στις έξι θυγατέρες του[37] ενώ τα δύο σπίτια του καθώς και όλα τα καράβια του- για τα οποία 

όμως δεν αναφέρεται αριθμός- κληρονομούσαν οι γιοι του Λάζαρος και Γεώργιος. 

Σύντομα οι δύο αδελφοί και κυρίως ο κατά δεκατρία έτη μεγαλύτερος και νουνεχέστερος Λάζαρος,[38] ο ο-

ποίος κατά τον Γούδα είχε διδαχθεί «ευδοκίμως τα Ελληνικά γράμματα και λαχών φύσεως ευφυούς, κατέστη-

σεν εις εαυτόν επωφελή τα μαθήματα εκείνα διότι και καλώς έγραφε και καλώς ελάλει την Ελληνικήν γλώσ-

σαν»[39], ήδη εξασκημένος -καθώς προαναφέραμε- στη διοίκηση των του οίκου τους, κατορθώνει με συστη-

ματική δουλειά και εκτεταμένη εμπορική δράση να αξιοποιήσει ακόμα περισσότερο τα πατρικά συσσωρευ-

μένα κεφάλαια με έξυπνες και παραγωγικές επενδύσεις στη ναυτιλία, αυξάνοντας στο έπακρο τα συνεχώς -

προκύπτοντα κέρδη. 

Οι Κουντουριώτες ουδέποτε υπήρξαν ναυτικοί με την έννοια του όρου, ούτε ναυμάχοι ή ναύαρχοι. Ήταν 

χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι καραβοκυραίων-μεγαλεμπόρων του νησιού, χαρακτηριστικοί κοντολογής εκ-

πρόσωποι του μεγάλου ελληνικού εφοπλιστικού κεφαλαίου και της αναδυόμενης αστικής τάξης της εποχής, 

πιο συγκεκριμένα της μεγαλοαστικής.[40] 

Η δράση τους, και ιδιαίτερα του Λάζαρου, περιορίστηκε αποκλειστικά στη διοίκηση, στον εφοπλισμό και το 

εμπόριο. Άλλωστε ο ίδιος « ξένος υπήρξε και αυτού του στοιχείου δια του οποίου ιδίως επενήργησεν εις την 

σωτηρίαν της πατρίδος: του ναυτικού..»[41] Η προσφορά τους όμως κυρίως η οικονομική, η συμβολή τους ως 

διοικητών και ρυθμιστών κατά καιρούς στα κοινά της Ύδρας και αργότερα και της Ελλάδας και η επιβολή 

τους στα πρόσωπα που βρίσκονταν τότε πρωταγωνιστές των δραματικών εξελίξεων, για ένα γένος που προ-

σπαθούσε να επιβιώσει και να αναγεννηθεί σχεδόν από την τέφρα του, υπήρξε από κάθε άποψη βαρύνουσα. 

Αναμφίβολα, προσωπικότητα μεγαλύτερου βεληνεκούς ο Λάζαρος, «έκρυψε» -πάντοτε σχεδόν- στη σκιά 

του τον όχι και τόσο μεγάλων διοικητικών ικανοτήτων Γεώργιο[42] : ο Λάζαρος ήταν η «ψυχή» και ο « ιθύ-

νων νους» της οικογένειας.[43] Δεν απομακρύνθηκε από το νησί του παρά μόνο για λίγο διάστημα και σε έ-

κτακτες περιπτώσεις, όπως όταν κατά τη διάρκεια του τρίτου Ρωσοτουρκικού πολέμου στα 1807 πρωτοστα-

τώντας στην αποστασία κατά του καθεστώτος του τουρκόφιλου μπας- κοτζάμπαση της Ύδρας Γεωργίου 

Δήμα Βούλγαρη, αναγκάστηκε λόγω του προκύψαντος ζητήματος Κουτουριέ να καταφύγει για λόγους πολι-
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τικού ασύλου στα Κύθηρα με σκοπό την αποφυγή της οθωμανικής οργής, καθώς και την καταβολή τεράστι-

ου για την εποχή χρηματικού προστίμου στο Γάλλο έμπορο Κουτουριέ.[44] 

Οι μεγαλοεφοπλιστές Κουντουριώτες κατάφεραν με την πάροδο των χρόνων να ελέγχουν ουσιαστικά το 

μεγαλύτερο μέρος του προϊόντος της υδραίικης εμπορικής ναυτιλίας, συγκεντρώνοντας στα χέρια τους και 

διαχειριζόμενοι συστηματικά δύο βασικούς τομείς της εντόπιας οικονομίας : το καθαυτό εμπόριο της Ύδρας 

και τις θαλάσσιες μεταφορές της.[45] 

Οι ρωσοτουρκικοί και αργότερα οι ναπολεόντειοι πόλεμοι τους προσέδωσαν άφθονες ευκαιρίες πλουτισμού, 

κυρίως με το εμπόριο και το λαθρεμπόριο σιταριού, το οποίο τα πλοία τους όπως άλλωστε και τα υπόλοιπα 

υδραίικα σιτοκάραβα της εποχής αγόραζαν από την Αίγυπτο, από περιοχές της Μ. Ασίας αλλά και από τα 

ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και το μοσχοπουλούσαν, διασπώντας τον αγγλικό αποκλεισμό, σε 

πόλεις της Γαλλίας και της Ισπανίας.[46] Η ακραιφνώς ρωσόφιλη πολιτική που διατήρησαν καθ’ όλη την 

προεπαναστατική περίοδο και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του τρίτου Ρωσοτουρκικού πολέμου, όταν την 

Ύδρα συντάραζαν τα γεγονότα Σενιάβιν[47], τους προσέδωσε αναμφίβολα ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες 

πλουτισμού, αφού τα πολλά τον αριθμό πλοία τους, υπό την προστασία της ρωσικής εμπορικής σημαίας, 

περιέρχονταν ανενόχλητα τις θάλασσες της Μεσογείου και την περιοχή του Ευξείνου, αποκομίζοντας τερά-

στια για την εποχή κέρδη. 

Μαρτυρία δηλωτική πέντε τουλάχιστον ιδιόκτητων πλοίων και των φορτίων τα οποία εμπορεύονταν οι Κου-

ντουριώτες αλλά και των καπετάνιων που είχαν ορίσει στο καθένα από αυτά και των σημαιών που ισάριζαν 

στα πλοία τους, έχουμε στα 1806[48], όταν η κοινότητα απευθύνει στο Λάζαρο επίσημη έγγραφη ερώτηση 

ζητώντας του «επειδή τα καράβια σας λείπουν εις ταξίδι» να δώσει σχετικές διευκρινιστικές πληροφορίες για 

τους καπετάνιους των πλοίων ιδιοκτησίας του, τους Αναγνώστη Ντρίτζα, Γιάννη Νικόλα Τζάνη, Αναγνώστη 

Τζάνη, Νικολό Βώκου και τον Κυριάκο Σκούρτη. 

Φαίνεται πάντως ότι, στα πλαίσια πάντοτε του εμπορικού παιχνιδιού και των συμφερόντων που αυτό συνε-

παγόταν, οι φύσει και θέσει ρωσόφιλοι Κουντουριώτες δεν παρέλειπαν, δοθείσης ευκαιρίας, να συνάπτουν 

σχέσεις φιλίας και συνεργασίας και με τους κυρίαρχους οθωμανούς, αφού αυτό συμπεραίνεται από έγγραφα 

που φέρουν την υπογραφή του Λάζαρου ως προκρίτου σε έγγραφο «καλής μαρτυρίας»[49] για τη χρηστή 

διοίκηση και τις ικανότητες του διορισμένου από τους οθωμανούς ως μπας κοτζάμπαση της Ύδρας Γεωργί-

ου Δήμα Βούλγαρη, παρότι ο ίδιος ο Λάζαρος και οι συνυπογράφοντες με αυτόν δηλώνουν ευκρινώς και 

εμφαντικά ότι ήταν «προσταγμένοι σφοδρώς παρά του εξοχωτάτου αμπασαδόρου της Ρωσίας ως προτέτοι της 

αυτής νατζιόνος». Προς επιβεβαίωση της υπόθεσης άλλωστε συνηγορούν και μαρτυρίες περιηγητών της ε-

ποχής όπως αυτή του Άγγλου λοχαγού William Martin Leake, σύμφωνα με την οποία ο έτερος των Κου-

ντουριωτών, ο «καπετάν Γεώργης Κουντουριώτης», όπως τον αναφέρει, κατά τη διάρκεια των ναπολεόντει-

ων πολέμων εκτελούσε χρέη φοροεισπράκτορα, εισπράττοντας για λογαριασμό των οθωμανών τον κεφαλικό 

φόρο του χαρατσίου από τα νησιά Ύδρα, Πόρο και Αίγινα[50] 
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Οι Κουντουριώτες επιδόθηκαν σε έντονη ναυπηγική δραστηριότητα, τόσο ως συμμέτοχοι και συνιδιοκτήτες 

εμπορικών σιτοκάραβων της εποχής όσο και ως αποκλειστικοί ιδιοκτήτες πλοίων, γεγονός που αναμφίβολα 

αύξανε το γόητρο και την δύναμη της οικογένειας, πιστοποιούσε το ισχυρό οικονομικό της προβάδισμα και 

την καθιστούσε στις συνειδήσεις των συντοπιτών τους, αν όχι πρώτη, τουλάχιστον primum inter pares μετα-

ξύ των οικογενειών των Υδραίων μεγαλοπλοιοκτητών. 

Από πληροφορίες των αρχείων της Ύδρας γνωρίζουμε ότι κατά τα έτη από το 1812 έως και το 1819 οι Κου-

ντουριώτες ναυπηγούσαν σχεδόν κάθε χρόνο ή συμμετείχαν στην πλοιοκτησία, πλην των ετών 1814 και 

1816, έξι τουλάχιστον υδραίικων πλοίων, γεγονός άξιο μνείας αν σκεφθεί κανείς τις ιδιαίτερα κρίσιμες συν-

θήκες στις οποίες είχε περιέλθει η ελληνική εμπορική ναυτιλία τη συγκεκριμένη περίοδο. 

Έτσι στις 15 Ιανουαρίου 1812 ναυπηγείται στην Ύδρα για λογαριασμό του Λάζαρου Κουντουριώτη ο ΝΕ-

ΡΩΝ[51] μήκους τρόπιδος 36 μ., στον οποίο τοποθετεί ως κυβερνήτη τον Ιωάννη Ζάκα . 

Στις 10 Δεκεμβρίου 1813 ναυπηγείται για λογαριασμό και των δύο αδελφών Λαζάρου και Γεωργίου ο ΘΕ-

ΜΙΣΤΟΚΛΗΣ[52], ένα μπρίκι 310 τόνων από ξύλο πεύκου, με κυβερνήτη τον Σταμάτη Φώκα. 

Το Μάιο του1815 κατασκευάζεται με δαπάνες του Λάζαρου Κουντουριώτη και του Λάζαρου Λαλεχού η 

τριίστια πολάκα ΡΑΦΑΗΛ[53] ένα επιβλητικό πλεούμενο 548 τόνων και μήκους τρόπιδος 48 μέτρων, με κυ-

βερνήτη της το Λάζαρο Λαλεχό.  

Το Μάρτιο του 1817 ναυπηγείται το μπρίκι ΑΘΗΝΑ[54], 227 τόνων, και μήκους τρόπιδος 49 μέτρων με κυ-

βερνήτη της τον Ιωάννη Παντελή. Και στην πλοιοκτησία αυτή συμμετέχουν οι αδελφοί Κουντουριώτη μαζί 

με τους Παντελή Ιω. Γκίκα και Ιωάννη Παντελή. 

Το Φεβρουάριο του 1818 ναυπηγείται στην Ύδρα για λογαριασμό των Λαζάρου Κουντουριώτη, του επ’ α-

δελφή γαμβρού του Ιωάννη Ορλάνδου και του Αναστάση Θεοδωράκη ένα μπρίκι 360 τόνων και μήκους 

τρόπιδος 45 μέτρων από ξύλο πεύκου: Πρόκειται για τον περιώνυμο ΜΙΛΤΙΑΔΗ[55] που, ξεκινώντας ως ε-

μπορικό σιτοκάραβο θα πρωταγωνιστήσει αργότερα σε πολλές σημαντικές στιγμές του ναυτικού αγώνα με 

κυβερνήτη του τον Γεώργιο Σαχίνη[56].  

Στα 1819 χτίζεται για λογαριασμό των αδελφών Κουντουριωτών και του Αναστάση Σερφιώτη η νάβα Ε-

ΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ένα μεγαλόπρεπο σκαρί 300 τόνων, μήκους τρόπιδας 36 μέτρων που κυβερνήθηκε επί 

σειρά ετών από τον Αναστάση Σερφιώτη. 

Στα 1820, ένα χρόνο πριν την κήρυξη της Επανάστασης η οικογένεια Κουντουριώτη ξεπερνά κάθε προη-

γούμενο εμπορικής δράσης, γεγονός που καταδεικνύεται από τη διάθεσή της να μονοπωλεί-σχεδόν- πλοιο-

κτησίες: ναυπηγεί 3 συνολικά πλοία –μπρίκια: στις 25 Αυγούστου του έτους αυτού ναυπηγεί στην Ύδρα τη 

μπρικογολέττα ΑΘΗΝΑ[57] 300 τόνων, στην οποία τοποθετείται κυβερνήτης ο Γεώργιος Δ. Νέγκας, ενώ στις 

10 Μαρτίου είχε ήδη ναυπηγήσει τον ΚΕΚΡΟΠΑ[58], ένα μπρίκι 292 τόνων, με κυβερνήτη τον Σάββα Αν-
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δρέου και ανήμερα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου καθελκύει τον ΤΗΛΕΜΑΧΟ[59] μπρίκι 300 τόνων, με 

μήκος τρόπιδας 31 μέτρα και με κυβερνήτη τον Ηλία Χατζηγιώρτζου. 

Παρά τα κρίσιμα και εν πολλοίς ζοφερά μηνύματα της επόμενης χρονιάς για ό,τι αφορούσε την ελληνική 

εμποροναυτιλία, η ναυπηγική δράση της οικογένειας και ιδιαίτερα του Λάζαρου Κουντουριώτη φαίνεται να 

εντείνεται ιδιαίτερα αφού, ούτε λίγο ούτε πολύ, τον συναντούμε συμπλοιοκτήτη σε έξι ολοκαίνουργια πλοία 

και αποκλειστικό ιδιοκτήτη τριών τουλάχιστον μπρικιών . Πρόκειται για τα : 

-ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ[60] μπρίκι 333 τόνων, με κυβερνήτη τον Ευαγγέλη Δημητρίου, και μοναδικό πλοιο-

κτήτη το Λάζαρο Κουντουριώτη. 

-ΑΘΗΝΑ[61] μπρίκι 332 τόνων με κυβερνήτη το Θεοφάνη Βόκο και συμπλοιοκτήτες τους Λ. Κουντουριώτη, 

Θεοφάνη Βόκο, Αναστάση Θεοδωράκη, καθώς και τη χήρα του Κωνσταντή Χατζηδαμιανού 

- ΑΘΗΝΑ[62] γολέτα 214 τόνων, με κυβερνήτη της τον Δημήτριο Θ. Βόκο, και συμπλοιοκτήτες τους Λ. 

Κουντουριώτη, Δημήτριο Θεοφάνους Βόκο και Μπίτζα Χατζηδαμιανού. 

-ΑΘΗΝΑ[63] μπρίκι 310 τόνων, με κυβερνήτη . τον Ιωάννη Δ. Αμουργιανό και συμπλοιοκτήτες τους Λ. 

Κουντουριώτη και Ιω. Δ. Αμουργιανό. 

-ΑΧΙΛΛΕΥΣ[64] πολάκα 404 τόνων, με κυβερνήτη τον Ιω.Δ.Ζάκα και συμπλοιοκτήτες τους Λ. Κουντουριώ-

τη, Ιω. Ζάκα και Χριστόδουλο Μωραϊτη. 

-ΗΡΑΚΛΗΣ[65] μπρίκι 428 τόνων με κυβερνήτη . τον Λ. Μπρούσκο και συμπλοιοκτήτες τους Λ. Κουντου-

ριώτη, Λ. Μπρούσκο, Αναστ. Μπιτζιλή, Γ.Δ.Μπρούσκο και Δ. Τσαμαδό. 

-ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ[66] μπρίκι 240 τόνων, με κυβερνήτη . τον Ιω. Τζάνη και μοναδικό πλοιοκτήτη τον Λάζαρο 

Κουντουριώτη. 

- ΟΔΥΣΣΕΥΣ[67] μπρίκι 310 τόνων, το οποίο μετασκευάστηκε στα 1824 σε πυρπολικό για τις ανάγκες του 

Αγώνα[68], μήκους τρόπιδος 31 μέτρων, με κυβερνήτη τον Αντώνιο Ευαγγελίθη και μοναδικό πλοιοκτήτη 

τον Λάζαρο Κουντουριώτη. 

-ΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ[69] πλοίο για το οποίο μοναδική πληροφορία έχουμε ότι ανήκε κατά το 1/8 στο Λάζαρο 

Κουντουριώτη, ότι στα 1824 χρησίμευσε ως πυρπολικό και τέλος ότι ο Λάζαρος αποζημιώθηκε για το λόγο 

αυτό από την υδραϊκή κοινότητα, βάσει του υπ’άρ. 620 αποδεικτικού, με το ποσόν των 12.218 γροσίων και 

30 παράδων[70]. 

Τέλος, από τον Πίνακα των δηλωθέντων του αγώνος πλοίων των τριών νήσων[71] συμπεραίνουμε ότι από τα 

δέκα επτά (σύμφωνα με τα ανωτέρω δέκα οκτώ) καταγεγραμμένα εμπορικά πλοία των Κουντουριωτών[72] τα 

δέκα (σύμφωνα με τα ανωτέρω τα έντεκα) μόνο χρησιμοποιήθηκαν ως πολεμικά ή πυρπολικά για τις ανά-
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γκες του Αγώνα. Πλέον συγκεκριμένα αυτά με τις ονομασίες: Κέκρωψ, Αθηνά, Αθηνά, Θεμιστοκλής, Τηλέ-

μαχος, Οδυσσεύς, Μιλτιάδης, Νέρων, Επαμεινώνδας, Μιλτιάδης και Άγιος Μιχαήλ. 

Απ’ όσα αναφέρθηκαν παραπάνω γίνεται φανερό, όσον αφορά την οικογένεια των Κουντουριωτών, το γεγο-

νός ότι η ναυπήγηση, η πλοιοκτησία- έστω και συμμετοχική σε κάποιες περιπτώσεις- και η διακίνηση τέ-

τοιων και τόσων πλοίων και των φορτίων τους συνέβαλε αποφασιστικά κατά την προεπαναστατική περίοδο 

τόσο στην επέκταση και τη σταθεροποίηση του υδραίικου επιχειρηματικού δικτύου σε όλη την περιοχή της 

Μεσογείου και του Ευξείνου όσο και στην ιδιαίτερα βαρύνουσα από απόψεως κοινωνικού γοήτρου θέση 

που κατέλαβε η υδραϊκή αυτή οικογένεια μεταξύ της ελίτ των εφοπλιστικών οικογενειών της περιόδου . 

Στη σκληρή πολεμική αναμέτρηση που θα ξεκινήσει αμέσως μετά, οι Κουντουριώτες δεν θα προσφέρουν 

εαυτούς ως μαχητές. Αναμφίβολα πάντως θα δώσουν ένα καθοριστικό - όσο και αμφιλεγόμενο βεβαίως- 

παρόν, προσφέροντας αφειδώς, εκτός από τις πολιτικές τους θέσεις και αντιπαραθέσεις, υλική και χρηματική 

δύναμη μέσω της περιουσίας την οποία τους είχαν εξασφαλίσει οι διαρκείς και έντονες εμπορικές τους δρα-

στηριότητες και η οποία έφθασε «κατά τους μετριώτερους υπολογισμούς έως τας οκτακόσιας χιλιάδας διστή-

λων»[73]. Μέσω αυτής θα στήριζαν στο εγγύς μέλλον ένα μεγάλο μέρος των πολεμικών αναγκών του Αγώνα 

με στόχο βεβαίως και την δική τους οικογενειακή προβολή[74] αλλά και την απελευθέρωση της Ελλάδας από 

τον οθωμανικό ζυγό. 

 

 

Α) ΠΗΓΕΣ  
Αδημοσίευτες πηγές 
- Γενικά Αρχεία του Κράτους, Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας [ΙΑΜΥ], Αρχείον Κοινότητος Ύδρας, αδημ. 
λυτά έγγραφα, κώδικες-κατάστιχα 1778-1835. 
- ΙΑΜΥ, Κ1, «Κατάλογος των ονομάτων της νήσου Ύδρας, 1782 Μαρτίου α΄» και Κ2, «1785 Ιουνίου 21. 
Χρεώστηδες». 
Δημοσιευμένες πηγές 
- Αρχείον Κοινότητος Ύδρας , τ. Α΄- ΙΣΤ. 
- Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου 1821-1832, δημοσιευμένα από τον Α. Λιγνό, τ.1-5 (1821-
1825), Ιστορικόν Αρχείον Ύδρας, Αθήνα 1920-1922, Πειραιάς 1926-27. 
- Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου 1793- 1837, τ. 1-5, Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κρά-
τους, Αθήνα 1966. 
- Αντώνιος Λιγνός, Ημερολόγια του πλοίου «Μιλτιάδης» του εξ Ύδρας πλοιάρχου Γεωργίου Σαχίνη, 1824-
1827, Ιστορική Υπηρεσία Βασιλικού Ναυτικού, Αθήναι, 1949. 
Β) ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
- Αδαμοπούλου-Παύλου Κ. – Πρασσά Α., Ανδρέας Μιαούλης (1769-1835), από την υπόδουλη ως την ελεύθε-
ρη Ελλάδα., Αθήνα 2003, εκδόσεις Εστία. 
- Αλεξανδρής , Κ., Η αναβίωσις της θαλασσίας μας δυνάμεως επί τουρκοκρατίας, έκδοσις ιστορικής υπηρε-
σίας Β.Ν., Αθήναι 1960. 
- Βλασσόπουλος Νίκος Στ., Το ναυτικό του Μεσολογγίου τον 18ο αιώνα, Αθήνα 2005. 
- Γούδας, Αναστάσιος, Βίοι παράλληλοι των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών, Αθή-
ναι 1871, τ. Δ .́ 
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- Κατσιαρδή –Hering, Όλγα, Λησμονημένοι ορίζοντες Ελλήνων εμπόρων. Το πανηγύρι στη Σενεγάλλια (18ος-
αρχές 19ου αιώνα), Αθήνα 1989. 
- Κιτρομηλίδης, Πασχάλης, Η Γαλλική Επανάσταση και η Νοτιοανατολική Ευρώπη, Διάττων, Αθήνα 1990. 
- Κρεμμυδάς, Βασίλης , Εισαγωγή στην ιστορία της Νεοελληνικής κοινωνίας, 1700-1821, Αθήνα 1988. 
- Κρεμμυδάς, Βασίλης, Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία 1776-1835, τ. Α ,́ Αθήνα 1985. 
- Κρεμμυδάς, Βασίλης, «Η οικονομική κρίση στον ελλαδικό χώρο στις αρχές του 19ου αιώνα και οι επιπτώ-
σεις της στην επανάσταση του 1821» , Μνήμων, τ. 6, Αθήνα 1976-77. 
- Κριεζής, Γεώργιος, Δ., Ιστορία της νήσου Ύδρας προ της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, Εν Πάτραις 
1869. 
- Λαζαρόπουλος, Ι., Το πολεμικόν ναυτικόν της Ελλάδος, από Ανεξαρτησίας μέχρι βασιλείας Όθωνος, Αθή-
ναι 1936. 
- Λιγνός, Αντώνιος, Ιστορία της νήσου Ύδρας, τ.1-3, Αθήναι 1046-1953. 
- Α. Λαιμός, Το Ναυτικόν του Γένους των Ελλήνων, Αθήναι 1968. 
- Λεονταρίτης, Γεώργιος, Ελληνική εμπορική ναυτιλία (1453-1850), Αθήνα 1981. 
- Λιγνός, Αντώνιος, Ιστορία της νήσου Ύδρας, τ. Α -́ Γ ,́ Αθήνα 1946. 
- Μάξιμος, Σ., Η αυγή του ελληνικού καπιταλισμού, Αθήνα 1973. 
- Πουλόπουλος, Σ., Το κοινωνικοοικονομικό σύστημα της Ελλάδος και αι επιδράσεις του επί της διαμορφώ-
σεως του εθνικού χώρου, Θεσσαλονίκη 1972. 
- Σάθας, Κωνσταντίνος, Ειδήσεις τινές περί εμπορίου και φορολογίας εν Ελλάδι επί Τουρκοκρατίας Αθήναι 
1977. 
- Φωκάς, Δημ., Γ., Καράβια του Αγώνος, ανατ. Εκδ. Βέργας, Αθήνα 1994. 
- Χατζηαναργύρου, Ανάργυρος, Α., Τα Σπετσιωτικά,, τ. Α ,́ εν Αθήναις 1861. 
- Devege, M., L’ Europe et le monde a la fin du XVII siecle, Paris. 
- Leake, William, Travels in Northern Greece by William Leake lieutenant colonel of the Royal Artillery, 
London 1835. 
- Nouradounghian, G., Recueil d’ actes internationaux de l’ Empire Ottoman, Paris 1897, τ.1. 
 
 
 
[1] Γεώργιος Λεονταρίτης, Ελληνική εμπορική ναυτιλία (1453-1850), εκδ. Αθήνα 1981, σ.3, όπου διατυπώ-
νεται η άποψη ότι η γένεση του ελληνικού εμπορικού στόλου τοποθετείται ήδη στον 16ο αι. 
[2] Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Η Γαλλική Επανάσταση και η Νοτιοανατολική Ευρώπη, Διάττων, Αθήνα 1990. 
[3] Σύμφωνα με τον Ενετό Υποπρόξενο του Μεσολογγίου Ιωάννη Λάππα,, στα 1764 στο λιμάνι του Μεσο-
λογγίου ήταν νηολογημένα πλέον των 50 πλοίων, τα μεγαλύτερα από τα οποία έφθαναν τους 350 τόνους, 
συναγωνίζονταν δε τα αγγλικά. Βλ. σχετ. Κωνσταντίνος Σάθας, Ειδήσεις τινές περί εμπορίου και φορολογίας 
εν Ελλάδι επί Τουρκοκρατίας Αθήναι 1977, σ. 43-47. Επίσης Όλγα Κατσιαρδή –Hering,, Λησμονημένοι ορί-
ζοντες Ελλήνων εμπόρων. Το πανηγύρι στη Σενεγάλλια (18ος-αρχές 19ου αιώνα), Αθήνα 1989, σ.171-175, Κ. 
Αλεξανδρής , Η αναβίωσις της θαλασσίας μας δυνάμεως επί τουρκοκρατίας, Αθήναι 1960, σ. 36, Α. Λαιμός, 
Το Ναυτικόν του Γένους των Ελλήνων, Αθήναι 1968, τ. Α΄, σ. 89. Για την εξέλιξη του μεσολογγίτικου ναυτι-
κού βλ. επίσης Νίκος Στ. Βλασσόπουλος, Το ναυτικό του Μεσολογγίου τον 18ο αιώνα, Αθήνα 2005.  
[4] Επρόκειτο για εμπορικές διευκολύνσεις όπως μειωμένοι δασμοί, δικαιώματα οργάνωσης εμπορικών πα-
ροικιών και εγκατάστασης προξενικών αρχών, ετεροδικία κλπ. 
[5] Γεώργιος Λεονταρίτης, Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία (1453-1850), ΕΜΝΕ –ΜΝΗΜΩΝ, 1996, σ. 11. Μ. 
Devege, L’ Europe et le monde a la fin du XVII siecle, Paris, σ. 69. Η Γαλλία πράγματι είχε κλείσει με την 
Πύλη εμπορικές συμφωνίες ήδη από το 1535 και αργότερα το 1673. 
[6] Δημ. Γ. Φωκάς, Καράβια του Αγώνος, ανατ. Εκδ. Βέργας, Αθήνα 1994, σ. 17 και Γεώργιος Δ. Κριεζής, , 
Ιστορία της νήσου Ύδρας προ της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, Εν Πάτραις, 1869, σ. 23-30, όπου πε-
ριγράφονται διεξοδικά ναυτικές δραστηριότητες των Υδραίων. 
[7] Λεονταρίτης, ό.π., σ. 18-22. 
[8] Ωστόσο από το ΑΚΥ, τ. Α ,́ σ. 35-36, φαίνεται ότι οι Υδραίοι δεν έπαψαν να εκτιμούν και άλλες σημαίες 
προστασίας όπως λ.χ. αυτή της Μάλτας. 
[9] G. Nouradounghian, Recueil d’ actes internationaux de l’ Empire Ottoman, τ.1, σ.338-344 ,όπου και το 
κείμενο της Συνθήκης. 
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Η Αναγέννηση στην Ευρώπη που ξεκίνησε στα μέσα του 15ου αιώνα στις Ιταλικές πόλεις του βορά της Ιτα-

λικής χερσονήσου, επηρέασε σύντομα τη γειτονική Γαλλία και διαχύθηκε τους επόμενους δύο αιώνες στη 

Γερμανία , στις Κάτω χώρες καθώς και στην Αγγλία. 

Με την πτώση της Κωνσταντινούπολης η έξοδος των Βυζαντινών φιλοσόφων προς τη Δύση, μετέφερε συ-

μπληρωματικά μέρος της Αρχαίας Ελληνικής παιδείας και φιλοσοφίας μαζί με την κουλτούρα και τη σκέψη 

του Βυζαντίου, συνεισφέροντας στην πνευματική της αναγέννηση 

Κύριοι εκπρόσωποι ήταν ο Πλήθων Γεμιστός, Βησσαρίων, Γεώργιο Τραπεζούντιος κ.α 

Η Αναγέννηση δεν έφερε μόνο την εκπληκτική άνθηση στις τέχνες, ξεφεύγοντας από τη συντηρητική θρη-

σκευτική παράδοση, αλλά και μία φιλελεύθερη ανθρωπιστική σκέψη μέσα από νέες φιλοσοφικές προτάσεις, 

περί ορθού λόγου, Descartes, Bacon, Leibnitz, Locke, Spinoza κ.α. 

Ταυτόχρονα έχουμε μία τεράστια ανάπτυξη θετικών επιστημών με πειραματικές αποδείξεις και αμφισβήτη-

ση Newton, Galileo, Kοπέρνικου.. 

Η αντίδραση Θρησκείας και Αρχών ήταν λυσσαλέα, η διαπάλη αυτή διήρκεσε τουλάχιστον για ένα αιώνα. 

Ο 18ος αιώνας που θα διαδεχθεί τις κατακτήσεις της αναγέννησης θα ονομασθεί αιώνας του Διαφωτισμού 

και της αφύπνισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Μετά από μακροχρόνιες απολυταρχικές και φεουδαρχικές διακυβερνήσεις, φάνηκαν οι πρώτες οργανωμένες 

προσπάθειες και το αίτημα για την αλλαγή της απάνθρωπης διακυβέρνησης και εκμετάλλευσης των λαών. 

Εκτός όμως από την απολυταρχία είχαμε και τις μακροχρόνιες κατακτήσεις των Οθωμανών στην Νοτιοανα-

τολική Ευρώπη, που ξεκίνησαν μετά τη μάχη του Κοσσυφοπεδίου (6/1389) και την Άλωση της Κωνσταντι-

νουπόλεως . Αυτή η ατελείωτη νύχτα γέννησε τα απελευθερωτικά επαναστατικά κινήματα, με προεξάρχουσα 

την Ελληνική επανάσταση. 

Έτσι γεννήθηκε και ο εταιρισμός. Με το πρόσχημα συντεχνιών, συντροφιών, πολιτιστικών και μορφωτικών 

συλλόγων άρχισαν να ιδρύονται μυστικές εταιρείες με σκοπό τη μετάδοση των νέων φιλελεύθερων ιδεών 

και τη σταδιακή διεκδίκηση πολιτικών Δικαιωμάτων. Οι εταιρείες αυτές δίδαξαν τις φιλοσοφικές σκέψεις 
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των μεγάλων φιλοσόφων του 18ου αιώνα , ανέπτυξαν την κριτική σκέψη, χρησιμοποίησαν την προτροπή 

του Kant sapere aude – τόλμα να γνωρίζεις και έκαναν πράξη τις ιδέες. 

Ο Διαφωτισμός διαχώρισε τη στάση του από τη Βιβλική και Χριστιανική εξήγηση περί δημιουργίας του κό-

σμου και πρότεινε την έρευνα της επιστήμης και την αναζήτηση της αλήθειας όχι με μεταφυσικές και δογ-

ματισμούς. Όλα ήταν ανοιχτά αναμένοντας μία επαλήθευση και απόδειξη. Όμως ο Διαφωτισμός δεν παρέ-

μεινε μόνο σε μία θεωρητική και πνευματική στάση, πρότεινε και δράση, έκανε τη σκέψη πράξη μέσα από 

επαναστατικές τακτικές και λύσεις. Και η ιστορία ξεκίνησε με την Αμερικανική και Γαλλική επανάσταση 

που απετέλεσαν το σύμβολο και την ελπίδα για το μέλλον όλων των υποδούλων λαών. Αυτή η ιδέα εκφρά-

στηκε με το τρίπτυχο Ελευθερία - Ισότης – Αδελφότης.  

Μέσα λοιπόν σ’ αυτό το νέο πλαίσιο που έφερε ο Διαφωτισμός και τη ρευστή κατάσταση της αμφισβήτησης 

και της αφύπνισης , θα εξετάσουμε την επίδραση που είχε στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Βαλκανική, ο 

Διαφωτισμός. 

Ήδη κυρίαρχη και ισχυρή δύναμις της εποχής ήταν η Οθωμανική αυτοκρατορία, μία απολυταρχική δύναμις 

που ήλεγχε μια τεράστια περιοχή και που διαδέχτηκε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 

Η μακροχρόνια κυριαρχία της βασίστηκε στην ανεκτικότητα και στην ελεύθερη άσκηση της θρησκευτικής 

πίστης των υπηκόων της. Παράλληλα χρησιμοποίησε ντόπιους προκρίτους για την είσπραξη και απόδοση 

των φόρων , ένοπλα σώματα για την τήρηση της τάξης, όχι κατ΄ανάγκην Οθωμανούς. Τον 18ο αιώνα άρχισε 

να χρησιμοποιεί κυρίως Έλληνες μορφωμένους και πολύγλωσσους ως συμβούλους και μεταφραστές, αυτοί 

κυρίως ήταν από παλιές βυζαντινές οικογένειες αριστοκράτες κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, οι αποκα-

λούμενοι Φαναριώτες. 

Ονομαστές θα μείνουν στην ιστορία οι οικογένειες των Γκίκα, Μαυροκορδάτων, Υψηλαντών, Καρατζάδων, 

Μαυρογένηδων κ.α που διορίσθηκαν κατ΄ ευθείαν από τον Σουλτάνο, ως οσποδάροι – ηγεμόνες στις επαρχί-

ες της Μολδοβλαχίας και αλλού. 

Φαναριώτες και έμποροι, Έλληνες της διασποράς, σπούδαζαν, βίωναν και παρακολουθούσαν από κοντά τα 

φιλελεύθερα μηνύματα της εποχής. 

Ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός που έπαιξε τεράστια σημασία στην πορεία αφύπνισης του Ελληνισμού, 

ήταν η Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή 

1774, μεταξύ της νικήτριας Ρωσίας και ηττημένης Τουρκίας, όπου προβλεπόταν η προστασία των χριστια-

νών υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Χάρις σαυτήν την ομπρέλα προστασίας, οι Έλληνες ανέπτυξαν ένα ναυτικό εμπορικό στόλο, πλούτισαν και 

ταξίδεψαν ξεφεύγοντας από τη μιζέρια της 
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σκλαβιάς τους. Η συγκυρία ήταν καθοριστική για τη πορεία προς την απελευθέρωση. 

Η πρόσβαση έγινε πλέον εύκολη προς τα σημαντικότερα πνευματικά κέντρα της εποχής που ήταν διάσπαρτα 

στην Βόρεια Ιταλία, Βενετία, Πάδοβα, Πίζα, Λιβόρνο, στη Γαλλία το Παρίσι και η Μασσαλία, η Βιέννη της 

Αυστρίας και πολλές πόλεις των Γερμανικών κρατιδίων, Λειψία, Νυρεμβέργη, Hof, Furth κ.α Οι Έλληνες 

της διασποράς εντασσόντουσαν σε εταιρείες θέλοντας να ανέβουν κοινωνικά και να μην αισθάνονταν παρίες 

. Ταυτόχρονα όμως τα επαναστατικά μηνύματα ερχόντουσαν από παντού. Η φιλοσοφική σκέψη των Γάλλων 

κοινωνιστών Montesquieu, J.J.Rousseau, Diderot, Voltaire κ.α διαμόρφωνε πλέον μία νέα επαναστατική 

δυναμική. ΄Ετσι γυρνώντας στην πατρίδα μετέφεραν το πνεύμα της αλλαγής και της ελευθερίας. Όλοι αυτοί 

όμως δεν είχαν τη δυνατότητα ελεύθερης διακήρυξης των ιδεών τους γι’ αυτό ίδρυαν ή προσχωρούσαν σε 

μυστικές εταιρείες. Οι σοβαρότερες απ΄ αυτές ήταν τεκτονογενείς. Ήδη ο τεκτονισμός έκλινε 100 χρόνια 

λειτουργίας, ιδρ. 1717 στην Αγγλία, με πολύ γρήγορη 

μετάδοση και επέκταση σχεδόν σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Στη συνέχεια ο Τεκτονισμός συνδέθηκε, υιο-

θέτησε και συμπορεύτηκε με την 

φιλοσοφία του Διαφωτισμού. Το τρίπτυχο Ελευθερία – Ισότης - Αδελφότης μπήκε ως προμετωπίδα σε όλες 

τις Στοές, χώρους όπου γινόντουσαν οι συναντήσεις , η ανταλλαγή απόψεων και το κήρυγμα της ιδεολογίας, 

με την απαραίτητη ασφάλεια που εξασφαλιζόταν από τη γνώση μυστικών σημείων αναγνώρισης για την 

είσοδο στις συνεδρίες. Η τεκτονική διδασκαλία απείχε από μυστικιστές και μεταφυσικές δοξασίες.  

Στις Τεκτονικές Στοές λοιπόν εύρισκαν καταφύγιο όλα τα φιλελεύθερα πνεύματα της εποχής, πράγμα που 

επιβεβαιώνεται και από τον αυτοπροσδιορισμό της ονομασίας των Τεκτόνων ως, Free Masons , Frei Mauer , 

Ελευθεροτέκτονες, αυτό αναφέρεται δίσημα , δηλαδή ως προς την ελεύθερη επιλογή να μυηθούν στον τε-

κτονισμό αλλά και στο κυρίαρχο πιστεύω του τεκτονισμού για την Ελευθερία. 

Παράλληλα και ανεξάρτητα ο Ελλαδικός χώρος προσέφερε τους δικούς του σημαντικούς διαφωτιστές που 

δίδαξαν κυρίως ως Διδάσκαλοι επηρεασμένοι από τις σπουδές τους στη Δύση , από τις μεταφράσεις φιλο-

σοφικών συγγραμμάτων και τέλος αντλώντας από την ύψιστη αρχαία Ελληνική γραμματεία μια μοναδική 

κληρονομιά , που εύκολα μπορούσαν να μελετήσουν και να παρουσιάσουν στους σύγχρονους καταπιεσμέ-

νους συμπολίτες τους. Η αλήθεια όμως είναι ότι οι Έλληνες διαφωτιστές δεν παρήγαγαν πρωτογενή φιλο-

σοφική σκέψη.  

 

Ονόματα…. 
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Οι πρώτες Στοές που έχουν διαπιστωθεί ότι λειτούργησαν στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο, αναφέρονται στη 

Σμύρνη 1740 και Κωνσταντινούπολη 1747. 

Λίγο αργότερα στα Ιόνια νησιά και ιδιαίτερα στην Κέρκυρα ΄΄1781΄΄ όπου αναφέρονται ιδρυμένες από άλ-

λες μητρικές Στοές της Ιταλίας , Βερόνα, με το όνομα η Beneficenza 1806 Αγαθοεργία και τι 1811 υπό Γαλ-

λική δικαιοδοσία η Bienfaisance et Philogenie Reunies. Το 1816 έχουμε την πρώτη Μεγάλη 

 

Ελληνική Στοά υπό Αγγλική δικαιοδοσία. 

 

Άλλες μυστικές εταιρείες που ιδρύονται την εποχή εκείνη με στόχο την απελευθέρωση της Ελλάδος και την 

αφύπνιση των γραικών στα χρόνια δράσης του Ρήγα 1780-1798, η Εταιρεία των φίλων 1780 στο Βουκουρέ-

στι, το Ρόπαλο του Ηρακλέους, ο Αλέξανδρος, ο Φοίνιξ, η Αθηνά. Μετά το Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο στο 

Παρίσι 1809, όπου βρίσκουμε τον μετέπειτα φιλικό Τσακάλωφ, την Φιλόμουσο Εταιρία των Αθηνών 1813, 

την Φιλόμουσο Εταιρία της Βιέννης 1814. Στην Κέρκυρα την Πατριωτική Εταιρεία, τη Φιλολογική Εταιρεία 

1802. Το Λύκειον στο Βουκουρέστι. Την Εταιρεία των φίλων στη Βενετία , τους Καλούς Εξαδέλφους – 

Bons Cousins στη Βιέννη και στη Γαλλία. 

Πίσω από όλες αυτές βρίσκονταν οι φωτισμένοι ‘Ελληνες της διασποράς Ιωαν. Καποδίστριας, ο Μητροπο-

λίτης Ιγνάτιος , ο Αδαμ. Κοραής, ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Γρ. Κωσταντάς, Δημ. Καταρτζής, ο Ψαλλίδας 

και τόσοι άλλοι. Εντύπωση προκαλεί ότι στην προσπάθεια και βοήθεια εξεύρεσης οικονομικής βοήθειας 

προς όλες αυτές τις εταιρείες συμμετείχαν και χρηματοδότες όπως ο Τσάρος Αλέξανδρος και η Αυτοκράτει-

ρα της Ρωσίας, κόμητες κ.α φιλέλληνες. Εκτός όμως από τις μυστικές εταιρείες ιδρύθηκαν και πολλές Ακα-

δημίες γραμμάτων, όπου κι εκεί γινόταν ο βαθύτερος φωτισμός και καλλιέργεια των νέων σπουδαστών, 

στην ιστορία, φιλοσοφία, στην ιατρική. Το θέατρο επίσης αποτέλεσε όπως και στην αρχαιότητα ΄΄παιδευτικό 

όχημα΄΄ ανεβάζοντας κυρίως αρχαιοελληνικά έργα με ιστορική και πατριωτική θεματολογία.  

Ονομαστές ήταν οι Ακαδημίες στη Κέρκυρα η Ιόνιος, στην Αθήνα, στην Κωνσταντινούπολη, στην Οδησσό 

η Ελληνοεμπορική Σχολή, στο Πήλιο, την Αθωνιάδα στο Αγ.΄Ορος, στην Πάτμο, στο Ιάσιο, η Αναγνωστική 

Εταιρεία της Γενεύης κ.α.  

Όμως η επιθυμία για ένα ξεσηκωμό είχε πλέον διαχυθεί και στα λαϊκά στρώματα, στους εμπόρους, στους 

ναυτικούς, στους βιοτέχνες. 

Το μήνυμα του Ρήγα ΄΄ εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή , με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα Έθνη..΄΄ 

είχε περάσει στην πρώτη γενιά του 19ου αιώνα. Ο Ρήγας εμπνευσμένος από την Γαλλική επανάσταση θα 

προτείνει ένα Οικουμενικό Σύνταγμα που θα κάλυπτε την πολιτική αυτοδιάθεση των λαών, χωρίς διακρίσεις 
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θρησκευτικές, γλωσσικές ή εθνικές. Η επαναστατική του πρόσκληση απευθυνόταν σε όλους τους Βαλκανι-

κούς λαούς, γι αυτό αποκλήθηκε πρωτομάρτυρας και τιμάται από όλους ως μεγάλη ιδεολογική ηρωική μορ-

φή. 

Ήδη η Ελληνική Νομαρχία είχε κυκλοφορήσει από το 1806 στην Ιταλία αποτελώντας ένα πνευματικό ιστο-

ρικό μνημείο αψεγάδιαστου νεοελληνικού λόγου και ελεύθερου στοχασμού. Η Ελληνική Νομαρχία του Α-

νωνύμου του Έλληνος, είναι το επαναστατικό μανιφέστο του Ελληνικού διαφωτισμού. 

Ο Ελληνικός τύπος που εκδίδονταν σε όλα τα κέντρα του απόδημου Ελληνισμού (Βιέννη, Βενετία, Τεργέ-

στη, Λειψία, Παρίσι, κ.α.) βοήθησε πολύ στην αφύπνιση και στην οργάνωση του επερχόμενου ξεσηκωμού, 

(Χάρτα και άλλα έργα του Ρήγα, ο Λόγιος Ερμής, η Εφημερίς των αδελφών Πουλίου κ.α.) 

Δεν ήταν τυχαίο που τρεις μικρέμποροι, ο Νικ. Σκουφάς ,ο Εμ. Ξάνθος και ο Αθαν. Τσακάλωφ, όταν συνα-

ντήθηκαν στην Οδησσό της Ρωσίας έτοιμοι από καιρό, ταυτίστηκαν και αποφάσισαν να φτιάξουν μια μυστι-

κή επαναστατική εταιρεία για να ξεσηκώσουν τους Έλληνες απέναντι στο δυνάστη της πατρίδας τους. Αυτή 

ήταν η γέννηση της Φιλικής Εταιρείας, το Σεπτέμβριο του 1814. 

Η Φιλική Εταιρεία ήταν η σοβαρότερη και καλύτερα οργανωμένη μυστική επαναστατική οργάνωσης και 

απετέλεσε ένα μοντέλο για πολλές μεταγενέστερες επαναστατικές εταιρείες . Η εισδοχή των μελών γινόταν 

με μυητική διαδικασία και δίδονταν όρκοι δέσμευσης. Η προσέγγιση , ο προσηλυτισμός και η κατήχηση είχε 

ανατεθεί σε αποστόλους οι οποίοι ήταν διαλεχτοί και προικισμένοι ώστε να εμπνεύσουν και να εμφυσήσουν 

στις καταπιεσμένες μάζες τις χαμένες αξίες της ελευθερίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της αξιοπρέπει-

ας, του ένδοξου παρελθόντος και της ιστορίας του ΄Εθνους. Το 1818 ήδη είχε μυηθεί ένας σημαντικός αριθ-

μός, αλλά ο αριθμός ανέβηκε πολύ τα επόμενα δύο χρόνια. Υπολογίζεται ότι πρέπει να έφτασε τις 600.000 

μέλη. Χιλιάδες ήταν τα μέλη της Φιλικής στην Ρωσική επικράτεια, Βεσσαραβία, Μαύρη Θάλασσα αλλά και 

στις παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Η Φ.Ε. δημιούργησε ένα ταμείο (κάσα) όπου συγκεντρώθηκε ένα μεγάλο 

ποσό για την αντιμετώπιση των αναγκών σε όπλα και εφόδια της σχεδιαζόμενης επανάστασης. Με την ανά-

θεση της αρχηγίας το 1820, από τον Εμ. Ξάνθο στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, άρχισε η τελική και εντατική 

προετοιμασία της Ελληνικής επανάστασης. 

H Φ.E. στρατολόγησε αρκετούς αλλά ανεκπαίδευτους μαχητές, εφοδίασε με βεβαιωτικά διαβατήρια πολ-

λούς φιλικούς για να μεταφέρουν τα μηνύματα του ξεσηκωμού, φιλοτίμησε τους πλούσιους Έλληνες εμπό-

ρους της Μαύρης Θάλασσας να ενισχύσουν σημαντικά την Εθνική Κάσα, αν και ο ίδιος ο Υψηλάντης χαρα-

κτήρισε σε επιστολή του προς τον Ξάνθο, ότι οι έμποροι αυτοί είναι τζιγγενέδες (τσιγκούνηδες) και ολίγοι 

είναι οι εκλεκτοί. 

Ο Υψηλάντης απηύθυνε πολλές φλογερές προκηρύξεις προς όλα τα κέντρα του Ελληνισμού, ζητώντας τη 

συμμετοχή στον αγώνα. Ταυτόχρονα ίδρυσε τοπικές Εφορίες διαχείρισης των εισφορών και εξέδωσε γραμ-

μάτια βεβαίωσης των εισπράξεων για να αποφευχθούν καταχρήσεις. Προσέγγισε τους άλλους Βαλκάνιους 
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αρχηγούς και έλαβε σημαντικές υποσχέσεις συνεργασίας, Μιλ. Οβρένοβιτς, Βλαδιμηρέσκου, Σάββα κ.α. 

Δυστυχώς όμως όλες αυτές οι συνεργασίες δεν ευοδώθηκαν εξ αιτίας προσωπικών συμφερόντων και προδο-

σίας. Ο ιστορικός Κ. Σβολόπουλος σημειώνει τα λόγια ενός Οθωμανού αξιωματούχου της Σιλιστρίας, για τα 

παράλληλα κινήματα του Υψηλάντη και του Βλαδιμηρέσκου : 

Οι μεν με λόγον ελευθερίας εκινήθησαν, οι δε με λόγον αιτήσεως προνομίων…  

Ο στρατός του Υψηλάντη έφθασε τους 7000 άνδρες. Πολλοί Βούλγαροι συμμετείχαν αλλά και Σέρβοι και 

Βλάχοι. Ο Υψηλάντης γράφει πάλι στον Ξάνθο, Ο ενθουσιασμός είναι μεγαλώτατος …δεν ηξεύρω που να 

βάλω τους όσους έρχονται Βουλγάρους… 

Η τελική απόφαση για την κήρυξη της επανάστασης του Υψηλάντη, ελήφθη στο Ισμαήλιο στις 24 Οκτωβρί-

ου του 1820. Αντί της καθόδου στην Πελοπόννησο, η επανάσταση ξεκίνησε από το Ιάσιο της Μολδοβλαχί-

ας. Η ιστορία είναι γνωστή και η καταστροφή μεγάλη. 

Παρ  ́όλα αυτά ο σπόρος της Φ.Ε. βλάστησε και έδωσε το ιερό σύνθημα της Ελευθερίας. Η ιστορία δικαίω-

σε τις θυσίες και τον αγώνα. 

Ο Υψηλάντης στις 24 Φεβρουαρίου του 1821 από το Ιάσιο απευθύνεται στους Αδελφούς της Εταιρείας των 

Φιλικών και λέει …. 

«Αγετε λοιπόν, ω αδελφοί, συνδράματε και την τελευταίαν ταύτην φοράν έκαστος υπέρ την δύναμίν του, εις 

ωπλισμένους ανθρώπους , εις όπλα, χρήματα και ενδύματα εθνικά, αι δε μεταγενέστεραι γενεαί θέλουσιν ευλο-

γεί τα ονόματά σας και θέλουν σας κηρύττει ως τους πρωταιτίους της ευδαιμονίας των. 

Η προφητική αυτή προκήρυξη του Υψηλάντη θα επαληθευθεί πλήρως ιστορικά, η Φ.Ε. ήταν όχημα του ξε-

σηκωμού και οι πρώτοι αυτοί επαναστάτες έγιναν οι ήρωες που συμβολίζουν ακόμη και σήμερα την ελευθε-

ρία του Έθνους μας. 

Ας έλθουμε όμως στις άλλες επαναστατικές εταιρείες που δρούσαν στις αρχές του 19ου αιώνα στον Ευρω-

παϊκό χώρο. 

Και ξεκινάμε από τη γνωστή οργάνωση των Ιακωβίνων που σαν επαναστατική οργάνωση έδρασε πίσω αλλά 

και παράλληλα με την Γαλλική επανάσταση. 

Οι εμπνευστές της, Max. Robespierre , Saint Just κ.α ήταν εξτρεμιστικά στοιχεία που έφτασαν σε ακρότητες 

και σε τρομοκρατικές πράξεις. Φανατικοί έσπειραν τον τρόμο και τον θάνατο πολλών πατριωτών με καρα-

τόμηση, στο όνομα μιας ΄΄Δημοκρατικής παράνοιας’’. Οι Ιακωβίνοι ίδρυσαν επίσης σε πολλές χώρες Λέ-

σχες ή άλλες πατριωτικές επαναστατικές οργανώσεις . Στα Ιόνια νησιά εμφανίστηκαν στην Κέρκυρα, Κε-

φαλλονιά και Ζάκυνθο μετά την συνθήκη του Campo Formio 1797, όπου η Γαληνοτάτη Ενετική Δημοκρα-

τία παρέδωσε την διοίκηση των Ιονίων νήσων στους Γάλλους. 
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Άλλη μυστική οργάνωση ήταν η Carboneria των Καρμπονάρων που έδρασε κύρια στην Ιταλία μετά την 

ήττα του Ναπολέοντα και αντιτάχθηκε στην καταπιεστική διοίκηση των Ιταλικών κρατιδίων. Οι ρίζες της 

οργάνωσης αυτής ξεκινούν στα χρόνια των Γαλλικών επαναστατικών ζυμώσεων, με ανθρωπιστικό προσα-

νατολισμό, με κοινωνική αλληλεγγύη και φιλανθρωπία. Είχε επίσης έντονη αντιεκκλησιαστική κριτική στά-

ση Πολύ γρήγορα η οργάνωση εξελίχθηκε σε πατριωτική, διεκδικώντας δημοκρατικά δικαιώματα. 

Πρωτοεμφανίζεται στη Νάπολι αντιπολιτευόμενη τη διοίκηση του στρατηγού του Ναπολέοντα J. Murat. 

Ήδη το 1814 έχει εξαπλωθεί στο βορά της Ιταλίας διεκδικώντας κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση. Θεωρή-

θηκε κι αυτή ως ένα παρακλάδι του Τεκτονισμού με πολλά οργανωτικά δάνεια και παραλλαγές στα τυπικά 

της τελετουργίας μύησης , στα μυστικά σημεία αναγνώρισης, στην προσφώνηση Bon Cousins - καλοί εξά-

δελφοι, στην ιεραρχική οργάνωση με βαθμούς κ.α. Τα μέλη της ανήκαν κυρίως στη μεσαία τάξη, ήταν μορ-

φωμένα και είχαν επηρεαστεί από τις ηθικές αξίες του διαφωτισμού, υπήρχαν όμως δημόσιοι λειτουργοί και 

ευγενείς. Στους Μεταναπολεοντίους χρόνους (1815) οι στοές πολλαπλασιάσθηκαν και αντιτάχθηκαν δυνα-

μικά στο Βασίλειο των δύο Σικελιών του οίκου των Βουρβόνων. Υπολογίζεται ότι οι καρμπονάροι έφθασαν 

και τους 300.000. Το 1820 προσεταιρίστηκαν το στρατό και έκαναν μια επιτυχημένη επανάσταση στη Νά-

πολη.  

Άλλες επαναστατικές κινήσεις εκδηλώθηκαν στην Πάρμα, Μόντενα και στη Μπολώνια 1830 αλλά με μι-

κρότερη επιτυχία. Όμως πολυπληθή και δραστήρια παρακλάδια των καρμπονάρων έδρασαν στη Γαλλία και 

Ελβετία. 

Στη Γαλλία ιδιαίτερα η Charbonnerie έλαβε μέρος σε επαναστατικές εξεγέρσεις (1821) όπου συμμετείχε ο 

στρατηγός Lafayette και εξακολούθησε τη δράση της έως το 1830 υπό την μεγάλη μορφή του Philippe Buo-

narotti.  

Ακόμη μαρτυρείται και ύπαρξη Καρμποναρικής στοάς στην Κόρινθο το 1822 και στο Ναύπλιο το 1826, ό-

που συμμετείχαν πολλοί Έλληνες φιλικοί. 

Ακόμη μία μυστική στοά, τεκτονοπατριωτική, Η Φιλόλαος Εταιρεία, δημιουργήθηκε το 1825 στο Ναύπλιο 

και στεγάστηκε στο σπίτι του Κερκυραίου υπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Θεοτόκη με σκοπό την επιτυχία 

του Ιερού Αγώνα . Στα Εθνικά αρχεία της Γαλλίας υπάρχουν επίσης μυστικές αναφορές της Αστυνομίας 

(31.7.1826) όπου μαρτυρούνται αναφορές για τη συνέχιση λειτουργίας πρώην Καρμποναρικών οργανώσεων 

στο Παρίσι και στη Χάβρη επανδρωμένες από φιλελληνικές οργανώσεις ! 

Πολλοί Φιλέλληνες καρμπονάροι πολέμησαν πλάι στους Έλληνες ως εθελοντές κυρίως στη μάχη του Πέτα. 

Θα αναφέρουμε βεβαίως τον Λόρδο Βύρωνα ο οποίος ήταν και Τέκτων, μέλος της Στοάς των Τριπλοσόφων 

στο Παρίσι. Αλλά και ο μεγάλος Επτανήσιος ποιητής μας Ανδρέας Κάλβος υπήρξε ενεργός καρμπονάρος 

συνελήφθη και απελάθηκε από την Ιταλία. 
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Εδώ θα ήταν σκόπιμο να αναφερθεί το ποιητικό ρεύμα του Ρομαντισμού, δυναμικά επαναστατικό και προ-

φητικό που γεννιέται στο τέλος του 18ου αιώνα και εκφράζεται με τους Τέκτονες ποιητές Shelley , W. 

Blake, Hugo Foscollo , Αlex. Puskin, όμως Byron και Κάλβο,Καρμπονάρους. Οι ποιητές τραγουδούν και 

διδάσκουν την αλήθεια και είναι οι οραματιστές μιας νέας κοινωνίας. 

Ο Blake γράφει στο ποίημα του Prophecy . Άκου τη φωνή του Βάρδου! που βλέπει Παρόν, Παρελθόν και 

Μέλλον. Τι προτρέπει να ακουστεί ο Blake? 

Μα, τα μηνύματα της Γαλλικής επανάστασης που λειτουργεί Μεσσιανικά, γεννώντας και διαχέοντας τις πα-

νανθρώπινες ελπίδες για Ελευθερία. 

Ο Κάλβος και ο Σολωμός (επηρεασμένος αλλά μη ανήκοντας σε καμία μυστική οργάνωση) στη συνέχεια θα 

οροθετήσουν την αφετηρία του Ελληνικού ρομαντισμού (1824). 

Χρονολογικά (1806) οι Καρμπονάροι προηγήθηκαν της Φιλικής Εταιρείας αλλά η δυναμική και η οργάνωση 

της Φ.Ε υπήρξε σαφώς μεγαλύτερη. 

Ένα είναι σίγουρο, ότι όλες οι μυστικές εταιρείες επικοινωνούσαν και λειτουργούσαν σαν συγκοινωνούντα 

δοχεία, βοηθούσαν και ανάπτυξαν δίκτυα επαναστατικά, με παρακλάδια και άλλες ονομασίες , αναφέρουμε 

τους Bons Cousins Charbonniers, τους Γαλάτες Αναμορφωτές, το Μεγάλο Στερέωμα στόχευαν στη δημιουρ-

γία μίας Ευρωπαϊκής Διεθνούς (Παρίσι 1820 – Gioac. Pratti). 

Η τρίτη σημαντική μυστική οργάνωση ήταν μία Ρωσική επαναστατική ένωση, κυρίως αξιωματικών, ενάντια 

στην απολυταρχική διακυβέρνηση του Τσάρου Αλέξανδρου του Α’. Η οργάνωση ξεκίνησε το 1816 με το 

όνομα Ένωση Σωτηρίας αλλά δύο χρόνια αργότερα διαχωρίζεται σε οργανώσεις του Βορρά με έδρα την Πε-

τρούπολη και του Νότου με έδρα το Τουλτσίν , υπό το νέο όνομα Ένωση της Ευημερίας. Η οργάνωση αυτή 

έμεινε γνωστή με το όνομα Δεκεμβριστές λόγω της στάσης ενάντια στον Τσάρο Νικόλαο που εκδηλώθηκε 

τον Δεκέμβριο του 1825. 

Και αυτή η μυστική οργάνωση εμπνεύστηκε από τις αρχές του Διαφωτισμού και της Γαλλικής επανάστασης, 

που βέβαια δεν εκπροσωπείτο από τον Ναπολέοντα, όταν μάλιστα εκείνος εισέβαλε κατακτητικά στη Ρωσία 

και όλοι σχεδόν οι Αξιωματικοί του Ρωσικού Αυτοκρατορικού στρατού έλαβαν μέρος στους πατριωτικούς 

αμυντικούς πολέμους του 1812-13 εναντίον του. Εκτός όμως από τους στρατιωτικούς στην οργάνωση αυτή 

συμμετείχαν πολλοί ευγενείς και αριστοκράτες, λόγιοι και ποιητές. Στις μεγαλύτερες πόλεις οι Δεκεμβριστές 

είχαν οργανώσει μυστικά δίκτυα, με ένθερμους οπαδούς, στη Μόσχα, Κίεβο, Οδησσό, Άκερμαν, Κισινιέφ, 

Ισμαήλιο κ.α. Στη Ρωσία οι τεκτονικές Στοές ήταν ελεύθερες και αποτελούσαν τους χώρους συνάντησης, 

πολιτικού και φιλοσοφικού προβληματισμού. 

Γι αυτό έγιναν τα κέντρα ανάπτυξης φιλελεύθερης προπαγάνδας και πολιτικών ζυμώσεων. Ο ίδιος ο Τσάρος 

ήταν Τέκτων μυημένος ισόβιο μέλος του Τάγματος των Ρώσων Ιπποτών, μέλος της Μεγάλης Στοάς της Πο-
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λωνίας, και επίτιμο μέλος της Στοάς Οι Τρείς Αρετές. Ο Τσάρος ήταν περιτριγυρισμένος από Τέκτονες οι 

οποίοι ήταν δάσκαλοί του ( Ι.V. Boeber, ο Ελβετός Fr. Cezar de la Harpe), οι πολιτικοί του σύμβουλοι επί-

σης τέκτονες, όπως ο Καγκελάριος Κόμης Ν. Roumantsief , Υπουργός Εσωτερικών και Αστυνομίας A.T. 

Kutsubey, ο Πολωνός Πρίγκιπας Adam Cartoryzski, ο Πρέσβης P.A. Stroganov ο Υπουργός Παιδείας και 

Πολιτισμού Alex. Golicyn, ο Γεν. Γραμματέας του Κράτους Μichael Speranski , ο Αρχηγός της Αστυνομίας 

Α. Balasov και πολλοί άλλοι. Έτσι συμμετείχε χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι οι τεκτονικές στοές ήταν επανα-

στατικά φυτώρια. 

Θα σταθούμε λίγο στον Ελβετό δάσκαλο του Τσάρου Αλέξανδρου για πολλά χρόνια (1775-1795) και να 

πληροφορηθούμε ότι ο De La Harpe εκτός από Τέκτων της Στοάς Ιππότες της Ελευθερίας στη Γενεύη ήταν ο 

επί κεφαλής μυστικός αρχηγός των Καρμπονάρων στη Λωζάνη. Είχε υψηλές διασυνδέσεις στη Ρωσική αυ-

λή, γνώριμος του Ναπολέοντα 1795, εγκάρδιος φίλος και συνεργάτης του Καποδίστρια στη δημιουργία της 

Συνομοσπονδίας των Ελβετικών Καντονίων (1813-14). Ο Καποδίστριας του στέλνει συστατική επιστολή το 

1824, για να βοηθήσει τον Ανδρέα Κάλβο! Ο Harpe υπήρξε ένθερμος Φιλέλληνας και γνώριζε τις επανα-

στατικές κινήσεις τις οποίες ενεθάρρυνε. Οι Ρώσοι αξιωματικοί έβλεπαν με μεγάλη συμπάθεια τις επανα-

στατικές προετοιμασίες των Ελλήνων και είχαν πληροφορηθεί την ύπαρξη της Φιλικής Εταιρείας. Μόλις ο 

Αλέξανδρος Υψηλάντης ανέλαβε την αρχηγία, ο Ρώσος διοικητής της Βεσσαραβίας Ι. Inzov όπως και ο δι-

οικητής της Οδησσού και Νοβοροσίσκ Αlex. Langeron διευκόλυναν τις μετακινήσεις και την προετοιμασία 

των Ελλήνων επαναστατών. 

Μετά την ανάληψη του αγώνα από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη όλοι οι συναγωνιστές του στους πατριωτικούς 

πολέμους ετάχθηκαν ανοικτά με το μέρος του πιστεύοντας ότι και ο Τσάρος δεν θα είχε αντίρρηση υποστή-

ριξης των ομοθρήσκων Ελλήνων. 

Όταν ο Υψηλάντης άρχισε την επίσημη στρατολόγηση των ανδρών του, η προετοιμασία ,η συγκέντρωση 

όπλων και εφοδίων, οι έρανοι και η  συγκέντρωση χρημάτων έγιναν από τους φιλικούς με την ευλογία των 

Ρώσων και σε Ρωσικό έδαφος. 

Στο Κισινιέφ σημερινή πρωτεύουσα της Μολδαβίας, ο Υψηλάντης έστησε το στρατηγείο του, εκεί συνα-

ντούσε τους Ρώσους φιλελεύθερους αξιωματικούς και κατέστρωνε τα επαναστατικά του σχέδια. Από εκεί 

έστελνε τους αποστόλους με τις προκηρύξεις του αγώνα. 

Στη Στοά Οβίδιος του Κισινιέφ που ιδρύθηκε το 1821 από τους Δεκεμβριστές του Νότου, Στρατηγό Μιχαήλ 

Ορλώφ επιστήθιο φίλο και συναγωνιστή του Υψηλάντη, τον Στρατηγό P. Pustin, τον I.Inzov, τον υποστρά-

τηγο Γκαέφσκι, τον πρώην λοχαγό Μιχ. Κάτσικα στο σπίτι του οποίου θα στεγαζόταν η Στοά Οβίδιος, θα 

μαζευόντουσαν και οι Έλληνες Καντακουζηνοί, κόμητες Ι &Ν Βούλγαρη, ο Γ. Λεβέντης, ο Μαρασλής, ο 

Κατακάζης και ο Μιχ. Σούτσος ηγεμών της Μολδαβίας και θα ονειρευόντουσαν αδελφωμένοι τις μέρες της 

ελευθερίας. Εκεί θα έρχονταν και ο εξόριστος ατίθασος μεγάλος ποιητής Α. Πούσκιν να γράψει τα εμπνευ-

96 
 



ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΝΤΕ ΜΙΡΑΝΤΑ 

- η Ελληνική Σκέψη στην Αυτοθέσμιση των Κοινωνιών, τον Διαφωτισμό και την Γνώση 
ΑΞΟΝΑΣ Ι: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ 
www.academy.edu.gr 

σμένα από τον αγώνα των Ελλήνων ποιήματά του και να μας αφήσει ιστορική κληρονομιά τα σχέδια που 

έκανε στα τετράδιά του με το πρόσωπο του φίλου του Υψηλάντη. 

Αναφέρουμε στο ποίημά του προς τον Β.Λ. Νταβιντόφ , ένα 4στιχο για τα πρώτα γεγονότα της επανάστασης 

στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και ειδικότερα στον Αλεξ. Υψηλάντη : 

Όταν παντού η νέα άνοιξη, χαμογελώντας, 

το χιόνι λάσπη είχε κάνει, 

πάνω στα όρη και στου Δούναβη την όχθη 

ο μονόχειρας Πρίγκιπάς μας σήκωνε επανάσταση… 

 

Και στο έμμετρο μυθιστόρημα προς Οβίδιον κάνει πάλι αναφορά στον Υψηλάντη : 

Όπως κι εσύ, κατάδικος της εχθρικής της μοίρας, 

σου μοιάζω, ίσος σου όχι στη φήμη, μα στον κατατρεγμό. 

Εδώ, γεμίζοντας της βόρειας ερημιάς τ’ αγέρι  

με της λύρας μου τον ήχο, 

περιπλανιόμουν κείνες τις μέρες  

στου Δούναβη τις όχθες, 

τότε που μεγαλόψυχος Έλληνας τη λευτεριά καλούσε. 

 

Και σε μια άλλη στροφή, αναφέρεται και στις καρμποναρικές εστίες 

Σειόνταν όλο απειλή τα Πυρηναία, 

το ηφαίστειο της Νάπολης στις φλόγες, 

κι ο Μονόχειρας Πρίγκιπας να γνέφει 

από το Κισινιέφ στους Μωραΐτες φίλους του… 

 

Ο Πούσκιν αποτείνει φόρο τιμής στην Ελληνική επανάσταση : 

Εμπρός Ελλάδα, σήκω, εμπρός. 

Δεν τρέφεις άδικα ελπίδες 

και τα πανάρχαια βουνά  

Όλυμπος, Πίνδος, οι Θερμοπύλες, 

σειούνε κι εκείνα τις ασπίδες. 

Στη δοξασμένη τους σκιά 

ξύπνησε τώρα η λευτεριά σου 

Αθήνα μάρμαρα ιερά.  
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του Περικλή και του Θησέα 

τάφοι και κόκκαλα σεπτά. 

Χώρα ηρώων και θεών 

σπάσε τα βάρβαρα δεσμά σου 

με τα τραγούδια των ποιητών 

Τυρταίου, Βύρωνα και Ρήγα. 

Φλόγα και φως ολόγυρά σου. 

 

Αλλά δεν ήταν μόνο ο Πούσκιν που εμπνεύστηκε από την Ελληνική Επανάσταση κι άλλοι Δεκεμβριστές 

ποιητές έγραψαν με ενθουσιασμό για τον Ελληνικό ξεσηκωμό, αναφέρουμε τα ονόματα μερικών. Ριλέεφ, 

W.Kuchelbecker, Fr. Glinka, Τουμάνσκι κ.α. 

 

Ο Ριλέεφ γράφει στον Στρατηγό Ερμόλωφ : 

Ερμόλωφ, αγαπημένε του Άρη και της Παλλάδος, 

Ελπίδα των Πολιτών, γνήσιο σπαθί της Ρωσίας, 

Τρέξε να σώσεις τα τέκνα της Ελλάδος… 

 

Και στο ποίημα του Έρημος 

Ο Πόλεμος, ο πόλεμος λυσσομανά ! 

Στον Μωριά φουντώνουν οι φλόγες. 

Με υψωμένο το λάβαρο της λευτεριάς 

ο Έλληνας τον Τούρκο εκδικιέται. 

Μα εγώ, μα εγώ δεν έχω τη δύναμη σαν βέλος 

πετάξω, εκεί που η ψυχή πετά… 

 

Και ο Κιουχελμπέχερ μεγάλος Φιλέλλην γράφει : 

Φίλοι ! Μας καρτερούν τα τέκνα της Ελλάδας. 

Ποιος θα μας δώσει φτερά; Θα πετάξουμε . 

Παραμερίστε βουνά, ποτάμια, πολιτείες! 

Μας καρτερούν, ας σπεύσουμε κοντά τους. 

 

Οι Δεκεμβριστές ήταν προοδευτικοί και φωτισμένοι επαναστάτες και αισθάνθηκαν ότι προδόθηκαν από τον 

Τσάρο Αλέξανδρο όταν στους πατριωτικούς πολέμους του 1812-13 έδωσαν τα πάντα για την ελευθερία και 
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περίμεναν την Συνταγματική αναθεώρηση, την κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων και την κατάργηση 

της δουλοπαροικίας που τους είχε υποσχεθεί ο αυτοκράτορας . Γιαυτό τον Δεκέμβριο του 1825 εκδηλώθηκε 

ένα κίνημα ενάντια στον νεό Τσάρο Νικόλαο, λίγο μετά τον (μυστηριώδη θάνατο) του Αλέξανδρου του Α΄. 

Το κίνημα κατεστάλη, πέντε από τους αρχηγούς κρεμάστηκαν και χιλιάδες εστάλησαν στα κάτεργα της Σι-

βηρίας και του Καυκάσου. 

Στο συνοπτικό αυτό πόνημα σκιαγραφήσαμε τη δημιουργία και τη δράση των κυριότερων μυστικών επανα-

στατικών εταιρειών και οργανώσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο αλλά δεν θα πρέπει να παραλείψουμε μία ανα-

φορά στους διώκτες των εταιρειών αυτών. 

Αν ο λόγος δημιουργίας των μυστικών εταιρειών ήταν το αίτημα για ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία και 

εθνική ανεξαρτησία άλλος τόσος λόγος γεννήθηκε από τις άρχουσες δυνάμεις για την κατάπνιξη οιασδήποτε 

κίνησης για την ανατροπή του Status Quo με κάθε μέσο πειθούς και εξαναγκασμού. 

Η ανώτατη αρχή ήταν η Ελέω Θεού Βασιλεία, κληρονομική συνήθως, χρησιμοποιώντας τα όργανά τους σε 

ένα αδυσώπητο αγώνα καταστολής, εκφοβισμού ακόμη και εξόντωσης όλων εκείνων που αμφισβήτησαν, 

απαίτησαν και πήραν τα όπλα για να ανατρέψουν τους δυνάστες τους. 

Έτσι οργανώθηκαν τα σώματα αστυνόμευσης, επιβολής τάξης, παρακολούθησης, λογοκρισίας, εκτοπισμού-

εξορίας, φυλάκισης, δήμευσης περιουσιών, ακόμη και θανάτωσης. Είναι τεράστια τα μυστικά αρχεία των 

αναφορών για τις σχέσεις, κινήσεις, ιδεολογίας, συνηθειών, συναντήσεων που αφορούσαν φιλελεύθερους 

πολίτες. Οι φάκελοι κάθε επικίνδυνου πολίτη γέμιζαν από τις αναφορές που ερχόντουσαν από διάφορες πό-

λεις αλλά και από άλλες μυστικές υπηρεσίες ασφαλείας που συνεργάζονταν διακρατικά. 

Όλα αυτά συγκεντρώνονταν, μελετούντο και βγαίνανε τα συμπεράσματα για τις αναμενόμενες επαναστατι-

κές κινήσεις, συνομωσίες και πράξεις βίας απέναντι στις αρχές. Ο τρόμος που επικράτησε σε όλα τα Ανα-

κτοβούλια και τις αυλές, μετά την Γαλλική Επανάσταση ήταν μεγάλος. Έτσι οργανώθηκαν οι μυστικές υπη-

ρεσίες ασφαλείας για να αντισταθμιστεί και κατασταλεί ο επαναστατικός πυρετός των λαών. 

Σε πολύ υψηλό επίπεδο Βασιλέων, Αυτοκρατόρων, Υπουργών, Στρατιωτικών και ειδικών Συμβούλων διορ-

γανώθηκαν τα περίφημα Εθνικά Συνέδρια της Βιέννης το 1814, στο Troppau 1820 και Laibach 1821 και 

άλλα μικρότερης σημασίας (Κάρλοβυ-Βάρυ και Βερόνας). Εκεί η διπλωματία επιχειρούσε να κερδίσει συμ-

μαχίες, συμφέροντα μέσα από ατελείωτες συζητήσεις και συμπεράσματα. 

Συνέδριο Βιέννης 1814-15. Αυστροουγγαρία, Ρωσία, Πρωσία, Αγγλία. Κύριο θέμα ήταν η καταδίκη του 

Ναπολέοντα και των επαναστατών Ιακωβίνων, όπως και των Καρμπονάρων της Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας. 

Επίσης η λύσης στο θέμα της Ελβετίας με ένα κοινά αποδεκτό σύστημα διακυβέρνησης των Καντονίων το 

οποίο εισήγαγε και εφάρμοσε ο νέος διπλωμάτης της Ρωσίας Ι. Καποδίστριας , εκλεκτός του Τσάρου Αλέ-

ξανδρου Α .́ Επίσης σοβαρό θέμα που εξετάσθηκε ήταν η τύχη της κυριαρχίας των Ιονίων νήσων μετά τη 
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Γαλλική κατοχή, που ανετέθη στους Άγγλους. Η προσπάθεια του Καποδίστρια να απαγορευθεί το δουλε-

μπόριο των μαύρων έπεσε στο κενό μετά τη σφοδρή άρνηση των Άγγλων και άλλων συντηρητικών. Στο συ-

νέδριο αυτό συμμετείχε με τον Αυστριακό Αυτοκράτορα Φραγκίσκο, ο Μέττερνιχ υπουργός Εξωτερικών ο 

οποίος είδε ανταγωνιστικά τον Καποδίστρια, όντας δεδηλωμένος ανθέλλην, γιατί αντελήφθη τη μεγάλη αξία 

του νέου Έλληνα διπλωμάτη. 

Τον Σεπτέμβριο του 1815 στο Παρίσι ο Τσάρος Αλέξανδρος θα ηγηθεί της Ιεράς Συμμαχίας που υπεγράφη 

με τον Φρειδερίκο της Πρωσίας και τον Φραγκίσκο της Αυστρίας, ως συνθήκη συναδέλφωσης των κρατών 

μετά την συντριβή του Ναπολέοντα .Στην πραγματικότητα όμως θα πρόκειται για την κατοχύρωση των 

συμφερόντων των ισχυρών και το στραγγαλισμό των ελευθεριών και δικαιωμάτων των μικρών λαών. 

Αργότερα το 1818 στο Αιξ-λα-Σαπέλ, έγινε δεκτή και η Γαλλία στην Ιερά Συμμαχία . Η Αγγλία συμμετείχε 

με αντιπροσώπους και με επιφυλάξεις. 

Συνέδριο Τroppau 1820. Συμμετείχαν η Αυστρία, Ρωσία, Πρωσία, Γαλλία, Αγγλία, Σαξονία, Βαυαρία. Κύ-

ρια θέματα ήταν οι επαναστάσεις της Νάπολης , του Πεδεμόντιου και της Ισπανίας. Οι αποφάσεις ήταν κα-

ταδικαστικές και εδόθει η άδεια επέμβασης και καταστολής στην Ιταλία από τον Αυστριακό 

Στρατό και άδεια εισβολής της Γαλλίας στην Ισπανία για τον τερματισμό της επανάστασης. Εδώ πάλι συ-

γκρούστηκε με διαφορές προτάσεων ο Καποδίστριας με τον Μέττερνιχ. Ο Καποδίστριας ήταν υπέρ των με-

ταρρυθμίσεων στη διακυβέρνηση των κρατών και όχι της βίαιης καταστολής και καταπίεσης που υποστήρι-

ζε ο δεσποτικός Μέττερνιχ. 

Συνέδριο Laibach 1821. Το συνέδριο του Τroppau συνεχίστηκε στo Laibach, όπου έφθαναν η μία μετά την 

άλλη οι ειδήσεις για το κίνημα του Υψηλάντη στην Μολδοβλαχία. Εκεί ο Υψηλάντης έστειλε τις επιστολές 

του προς τον Τσάρο (24.2.1821) εξηγώντας τους λόγους και παρακαλώντας για βοήθεια. 

Η σύγχυση του Τσάρου ήταν μεγάλη, ήταν παγιδευμένος από τις δικές του αποφάσεις της Ιερής Συμμαχίας 

και των άλλων δεσμεύσεων που είχε αναλάβει απέναντι στους άλλους μονάρχες και στον δαιμόνιο Μέττερ-

νιχ. Ο Υψηλάντης αποτάχθηκε από το Ρωσικό στρατό αποδοκιμάστηκε για τις ενέργειές του, το χειρότερο 

όμως ήταν ότι τα Ρωσικά στρατεύματα έλαβαν ρητή εντολή να μην βοηθήσουν καθόλου τους Έλληνες και 

ταυτόχρονα διάφοροι αξιωματικοί μετετέθησαν. Ενώ όμως οι Μεγάλες Δυνάμεις επενέβησαν και κατέπνι-

ξαν τα Ιταλικά κινήματα για την Ελληνική Επανάσταση δεν ελήφθη καμία τέτοια απόφασης, κι αυτό χάριν 

των λεπτών ενεργειών του Καποδίστρια. 

Βεβαίως στις αντιδραστικές δυνάμεις θα πρέπει να εντάξουμε και την Οθωμανική Αυτοκρατορία η οποία 

προσπαθούσε με κάθε τρόπο να διατηρήσει τις κατοχικές κτήσεις, αν και δεν είχε αντιληφθεί εγκαίρως τις 

κινήσεις της Φιλικής Εταιρείας και την τεράστια προετοιμασία. 
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Νομοτελειακά όλα τα κράτη σιγά σιγά ανέκτησαν την Εθνική τους υπόσταση σαν αποτέλεσμα αγώνων, θυ-

σιών αλλά και αναγνώρισης του Δικαίου της Αυτοδιάθεσης των λαών. Το Φιλελληνικό κίνημα ήταν ένας 

κινητήριος μοχλός που βοήθησε πολύ στην απονομή δικαίου και αποκατάστασης της Ελευθερίας των υπο-

δούλων Ελλήνων. 

Η Ιστορία καταγράφει τους αιώνιους αγώνες μεταξύ των ανθρώπων, των κρατών, των φυλών και των λαών 

είτε για κατακτητικούς , είτε για ιδεολογικούς είτε ακόμη για θρησκευτικούς λόγους. 

Ο άνθρωπος θα βρίσκει πάντα μια αιτία και ένα λόγο για να ξεκινά πολέμους και πάντα θα θρηνεί, εκ των 

υστέρων, για τα δεινά των πολέμων. 

Ας ευχηθούμε και ας στρατεύσουμε τις δυνάμεις μας και τη φωνή μας, για μια Παγκόσμια αδελφότητα, Α-

γάπης – Ειρήνης και Αλληλοσεβασμού, που όλοι θα είμαστε εγγυητές της Ελευθερίας των ίσων δικαιωμά-

των των Ανθρώπων του Κόσμου μας. 
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Η εφαρμογή του διεθνούς Δικαίου του Πολέμου, από τους Αγωνιστές της Παλιγγενεσίας 
 
 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, Αντιναύαρχος ε.α., Δρ. Διεθνούς Δικαίου 
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Η Ελληνική Επανάσταση ήταν κάτι το τελείως διαφορετικό σε σχέση με όλες τις άλλες επαναστάσεις. Δεν 

είχε σκοπό της ούτε να περιορίσει την απολυταρχία ή τον δεσποτισμό, ούτε να αλλάξει το είδος της διακυ-

βερνήσεως της χώρας, ούτε να αποκόψει δεσμούς αποικίας με μητρόπολη ούτε να μεταβιβάσει σε άλλους 

ώμους τα βάρη. Ήταν η ανάσταση ενός υποδούλου Έθνους που αγωνίστηκε για «του Χριστού την Πίστη την 

Αγία και της Πατρίδος την ελευθερία». Γι’ αυτό και οι Αγωνιστές της, εμπνεόμενοι από τα ευγενέστερα ιδα-

νικά έδειξαν σε όλη την περίοδο των επιχειρήσεων το μεγαλείο της γενναιοψυχίας τους. Η παρούσα εισήγη-

ση αποκαλύπτει μια τελείως άγνωστη πτυχή του Αγώνα της Παλιγγενεσίας, που έχει σχέση με την σχολα-

στική εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου των ενόπλων συγκρούσεων από τους Έλληνες μαχητές 

σύμφωνα με τις οδηγίες των ηγετών τους. Ταυτόχρονα είναι και μια απάντηση σε ανιστόρητες απόψεις που 

προσπαθούν σήμερα να απαξιώσουν τους Εθνικούς μας Ήρωες και να διαστρεβλώσουν την ένδοξη Ιστορία 

μας. 

Βρισκόμαστε λοιπόν στο 1821, στην περιοχή όπου κυριαρχούσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, μια Αυτοκρα-

τορία που την αποτελούσαν πολλά έθνη κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Το καθεστώς αυτό δεν ήταν αρεστό 

στους υποτελείς λαούς, ειδικά στους Έλληνες. Για το λόγο αυτό σημειώθηκαν πάρα πολλές ατυχείς εξεγέρ-

σεις με σκοπό την εθνική ανεξαρτησία . Η τελευταία και επιτυχής ξεκίνησε εκείνη την χρονιά. Συμβολικά 

εορτάζεται στις 25 Μαρτίου ταυτόχρονα με τη θρησκευτική γιορτή του Ευαγγελισμού. Οι δύο αυτές γιορτές 

έχουν ένα κοινό σημείο: η έναρξη της Επαναστάσεως προανάγγειλε την απελευθέρωση του Έθνους όπως ο 

Ευαγγελισμός προανήγγειλε την έλευση του Σωτήριος Χριστού. 

Η Επανάσταση του 1821 ήταν καθαρά εθνική εξέγερση μόνο των Ελλήνων, παρά το γεγονός ότι οι υποκινη-

τές της προσπάθησαν να ξεσηκώσουν και άλλα υπόδουλα έθνη. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο της Ε-

παναστάσεως είναι ότι ήταν μια καθολική εξέγερση στην οποία δεν υπήρχε κανένα απολύτως στοιχείο ταξι-

κής διεκδικήσεως. Όλοι οι Έλληνες επαναστάτησαν είτε ήταν πλούσιοι είτε ήταν φτωχοί και με τις ευλογίες 

του κλήρου. Ειδικά στη θάλασσα, η Επανάσταση εκδηλώθηκε σε νησιά με μεγάλο πλούτο, με κατοίκους 

που ζούσαν μέσα στη χλιδή όπως η Ύδρα και οι Σπέτσες, καθώς και εκεί όπου απολάμβαναν μεγάλα προνό-

μια από το Οθωμανικό Κράτος, όπως για παράδειγμα στη Χίο, στη Σάμο και στη Σύμη. Αξίζει μάλιστα να 

σημειωθεί ότι οι βαθύπλουτοι Έλληνες πλοιοκτήτες με συγκεντρωμένο ολόκληρο το θαλάσσιο εμπόριο στα 

χέρια τους , διέθεσαν πρόθυμα τα καράβια τους στον Αγώνα, οι ίδιοι ηγήθηκαν της Επαναστάσεως σαν 

Ναύαρχοι, για να βρεθούν στη συνέχεια μετά την απελευθέρωση πάμπτωχοι και ολοκληρωτικά κατεστραμ-

μένοι. 
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Η διεθνής συγκυρία το 1821, δεν ήταν καθόλου ευνοϊκή. Στις Μεγάλες Δυνάμεις κυριαρχούσε το πνεύμα 

της Ιεράς Συμμαχίας, της συμμαχίας που τηρούσε μια πολιτική ευνοϊκή προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία 

παρά το γεγονός ότι δεν την συμπεριλάμβανε στους κόλπους της . Η είδηση της Ελληνικής Επαναστάσεως 

βρήκε τους εκπροσώπους των Μεγάλων Δυνάμεων να συνεδριάζουν στη Λιουμπλιάνα (Λάιμπαχ, 26 Ιανου-

αρίου – 12 Μαΐου 1821), για τον τρόπο καταστολής των απελευθερωτικών κινημάτων στη Νεάπολη και στο 

Πεδεμόντιο. Το γεγονός αυτό, εφτά μόνο χρόνια μετά το Βατερλό, τους γέμισε ανησυχία. Αυτή η Επανά-

σταση, μόνο απειλή θα μπορούσε να είναι για την πολυπόθητη ισορροπία στην Ευρώπη μετά την συντριβή 

του Βοναπάρτη. Η ιδιαιτερότητα της βασιζόταν σε δύο στρατηγικούς παράγοντες. Αυτοί ήταν: η γεωστρα-

τηγική θέση της Ελλάδος, σαν γέφυρα μεταξύ των δύο ηπείρων, και το ότι η επιτυχία της Επαναστάσεως θα 

σήμαινε την ανατροπή του status quo, ενδεχομένως και τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με α-

πρόβλεπτες εξελίξεις στην περιοχή . Γι αυτό το λόγο εκδήλωσαν φιλοτουρκικές θέσεις. Λίγα χρόνια πριν, 

στο Συνέδριο της Βιέννης (Οκτώβριος 1814 – Ιούνιος 1815) διαπιστώνουμε την έντονη παρουσία του πνεύ-

ματος που επικρατούσε. Χαρακτηριστική ήταν η στάση του Μέττερνιχ όταν με την ανοχή των παρισταμέ-

νων στο Συνέδριο, απευθύνθηκε στον Ιωάννη Καποδίστρια, αντιπρόσωπο τότε της Ρωσίας, λέγοντας: «Η 

Ευρώπη δεν γνωρίζει Έλληνες! Γνωρίζει μόνο Κράτος Οθωμανικό κάτω από την εξουσία του οποίου είναι οι 

Έλληνες που κατοικούν στην Ελλάδα…..».  

Ποιο ήταν όμως το νομικό καθεστώς των μαχητών της Ελληνικής Επαναστάσεως; Ας θυμηθούμε πάλι ότι 

βρισκόμαστε στο 1821! Παρά το γεγονός ότι η αρχή της αυτοδιαθέσεως των λαών είχε αναγνωρισθεί πανη-

γυρικά μαζί με την αναγνώριση γενικά των δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τη Γαλλική Επανάσταση, η 

εποχή ήταν ακόμα σκοτεινή. Και συνέχισε για πολύ καιρό να είναι σκοτεινή! Ακόμα και όταν φθάσαμε στο 

1907 είδαμε το άρθρο 2 των Κανόνων της Χάγης (Σύμβαση περί των Νόμων κι Εθίμων των εν τω κατά Ξη-

ρά Πολέμω, μετά του Προσαρτημένου Κανονισμού) να προστατεύει μεν την αυθόρμητη αντίσταση των κα-

τοίκων μιας περιοχής που δέχεται στρατιωτική επίθεση, αλλά να αφήνει εκτός νομιμότητας την αντίσταση 

του πληθυσμού της ήδη κατακτημένης περιοχής. Δηλαδή μέχρι τότε κάθε πράξη αντιστάσεως κατά στρα-

τευμάτων κατοχής ήταν παράνομη! Χρειάσθηκε να φθάσουμε σχεδόν στις μέρες μας, στις 24 Οκτωβρίου 

1945 για να δούμε στην παράγραφο 2 του πρώτου άρθρου του Καταστατικού των Ηνωμένων Εθνών, την 

αναγνώριση του δικαιώματος της αυτοδιαθέσεως και κατά συνέπεια της εθνικής ανεξαρτησίας των λαών. 

Από εκεί και πέρα οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Η Γενική Συνέλευση στις 27 Νοεμβρίου 1953 διακήρυξε ότι 

το δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως, ασκούμενο ελεύθερα μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό ανεξάρτητου 

Κράτους και ακολούθησε η XXIX (3114) απόφαση της για τον καθορισμό της επιθέσεως, όπου αναγνωρίζε-

ται το δικαίωμα του αγώνα για εθνική ανεξαρτησία σε κάθε λαό που ζει κάτω από ξένη κυριαρχία. Τέλος, οι 

Συμβάσεις της Γενεύης από την 12η Αυγούστου 1949 σε συνδυασμό με τα δύο Συμπληρωματικά τους Πρω-

τόκολλα του 1977, κάλυψαν πλήρως και όλα τα θέματα του ανθρωπιστικού δικαίου.  

Αν λοιπόν μας έθεταν το ερώτημα για το νομικό καθεστώς των μαχητών της Ελληνικής Επαναστάσεως 

σύμφωνα με το τωρινό δίκαιο του πολέμου, η απάντηση μας θα ήταν πανεύκολη. Αν όμως μεταφερθούμε σε 
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εκείνη την εποχή και προσπαθήσουμε να εξετάσουμε πρώτα απ’ όλα τη νομιμότητα μιας τέτοιας εξεγέρσεως 

με βάση το εθιμικό δίκαιο της εποχής θα συναντήσουμε τεράστιες δυσκολίες. Όπως αναφέραμε ήδη, στην 

αρχή της Επαναστάσεως υπήρχε διάχυτο το πνεύμα της Ιεράς Συμμαχίας. Κατά συνέπεια, οι γενναίοι αγωνι-

στές της Παλιγγενεσίας, χαρακτηρίσθηκαν αρχικά παράνομοι στασιαστές. Γι’ αυτό κανένα κράτος δεν μπο-

ρούσε να τους συμπαρασταθεί. Επιπλέον η μη αναγνώριση της ιδιότητας του εμπολέμου στους Έλληνες είχε 

φυσική συνέπεια να μην εφαρμόζονται γι’ αυτούς οι κανόνες του πολέμου που ίσχυαν τότε. Οι ναυτικοί α-

ποκλεισμοί τους δεν αναγνωριζόντουσαν, (ενώ αναγνωριζόντουσαν κανονικά οι αντίστοιχοι των Τούρκων), 

δεν ήταν νοητή η ύπαρξη ουδετέρων κρατών και δεν θεωρούνταν αιχμάλωτοι όσοι συλλαμβανόντουσαν. Η 

κατάσταση όμως δεν άργησε να μεταβληθεί υπέρ τους. Στις 15 Ιανουαρίου του 1822, διορίσθηκε η πρώτη 

Ελληνική Κυβέρνηση. Η Αϊτή ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση και το δι-

καίωμα της Ελλάδας για ανεξαρτησία . Σχεδόν ένα χρόνο μετά, στις 18 Ιανουαρίου 1823 η Μεγάλη Βρετα-

νία αναγνώρισε την Ελληνική Κυβέρνηση και στις 25 Μαρτίου της ίδιας χρονιάς αναγνώρισε τους Έλληνες 

σαν εμπολέμους. Στις 2 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ιάκωβος Μον-

ρόε με διάγγελμα του αναγνώρισε ότι υπάρχει Ελληνική επικράτεια και πρότεινε στο Κογκρέσο την απο-

στολή Αμερικανού πρεσβευτή στην Ελλάδα. Οι ενέργειες αυτές ήταν η πρώτη δικαίωση του Αγώνα και η 

αφετηρία για τη δημιουργία του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους. Στη συνέχεια, όλο και περισσότερα Κράτη, 

άρχισαν να βλέπουν με συμπάθεια τον Απελευθερωτικό Αγώνα και σιγά – σιγά, στις περισσότερες περιπτώ-

σεις έμμεσα τον αναγνώρισαν. Με αυτό τον τρόπο ο Αγώνας υπέρ της Ανεξαρτησίας σταδιακά νομιμοποιή-

θηκε αναδρομικά. Οι Τούρκοι, παρ’ όλα αυτά, σε όλη τη διάρκεια του ξεσηκωμού, δεν έπαυσαν να βλέπουν 

του Έλληνες σαν ένοπλους στασιαστές, υπηκόους του Οθωμανικού Κράτους. Στις κατασταλτικές τους επι-

χειρήσεις ακολουθήθηκε πιστά το Αυτοκρατορικό Φιρμάνι που εκδόθηκε αμέσως μετά την έναρξη της Επα-

ναστάσεως στις 3 Μαΐου 1821. Αυτό έδινε σαφέστατες κατευθύνσεις: «… όπως αυτοί μεν οι άπιστοι (δηλαδή 

οι Έλληνες αγωνιστές), διαπερώνται εν στόματι ρομφαίας, τα τέκνα και αι γυναίκες των εξανδραπονδίζονται, 

τα υπάρχοντα των διανέμωνται μεταξύ των πιστών του Ισλάμ, αι δε εστίαι των παραδίδονται εις το πυρ και την 

τέφραν…» 

Ερχόμαστε τώρα σ’ ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα: Οι Έλληνες επαναστάτες τήρησαν το δίκαιο του πολέμου; 

Αναλυτικότερα: Υπήρχε η βούληση από την ηγεσία του αγώνα για τήρηση των διεθνών κανόνων του πολέ-

μου; Υπήρχαν οι αντίστοιχοι θεσμοί για τους επαναστατημένους Έλληνες; Υπήρχε η πειθαρχία για να εξα-

σφαλίζεται η εφαρμογή των κανόνων; Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, πράγματι υπήρχε αυτή η βούληση. 

Οι μαρτυρίες είναι συγκλονιστικές. Ο Θ. Νέγρης, Αρχιγραμματέας της Επικράτειας και Μινίστρος των Εξω-

τερικών είχε επισημαίνει στον ομόλογο του των Εσωτερικών, την άμεση ανάγκη για εξασφάλιση της ευνο-

μίας γιατί διαφορετικά «η Διοίκησις δεν δύναται να δώσει προς τα ξένα έθνη την δημόσιαν εγγύησιν (garantie 

publique), πρώτην βάσιν όλων των διπλωματικών δεσμών». Παρόμοια εκφράζεται και ο Στρατηγός Μακρυ-

γιάννης στα απομνημονεύματα του: «χωρίς νόμους δεν πάμε ομπρός, και δεν μας γνωρίζουν και τα’ άλλα τα 

έθνη. Θα μας λένε κλέφτες και παντίδους». Είναι επίσης γεγονός όπως θα δούμε και παρακάτω, ότι η Διοίκη-

104 
 

http://www.academy.edu.gr/%23_ftn12


ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΝΤΕ ΜΙΡΑΝΤΑ 

- η Ελληνική Σκέψη στην Αυτοθέσμιση των Κοινωνιών, τον Διαφωτισμό και την Γνώση 
ΑΞΟΝΑΣ Ι: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ 
www.academy.edu.gr 

ση του Αγώνα κατέβαλε σημαντική προσπάθεια να τηρηθούν σχολαστικά οι κανόνες του διεθνούς δικαίου 

που ίσχυαν τότε. Το γεγονός αυτό εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο της καθ’ όλα πετυχημένης εξωτερικής πο-

λιτικής της επαναστατημένης Ελλάδας και αποσκοπούσε στο να κερδηθούν οι εντυπώσεις παράλληλα με 

την κάλυψη ενός κενού νομιμότητας που χαρακτήριζε τις αρχικές επαναστατικές ενέργειες. Αξίζει μάλιστα 

να σημειωθεί ότι σ’ όλη τη διάρκεια της Ελληνικής Επαναστάσεως δεν υπάρχει μαρτυρία ούτε για μια πρά-

ξη βίας κατά ξένων (ουδετέρων), ενώ δεν σημειώθηκε πολεμική ή τρομοκρατική εκδήλωση έξω από την 

περιοχή των επιχειρήσεων. Ακόμα κι η επιχείρηση στο Λίβανο το 1826, μακριά από τον προς απελευθέρωση 

εθνικό χώρο, εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή των επιχειρήσεων αφού κι η περιοχή αυτή βρισκόταν κάτω 

από την Οθωμανική κυριαρχία, όπως και η επιχείρηση πυρπολήσεως Τουρκικών πλοίων στην Αλεξάνδρεια 

με τον Κανάρη.  

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, η απάντηση θα είναι και πάλι θετική. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι 

για την υλοποίηση των επιδιώξεων τους οι ηγέτες της Παλιγγενεσίας φρόντισαν επιμελώς να δώσουν τις 

κατάλληλες οδηγίες προς τους ένοπλους αγωνιστές. Από την αρχή της επαναστάσεως άρχισαν να εκδίδονται 

έγγραφες συστάσεις, διακηρύξεις και υποδείξεις. Εκδόθηκαν ακόμα και οδηγίες για την εφαρμογή κανόνων 

νηοψίας, που είναι κατά πολύ επιεικέστεροι ακόμα και των σημερινών! Τους βρίσκουμε στον VII τόμο των 

Αρχείων της Ύδρας, με ημερομηνία 19 Απριλίου 1821, δηλαδή αμέσως με την έκρηξη της επαναστάσεως! 

Απευθύνονται στους «Εντιμότατους κυρίους Καπεταναίους του Ελληνικού Στόλου», εξηγώντας τους την ανά-

γκη για την οποία πρέπει να τηρούνται αυτοί οι κανόνες και παρέχοντας τους σαφέστατες κατευθύνσεις. Ση-

μαντική είναι η επισήμανση για τις διαδικασίες θαλασσίου ελέγχου: «Η μόνη προσοχή σας θέλει περιορίζεται 

να βεβαιωθείτε εάν τοιούτα καράβια μετακομίζουν πολεμικά εφόδια ή στρατεύματα εχθρικά, και εις αυτήν μό-

νον την περίστασιν θέλει εμποδίσετε την πρόοδον τους και θέλει περιλάβετε τα εφόδια, πληρώνοντας τον ναύ-

λον, ή αν φέρουν στρατεύματα να διορίσετε να επιστραφούν εις τον τόπον από τον οποίον τα περίλαβαν». Δια-

βάζοντας επίσης όρκο του «εκλεχθέντος Ναυάρχου υπό Καπεταναίων Υδρεωτών» διαπιστώνουμε με συγκί-

νηση μεγάλη ευαισθησία. Ο Έλληνας Ναύαρχος της Παλιγγενεσίας μεταξύ άλλων ορκιζόταν ότι: «Εις ανα-

πόκτητους τόπους ή εχθρικόν πλοίον, να σέβομαι την ιδιοκτησίαν των αθώων ομογενών μας των Ευρωπαϊκών 

υπηκόων και αυτών των Τούρκων». Σχετική είναι και η υπ’ αριθ. 2186 (11-111822) εγκύκλιος της Προσωρι-

νής Διοικήσεως της Ελλάδος, η οποία εκδόθηκε για να μην «αναφανή το Ελληνικόν έθνος λαίμαργον, καθώς 

διακυρύττεται από τους εχθρούς του…». Σύμφωνα μ’ αυτή η Ελληνική Διοίκηση «…έκρινεν εύλογον να περι-

ορίσει την λείαν εις όσα μόνον υπό Αγγλικήν σημαίαν αναντιρρήτως αναφανώσιν εχθρικαί ιδιοκτησίαι, και 

τους εν αυτοίς ευρεθέντας Οθωμανούς, και τούτο πάλιν όχι μακράν των πολιοκουμένων φρουρίων, όχι δηλαδή 

εις την πλατείαν θάλασσαν, αλλ’ εγγύς όντων των αγγλικών πλοίων, τα δε πλοία και αι εν αυτοίς πραγματείαι, 

μη ούσαι εχθρικαί ιδιοκτησίαι μακρά μεν να αποδιώκωνται, χωρίς όμως να λεηλατούνται…. Προς δε τας ση-

μαίας των άλλων εθνών θέλετε προσφέρεσθε ως άχρι τούδε, αποδιώκοντες ευσχήμως από τους πολιορκημέ-

νους λιμένας, χωρίς όμως να επιβάλλετε χείρα εις όσα σκεπάζει η σημαία». 
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Το 1826 τυπώθηκαν στην Ύδρα η «Συλλογή των Αρχών του Πρωτοτύπου και του εκ Συνθήκης της Ευρώπης 

Δικαιώματος των Εθνών περί των Θαλασσίων Λειών και της Ουδετρότητος». Αυτό αποτελεί μια κωδικοποίη-

ση εθιμικών κανόνων δικαίου του κατά θάλασσα πολέμου από τον κόμη Πάλμα αφιερωμένη στο Ναύαρχο 

Ανδρέα Μιαούλη. Παράλληλα από πολύ νωρίς έγινε αξιόλογη προσπάθεια από την Προσωρινή Διοίκηση 

για να τηρηθεί ο κανόνας «touteprisedoitetrejugee», δηλαδή ότι κάθε λεία για να θεωρηθεί νόμιμος πρέπει 

να κηρυχθεί δίκαια από αρμόδιο δικαστή. Ο αείμνηστος Καθηγητής της Νομικής Κ. Ιωάννου εντόπισε την 

πρώτη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για κρίση λείας με μια Διάταξη του Προέδρου του Εκτελεστικού, 

στις 12 Οκτωβρίου 1822. Σύμφωνα με τον ίδιο λειτούργησαν και άλλες τέτοιες επιτροπές του Υπουργείου 

των Ναυτικών ή και τοπικές όπως π.χ. το Θαλάσσιο Δικαστήριο του Μεσολογγίου. Η «Πενταμελής Επιτροπή 

τόπον επέχουσα θαλασσινού κριτηρίου», δηλαδή το μόνιμο λειοδικείο συστήθηκε σύμφωνα με τον επίσης 

αείμνηστο διαπρεπή διεθνολόγο σύμβουλο και εμπειρογνώμονα του Υπουργείου Εξωτερικών Δρα Θ. Χαλ-

κιόπουλο, στις 24 Απριλίου του 1825. Στη συνέχεια αυτό το όργανο ανασυγκροτήθηκε στις 27 Απριλίου 

1827, με τη νέα του ονομασία «Αντί Θαλασσίου Δικαστηρίου Επιτροπή», ανασχηματίσθηκε από τον Ιωάννη 

Καποδίστρια στις 8 Φεβρουαρίου 1828 και πήρε νέα μορφή με το ψήφισμα της 10ης Απριλίου 1829 «περί 

Οργανισμού του Θαλασσίου Δικαστηρίου.»  

Τον Απρίλιο του 1825 εκδόθηκαν στο Ναύπλιο τα «Αποσπάσματα εκ των του Κυρίου Βαττέλου περί Δικαίου 

των Εθνών», από το σύγγραμμα του Ελβετού Emmerich de Vattel (1714-1767), με τίτλο Droit des Gens ou 

Principes de la loi Naturelle Appliques a la Conduite et aux Affaires des Nations et des Souverains (1758). 

Το σημαντικό αυτό κείμενο μεταφράσθηκε και διασκευάστηκε από το Σπ. Σκούφο που έφερε το ψευδώνυμο 

«Πατριώτης» και περιλαμβάνει ότι κρίθηκε απ’ αυτόν ότι έχει «άμεσον σχέσιν με τας παρούσας ανάγκας μας 

και με τα ενεστώτα πράγματα της Πατρίδος μας». Τα κεφάλαια αυτά αφορούν το δίκαιο της ουδετερότητας, 

το δίκαιο των αιχμαλώτων και το δίκαιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σημαντικά θέματα του έργου του, 

δηλαδή του «Εγκολπίου των Καγκελαριών», όπως το αποκαλούσαν τότε είναι τα «Περί Δικαιώματος του ε-

ξασθενείν τον εχθρόν δια νομίμων μέσων», η αναφορά στο «Αν δύναται τις να παιδεύση με θάνατον τον 

Φρούραρχον τόπου τινός δια την πεισματικήν του αντίστασιν» καθώς και τα «Περί γεωργών και εν γένει περί 

του αόπλου λαού». 

Ερχόμαστε τώρα στο τελευταίο και ίσως το κρισιμότερο ζήτημα. Ποίο ήταν το επίπεδο πειθαρχίας αυτών 

των αγωνιστών; Οι μαχητές στην ξηρά προερχόντουσαν από τα ανταρτικά σώματα των υποδούλων Ελλήνων 

τα οποία συγκροτήθηκαν αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. Οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν 

«μονάχοι σαν λιοντάρια στις ράχες στα βουνά» χωρίς ποτέ να υποταχθούν στο Οθωμανικό Κράτος. Όπως 

φαίνεται από τα δημοτικά τραγούδια, όλοι οι Έλληνες τους θαύμαζαν. Έφεραν όχι μόνο φανερά αλλά και 

επιδεικτικά τον οπλισμό τους και είχαν ξεχωριστά χαρακτηριστικά στην ενδυμασία τους που τους ξεχώριζαν 

από τους υπόλοιπους Έλληνες. Με την έναρξη της Επαναστάσεως προσχώρησαν και εντάχθηκαν σ΄ αυτά τα 

σώματα και άλλοι πατριώτες υπαγόμενοι στη διοικητικό τους σύστημα. Οι αρχηγοί τους, οι Οπλαρχηγοί, 

απολάμβαναν μεγάλο σεβασμό από τα παλικάρια τους. Τις περισσότερες φορές ήταν κληρονομικοί, δηλαδή 
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ο υιός διαδεχόταν στο «καπατανιλίκι» τον πατέρα του, εφόσον βέβαια είχε δείξει ότι είναι άξιος. Η σχεδόν 

πάντα κληρονομική διαδοχή αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο πειθαρχίας και υποταγής στον ηγέτη, εφόσον 

βέβαια ήταν αυτός που έπρεπε να είναι. Σε αντίθετη περίπτωση η τιμωρία ήταν σκληρή. Όταν μάλιστα ένας 

Οπλαρχηγός προσέβαλε την τιμή μιας Τουρκάλας, πλήρωσε με τη ζωή του την παράβαση των άγραφων νό-

μων τους. Τον φόνευσαν οι ίδιοι οι συμπολεμιστές του! Η πειθαρχία λοιπόν ήταν σιδηρά και η τήρηση των 

άγραφων νόμων τους αυστηρότατη. Σύμβολο τους ήταν ο Δικέφαλος Αετός, το έμβλημα των Αυτοκρατό-

ρων της Κωνσταντινουπόλεως! Πίστευαν ακόμα ότι είχαν και Βασιλιά, τον τελευταίο Αυτοκράτορα καθώς 

σύμφωνα με το λαϊκό μύθο ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεν φονεύθηκε υπερασπιζόμενος την Κωνσταντι-

νούπολη, αλλά διασώθηκε την τελευταία στιγμή από έναν Άγγελο που αφού τον μαρμάρωσε, τον έκρυψε για 

να αναστηθεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και να απελευθερώσει τους Έλληνες. Υπενθύμιση αυτού του 

μύθου γινόταν με πυροβολισμούς κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις του Πάσχα, της γιορτής που έδειχνε πως 

ο Παντοδύναμος Θεός μπορεί να αναστήσει και πεθαμένους. Όσο αφορά τις ναυτικές δυνάμεις αξίζει να 

σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατό να μην υπήρχε υψηλό επίπεδο πειθαρχίας σε μια ναυτιλία που γνώριζε τέτοια 

ακμή εκείνη την περίοδο . Επιπλέον οι υπάρχουσες μαρτυρίες εφαρμογής κανόνων ναυτικού δικαίου απο-

δεικνύουν την ύπαρξη νομικής παιδείας πολλά χρόνια πριν την Επανάσταση. Είναι γνωστό ότι ο διατοπικός 

χαρακτήρας της ναυτιλίας και η ομοιότητα των κινδύνων και των προβλημάτων που παρουσιάζει η ναυτιλία 

και η ναυτιλιακή επιχείρηση οδήγησε στην καθιέρωση ενός εθιμικού ναυτικού δικαίου που ίσχυε σ’ όλη τη 

Μεσόγειο και εφαρμοζόταν σχολαστικά από τους Έλληνες ναυτικούς πολύ πριν τις αρχές του 19ου αιώνα 

που εκδόθηκε ο Κανονισμός Ναυτιλίας της Ιόνιας Πολιτείας (1800) και οι Ναυτικοί Νόμοι της αυτοδιοι-

κούμενης Ύδρας (1804), καθώς και οι νόμοι της επίσης αυτοδιοικούμενης νήσου των Σπετσών (1814). Βά-

ση του ναυτικού δικαίου εκείνης της εποχής ήταν επίσης και το Consolato del Mare, οι κανόνες του οποίου 

αποτελούν εξέλιξη του Ναυτικού Νόμου των Ροδίων, καθώς και η Ενετική Νομοθεσία περί ναυτασφαλίσε-

ων που εξομοίωνε για την εφαρμογή των διατάξεων της, Ενετούς και Έλληνες ναυτικούς από το 1602 . Με 

την έναρξη της Επαναστάσεως, τα πλοία έπαυσαν να φέρουν την «ραγιάδικη σημαία», δηλαδή τη σημαία 

των υποτελών, και έφεραν την επαναστατική που διέφερε από τόπο σε τόπο αλλά είχε κοινό παράγοντα το 

σημείο του Σταυρού και την ημισέληνο ανεστραμμένη. 

Όλα αυτά μας πείθουν ότι τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα η πειθαρχία ήταν σ’ ένα εξαιρετικά υψηλό 

επίπεδο. Άρα υπήρχε δυνατότητα τηρήσεως των εντολών της Διοικήσεως καθώς και δυνατότητα ελέγχου 

των παραβάσεων. Η πειθαρχία αυτή βασιζόταν στην υγιή παράδοση των αγωνιστών της ξηράς και στην ε-

ξοικείωση των ναυτικών με τα διεθνή έθιμα, παράλληλα με το θαυμασμό που έτρεφαν όλοι τους στους ήρω-

ες της Ελληνικής Αρχαιότητας οι οποίοι ήταν αφοσιωμένοι στους θεϊκούς νόμους του πολέμου όπως τους 

είχε διδάξει ο Όμηρος. Ο θαυμασμός γενικά στην Ελληνική Αρχαιότητα εκδηλώθηκε στην διάρκεια της Ε-

παναστάσεως με μια ευαισθησία για την προστασία των πολιτιστικών μνημείων. Συγκινητικό το παράδειγμα 

του Οδυσσέως Ανδρούτσου που προτίμησε να τροφοδοτήσει με βόλια του πολιορκημένους Τούρκους στην 

Ακρόπολη για να παύσουν να γκρεμίζουν τις κολώνες προκειμένου να αποκτήσουν το απαραίτητο για την 
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κατασκευή πυρομαχικών μολύβι που τις συγκρατούσε . Την ίδια ευαισθησία έδειξαν πάλι οι Έλληνες σαν 

πολιορκημένοι στην Ακρόπολη από τον «Κιουταχή». 

Μετά από τα παραπάνω αντιλαμβανόμεθα με ιδιαίτερη συγκίνηση ότι το θεσμικό πλαίσιο του Αγώνα των 

Ελλήνων για την Ανεξαρτησία διεπόταν από το δίκαιο, το οποίο οι ηγέτες μερίμνησαν σχολαστικά να το 

επιβάλουν. Συμπερασματικά λοιπόν καταλήγουμε ότι οι μαχητές της Ελληνικής Εθνικής Ανεξαρτησίας 

ακολουθούσαν πιστά τους κανόνες του δικαίου του πολέμου όπως ίσχυε τότε, άρα ήταν νόμιμοι μαχη-

τές, συγκροτημένοι σε σώματα με ενσυνείδητη πειθαρχία που ίσως να ήταν αυστηρότερη και από τη 

στρατιωτική όπως την εννοούμε σήμερα. Όλα αυτά σε μια εποχή που το διεθνές δίκαιο του πολέμου ήταν 

εθιμικό και η γενική θεωρία του στη φάση της διαμορφώσεως. Θέλοντας όμως να είμαστε αντικειμενικοί, 

δεν πρέπει να αγνοήσουμε όσο και αν μας είναι δυσάρεστο, το γεγονός ότι σημειώθηκαν κάποιες παρεκκλί-

σεις. Επίσης υπήρξαν περιπτώσεις όπου οι Δημογεροντίες ερμήνευσαν όπως τους άρεσε τους ισχύοντες κα-

νόνες δικαίου, παίρνοντας και τις ανάλογες αποφάσεις . Αυτά όμως αποτελούν εξαιρέσεις και πραγματο-

ποιήθηκαν κατά παράβαση των διαταγών της Διοικήσεως. Σημαντικό εξακολουθεί να είναι το γεγονός ότι 

σε μια τέτοια εποχή και σε περίοδο ενός τέτοιου πολέμου μεταφραζόντουσαν βιβλία διεθνούς δικαίου και 

τυπωνόντουσαν για να διανεμηθούν μαζί με άλλες λεπτομερείς οδηγίες στους αγωνιστές. Ακόμα πιο σημα-

ντικό είναι το γεγονός ότι τιμωρήθηκαν αυστηρά όσοι δεν έπραξαν αποκλειστικά και μόνο «παν ό,τι συγχω-

ρείται εις νόμιμον πόλεμον», παραβαίνοντας τις διαταγές περί τηρήσεως του δικαίου του πολέμου, καθώς και 

το ότι επιδικάσθηκαν αποζημιώσεις από τα «Δικαστήρια Λειών». 

Σήμερα όλοι γνωρίζουμε ότι το δίκαιο του πολέμου, χωρίς να αποτελεί εμπόδιο στην εφαρμογή των αρχών 

της σύγχρονης στρατηγικής, είναι εκείνο που κατόρθωσε να μετριάσει και να κατευνάσει την εξολοθρευτική 

μανία των διαμαχόμενων. Γι αυτό δικαίως θεωρείται ότι αποτελεί την περισσότερο εμφανή πρόοδο του διε-

θνούς δικαίου. Πέρα απ’ αυτό, όλες τις εποχές, η πίστη σ’ αυτό είναι ένα σαφές γνώρισμα των γενναιόψυ-

χων στρατιωτών και των πολιτισμένων λαών. Η αποδεδειγμένη εφαρμογή του στην περίοδο της Ελληνικής 

Επαναστάσεως δείχνει την ιδεολογική συνέχεια των συγχρόνων Ελλήνων από την αρχαιότητα. Από εκείνη 

τη μακρινή εποχή που ενώ υπήρχαν γραπτοί νόμοι, το δίκαιο του πολέμου παρέμενε άγραφο. Για ποίο λόγο; 

Απλούστατα γιατί όλοι πίστευαν σ’ αυτό σε τέτοιο βαθμό που δεν χρειαζόταν να γραφεί. Σημαντικότατη 

είναι η μαρτυρία που μας παρέχει χαρακτηριστικά ο Δίων στα «περί έθους», όπου αναφερόμενος στα έθιμα 

του πολέμου μας λέει: « Τα δε έθη φυλάττεται παρά πάσι κάν εις εσχάτην έχθραν περιέλθωσι …». Μεγάλη 

εντύπωση προκαλεί το παραπάνω απόσπασμα από το αρχαίο κείμενο, ειδικά σε ό,τι αφορά την τήρηση των 

εθίμων δικαίου του πολέμου, ακόμα και στην περίπτωση της «εσχάτης έχθρας». Λαμπερό δείγμα πολιτισμού 

το γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες τήρησαν με σχολαστικότητα αυτούς τους κανόνας, σε μια εποχή που στην 

αγριότητα άλλων λαών δεν χωρούσε καμμία συζήτηση για κάτι τέτοιο. Ανάλογο είναι και το δείγμα των α-

γωνιστών της Ελληνικής Παλιγγενεσίας. Αυτών που έδειξαν τόση ευαισθησία στον τομέα της προστασίας 

των αμάχων καθώς και σε πολλά άλλα θέματα δικαίου του πολέμου, εφαρμόζοντας τόσο προοδευτικούς κα-

νόνες. Έχουμε λοιπόν απόλυτο δίκαιο να είμαστε τόσο πολύ υπερήφανοι και για τη μοναδική στον κόσμο 
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Ιστορία μας, αλλά και για την πραγματικά πολύπλευρη Δόξα του πρωτοπόρου σε όλους του τομείς Έθνους 

μας! 
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Η Επανάσταση του 1821, επικό γεγονός στην ιστορία του νεώτερου ελληνισμού, υπήρξε καρπός μακράς 

ιδεολογικής προετοιμασίας για την ωρίμανση του επαναστατικού φρονήματος του λαού, ενώ παράλληλα 

απετέλεσε πλήγμα στο καθεστώς της Ιεράς Συμμαχίας και σήμανε τον θρίαμβο της αρχής των εθνοτήτων. 

Η διαδικασία αυτογνωσίας της ελληνικής κοινωνίας ενεργοποιείται σταδιακά μέσα από πολλαπλές κοινωνι-

κο-οικονομικές συνισταμένες για να καταλήξει στην σύνθεση της νεοελληνικής ταυτότητας και στη βούλη-

ση εθνικής αυτοθέσμισης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο[1], η κλασική παιδεία που έχει ήδη δώσει τα πρότυπα για 

την ελευθερία της σκέψης και για την αξιοπρέπεια του ατόμου, θα συνδεθεί δραστικά με τα νέα πολιτικά 

ιδεώδη που φέρνει ο ευρωπαϊκός φιλελευθερισμός[2] και διακηρύσσει η Γαλλική Επανάσταση. 

Στην κορύφωση του Νεοελληνικού Διαφωτισμού η Ελληνική Δημοκρατία (1797) του Ρήγα Βελεστινλή και η 

Ελληνική Νομαρχία (1806) του Ανωνύμου Έλληνος διακηρύσσουν με ριζοσπαστικό τρόπο μέσα από τα αν-

θρωπιστικά ιδεώδη της Αναγέννησης και τις αρχές του ευρωπαϊκού διαφωτισμού υπέρ μιας αντιπροσωπευ-

τικής δημοκρατίας με εξισωτική διάσταση που υπερέβαινε τον ατομοκεντρικό χαρακτήρα ενός φιλελεύθε-

ρου πολιτεύματος[3]. Στην ίδια κατεύθυνση ο Αδαμάντιος Κοραής οραματίζεται την πραγμάτωση της νέας 

ελληνικής κοινωνίας μέσω της αναμόρφωσης της παιδείας και της ελληνικής γλώσσας[4]. 

Στην προσπάθειά τους να ελευθερωθούν από τον οθωμανικό ζυγό οι εγγράμματοι Έλληνες διαμορφώνουν 

σταδιακά μια καινούργια νοοτροπία, μια αυτοπεποίθηση, αποτέλεσμα της ανοδικής πορείας στο εμπόριο και 

της καλλιέργειας της παιδείας. Οι ορίζοντες άνοιξαν με την ίδρυση σχολείων, με εκδόσεις βιβλίων, φυλλα-

δίων, εφημερίδων, μεταφράσεων, που κυκλοφορούσαν από χέρι σε χέρι και πάντως από στόμα σε στόμα. Η 

νέα αυτή αστική τάξη γίνεται φορέας των επαναστατικών ιδεών του Διαφωτισμού και του οράματος για ένα 

εθνικό-συνταγματικό κράτος. Το αίτημα της ελευθερίας, δηλαδή της κατάργησης των περιορισμών και κα-

ταναγκασμών του παλιού καθεστώτος, και της πολιτικής ισότητας και αυτοδιάθεσης διαχέεται στις πλατιές 

μάζες του πληθυσμού, που η οικονομική τους θέση έχει πλέον βελτιωθεί και καθίσταται ταυτόσημο με την 

στράτευση στην εθνική ιδέα του ελληνισμού. 

Παράλληλα, ο απαίδευτος αγροτικός πληθυσμός συνειδητοποιεί μέσα από την φιλοπεριέργεια των περιηγη-

τών την ιδιαιτερότητα της ιστορίας του και την αξία των αρχαίων μνημείων. Δημιουργείται έτσι η αίσθηση 

ότι η ελληνική εθνότητα αποτελεί μια ξεχωριστή οντότητα, η οποία είναι δυνατόν να αυτονομηθεί από το 

112 
 

mailto:dialenta@hol.gr


ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΝΤΕ ΜΙΡΑΝΤΑ 

- η Ελληνική Σκέψη στην Αυτοθέσμιση των Κοινωνιών, τον Διαφωτισμό και την Γνώση 
ΑΞΟΝΑΣ Ι: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ 
www.academy.edu.gr 

σύνολο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας[5]. Η τάση για την απαλλαγή από την τυραννία, το συναίσθημα της 

θυσίας, το ένστικτο της εθνικής Ελευθερίας μαζί με τη φιλελεύθερη ροπή για την πολιτική αυθυπαρξία που 

πλημμυρίζουν τα δημοτικά τραγούδια, ενισχύουν την ομόθυμη συνείδηση του ανώνυμου λαού για τον κα-

θολικό εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. 

Συγχρόνως, ο κοινοτισμός ως μορφή αυτοδιάθεσης των υποδούλων ελλήνων αποτέλεσε διοικητικό κύτταρο 

που συνέβαλε δημιουργικά στη διατήρηση της συλλογικής συνείδησης της ιδιαιτερότητάς τους και διέσωσε 

τον πόθο της ελευθερίας[6]. Εκτός τον εξελισσόμενο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης[7] για την εξυπηρέτη-

ση ιδίως του δημοσιονομικού συστήματος του κατακτητή και της φοροδοτικής αποδοτικότητας της ανα-

πτυσσόμενης εμπορικής τάξης των ελλήνων[8], οι επαγγελματικές συσσωματώσεις, οι οποίες συγκροτούνται 

με δημοκρατικές διαδικασίες (αιρετό και υπεύθυνο της αρχής) και διοικούνται με συντεταγμένους κανονι-

σμούς[9], καλλιέργησαν στα μέλη τους την αυτονομία αναπόσπαστα συνυφασμένη με το δημοκρατικό ιδεώ-

δες, διαμορφώνοντας έτσι φιλελεύθερη πολιτική σκέψη. 

Η εμφάνιση, τέλος, της Φιλικής Εταιρείας, που μέσω των ιδανικών του φιλελευθερισμού καθοδηγεί την ηθι-

κή και την πνευματική αφύπνιση του ελληνισμού, λειτουργεί ως δύναμη κρούσης για την προετοιμασία και 

την οργάνωση της Επανάστασης με σκοπό την θεμελίωση ενός κράτους που θα στηριζόταν στις αρχές της 

ισοπολιτείας και της ελευθερίας που είχε διαδώσει στην Ευρώπη η Γαλλική επανάσταση. 

Η ανάπτυξη της ελληνικής εθνικής συνείδησης είχε πλέον προχωρήσει τόσο, ώστε να έχει αποκτήσει υπό-

σταση το αίτημα για εθνική ανεξαρτησία και συγκρότηση ενός αυτόνομου εθνικού κράτους. 

Με την έναρξη της Επανάστασης εμφανίστηκε η ανάγκη άμεσης πολιτικής οργάνωσης για το συντονισμό 

του αγώνα και την διοίκηση των απελευθερωθέντων ελληνικών περιοχών. Παράλληλα, η συγκρότηση πολι-

τικής διοίκησης λειτουργούσε και ως εγγύηση προς την Ευρώπη για την εθνική συλλογικότητα των επιδιώ-

ξεων των επαναστατών και την κοινή επιθυμία τους για ταχεία αποκατάσταση της ομαλότητας στην 

περιοχή[10]. Τα πρώτα τοπικά πολιτεύματα (Οργανισμός της Προσωρινής Διοικήσεως της Δυτικής Χέρσου 

Ελλάδος, Νομική Διάταξη της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, Οργανισμός της Πελοποννησιακής Γερουσίας, 

Στρατοπολιτικό Σύστημα Σάμου, Πολίτευμα της νήσου Κρήτης) που ψηφίστηκαν από αυτοσχέδιες τοπικές 

Συνελεύσεις είχαν ως σκοπό την προσωρινή διοικητική και στρατιωτική οργάνωση συγκεκριμένων περιο-

χών μέχρι τη μελλοντική σύσταση της "Βουλής του Έθνους"[11]. 

Οι εργασίες της Α΄ Εθνοσυνέλευσης άρχισαν στο Άργος το Δεκέμβριο 1821 και συνεχίστηκαν στην Πιάδα 

(Νέα Επίδαυρο)[12]. Συμμετείχαν 59 "παραστάτες", εκπρόσωποι από την Πελοπόννησο, την Ανατολική και 

Δυτικής Στερεά Ελλάδα και ορισμένα νησιά, οι οποίοι την 1η Ιανουαρίου 1822 ψήφισαν το "Προσωρινόν 

Πολίτευμα της Ελλάδος", ένα σύνταγμα ριζοσπαστικό[13], το οποίο απέπνεε τις φιλελεύθερες και δημοκρατι-

κές αρχές των γαλλικών επαναστατικών συνταγμάτων του 1793 και του 1795[14] και του συντάγματος των 
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H.Π.A. του 1787. Έτσι, εδραιώνεται στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας ο συνταγματισμός ως το θεμε-

λιώδες και αναγκαίο κριτήριο της πολιτικής νομιμότητας[15]. 

Παρά τις επιφυλάξεις που μπορεί να διατυπώσει κανείς για την αντιπροσωπευτικότητα[16] των μελών της 

Συνέλευσης[17] και τον αδιάβλητο της εκλογής τους, το πρώτο σύνταγμα των επαναστατημένων ελλήνων 

καταρτίσθηκε με δημοκρατικό τρόπο. Οι αντιπαραθέσεις απόψεων και γνωμών, οι εντάσεις και οι απολυτό-

τητες που κατεγράφησαν κατά την επεξεργασία, τη συζήτηση και τη ψήφιση των τελικών κειμένων από την 

ολομέλεια της Συνέλευσης εισήγαγαν τους νεόκοπους αντιπροσώπους στη διαδικασία του κοινοβουλευτι-

σμού. Περιλάμβανε 110 σύντομες παραγράφους κατανεμημένες σε πέντε ενότητες – «τίτλους» και "τμήμα-

τα" κατά το γαλλικό πρότυπο. 

Του Συντάγματος προτασσόταν η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας[18], την οποία η Εθνοσυνέλευση της Επι-

δαύρου απηύθυνε προς τους Ευρωπαίους και με την οποία «το Ελληνικόν Έθνος[19] εκήρυξεν ενώπιον Θεού 

και ανθρώπων την πολιτικήν αυτού ύπαρξιν και ανεξαρτησίαν»[20]. 

Πριν διεισδύσουμε στην ουσία του κειμένου, αξίζει να προσεγγίσουμε με τα εργαλεία της πολιτικής υφολο-

γίας τους λεκτικούς σχηματισμούς, οι οποίοι συγκροτούν το κείμενο της Διακήρυξης. Μια τέτοια προσεκτι-

κή ανάγνωση βοηθά να αποκαλυφθεί η παραστατική λειτουργία των εικόνων που κρύβουν μέσα τους οι λέ-

ξεις. Συντάκτης της υπήρξε ο Θεόδωρος Νέγρης[21], άνθρωπος ιδιαίτερα έξυπνος με αξιόλογη μόρφωση, ο 

οποίος αντιπροσώπευε επαρκώς το φαναριώτικο πρότυπο. 

Η λεπτομερής προσέγγιση του κειμένου προδίδει ότι η επιλογή των λέξεων και των όρων από τον Νέγρη 

έγινε έτσι ώστε να αποδοθεί με την μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα η πολιτική πρόθεση των επαναστατημέ-

νων ελλήνων προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη διάδοση και η θετικότερη δυνατόν αποδοχή 

του πολιτικού μηνύματος της Διακήρυξης από την ευρύτερη –όχι μόνο εσωτερική, αλλά και εξωτερική- κοι-

νωνία. 

Αυτό απαιτούσε διττή προσπάθεια: απλοποιητικούς σχηματισμοί, δημώδεις φράσεις, ενίοτε και παραστατι-

κούς μεταφορικούς συμβολισμούς, ώστε το κείμενο να είναι κατανοητό στους απλούς απαίδευτους πολεμι-

στές, συγχρόνως όμως αρχαιόμορφους νεολογισμούς, ώστε να γίνεται η άμεση σύνδεση του επαναστατημέ-

νου λαού με τους αρχαίους προγόνους του[22], αλλά και δόκιμους πολιτικούς όρους, ώστε να υποστηριχθούν 

τα αιτήματα του Διαφωτισμού[23] και να επιτευχθεί η διεθνή πολιτική και κοινωνική νομιμοποίηση των ε-

νεργειών των επαναστατών[24], ενέργειες οι οποίες σημειωτέον βρίσκονταν σε πολιτική αναντιστοιχία με την 

μεταναπολεόντεια ισορροπία της εποχής. 

Κάτω από το πρίσμα αυτό αποδεικνύεται ότι δεν είναι διόλου τυχαία η ιδιαίτερη φραστική φρόνηση να χα-

ρακτηριστεί το Πολίτευμα «Προσωρινό»[25], όχι απλώς διότι η Επανάσταση ήταν στην αρχή και το ελεύθερο 

ελληνικό κράτος δεν είχε ακόμη αναγνωρισθεί από τη διεθνή κοινότητα, αλλά κυρίως για να αποφευχθούν 

οι αντιδράσεις της Ιεράς Συμμαχίας και των απολυταρχικών κύκλων της Ευρώπης.[26] 
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Ας επανέλθουμε όμως στην ουσία του κείμενου. Η Διακήρυξη[27] της Ανεξαρτησίας συνιστά ενδελεχή και 

εμπεριστατωμένη πολιτική και πολιτειακή πρόταση με άμεση συμμετοχή ίσων και ελεύθερων ανθρώπων, με 

την οποία οι εξεγερμένοι Έλληνες δηλώνουν ότι ήθελαν να ζήσουν εφεξής όχι απλώς ανεξάρτητοι, αλλά και 

ελεύθεροι βάσει σταθερών κανόνων[28]. Οι εξεγερμένοι Έλληνες συνεπώς κατά τη διάρκεια της Επανάστα-

σης λειτούργησαν ως έθνος[29] πολιτών, με εκπεφρασμένη βούληση για δημοκρατική αυτοθέσμιση και τούτο 

ως αντίπαλο δέος προς την «ελέω Θεού βασιλεία» που υπήρχε ως τότε. 

Η νεοελληνική αυτοσυνειδησία και η έφεση για αυτοδιάθεση εκφραζόταν ήδη στα επαναστατικά φυλλάδι-

α[30], τις προκηρύξεις της Φιλικής Εταιρείας[31], την Προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη[32] «Μάχου υπέρ 

πίστεως και πατρίδος», αλλά αποκρυσταλλώνεται πλήρως στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, όπου το αίτημα 

για εθνική αυτοδιάθεση[33] διαμορφώνεται παράλληλα με αυτό για πολιτική δημοκρατία, θεσμική ισοπολι-

τεία και ισονομία. 

Η βούληση για αυτοδέσμευση με νόμους είναι διάχυτη στο κείμενο της Διακήρυξης, όπου μεταξύ άλλων 

τονίζεται ότι: «O κατά των Tούρκων πόλεμος ημών …. είναι πόλεμος εθνικός, πόλεμος ιερός, πόλεμος του 

οποίου η μόνη αιτία είναι η ανάκτησις των δικαίων της προσωπικής ημών ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της 

τιμής,….». Κατά την εύστοχη παρατήρηση του Α. Σβώλου[34], οι εξεγερμένοι Έλληνες υιοθέτησαν «το θεμε-

λιώδες αίτημα του κινήματος της αστικής τάξεως όπως διακηρύχθηκε από την Γαλλική και την Αμερικανική 

επανάσταση», σύμφωνα με το οποίο «η κατάκτησις της πολιτικής ελευθερίας ως σκοπόν έχει την εξασφάλι-

σιν των φυσικών δικαίων του ανθρώπου». 

Εν συνεχεία της Διακήρυξης, το Σύνταγμα της Επιδαύρου θεμελιώνει την δημοκρατική πολιτεία στην λαϊκή 

κυριαρχία[35], υιοθετώντας το αντιπροσωπευτικό σύστημα[36], την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και την 

καθολικότητα της ψήφου. Αναγνωρίζεται, έτσι πανηγυρικά ως πηγή των εξουσιών το έθνος -ο «αυτοκράτωρ 

λαός» κατά τον Ρήγα, σε αντιδιαστολή με τον μονάρχη. Το έθνος για τους εξεγερμένους Έλληνες συνέπιπτε 

εννοιολογικά με τους μόνιμους χριστιανούς κατοίκους της Ελλάδας, καθόσον η 2η παράγραφος του Συ-

ντάγματος προέβλεπε ότι μόνον «Όσοι αυτόχθονες κάτοικοι της Επικράτειας της Ελλάδος πιστεύουσιν εις 

Χριστόν, εισίν Έλληνες»[37]. Η χριστιανική πίστη, ως κοινή θρησκευτική ταυτότητα, ανάγεται έτσι σε στοι-

χείο διασφάλισης της πολυπόθητης εθνικής ενότητας και ομοιογένειας του υπό σύσταση κράτους. Ο επανα-

στατικός αυτός ορισμός του πολίτη[38], μακράν της αριστοτελικής έννοιας του όρου, αντικατοπτρίζει τον 

τρόπο με τον οποίο αυτοπροσδιοριζόταν επί αιώνες οι υπόδουλοι Έλληνες και συγχρόνως προσδιορίζει το 

κριτήριο, το οποίο καθόριζε την θέση τους στην οθωμανική αυτοκρατορία[39]. 

Ο έντονα δημοκρατικός χαρακτήρας του Συντάγματος καταφαίνεται στην ιδιαίτερη πρόνοια που έλαβαν οι 

συντάκτες του για την περιστολή της εκτελεστικής εξουσίας[40]. Έτσι η "Διοίκησις" αποτελείτο από το 

"Βουλευτικόν" και το "Εκτελεστικόν", αμφότερα συλλογικά όργανα με ενιαύσια θητεία, τα οποία ισοσταθ-

μίζονταν στη νομοπαραγωγική διαδικασία[41]. Ακόμη, υπήρχε και το "Δικαστικόν", όργανο ανεξάρτητο των 
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άλλων δύο, πλην όμως εκλεγόμενο από αυτά, ενώ τη δικαιοσύνη απένειμαν τα "Κριτήρια", δηλαδή τα δικα-

στήρια. 

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η πρόταξη της περιφρούρησης των ατομικών δικαιωμάτων[42] και ιδίως της 

ελευθερίας υπό τις διάφορες μορφές της και της ισότητας, στο πρώτο και δεύτερο τμήμα του Συντάγματος, 

δηλαδή στα πρώτα επτά άρθρα. Η απόλαυση των ατομικώς δικαιωμάτων αποτελούσε ένα από τους κύριους 

στόχους της Επανάστασης, όπως επί λέξει αναφέρει η Διακήρυξη: “Από τοιαύτας αρχάς των φυσικών δικαί-

ων ορμώμενοι”. Αλλά και πρωτύτερα ο Δημήτριος Υψηλάντης στην προκήρυξη της 6ης Οκτωβρίου 1821 με 

την οποία συγκάλεσε την Πρώτη Εθνοσυνέλευση αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ήλθον να διεκδικήσω τα δίκαιά 

σας, την τιμήν, την ζωήν, την περιουσίαν σας· ήλθον να σας δώσω νόμους δικαίους, δικαστήρια αμερόληπτα, 

ώστε ουδείς να βλάπτη τα συμφέροντά σας, ουδένα παίζη με την ύπαρξιν σας. Καιρός είναι να παύση πλέον η 

τυραννία όχι μόνον των Τούρκων, αλλά και η τυραννία των ατόμων εκείνων, τα οποία, συμμεριζόμενα τα αι-

σθήματα των Τούρκων, ζητούν να καταπιέζουν τον λαόν …». 

Το συνταγματικό κείμενο μετουσιώνει σε εφαρμοστέες κανονιστικές διατάξεις το φυσικό δίκαιο, προτάσσο-

ντας την αναγνώριση της ανεξιθρησκίας[43], ακολουθεί η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας ενώπιον των 

νόμων[44] για όλους τους κατοίκους της χώρας, η αρχή της ισότητας στα αξιώματα[45], η οποία ίσχυε μόνο 

υπέρ των Ελλήνων ανάλογα με την προσωπική τους αξία[46]. Ακολουθούν η προστασία της ιδιοκτησίας, της 

τιμής και της ασφάλειας των Ελλήνων, η αρχή της νομιμότητας του φόρου και τέλος καταργούνταν τα βα-

σανιστήρια και η ποινή της δήμευσης, απαγορευόταν η σύλληψη κάθε κατοίκου της Ελλάδας χωρίς δικαστι-

κό ένταλμα με εξαίρεση τα αυτόφωρα εγκλήματα και προβλεπόταν η έκδοση νόμου για την πολιτογράφηση 

των ξένων. 

Η αξία του ανθρώπου, επομένως, δεν αποτελεί μόνον γενική αρχή του φυσικού δικαίου, η οποία εξειδικεύε-

ται στις συναφείς διατάξεις των πρώτων επτά άρθρων του Συντάγματος, αλλά και ιστορική και νοηματική 

προϋπόθεση, δομικό υπόβαθρο της ίδιας της κατοχύρωσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

Κατά συνέπεια, ο συνταγματικός νομοθέτης θεσπίζοντας την ελευθερία και την ισότητα, αναγνωρίζει ουσι-

αστικά την ίδια ικανότητα δικαίου σε όλους τους ανθρώπους[47] και κάθε άνθρωπο ως υποκείμενο δικαιωμά-

των και υποχρεώσεων[48]. 

Επομένως, η έννοια του ανθρώπου ως θεμέλιο της νεωτερικότητας, έτσι όπως αναπτύχθηκε με την Γαλλική 

επανάσταση και το Διαφωτισμό και υιοθετείται από το Σύνταγμα της Επιδαύρου και τη Διακήρυξη της Ανε-

ξαρτησίας περιλαμβάνει την ελευθερία σαν αξία και καταδικάζει παντελώς την δουλεία. Η συνταγματική 

αναγνώριση της ελευθερίας και της ισότητας συνεπάγεται ουσιαστικά ότι κάθε άνθρωπος θεωρείται πρόσω-

πο, κάθε άνθρωπος έχει ικανότητα δικαίου, είναι φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έχει δηλαδή την 

ιδιότητα της προσωπικότητας[49], εξοβελίζοντας έτσι το ακόμα ισχύον στις νομοθεσίες των υπολοίπων κρα-

τών καθεστώς της δουλείας[50]. Είναι ιδιαιτέρως πρωτοποριακό για την συγκεκριμένη χρονική στιγμή και 

ιστορική συγκυρία ότι ο συνταγματικός νομοθέτης, καίτοι στην §98 επιλέγει ως πρόσκαιρη λύση μέχρι τη 
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σύνταξη νέων κωδίκων την ισχύ των νόμων «των αειμνήστων Χριστιανών ημών αυτοκρατόρων[51]», εγκα-

ταλείπει[52] την πεπαλαιωμένη διάκριση του ρωμαϊκού δικαίου μεταξύ ανθρώπου και προσώπου[53], διάκριση 

η οποία εξακολουθούσε, αν και ηπιότερη κάτω από την επήρεια της χριστιανικής ηθικής[54], να ισχύει και το 

Βυζάντιο[55]. 

Το πρωτοπόρο πνεύμα του συνταγματικού νομοθέτη εξειδικεύεται ακόμη περισσότερο στο Σύνταγμα του 

Άστρους του 1823 και της Τροιζήνας του 1827, τα οποία απαγορεύουν ρητά την σωματεμπορία και τη δου-

λεία κάθε ανθρώπου, αναφέροντας επί λέξει ότι «εν Ελλάδι ούτε πωλείται ούτε αγοράζεται άνθρωπος· αργυ-

ρώνητος ή δούλος παντός γένους και πάσης θρησκείας είναι ελεύθερος άμα πατήση επί ελληνικού εδάφους 

και από τον δεσπότην αυτού ακαταζήτητος»[56], [57].  

Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας αποτελεί ακόμη και ως τίτλος, μια μετωπική διακήρυξη πολιτικών αξιών, η 

οποία εξηγεί το αίτιο της εξέγερσης και συγχρόνως περιέχει ενσυνείδητη πολιτειακή πρόταση για το τί πρέ-

πει υποχρεωτικώς να περιλαμβάνει το υποστεγαζόμενο Σύνταγμα. Περιλαμβάνει επομένως την εποπτεύουσα 

για το Σύνταγμα πολιτική φιλοσοφία, τις υπερκείμενες επιταγές και αξίας, οι οποίες οδήγησαν στην εξέγερ-

ση και πάνω στις οποίες θεσμοθετείται η εξουσία. 

Η Διακήρυξη, μείζον επίτευγμα της Πρώτης Εθνοσυνέλευσης, εισάγει την νεωτερικότητα στην ελληνική 

κοινωνία, η οποία με καινοτόμους πολιτικούς θεσμούς καλείται να συγκροτήσει την κρατική εξουσία του 

πρώτου στην ελληνική ιστορία ανεξάρτητου εθνικού κράτους και να διαχειριστεί τους μηχανισμούς διοίκη-

σης των απελευθερωμένων περιοχών. 

Το εγχείρημα δεν ήταν απλό και το στοίχημα δεν κερδίθηκε σε όλα τα επίπεδα. Εν πρώτοις τα πρόσωπα που 

κλήθηκαν να υπηρετήσουν τους θεσμούς αυτούς προέρχονταν κατά κύριο λόγο από τις ηγετικές ομάδες της 

προεπαναστατικής περιόδου (προύχοντες, οπλαρχηγοί, ιεράρχες) και για το λόγο αυτό μετέφεραν στο νεο-

σύστατο κράτος νοοτροπίες και συμπεριφορές παρωχημένες[58]. Επιπλέον η πολυπλοκότητα της συγκρότη-

σης εκ του μηδενός ενός αυτόνομου κράτους (θεσμοί, ιεραρχίες, διαδικασίες), συνδυασμένη με τους αντα-

γωνισμούς των πρωταγωνιστών του Αγώνα έδωσαν στάσεις και εμφύλιους πολέμους[59], για να καταλήξουν 

στην δολοφονία του Kαποδίστρια και την έλευση του Όθωνα. 

Παρόλα αυτά, όσα αντίβαρα και αν επιβίωσαν από το παρελθόν, είναι αναμφισβήτητο ότι η Επανάσταση 

του 1821 επέφερε οριστική ρήξη με το οθωμανικό προηγούμενο ανατρέποντας πλήρως το υπάρχον σύστημα 

κυριαρχίας. Η καθοριστική αυτή τομή στο ιστορικό γίγνεσθαι αποδεικνύει την συνειδητή αυτοθέσμιση της 

ελληνικής κοινωνίας στο μέτρο που αυτή δημιούργησε ex nihilo ένα αυτόνομο, ελεύθερο και δημοκρατικό 

κράτος, ακόμη και αν η αυτοθέσμιση αυτή δεν στηρίχθηκε σε “φαντασιακούς”[60] παράγοντες. 
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[1] Στη διαδικασία μετάβασης της Ευρώπης -χάριν του δόγματος της ανεξιθρησκίας- από μια θρησκευτική 
συνείδηση του συνανήκειν σε μια εκκοσμικευμένη ταυτότητα βασισμένη στη γεωγραφική ενότητα του χώ-
ρου και στον κοινό πολιτισμό, εντάσσονται πλέον και οι χριστιανικοί λαοί της Ανατολής, βλ. σχετικά Ν. Γι-
ακωβάκη, Στον ορίζοντα της Ευρώπης, σε Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τ. 2ος, σελ. 55επ. και 
ιδίως 61. 
[2] Παράλληλα το ρομαντικό κίνημα υποστηρίζει την ελευθερία σε όλα τα επίπεδα: το πολιτικό, το θρη-
σκευτικό, το κοινωνικό, το ηθικό, το καλλιτεχνικό, το εθνικό. Σε ό,τι αφορά το ελληνικό ζήτημα, ο ρομαντι-
σμός μετουσιώνεται σε αρχαιολατρία για να οδηγήσει στον φιλελληνισμό, έτσι Λ. Δρούλια, Βίκτωρ Ουγκώ: 
οι φιλελληνικές του εκδηλώσεις, σε Συλλογή Μορφωτικών Εκδηλώσεων ΕΙΕ, Βίκτωρ Ουγκώ (1802-1885): 
ο ρομαντικός συγγραφέας, ο οραματιστής στοχαστής, ο φιλέλληνας. 200 χρόνια από τη γέννησή του, 16-10-
2008, σελ. 39 επ. και ιδίως 44. 
[3] Οι πρώτοι στοχαστές του νεοελληνικού διαφωτισμού (Ευγένιος Βούλγαρης, Δημήτριος Καταρτζής, Ιώ-
σηπος Μοισιόδαξ στα πρώιμα του έργα) οραματίστηκαν ως πρότυπο νομιμότητας το καθεστώς της πεφωτι-
σμένης δεσποτείας. Εν συνεχεία ο Μοισιόδαξ με την Απολογία του (Βιέννη 1780) και η επίδραση των ιδεών 
της Γαλλικής Επανάστασης στρέφουν την ελληνική πολιτική σκέψη στα τέλη του 18ου αιώνα στο πρότυπο 
της αβασίλευτης πολιτείας, βλ. περισσότερα Π. Κιτρομηλίδη Η πολιτική σκέψη του νεοελληνικού διαφωτι-
σμού, σε Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τ. 2ος, σελ. 27επ. Διεξοδική αναφορά στις περιηγήσεις 
της πολιτικής σκέψης των διανοουμένων της εποχής σε σχέση με το πολιτειακό ζήτημα βλ. σε Ε. Βόγλη, 
“Πολίτευμα Ευρωπαϊκόν”: Απόψεις για το πολίτευμα των Ελλήνων κατά τον Αγώνα (1821-1828)», Ελληνι-
κά 49, 199, τχ. 2, σελ. 347επ. 
[4] Ο Κοραής εργάστηκε με όραμα την «μετακένωση» των πολιτιστικών και επιστημονικών επιτευγμάτων 
της Ευρώπης «προς τους νέους του ελληνικού γένους» από τους οποίους προσδοκούσε την αναγέννηση της 
Ελλάδος, υπογραμμίζοντας βεβαίως ότι πρόκειται για «δάνεια φώτα» της δυτικής παιδείας, τα οποία είχαν 
μεταφερθεί στη Δύση τον καιρό της δουλείας. Βλ. μεταξύ πολλών Κ.Θ. Δημαρά, Ο Κοραής και η εποχή του, 
Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 5η έκδ., Αθήνα 1989, σελ. 332επ. 
[5] Λ. Δρούλια, Ελληνική αυτοσυνειδησία. Μια πορεία γεμάτη λέξεις και σημασίες, σε Ιστορία του Νέου 
Ελληνισμού 1770-2000, τ. 2ος, σελ. 39επ. και ιδίως 44. 
[6] Ν. Πανταζόπουλος, Από τις ανθρώπινες ελευθερίες στα ανθρώπινα δικαιώματα, Χαρμόσυνο Αριστόβου-
λου Μάνεση, τ. IV, Αθήνα 1998, σελ. 39επ. 
[7] Σημειωτέον πάντως, ότι οι κοινότητες εξασφάλιζαν στα μέλη τους κάποια στοιχειώδη ανθρώπινα δι-
καιώματα, όπως της ζωής, θρησκείας, γλώσσας, ιδιοκτησίας, υπό τον όρο της πλήρους υποταγής στον κατα-
κτητή και καταβολής προσωπικού και άλλων εγγείων φόρων. Ενδιαφέροντα στοιχεία για τη δομή κατά πε-
ριοχές του κοινοτικού συστήματος αυτοδιοίκησης κατά την Τουρκοκρατία περιέχει η κλασσική μελέτη του 
Ν. Μοσχοβάκη, Το εν Ελλάδι δημόσιον δίκαιον επί Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1882. Για τους κοινοτικούς θε-
σμούς βλ. επίσης και Α. Μάνεση, Η φιλελεύθερη και δημοκρατική ιδεολογία της εθνικής επανάστασης του 
1821, Επίσημοι Λόγοι , Πανεπιστήμιο Αθηνών, τ. 27, Αθήνα 1987, σελ. 269επ. και ιδίως 285- 286. 
[8] Βλ. Ν. Πανταζόπουλο, Τα “προνόμια” ως πολιτιστικός παράγων εις τας σχέσεις Χριστιανών-
Μουσουλμάνων. Συμβολή εις το εθιμικόν κανοδίκαιον της Εγγύς Ανατολής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
Επιστημονική Επετηρίδα Σχολής ΝΟΕ, ΙΘ’/ιγ’, 1986, σελ. 25επ. 
[9] Βλ. π.χ. τον Κανονισμό των Γουναράδων της Κοζάνης του 1786 σε Μ. Καλλινδέρη, Αι Συντεχνίαι Κοζά-
νης επί Τουρκοκρατίας, Θεσ/κη 1958, σελ. 28επ. Οι κώδικες αυτοί καταγράφουν ένα λαϊκό εργασιακό δί-
καιο και παράλληλα καθιερώνουν την αρχή της ισότητας, της καλής πίστης, της αλληλεγγύης και της ελευ-
θερίας των συναλλαγών ως θεμελιώδεις γενικές ρήτρες. Αναλυτικά βλ. Χ. Παπαστάθη, Οι κανονισμοί των 
Ορθοδόξων Ελληνικών Κοινοτήτων του Οθωμανικού Κράτους και της διασποράς, τ. Α’, Θεσ/κη 1984, πα-
ντού. 
[10] Βλ. και Ε. Βόγλη, Έλληνες το Γένος, Αθήνα 2008, σελ. 41. Αυτό το σκοπό εξυπηρετούσε άλλωστε και 
η μετάφραση του Συντάγματος της Επιδαύρου σε μία πληθώρα ευρωπαϊκών γλωσσών, όπως γαλλικά, γερ-
μανικά, αγγλικά, ιταλικά και ρωσικά ανάμεσα στο 1822 και 1825, περισσότερα βλ. σε Χ. Δημακοπούλου, 
Νεώτεραι μεταφράσεις του Προσωρινού Πολιτεύματος της Ελλάδος, ΔΙΕΕΕ 1988, 31, σελ. 19επ. 
[11] Οι οργανισμοί αυτοί θυμίζουν περισσότερο κοινοτικούς θεσμούς διαμορφωμένους από την εποχή της 
οθωμανικής κυριαρχίας, ως προς την ουσία τους δε, κάτω από μια επίφαση δημοκρατικότητες, προέβλεπαν 
ολιγαρχικά πολιτεύματα, ελεγχόμενα από τους τοπικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ήταν διατεθειμένοι να 
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στερηθούν την εξουσία που ασκούσαν έως την κήρυξη της Επαναστάσεως. Περισσότερα βλ. Ν. Αλιβιζάτου, 
Το Σύναγμα και οι εχθροί του, Αθήνα 2010, σελ. 40επ. 
[12] Την φόρτιση της ιστορικής στιγμής περιγράφει ο Ν. Δραγούμης, Ιστορικές Αναμνήσεις, Αθήνα 1874, τ. 
Α’, σελ. 93 “Οι νεώτεροι ….αδυνατούσι να φαντασθώσι τον έξαλλον ενθουσιασμόν του έθνους ότε, μετά τυ-
ραννίαν τετρακοσίων σχεδόν ετών, συνήρχετο δι’ αντιπροσώπων ίνα βουλευθή κυριάρχως….” 
[13] Για να εκτιμηθεί το ειδικό βάρος του εγχειρήματος πρέπει να αναφερθεί ότι την συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή γραπτά συντάγματα διέθεταν μόνο οι Η.Π.Α. (το μόνο δημοκρατικό σύνταγμα), η Γαλλία (το Σύ-
νταγμα της Παλινόρθωσης του 1815), η Δανία, η Σουηδία και οι Κάτω Χώρες. 
[14] Πέραν της φιλελεύθερης και ριζοσπαστικής ιδεολογίας του, ορισμένα δάνεια από τα επαναστατικά γαλ-
λικά συντάγματα κατέστησαν το Σύνταγμα της Επιδαύρου περίπλοκο και δυσεφάρμοστο. Αυτός είναι ένας 
από τους λόγους που αναθεωρήθηκε ένα χρόνο αργότερα, τον Απρίλιο του 1823, από τη Β΄ Εθνική Συνέ-
λευση που συνήλθε στο Άστρος Κυνουρίας., έτσι Ν. Σαρίπολος, Ελληνικόν Συνταγματικόν Δίκαιον, Αθήνα 
1915, σελ. 18επ., του ιδίου, Η πρώτη Εθνοσυνέλευσις και το πολίτευμα της Επιδαύρου του 1822, Αθήνα 
1907, Ν. Αλιβιζάτος, οπ. π. σελ. 45. 
[15] Περισσότερα βλ. σε Π. Κιτρομηλίδη, Οι καταβολές του ελληνικού συνταγματισμού (1797–1827), 30 
χρόνια από το Σύνταγμα του 1975 - Τα ελληνικά Συντάγματα από το Ρήγα έως σήμερα, Βουλή των Ελλή-
νων, Αθήνα 2004, σελ. 15επ. 
[16] Το ποσοστό των κοινωνικών ομάδων κατανεμόταν ως εξής: γαιοκτήμονες 36,3%, πλοιοκτήτες 23,6%, 
διανοούμενοι 21,8%, στρατιωτικοί αρχηγοί 7,3%, ανώτατος κλήρος 5,5%, μεγαλέμποροι 5,5%, έτσι Γ. Δε-
ληγιάννης, Η επανάσταση του Εικοσιένα, Επιστημονικό Συμπόσιο ΚΜΕ, Αθήνα 1988, σελ. 249επ. 
[17] Γα τη σύνθεση της Α  ́Εθνοσυνέλευσης ο Ν. Δραγούμης, οπ. π. σελ. 94, γράφει: “των πεπαιδευμένων ο 
αριθμός ην επί του αγώνος ελάχιστος και εξ αυτών πάλιν ολίγιστοι οι επιστήμονες. νομικών δε, οικονομολογι-
κών και εν γένει διοικητικών γνώσεων υπήρχεν εντελής απορία”. Βλ. σχετικά σχόλια σε Β. Σφυρόερα, Ιστο-
ρία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΒ’ , σελ 199, Η. Κυριακόπουλο, Τα Συντάγματα της Ελλάδος, Αθήνα 1960, 
σελ. 32, Ν. Αλιβιζάτο, οπ. π. σελ. 60, Α. Σβώλο, Τα Ελληνικά Συντάγματα. Η Συνταγματική Ιστορία της Ελ-
λάδος (επιμ. Λ. Αξελού), Αθήνα 1972, σελ. 20. 
[18] Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύει μεταξύ άλλων και ο Δ. Κόκκινος, Η ελληνική επανά-
στασις, τ. Β', Αθήνα 1974, σελ. 383-385. 
[19] Ας σημειωθεί ότι οι συντάκτες των επαναστατικών κειμένων θεωρούν και χρησιμοποιούν τους όρους 
“έθνος”, “λαός”, “γένος” ως ταυτόσημους. 
[20] Πρόκειται για την εφαρμογή της αρχής των εθνικοτήτων, στην οποία στηρίχθηκε η Αμερικανική και η 
Γαλλική Επανάσταση, σύμφωνα με την οποία κάθε έθνος έχει το δικαίωμα να συγκροτηθεί σε αυθύπαρκτη 
και κυρίαρχη Πολιτεία και να κυριαρχεί πάνω στο έδαφος που κατοικεί, θεσπίζοντας κανόνες και διοικού-
μενο από την δική του κυβέρνηση. 
[21] Ο Θ. Νέγρης υπήρξε περίεργη και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, καθώς παρά την μόρφωση του και 
την προσφορά του στον Αγώνα, οι φιλοδοξίες του, σε συνδυασμό με την ανυπομονησία του και το πείσμα 
του, τον οδήγησαν σε σύγκρουση με τον επίσης φιλόδοξο Α. Μαυροκορδάτο και με άλλες πολιτικές φυσιο-
γνωμίες της εποχής, έτσι Γ. Κωνσταντάς, Περί του μακαρίτου Νέγρη, Εφημερίς των Αθηνών, αρ. 34, 
10.Ι.1825, σελ. 2-4, Α. Αγαπητός, Οι Ένδοξοι Έλληνες του 1821 ή Οι Πρωταγωνισταί της Ελλάδος, Πάτρα 
1877, σελ. 216 επ. και T. Keightly, History of the War of Independence in Greece, Εδιμβούργο 1830, τ. 2, 
σελ. 101. 
[22] «Απόγονοι του σοφού και φιλανθρώπου Έθνους των Ελλήνων… Η ημείς οι απόγονοι του περικλεούς ε-
κείνου Έθνους των Eλλήνων». 
[23] «O κατά των Tούρκων πόλεμος ημών… είναι πόλεμος εθνικός, πόλεμος ιερός, πόλεμος του οποίου η μό-
νη αιτία είναι η ανάκτησις των δικαίων της προσωπικής ημών ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της τιμής, τα 
οποία ενώ την σήμερον όλοι οι ευνομούμενοι και γειτονικοί λαοί της Eυρώπης.» 
[24] Αυτό επιδιώκεται κατ’ αρχάς με την ρητή δήλωση ότι ο πόλεμος των Ελλήνων δεν στηριζόταν «εις αρ-
χάς τινάς δημαγωγικάς και στασιώδεις», ώστε να μην θεωρηθεί κίνημα αποστατών, ούτε να συνδεθεί με τον 
καρμποναρισμό ή τους Ιακωβίνους, έτσι και Ε.Βόγλη, “Πολίτευμα Ευρωπαϊκόν”, οπ. π. και ιδίως σελ. 352. 
Στη νομιμοποίηση του Αγώνα στοχεύει και η προσπάθεια εξομοίωσης των επαναστατημένων ελλήνων με 
«τους λοιπούς συναδέλφους Ευρωπαίους χριστιανούς» ως εξής: «σύγχρονοι των νυν πεφωτισμένων και ευνο-
μουμένων λαών της Eυρώπης και θεαταί των καλών, τα οποία ούτοι υπό την αδιάρρηκτον των νόμων αιγίδα 
απολαμβάνουσιν.» 
[25] Βλ. Β. Σφυρόερα, Ιστορία, οπ. π. τ. ΙΒ, σελ 213. 

119 
 



ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΝΤΕ ΜΙΡΑΝΤΑ 

- η Ελληνική Σκέψη στην Αυτοθέσμιση των Κοινωνιών, τον Διαφωτισμό και την Γνώση 
ΑΞΟΝΑΣ Ι: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ 
www.academy.edu.gr 
[26] Ας σημειωθεί ότι ο διάλογος για την μορφή του πολιτεύματος συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 
Αγώνα, χωρίς πάντως να αμφισβητηθούν οι θεμελιώδεις δημοκρατικές και φιλελεύθερες αρχές του νεοσύ-
στατου κράτους, βλ. αναλυτικά Ε. Βόγλη, “Πολίτευμα Ευρωπαϊκόν”, οπ. π., ιδίως σελ. 355επ. 
[27] Ο Κ. Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. VI, εκδ. 5η, Αθήνα 1925, σελ. 58, θεωρεί 
την Διακήρυξη ως «το κάλλιστον της Συνελεύσεως ταύτης έργον και το κάλλιστον ίσως έγγραφον εξ όσων 
ποτέ επί εξήκοντα έτη εξέδωκεν Ελληνική Συνέλευσις ή Κυβέρνησις». 
[28] Η Διακήρυξη αναφέρει ρητά ότι: “Έργον δε του Eλληνικού λαού και χρέος είναι να φανή ευπειθής και 
υπήκοος εις τους Nόμους και τους εκτελεστάς Yπουργούς των Nόμων….Μόνη η μεταξύ σας ομόνοια και ακρι-
βής υποταγή εις την Διοίκησιν ημπορεί να στερεώση την ανεξαρτησίαν σας.” Επίσης στην παράγραφο Иη’ του 
Συντάγματος της Επιδαύρου προβλέπεται η σύνταξη αστικού, ποινικού και εμπορικού κώδικα από επιτροπή 
σοφών. 
[29] Κατά τον ορισμό του Μπένεντικτ Αντερσον, Φαντασιακές Κοινότητες. Στοχασμοί για τις απαρχές και τη 
διάδοση του εθνικισμού, Αθήνα 1997, σελ. 24επ., “έθνος” αποτελεί μια ανθρώπινη κοινότητα εμφανώς ορι-
οθετημένη και ταυτόχρονα κυρίαρχη. 
[30] Λ. Δρούλια, Ελληνική αυτοσυνειδησία, οπ. π., σελ. 54. 
[31] Τα φυλλάδια αυτά περιέχουν συνεχείς αναφορές στις έννοιες “πατρίδα” και “πατριωτισμός”, έτσι R. 
Argyropoulos, Patriotisme et sentiment national en Grèce au temps de Lumières, Folia Neohellenica, τ. VI, 
1984. σελ. 10επ., παραπέμποντας στον επαναστατικό αυτοπροσδιορισμό που χρησιμοποίησαν οι Γάλλοι το 
1789 και στη συνέχεια ο Ρήγας στον Θούριο· ο όρος “πατρίδα” στα κείμενα αυτά αποδίδει περισσότερο ένα 
σύνολο ανθρώπων με κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά παρά τον σύνδεσμο μ’ ένα συγκεκριμένο τόπο, α-
φού οι έλληνες της εποχής δεν είχαν ποτέ υπάρξει πολίτες ενός ενιαίου ελληνικού κράτους. 
[32] Είναι αξιοσημείωτο ότι στην Προκήρυξη αυτή, την οποία ο Αλέξανδρος Υψηλάντης εξέδωσε στις 
24.2.1821 αναφέρει: “Ο Μωρέας, η Θεσσαλία, η Σερβία, η Βουλγαρία, τα νησιά του Αρχιπελάγους, εν ενί λό-
γω η Ελλάς άπασα έπιασε τα όπλα δια να αποτινάξη τον βαρύν ζυγόν των βαρβάρων”, δίνοντας έτσι μια διευ-
ρυμένη γεωγραφική οριοθέτηση στην έννοια “Ελλάς”. 
[33] Σε αντιδιαστολή με την έκδηλη εθνική αυτοδιάθεση που εκφράζει η Διακήρυξη, ο ισχυρισμός ότι η Ε-
πτάνησος Πολιτεία αποτέλεσε το πρώτο αυτόνομο ελληνικό κράτος μετά την Άλωση δεν ευσταθεί απόλυτα, 
καθόσον αν και καθιέρωνε ως κυρίαρχη την ελληνική γλώσσα και το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα, δεν δια-
πνεόταν από ρητή επιδίωξη να αποτελέσει την εθνική εστία των απανταχού ελλήνων, βλ. Σ. Πλουμίδη, Ιδεο-
λογικές παράμετροι των Επτανησιακών Συνταγμάτων (1800,1803, 1806) σε Επτάνησος Πολιτεία (1800-
1807). Το πρώτο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, Αργοστόλι 2003, σελ. 255επ. Έτσι και Ν. Αλιβιζάτος, οπ. π., 
σελ. 39, σύμφωνα με τον οποίο τα επτανησιακά συντάγματα βασίζονταν στην ιδέα μιας ιονικής εθνότητας, η 
οποία δεν ταυτιζόταν απόλυτα με την ελληνική. Έτσι στην Εισήγηση της συντακτικής επιτροπής του Συ-
ντάγματος του 1803 της Επτανήσου Πολιτείας γίνεται λόγος για «επτανήσιο έθνος» (nazione settinsulare), 
βλ. Α. Νικηφόρου (επιμ.), Συνταγματικά Κείμενα των Ιονίων Νήσων, Αθήνα 2008, σελ. 410. 
[34] Α. Σβώλος, οπ. π., σελ. 22-23. 
[35] Εύστοχα ο Ν. Αλιβιζάτος, οπ. π., σελ. 62, επισημαίνει ότι η αναγνώριση του λαού ως κυριάρχου ενισχύ-
εται και από τους εκλογικούς νόμους της επαναστατικής περιόδου, οι οποίοι εισήγαγαν μόνο ηλικιακές προ-
ϋποθέσεις στο δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Έτσι ο νόμος 17 της 9ης Νοεμβρίου 1822 καθιερώνει 
ένα είδος καθολικής ψηφοφορίας σε μια εποχή που τέτοιο προνόμιο δεν είχαν αναγνωρίσει στους υπηκόους 
τους ούτε οι ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης. 
[36] Το ίδιο έντονα φιλελεύθερο και δημοκρατικό πνεύμα χαρακτήριζε και τα τρία επαναστατικά Συντάγμα-
τα. Έτσι και το Σύνταγμα του Άστρους τάχθηκε υπέρ της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, εν συνεχεία δε το 
Σύνταγμα της Τροιζήνας θεσμοθέτησε προεδρευομένη δημοκρατία, καθώς το ενδιαφέρον είχε ήδη στραφεί 
προς μονοπρόσωπο όργανο εκτελεστικής εξουσίας, τον Ιωάννη Καποδίστρια. 
[37] Ο ορισμός αυτός πρωτοεμφανίστηκε τον Νοέμβριο του 1821 στον Οργανισμό του Αρειού Πάγου (ή 
Νομική Διάταξη της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος). 
[38] Αντίθετα στο «Πολίτευμα» του Ρήγα Φεραίου η έννοια του πολίτη ταυτίζεται με την έννοια του κατοί-
κου της χώρας, ανεξάρτητα από γλώσσα ή θρησκεία, αφού οι προτάσεις του αποσκοπούσαν στην δημιουρ-
γία ενός πολυεθνικού (πολύ-πολιτισμικού κατά την σύγχρονη ορολογία) κράτους. 
[39] Η διάταξη αυτή, με την οποία εισάγεται η έννοια της πολιτογράφησης στο ελληνικό δίκαιο, επαναλήφ-
θηκε σχεδόν όμοια και στα υπόλοιπα επαναστατικά συντάγματα, υπογραμμίζοντας τον έντονο εθνοκεντρικό 
χαρακτήρα τους, βλ. σχετικά Κ. Χρυσόγονο, Το πολίτευμα του Ρήγα και ο ελληνικός συνταγματισμός, Το 
Σύνταγμα, 2008, σελ.533επ. 
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[40] Η ενιαία διοικητική συγκρότηση της χώρας απειλούσε την καθεστηκυία τάξη, καθώς περιόριζε τα προ-
νόμια της ισχυρής κοινοτικής οργάνωσης και μείωνε τον ρόλο της Εκκλησίας, έτσι, J. Petropulos, Πολιτική 
και συγκρότηση Κράτους στο Ελληνικό Βασίλειο (1833-1843), 2η εκδ., Αθήνα 1997, σελ. 28, D. Dakin, Ο 
αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία, Αθήνα 1983, σελ. 107. Έτσι ο ανταγωνισμός μεταξύ προκρίτων 
και στρατιωτικών, αλλά και των διαφόρων ομάδων στο εσωτερικό τους, οδήγησε στη λύση της από κοινού 
άσκησης της νομοθετικής εξουσίας από το Βουλευτικό και το Εκτελεστικό, καθώς και στη συλλογική άσκη-
ση της Εκτελεστικής εξουσίας, ώστε κανείς εξ αυτών μεμονωμένα να μην αποκτήσει προβάδισμα έναντι των 
άλλων. 
[41] Κατά πάγια θέση των νομικών και των ιστορικών, η ισοτιμία μεταξύ των δύο σωμάτων, το πολυμελές 
του Εκτελεστικού, καθώς και η ενιαύσια μόλις θητεία του κατέστησαν το Σύνταγμα της Επιδαύρου δυσε-
φάρμοστο και δρομολόγησαν την αντικατάστασή του ένα μόλις χρόνο μετά. Ενδιαφέρουσα είναι και η αντί-
θετη άποψη του Γ. Μπαλή, 1945, ο οποίος υποστήριξε ότι «τα πολιτεύματα έγιναν δια να εφαρμοσθούν διαρ-
κούντος του αγώνος και επομένως ο κίνδυνος της εις εν πρόσωπον συγκεντρώσεως εξουσιών εκ προσωπικών 
φιλοδοξιών και ανταγωνισμών δικαιολογεί και την συλλογικήν οργάνωσιν της εκτελεστικής εξουσίας και την 
ασθενικήν αυτής διάπλασιν». 
[42] Αντίστοιχα, ο Ρήγας στο «Πολίτευμά» του προτάσσει «τα δίκαια του ανθρώπου» και στο 2ο άρθρο ορί-
ζει ρητά ότι από τα φυσικά δίκαια «είναι πρώτον το να είμεθα όλοι ίσοι, και όχι ο ένας κατώτερος από τον 
άλλον· – δεύτερον, να είμεθα ελεύθεροι και όχι ο ένας σκλάβος του αλλουνού·». 
[43] Τμήμα Α’ § α «Η επικρατούσα θρησκεία εις την Ελληνικήν επικράτειαν είναι η της Ανατολικής Ορθο-
δόξου του Χριστού Εκκλησίας· ανέχεται όμως η Διοίκησις της Ελλάδος πάσαν άλλην θρησκείαν, και αι τε-
λεταί και ιεροπραγίαι εκάστης αυτών εκτελούνται ακωλύτως.» 
[44] Τμήμα Β’ § γ’ «Όλοι οι Έλληνες εισίν όμοιοι ενώπιον των νόμων άνευ τινός εξαιρέσεως ή βαθμού ή 
κλάσεως ή αξιώματος.» σε συνδυασμό με την § 3 «Όσοι έξωθεν ελθόντες κατοικήσωσιν ή παροικήσωσιν εις 
την Επικράτειαν της Ελλάδος, εισίν όμοιοι με τους αυτόχθονας κατοίκους ενώπιον των Νόμων.» 
[45] Τμήμα Β’ § γ’ στ’ «Όλοι οι Έλληνες, εις όλα τα αξιώματα και τιμάς έχουσι το αυτό δικαίωμα δοτήρ δε 
τούτων μόνη η αξιότης εκάστου.» 
[46] Βεβαίως η ισότητα των δύο φύλων κατοχυρώνεται ένα αιώνα αργότερα με το Σύνταγμα του 1927, βλ. 
σχετικά Π. Δαγτόγλου, Συνταγματικό Δίκαιο – Ατομικά Δικαιώματα, τ. Β’, Αθήνα 2005, σελ. 1236. 
[47] Όπως παρατηρούσε εκατό και πλέον χρόνια αργότερα ο Γ. Μαριδάκης, Αιτιολογική Έκθεση για το Δί-
καιο των Προσώπων, 1936, σελ. 25, «η έννοια του ανθρώπου, οιουδήποτε φύλου, οιασδήποτε φυλής, οιασ-
δήποτε ιθαγενείας είναι αρρήκτως συνδεδεμένη με την έννοια της ελευθερίας και της πλήρους δικαιοκτητι-
κής ικανότητας, ώστε να είναι το αυτό ως εάν αι καταστάσεις αυταί εδημιουργήθησαν υπό της φύσεως». 
[48] Έτσι Α. Γεωργιάδη, Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου, 2η εκδ. Αθήνα 1997, σελ. 96 § 4. 
[49] Βλ. αντί πολλών Ν. Παπαντωνίου, Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου, 3η εκδ., Αθήνα 1983, σελ. 87, 
Ι. Σπυριδάκη, Γενικές Αρχές, Αθήνα 1985, σελ. 176-177. Από τα κυριώτερα χαρακτηριστικά του δικαιώμα-
τος της προσωπικότητας είναι η μη περιουσιακή και αναπαλλοτρίωτη φύση του. 
[50] Την εποχή εκείνη ο θεσμός της δουλείας υφίστατο σε όλες τις πολιτισμένες χώρες, σε ορισμένες από τις 
οποίες είχε μόνο απαγορευθεί το δουλεμπόριο. Αρχικά στη Δανία το 1792 απαγορεύτηκε το εμπόριο δού-
λων, ακολούθησαν η Βρετανία το 1807 και οι ΗΠΑ το 1808. Στο Συνέδριο της Βιέννης το 1814 τέθηκε το 
ζήτημα της γενικής κατάργησης του δουλεμπορίου και πολλές χώρες υιοθέτησαν σχετικούς νόμους. Το 1842 
η Βρετανία και οι ΗΠΑ υπέγραψαν συνθήκη (Ashburton Treaty) με την οποία αποφασισαν να αστυνομεύ-
ουν τον Ατλαντικό για τυχόν διακίνηση δουλεμπορικών πλοίων. Στις ΗΠΑ, αν και το σύνταγμα του 1788 
προέβλεπε την απελευθέρωση των δούλων μέσα σε μια περίοδο 20 χρόνων, η δουλεία συνέχισε να υφίστα-
ται στις νότιες πολιτείες έως το 1865, οπότε ο πρόεδρος Λίνκολν, με τη λήξη του εμφύλιου πολέμου βορεί-
ων-νοτίων, επιβάλει με την 13η τροπολογία την κατάργησή της. Στη Γαλλία με την Επανάσταση απελευθε-
ρώθηκαν όλοι οι δούλοι, το καθεστώς της δουλείας όμως επανήλθε με την επιστροφή των Βουρβόνων και 
την αποκατάσταση των γαιοκτημόνων και των επισκόπων στις περιουσίες και τις εξουσίες τους για να κατα-
γρηθεί οριστικά το 1848.  
[51] Σε μια άλλη ανάγνωση, η επιλογή της –προσωρινής έστω- ισχύος του βυζαντινού δικαίου επιβεβαιώνει 
την πεποίθηση των επαναστατημένων Ελλήνων για την ιστορική συνέχεια του ελληνικού έθνους, πολύ πριν 
διατυπώσει την σχετική θεωρία του ο πατέρας της ελληνικής ιστοριογραφίας Κωνσταντίνος Παπαρρηγό-
πουλος. 
[52] Εξαιρετική ιστορικοκοινωνιολογική προσέγγιση στην εξέλιξη του δικαίου των προσώπων σε J. Car-
bonnier, Droit civil, 1 –Introduction. Les personnes, 15η εκδ., Παρίσι 1984, σελ. 251επ. 
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[53] Το ρωμαϊκό δίκαιο αναγνώριζε την ιδιότητα του προσώπου μόνο στους ελεύθερους ανθρώπους, ενώ 
θεωρούσε τους δούλους ως «πράγμα». Επιπλέον δε για να έχει κανείς ικανότητα δίκαιου έπρεπε να ήταν και 
ρωμαίος πολίτης, δηλαδή να αποτελεί μέλος ορισμένης οικογένειας. 
[54] Με διατάγματα του Ιουστινιανού, ο δούλος έπαψε να είναι νομικά τουλάχιστον «πράγμα» και για πρώ-
τη φορά θεωρήθηκε «άνθρωπος». Στις Εισηγήσεις (Βιβλίο Α’, τίτλος γ’, προοίμιο) η κυριότερη διαίρεση του 
δικαίου των ανθρώπων προσδιορίζεται από το ότι «όλοι οι άνθρωποι είναι ή ελεύθεροι ή δούλοι» (omnes 
homines aut liberi sunt aut servi). Και αργότερα στην Εξάβιβλο του Αρμενόπουλου (Βιβλίο Α’, τίτλος ιδ’) 
αφιερώνεται ένα ολόκληρο κεφάλαιο στη νομική κατάσταση των δούλων. 
[55] Αξίζει να επισημανθεί πάντως ότι η προστασία που παρείχαν οι βυζαντινοί αυτοκράτορες στους ακτή-
μονες και τους αγρότες ώστε αυτοί να μην περιέλθουν σε κατάσταση δουλείας, υπαγορευόταν όχι μόνο από 
τη χριστιανική ηθική, αλλά και από την προσπάθειά τους να μην αναπτυχθεί η φεουδαρχία όπως στη Δύση, 
ώστε να μην ισχυροποιηθούν οι γαιοκτήμονες και οι τιτλούχοι, οι οποίοι αποτελούσαν συνεχή απειλή της 
κεντρικής εξουσίας. 
[56] Τα σύγχρονα συνταγματικά κείμενα έχουν απαλείψει ανάλογες διατάξεις περί καταργήσεως ή απαγο-
ρεύσεως της δουλείας ως ξεπερασμένες. Η αντίστοιχη προστασία παρέχεται πλέον μέσω της συνταγματικά 
κατοχυρωμένης προστασίας της προσωπικότητας του ανθρώπου και της απόλυτης προστασίας της ζωής, της 
τιμής και της ελευθερίας ανεξαρτήτως διακρίσεων (έτσι π.χ. άρθρο 5 §§ 1 και 2 του ελληνικού συντάγμα-
τος), αναλυτικότερα βλ. Α. Μάνεσης, Συνταγματικά δικαιώματα. Ατομικές Ελευθερίες, Θεσ/κη 1982, σελ. 
116επ. 
[57] Σε διεθνές επίπεδο η δουλεία και το δουλεμπόριο απαγορεύτηκε το 1948 με την Οικουμενική Διακήρυ-
ξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (άρθρα 4 και 6), αργότερα η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου απαγόρευσε με το άρθρο 4 § 1 τη δουλεία και την ειλωτεία του ανθρώπου. Ανάλογες διατάξεις 
περιέχει το Διεθνές Σύμφωνο περί των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων του 1966 στα άρθρα 2§1, 
8§§1-2 και 16. Παρά ταύτα σήμερα το trafficking (η διακίνηση και εμπορία ανθρώπων με σκοπό την πώλη-
σή τους σε συνθήκες σκλαβιάς) αποτελεί τη δεύτερη σε κερδοφορία παράνομη δραστηριότητα στον κόσμο 
μετά το εμπόριο ναρκωτικών. 
[58] Απογοητευμένος από τις πρακτικές αυτές που φανερώνουν την διατήρηση του οθωμανικού πολιτικού 
πολιτισμού (ρουσφέτια, φατρίες, κλπ.) ο Κ. Καστοριάδης, Είμαστε υπεύθυνοι για την ιστορία μας, 5η εκδ., 
Αθήνα 2000, σελ. 12, υποστηρίζει ότι: “Η συγκρότηση ενός λαού σε πολιτική κοινωνία δεν είναι δεδομένη, 
δεν είναι κάτι που χαρίζεται, αλλά κάτι που δημιουργείται. Μπορούμε απλώς να διαπιστώσουμε ότι, όταν α-
πουσιάζει μια τέτοια δημιουργία, τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης κατάστασης διατηρούνται ή αλλά-
ζουν μόνο μορφή.” 
[59] Οι εσωτερικές διχόνοιες αποδεικνύουν κατά τον Κ. Καστοριάδη, οπ. π., σελ. 11, ότι ο ελληνικός λαός 
έχει τεράστια αδυναμία να συγκροτηθεί σε μια πολιτική κοινωνία, αφού μόλις αρχίζει η Επανάσταση, την 
επομένη της πτώσης της Τριπολιτσάς, τον ηρωισμό του λαού διαδέχονται οι εμφύλιες συρράξεις. 
[60] Η συνειδητή “φαντασιακή θέσπιση” αποτελεί κατά τον Κ. Καστοριάδη, Η φαντασιακή θέσμιση της κοι-
νωνίας, Αθήνα 1975, θεμελιώδη κινητήρια δύναμη για την αυτο-οργάνωση των αυτόνομων κοινωνιών και 
των μελών τους. Το “φαντασιακό” είναι το θεμέλιο της ανθρώπινης δημιουργίας, η οποία διαφοροποιείται 
με μια διαδικασία συνεχούς εκ του μηδενός δημιουργίας σημασιών, νοημάτων, εικόνων, οι οποίες δομούν 
την εικόνα του κόσμου και της κοινωνίας κάθε εποχής. Η αυτόνομη κοινωνία έχει συνείδηση της αυτοθέ-
σμισης αυτής, σε αντίθεση με την ετερόνομο, η οποία αποδίδει τη θέσμισή της σε κάποια εξωκοινωνική αυ-
θεντία. 
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Α΄.  

1. Η επιστολογραφία του Καποδίστρια 

 

Οι επιστολές των ιστορικών προσώπων αποτελούν αναμφισβήτητα ένα πρωτογενές ιστορικό υλικό ιδιαίτε-
ρης σημασίας, διότι παρέχουν άμεσες πληροφορίες, διαφωτίζουν γεγονότα, σχεδιασμούς και στόχους. 

Κυρίως όμως η μεγάλη συμβολή της μελέτης των επιστολών έγκειται στην αποκάλυψη των θετικών ή και 
των αρνητικών πλευρών κάθε ιστορικής προσωπικότητας σε συγκεκριμένες ιστορικές στιγμές. 

Είναι προφανές ότι η δημόσια εικόνα διαμορφώνεται πολλές φορές βάσει μόνον των εξωτερικών μετρήσι-
μων, περιγραπτών, φανερών στην κοινή θέα γεγονότων, καθώς και βάσει της οπτικής θεώρησης και της κο-
σμοθεωρίας του ιστορικού συγγραφέως. 

Οι επιστολές όμως, και μάλιστα οι προσωπικές επιστολές φανερώνουν μία αθέατη στον πολύ κόσμο πλευρά 
του ιστορικού προσώπου, με τις ευαισθησίες, τις αδυναμίες, τις δοκιμασίες, τις αγωνίες, τις θυσίες, τις ελπί-
δες, τους στόχους, όλα τα συναισθήματα και όλα τα πιστεύω του. 

Η μελέτη επομένως της επιστολογραφίας σε συνδυασμό με τη μελέτη ιστορικών εγγράφων και συγγραφών 
καθιστούν πληρέστερη την εικόνα κάθε ιστορικού προσώπου και σε δεύτερο επίπεδο διαφωτίζουν καλύτερα 
τα γεγονότα ιστορικών περιόδων, στα οποία αυτό εμπλέκεται καθ’ οιονδήποτε τρόπον. Βεβαίως πάντοτε 
υπάρχει η ανάγκη της κριτικής υπέρβασης από τον ιστορικό συγγραφέα, όμως η διασταύρωση των πηγών 
και η αφθονία του υλικού μπορούν να διασφαλίσουν σε μεγάλο βαθμό την αντικειμενικότητα των συμπερα-
σμάτων. 

Όλα τα παραπάνω έχουν απόλυτη εφαρμογή στην περίπτωση του κόμητος και πρώτου Κυβερνήτη της νεώ-
τερης Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια[1]. Η κομβική παρουσία του στην ιστορική πορεία του Ελληνικού έ-
θνους από την περίοδο της Οθωμανικής δουλείας στην οργανωμένη δομή ενός ελεύθερου και ανεξάρτητου 
κράτους προσδίδει εξ αρχής τεράστια σημασία στην ανάγκη να αναλυθεί πλήρως κάθε πλευρά της προσωπι-
κότητάς του. Για το λόγο αυτό δεν επαρκούν τα ιστορικά κείμενα, όσο πλούσια, περιεκτικά κι αν τα παραδί-
δει στον ερευνητή και στον αναγνώστη η καποδιστριακή βιβλιογραφία[2].  

Αποτελεί αναντίρρητη ανάγκη, η συστηματική, προσεκτική και διασταυρωμένη μελέτη όλων των επιστολών 
του Καποδίστρια, σε συσχετισμό με τους αποδέκτες του και τις ιστορικές συγκυρίες της συγγραφής τους.  

Παραμένει πολύτιμη ως πηγαίο υλικό η συλλογή Επιστολών του, η οποία εκδόθηκε σε τέσσερις τόμους από 
το 1841 έως το 1843[3]. Η συλλογή αυτή όμως δεν είναι πλήρης. Κατ’ αρχήν καλύπτει μερικώς μόνον την 
τελευταία περίοδο της ζωής και της δράσης του ως Κυβερνήτη της Ελλάδας (1827-1831). Αν μάλιστα κρί-
νουμε από την ποσότητα των επιστολών της συλλογής από το πλήθος των παραληπτών τους κι αν συνυπο-
λογίσουμε τη σύνολη ιστορική του διαδρομή, μπορούμε κάλλιστα να συμπεράνουμε ότι υπάρχει ανέκδοτη 
και ίσως ακόμη άγνωστη καποδιστριακή αλληλογραφία. Απόδειξη περί τούτου αποτελούν οι κατά καιρούς 
συνεχιζόμενες εκδόσεις ανεκδότων επιστολών, όπως επί παραδείγματι του Πολυχρόνη Ενεπεκίδη, καθηγητή 
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του Πανεπιστημίου της Βιέννης[4], καθώς και η πρόσφατη (27/06/2012) δημοπρασία 37 ανεκδότων επιστο-
λών που απηύθυνε ο Καποδίστριας στο στενό συνεργάτη του Αλέξανδρο Κοντόσταυλο[5] την περίοδο 1828-
1830, αντί ποσού 26.000 Ευρώ. 

Επομένως κάθε θεματική διερευνητική προσέγγιση στην αλληλογραφία του Καποδίστρια θα παραμένει ελ-
λιπής εκ των πραγμάτων, εφόσον δεν έχει συλλεγεί και εκδοθεί το σύνολο των σωζομένων επιστολών του. 
(Από τη σκοπιά αυτή και η παρούσα μελέτη θεωρείται ως μία πρώτη προσέγγιση του αντικειμένου του θέ-
ματός της). 

 

2. Εκκλησιαστικά πρόσωπα σχετιζόμενα με τον Ιωάννη Καποδίστρια 

 

Η επιλεκτική μας αναφορά σε εκκλησιαστικά πρόσωπα σχετιζόμενα με τη ζωή και τη δράση του Ι. Καποδί-
στρια έχει σκοπό να υποβοηθήσει στην κατανόηση της ευρύτερης προσωπικότητάς του. Τα πρόσωπα αυτά 
δεν είναι τα μόνα από πλευράς εκκλησιαστικής που συνέβαλαν στη χάραξη της ελληνικής και ορθοδοξοκε-
ντρικής πορείας του και δεν είναι κατ’ ανάγκην αποστολείς ή αποδέκτες επιστολών του. Άλλωστε η πλήρης 
έκδοση της επιστολογραφίας του ασφαλώς πολλά έχει ακόμη να  συνεισφέρει επί του θέματος.  

 

α. Συμεών Μασέλλος, μοναχός και ηγούμενος της Ι. Μονής Πλατυτέρας Κέρκυρας. 

 

Ο Ιωάννης σπούδασε τα πρώτα γράμματα στο Ρωμαιοκαθολικό μοναστήρι της Αγίας Ιουστίνης (Santa 
Giustina) στη Γαρίτσα της Κέρκυρας, όπου λειτουργούσε σχολείο των αριστοκρατικών οικογενειών του νη-
σιού, και όπου έμαθε πολύ καλά τη Λατινική, την Ιταλική και τη Γαλλική γλώσσα. 

Εν τούτοις η πνευματική του τροφοδοσία ήταν γνήσια ορθόδοξη κι αυτό οφείλεται στην κατήχηση και στο 
βίωμα που άντλησε από την Ιερά Μονή Πλατυτέρας[6]. Ο μοναχός και κατόπιν ηγούμενος Συμεών Μασέλ-
λος, ήταν ο πρώτος του πνευματικός πατέρας από ηλικίας 12 ετών. Στην ιερατική αυτή φυσιογνωμία οφείλε-
ται η σπορά του ορθόδοξου χριστιανικού λόγου στον νεαρό Ιωάννη, ο οποίος λόγος ρίζωσε και έδωσε πολ-
λαπλάσιο καρπό σε όλη του τη βιωτή. Το 1792 σε ατύχημα με άλογο σώθηκε ως εκ θαύματος, το οποίο απέ-
δωσε στην Παναγία την Πλατυτέρα και τους αγίους Τιμόθεο και Μαύρα, και ενίσχυσε την προς τον Θεό 
πίστη του. 

Η οικογένεια Καποδίστρια ποικιλοτρόπως ενίσχυσε τη Μονή. Πολλές δωρεές είναι προσωπικές του Ιωάννου 
σταλμένες από τη Ρωσία. 

Στον κοιμητηριακό περίβολο της Μονής σώζονται μεταξύ άλλων σπουδαίων προσωπικοτήτων οι τάφοι του 
ίδιου του Ιωάννου Καποδίστρια, του πατέρα του Αντωνίου – Μαρία και των αδελφών του Βιάρου και Αυ-
γουστίνου. 

 

β. Ανδρέας Ιδρωμένος, λόγιος ιερέας, δάσκαλος και ιστορικός συγγραφέας (Πάργα, 1764 – Κέρκυρα, 
27/1/1843)[7]. 

 

Μαθητής του ιερομονάχου Ακακίου Δεσύλλα χειροτονήθηκε ιερέας το 1791. Έδρασε στην Πάργα στο 
πλευρό των αγωνιζομένων κατά του Αλή πασά Σουλιωτών και υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του Ρήγα 
Φεραίου. 
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Το 1804 αποδέχθηκε την πρόσκληση του Ιωάννου Καποδίστρια, Επιθεωρητή της Δημόσιας Εκπαίδευσης 
των Επτανήσων, και εγκαταστάθηκε πανοικεί στην Κέρκυρα αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση της πρώτης ελ-
ληνικής σχολής δημόσιας εκπαίδευσης, η οποία στεγάσθηκε στην ερημωμένη ρωμαιοκαθολική Μονή της 
Παναγίας του Καρμήλου ή της Τενέδου και γι’ αυτό έφερε την ονομασία «Σχολή Τενέδου» (Το προσωνύμιο 
αποδίδεται στους Ενετούς μοναχούς από την Τένεδο, οι οποίοι το 1657 διωγμένοι από τους Τούρκους κατέ-
φυγαν στην Κέρκυρα φέροντες και εικόνα της Παναγίας της παλαιάς μονής τους). 

Η πανηγυρική έναρξη των μαθημάτων στις 8 Νοεμβρίου του 1805 επισφραγίσθηκε από τον διασωθέντα λό-
γο του. Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και της κλασσικής γραμματολογίας συνεχίσθηκε μέ-
χρι το 1824 με προσήλωση μοναδική και με ανάδειξη μαθητών του ως σπουδαίων προσωπικοτήτων της 
Κέρκυρας. Ο ίδιος ο Ιωάννης Καποδίστριας και ο αδελφός του Βιάρος συγκαταλέγονται μεταξύ των μαθη-
τών του Ιδρωμένου. Η εκτίμηση, η αγάπη και ο σεβασμός του Ιωάννου προς τον διδάσκαλό του υπήρξε συ-
νεχής. Από τη διασωθείσα αλληλογραφία τους συνάγεται ότι ο Καποδίστριας και από τη θέση του υπουργού 
του τσάρου Αλεξάνδρου Α΄ προσπαθούσε πάντοτε να ικανοποιεί κάθε αίτημά του προς όφελος της πατρίδος 
τους. 

Στις 29 Μαΐου 1824, ημέρα της καθιδρύσεως του Ιονίου Πανεπιστημίου, ο π. Ανδρέας Ιδρωμένος αναγο-
ρεύθηκε παμψηφεί ως πρώτος θεολογοδιδάκτωρ του πρώτου εκείνου Ελληνικού Πανεπιστημίου, και κατό-
πιν κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής και Αρχιμανδρίτης της Ιονίου Ακαδημίας. Τη θέση του στη Σχολή 
Τενέδου κατέλαβε ο μέχρι τότε βοηθός του Χριστόφορος Περραιβός. 

Μεγάλη υπήρξε η συμβολή του στη διόρθωση των εκκλησιαστικών λειτουργικών βιβλίων του Ωρολογίου, 
της Παρακλητικής και των Μηναίων κατόπιν εισηγήσεώς του το έτος 1838 προς τον Πατριάρχη Κωνσταντι-
νου-πόλεως Γρηγόριο τον ΣΤ΄(1835-1840).  

Πλούσια και η συγγραφική του παραγωγή τόσο σε πεζό, όσο και σε ποιητικό λόγο Μεταξύ αυτών και το 
πόνημά του «Ιωάννης Καποδίστριας Κυβερνήτης της Ελλάδος», που εκδόθηκε το 1900 στην Κέρκυρα. 

Εκοιμήθη στις 27 Ιανουαρίου του 1843 και με πάνδημη συμμετοχή ενταφιάσθηκε στο μεγάλο ορθόδοξο 
κοιμητήριο της Κέρκυρας. 

 

γ. Άνθιμος Γαζής, κληρικός και λόγιος, διδάσκαλος του Γένους (Μηλιές Πηλίου, 1758 – Σύρος 28/11/1828) [8]. 

 

Ο κατά κόσμον Αναστάσιος Γκάζαλης, απόφοιτος του «Ελληνομουσείου της Ζαγοράς» χειροτονήθηκε διά-
κονος σε ηλικία 16 ετών και αρχιμανδρίτης στην Κωνσταντινούπολη λαβών το όνομα Άνθιμος και το επίθε-
το Γαζής. 

Το 1797 ανέλαβε εφημέριος στο ναό του Αγίου Γεωργίου της ελληνικής παροικίας της Βιέννης και επιδόθη-
κε σε αξιοθαύμαστη δραστηριότητα. Επιμελήθηκε πλήθους εκδόσεων ελληνικών θρησκευτικών, φιλοσοφι-
κών και φυσιογνωστικών έργων. Μεγάλη η προσφορά του σε χαρτογραφικές εκδόσεις και επανεκδόσεις 
πολύτιμων για την Παιδεία συγγραφών. Ανεκτίμητη η σημασία του τετράτομου Λεξικού του της ελληνικής 
γλώσσας. 

Την 1η Ιανουαρίου 1811 κυκλοφόρησε στη Βιέννη το πρώτο φύλλο του περιοδικού «Ερμής ο Λόγιος ή Φι-
λολογικαί Αγγελίαι υπό Ανθίμου Γαζή εκδιδόμεναι» με τη συμπαράσταση του μητροπολίτου Ουγγροβλαχί-
ας Ιγνατίου και της Φιλολογικής Εταιρείας του Βουκουρεστίου. 

Το 1815 είναι το καίριο έτος συνάντησης και συνεργασίας με τον Ιωάννη Καποδίστρια, ευρισκόμενο στη 
Βιέννη ως μέλος της ρωσικής αντιπροσωπείας στο Συνέδριο της Βιέννης. Με τη σύμπραξη του Ουγγροβλα-
χίας Ιγνατίου και άλλων επιφανών Ελλήνων ίδρυσαν τη «Φιλόμουσο Εταιρεία». Σκοπός της Εταιρείας ήταν 
«η καταβολή των αναγκαίων χρημάτων δια την έκτασιν της παιδείας εις την Ελλάδα, δια την έκδοσιν των 
κλασσικών λεγομένων συγγραφέων και διά την αναζήτησιν παντός είδους αρχαιοτήτων». 
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Ο Γαζής μερίμνησε για την ίδρυση το ίδιο έτος Σχολής στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τις Μηλιές Πηλίου, με 
πλούσια βιβλιοθήκη. 

Το 1817 μυήθηκε στα μυστικά της Φιλικής Εταιρείας στην Κωνσταντιούπολη και αναδείχθηκε σε κορυφαίο 
στέλεχος της διοικητικής της ιεράρχησης περιερχόμενος τις περισσότερες περιοχές της υπόδουλης Ελλάδας. 

Στις 7 Μαϊου 1821 κήρυξε την επανάσταση στο Πήλιο, η οποία όμως τοπικά απέτυχε. Μετείχε σε πολλές 
μάχες και εκλέχθηκε αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος. Έλαβε ενεργό μέ-
ρος σε πολλές Επιτροπές με ιδιαίτερη την προσφορά του στον ευαίσθητο τομέα της Παιδείας. 

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του αποσύρθηκε διακριτικά από τα δημόσια πράγματα για να καταλήξει στις 
28 Νοεμβρίου 1828 στη Σύρο[9]. 

 

δ. Ιγνάτιος, μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας (1766-1828) [10] 

 

Ο κατά κόσμον Ιωάννης Μπάμπαλος ή Κακουγδός καταγόταν από τα Χρύσαφα Λακωνίας. Η οικογένειά 
του μετανάστευσε στη Λέσβο και από εκεί βρέθηκε νέος στην Κωνσταντινούπολη. Εκάρη μοναχός και φοί-
τησε στην Πατριαρχική Ακαδημία. Η εκκλησιαστική πρόοδός του τον οδήγησε το 1794 στην επισκοπή 
Ναυπάκτου και Άρτης, με έδρα την Άρτα. Η γειτνίαση με τα Επτάνησα έγινε αιτία να συνδεθεί με ηγετικές 
τοπικές προσωπικότητες ιδιαιτέρως μετά την ίδρυση της «Επτανήσου Πολιτείας» το 1800. Στην περίοδο 
αυτή τοποθετείται και η πρώτη του γνωριμία με τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος ανέπτυσσε τότε μεγάλη 
δραστηριότητα στην Κέρκυρα και στην Κεφαλληνία. 

Οι κινήσεις αυτές του Ιγνατίου ήσαν ύποπτες για τον Αλή πασά των Ιωαννίνων, ο οποίος με τις επεκτατικές 
του κινήσεις κατέλαβε το 1805 την Πρέβεζα, οπότε ο Ιγνάτιος κατέφυγε στην Κέρκυρα. Εκεί η σύνδεση και 
η συνεργασία με τον Καποδίστρια εξελίχθηκαν περισσότερο. 

Όταν με τη Συνθήκη του Τίλσιτ (27 Ιουνίου 1807) τα Επτάνησα περιήλθαν στους Γάλλους του Ναπολέοντος 
Βοναπάρτη, ο Ιγνάτιος έφυγε και δια της Ιταλίας κατέληξε τον Απρίλιο του 1809 στην Αγία Πετρούπολη. 

Το επόμενο έτος 1810 η Σύνοδος της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας τον εξέλεξε Μητροπολίτη Ουγγρο-
βλαχίας με έδρα το Βουκουρέστι, και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη Ρωσοτουρκικός Πόλεμος (1806-1812). 

Με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου (Μάϊος 1812) οι παραδουνάβιες ηγεμονίες παραχωρήθηκαν στην Οθω-
μανική αυτοκρατορία. Έτσι ο Ιγνάτιος αναγκάστηκε να καταφύγει στη Βιέννη, όπου ανέπτυξε σπουδαίο 
πνευματικό έργο, συνεργαζόμενος με τους εκδότες του περιοδικού «Λόγιος Ερμής». Εκεί συναντήθηκε για 
μία ακόμη φορά ο δρόμος του με τον Καποδίστρια, εξέχον μέλος της ρωσικής αντιπροσωπείας στο Συνέδριο 
της Βιέννης. Με τη σύμπραξη μάλιστα και του Άνθιμου Γαζή, καθώς και άλλων προσωπικοτήτων της ελλη-
νικής παροικίας, το 1815 ίδρυσαν και οργάνωσαν την περίφημη «Φιλόμουσο Εταιρεία». 

Το ίδιο έτος ο Ιγνάτιος άφησε τη Βιέννη και εγκαταστάθηκε στην Πίζα, σπουδαίο επίσης κέντρο Ελλήνων 
λογίων της προεπαναστατικής περιόδου. Εκεί μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και ανέπτυξε σπουδαία δράση 
για την κατάλληλη προετοιμασία, πνευματική και υλική, της Επανάστασης. Συμμεριζόταν τις απόψεις του 
Καποδίστρια ότι δηλαδή η τρέχουσα περίοδος δεν ήταν ευνοϊκή για την έναρξή της, όμως με την έκρηξη της 
Επανάστασης του 1821 αφιέρωσε όλες του τις δυνάμεις για την επιτυχία της και για την ενημέρωση της ευ-
ρωπαϊκής κοινής γνώμης. 

Η δημοσιευμένη αλληλογραφία του πείθει για τη ενεργό συμμετοχή του σε πολλά γεγονότα της μετεπανα-
στατικής κρίσιμης περιόδου. Η αλληλογραφία του με τον Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια α-
ποδεικνύει τη συμβουλευτική και ενισχυτική του προσπάθεια να τον βοηθήσει στα πρώτα βήματα οργάνω-
σης του ελληνικού κράτους. 
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Πέθανε στην Πίζα στις 12 Σεπτεμβρίου 1828 πριν προλάβει να πραγματοποιήσει την επιθυμία του να έλθει 
στην ελεύθερη Ελλάδα[11]. 

Ο Ιγνάτιος συγκαταλέγεται στις διαπρεπέστερες εκκλησιαστικές φυσιογνωμίες των προεπαναστατικών χρό-
νων και της επαναστάσεως του 1821. 

 

ε. Κωνσταντίνος Οικονόμος, ο εξ Οικονόμων (Τσαρίτσανη Θεσσαλίας, 1780 – Αθήνα 1857) [12]. 

 

Γόνος ιερατικής οικογενείας γαλουχήθηκε από μικρός στα γράμματα και την αγάπη για την Ορθοδοξία από 
τον ιερέα πατέρα του Κυριακό, τιμηθέντα με το οφίκιο του οικονόμου. Μαθητής της περίφημης Σχολής των 
Αμπελακίων εντάχθηκε σε ηλικία 20 ετών στις τάξεις του έγγαμου κλήρου. Η ευρύτητα της παιδείας του 
οδήγησε τον επίσκοπο του Ελασσώνος Ιωαννίκιο να του αναθέσει κηρυκτική περιοδεία στις  εκκλησίες της 
Μικράς Ασίας και το Κυρίως μεγάλη ποιμαντική δράση σε όλη την επισκοπή Ελασσώνος. Είχε συμμετοχή 
στην εξέγερση του παπα-Ευθυμίου Βλαχάβα, φυλακίσθηκε, αλλά με καταβολή σημαντικών λύτρων από του 
ομογενείς του ελευθερώθηκε (1806) και κατέφυγε στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, κατά προ-
τροπή του πατριάρχου Γρηγορίου Ε  ́(1808). 

Η φήμη του ως λογίου και δραστήριου κληρικού τον οδήγησε αρχικά στη Θεσσαλονίκη, ως έξαρχο και αρ-
χιερατικό επίτροπο του Θεσσαλονίκης Γερασίμου, και κατόπιν στη Σμύρνη ως διδάσκαλο και στη συνέχεια 
ως σχολάρχη του Φιλολογικού Γυμνασίου (1809-1819). 

Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄ τον κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη ως στενό του συνεργάτη και του απέ-
νειμε τον τίτλο «πατριαρχικός του Οικουμενικού θρόνου ιεροκήρυξ και διδάσκαλος πασών των ορθοδόξων 
εκκλησιών» (1819-1821). 

Με την έκρηξη της Επανάστασης του 1821 και τις απειλούμενες σφαγές αναγκάστηκε να καταφύγει στην 
Οδησσό, όπου εκφώνησε τον περίφημο επικήδειο λόγο του επί του σκηνώματος του εθνομάρτυρος Πα-
τριάρχου στις 19 Ιουνίου 1821 στο ναό της Μεταμορφώσεως.  

Επόμενος σταθμός της πορείας του η Αγία Πετρούπολη, όπου ανέπτυξε τεράστια δράση με κηρυκτικό και 
συγγραφικό έργο και με την υποστήριξη του τσάρου Αλεξάνδρου Α ,́ ο οποίος τον προώθησε στις θέσεις 
του συνέδρου της Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και του εταίρου της Ακαδημίας Επιστημών της Αγίας Πε-
τρούπολης. Κατά την περίοδο αυτή συνδέθηκε ιδιαιτέρως με τον Ιωάννη Καποδίστρια και με την σύμπραξη 
άλλων Ελλήνων συνέβαλαν αποφασιστικά στη στροφή της ρωσικής πολιτικής υπέρ της επαναστατημένης 
Ελλάδας. Ολιγόχρονη η συνύπαρξή τους στην Αγία Πετρούπολη, αλλά ιδιαιτέρως ισχυρή η πνευματική τους 
συνταύτιση απόψεων, όπως φαίνεται από τη διασωθείσα αλληλογραφία τους. Παρέμεινε στην ρωσική πρω-
τεύουσα επί μία δεκαετία μέχρι το 1832. 

Ο θάνατος οικείων προσώπων του από επιδημία χολέρας στη Βιέννη, τον οδήγησε στην απόφαση επιστρο-
φής στην Ελλάδα. Διερχόμενος μεγάλα πολιτικά και πολιτιστικά κέντρα της Ευρώπης, το Βερολίνο, τη Λει-
ψία, τη Βιέννη, τη Ρώμη, παντού γινόταν δεκτός με υψηλές τιμές εκτίμησης της μεγάλης του πνευματικής 
φυσιογνωμίας. Το 1834 έφθασε στο Ναύπλιο και από το 1837 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα. 

Παράλληλα με το πλούσιο συγγραφικό του έργο, μεγάλο του μέλημα υπήρξε ο αγώνας αποκατάστασης της 
κανονικής τάξεως της Εκκλησίας της Ελλάδος μετά από την αντικανονική ανακήρυξη του αυτοκέφαλου της 
και την απόσχιση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με κύριο αντίπαλό του τον αρχιμανδρίτη Θεόκλητο 
Φαρμακίδη (1833). Η σύγκρουση αυτή κατέληξε ουσιαστικά σε μία διάσταση δύο εκκλησιαστικών απόψε-
ων και στην αντιπαράθεση μεταξύ παραδοσιακού και νεωτεριστικού, ελληνικού και δυτικού ξένου. Η επι-
κράτηση όλων σχεδόν των ιδεών του Κωνσταντίνου  Οικονόμου στην Εκκλησία και την παιδεία κατά τη 
δεκαετία 1840-1850 καταδεικνύει έτι περισσότερο την κορυφαία του προσωπικότητα, με αποκορύφωμα τη 
δικαίωση των αγώνων του και την κανονική αποκατάσταση της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον Πατριαρχικό 
Τόμο του 1850.  
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Εκοιμήθη το 1857 σε ηλικία 77 ετών και ετάφη στον περίβολο της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη κατα-
λιπών πλουσιότατο συγγραφικό έργο και ως προς το πλήθος και ως προς τη θεματολογία των συγγραφών 
του[13]. 

 

στ. Μισαήλ Αποστολίδης, μητροπολίτης Αθηνών (Μελλισουργός Κισσάμου, 1789 - 1862). 

 

Στη Ιερά Μονή Θεοτόκου Γωνιάς Κρήτης εκάρη μοναχός και διάκονος, όπου και έμαθε τα πρώτα γράμματα. 
Συνέχισε τις σπουδές του στο Φιλολογικό Γυμνάσιο της Σμύρνης, όπου είχε διδάσκαλο τον Κωνσταντίνο  
Οικονόμο των εξ Οικονόμων. Αποφοιτήσας χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και κλήθηκε στη Βιέννη το 1815 
ως ιερέας και διδάσκαλος της Ελληνικής Κοινότητος. 

Από το 1817 μέχρι το 1830 διορίστηκε και έδρασε στην Τεργέστη ως διευθυντής της ελληνικής σχολής και 
ως εφημέριος της ορθόδοξης Ελληνικής Κοινότητας. Η εθνοθρησκευτική του δράση την περίοδο αυτή ήταν 
τεράστιας σημασίας. 

Το 1827 έγινε δέκτης επιστολής από τον Ιωάννη Καποδίστρια, ως Κυβερνήτη πλέον της Ελλάδας, ο οποίος 
τον παρακαλούσε να προτρέψει τους Έλληνες της Ευρώπης να συνδράμουν στη δημιουργία Ορφανοτροφεί-
ων για την περίθαλψη των απορφανισθέντων παιδιών κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα. 

Από τό 1830 εγκαταστάθηκε στο Μόναχο και ορίστηκε Διευθυντής της Ελληνικής Κοινότητας και του Ελ-
ληνικού Σχολείου της πόλης. Έχαιρε μεγάλης εκτιμήσεως και για το λόγο αυτό ο βασιλεύς της Βαυαρίας 
Λουδοβίκος ο Α ,́ του ανέθεσε την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας και ιστορίας στον γιό του Όθωνα ε-
κλεγέντα ως πρώτο βασιλέα της Ελλάδας. Συνόδευσε μάλιστα το 1833 τον νεαρό μονάρχη στην Αθήνα όπου 
δίδαξε στο Θεολογικό Σχολείο και στο Διδασκαλείο. Το 1837 διορίστηκε ως πρώτος τακτικός καθηγητής 
της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενα διδασκαλίας τη Δογματική Θεολογία, 
τη Χριστιανική Ηθική και την Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Κοσμήτορας της Σχολής καί Πρύτανης 
χρημάτισε κατά τα έτη 1842-43 και 1850-51, ενώ τό 1852 ανακηρύχθηκε επίτιμος καθηγητής, οπότε και ε-
ξελέγη αρχιεπίσκοπος Πατρών και Ηλείας. Στις 2 Δεκεμβρίου 1861 εξελέγη Μητροπολίτης Αθηνών. 

Επί ποιμαντορίας του εγκαινιάσθηκε ο Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών και ανεγέρθηκε το μνημείο προς τι-
μήν του Εθνομάρτυρος Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε .́ Εκοιμήθη αιφνιδίως στις 21 Ιουλίου 1862.  

Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο εκκλησιαστικό ζήτημα της αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 
και υπήρξε μέλος της αντιπροσωπείας και της επιτροπής, που επιμελήθηκε την έκδοση του Πατριαρχικού 
Συνοδικού Τόμου του 1850. Κατέλιπε πολύ αξιόλογα θεολογικά συγγράμματα, εγχειρίδια και λόγους[14]. 

 

ζ. Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός Ίμβριος (Ίμβρος, 1772 – Άγιον Όρος, 1851). 

 

Γεννήθηκε στην Ίμβρο και εκάρη μοναχός το 1793 στο κουτλουμουσιανό μετόχι του νησιού. Υπήρξε μαθη-
τής του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, στο Άγιον Όρος και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην περιώνυμη 
Σχολή Κυδωνιών. 

Σπουδαίος σταθμός της διδακτικής του πορείας υπήρξε η Εμπορική Σχολή της Χάλκης που λειτουργούσε 
υπό την αιγίδα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Δίδαξε Θρησκευτικά, Αρχαία Ελληνικά, συνέταξε 
εγχειρίδια προχωρημένης Άλγεβρας και Φυσικής και διετέλεσε σχολάρχης της. 

Δίδαξε στη Θεσσαλονίκη, στην Κέρκυρα και κυρίως στη Βενετία, αρχικά ως διδάσκαλος και αργότερα ως 
διευθυντής του Ελληνικού Φλαγγινιανού Φροντιστηρίου[15]. Η εκπαιδευτική του παρουσία κατέληξε στην 
Αθωνιάδα Σχολή, της οποίας διετέλεσε και σχολάρχης (1848-1849). 
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Ο ιερομόναχος Βαρθολομαίος παράλληλα με τις διδακτικές του δραστηριότητες ανέπτυξε αξιόλογο συγ-
γραφικό έργο λειτουργικών ευχών και μάλιστα προέβη σε αποκατάσταση και έκδοση εκκλησιαστικών κει-
μένων κυρίως κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Βενετία (Ωρολόγιον, Πεντηκοστάριον, Μηναία, Ευ-
αγγέλιον). Η διευρυμένη φήμη του οδήγησε το 1828 τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια να του αναθέσει 
τη σύνταξη Προσευχηταρίου και Βιβλίου Κατήχησης, στα πλαίσια του ιδιαιτέρου του ενδιαφέροντος για την 
εκπαίδευση των νέων με την έκδοση καταλλήλων σχολικών και εκκλησιαστικών βιβλίων. Μεσολαβητικό 
ρόλο στην επικοινωνία των δύο ανδρών διαδραμάτισε ο Ανδρέας Μουστοξύδης (1785-1860), σπουδαία 
προσωπικότητα της περιόδου αυτής και στενός συνεργάτης του Καποδίστρια σε πολλούς τομείς συγκρότη-
σης του Ελληνικού κράτους και ιδιαιτέρως της παιδείας[16]. 

Η εκτενέστατη αλληλογραφία μεταξύ των εν λόγῳ προσώπων καθώς και του Νικολάου Χρυσόγελου, Γραμ-
ματέως επί της Εκπαιδεύσεως, για τον τελικό καταρτισμό του περιεχομένου του έργου του Βαρθολομαίου 
υπό τον τίτλο «Ιερά Σύνοψις», για την έγκριση από την Εκκλησία της Ελλάδος καί για την αρτιότερη έκδο-
σή του, αποδεικνύει το τεράστιο ενδιαφέρον του Καποδίστρια και την απεριόριστη εκτίμησή του προς τον 
συγγραφέα. Εν τούτοις απροσδόκητες εξελίξεις και κυρίως η δολοφονία του Κυβερνήτη ανέστειλαν την έκ-
δοσή του[17] παρά το γεγονός ότι η συσταθείσα υπό του Καποδίστρια στις 18/10/1829 αρχιερατική Επιτροπή 
αποτελούμενη από τους Αιγίνης Γεράσιμο, Ταλαντίου Νεόφυτο, Ρεθύμνης Ιωαννίκιο και Κυρήνης Παρθένιο 
είχε εισηγηθεί θετικά επί του έργου του Βαρθολομαίου.[18] 

 

 

Β .́ 

Σχολιασμός επιλεγμένων επιστολών[19] του Καποδίστρια. 

 

 

1. Επιστολή προς κ. ιππότην Μουστοξύδην στη  Βενετία  (Βερολίνῳ, 27 Ιουλίου 1827) [20] 

 

 

Σχολιασμός: Η επιστολή είναι σταλμένη από το Βερολίνο κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 
εκλογή του Καποδίστρια ως Κυβερνήτη της Ελλάδας και μέχρι την επίσημη άφιξή του στο Ναύπλιο. 

Περιερχόμενος ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και αναζητών στηρίγματα κυρίως πολιτικά και οικονομικά, έχει 
θέσει σε λειτουργία το σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας. Τις προσωπικές του παρεμβάσεις συνεπλήρωναν 
οι πολυάριθμες επιστολές του προς Έλληνες, λογίους και ευπόρους, και προς φιλέλληνες ξένους. 

Ο Ανδρέας Μουστοξύδης[21] υπήρξε εκ των στενοτέρων συνεργατών του. Η διασωθείσα αλληλογραφία τους 
αποτελεί αποκαλυπτική πηγή πρώτου μεγέθους και μεγάλης σημασίας. 

Στην προκειμένη επιστολή η διττή θεματολογία της φανερώνει τα πρώτιστα ενδιαφέροντά του. Πρώτο θέμα 
τα αναξιοπαθούντα ορφανά Ελληνόπουλα, τα οποία διωκόμενα βρίσκονταν στα μεγάλα λιμάνια της Αδρια-
τικής, στη Βενετία, στην Τεργέστη, στο Φιούμε και στην Αγκώνα.. Η πρωταρχική του μέριμνα θα καταλήξει 
στη σύναξή τους και στη δημιουργία του Ορφανοτροφείου της Αίγινας με παράλληλη λειτουργία τριών αλ-
ληλοδιδακτικών σχολείων και πολλών χειροτεχνιών.  

Το δεύτερο θέμα άπτεται της ομαλής καθημερινής λειτουργίας όλων των εκκλησιών της Ελλάδας. Τη θεω-
ρούσε απαραίτητη για την πνευματική αφύπνιση του Έθνους. Εκ παραλλήλου η αναζήτηση λειτουργικών 
βιβλίων, αγιοπατερικών έργων και λόγων του Ηλία Μηνιάτη, του Νικηφόρου Θεοτόκη, και άλλων φωτισμέ-
νων διδασκάλων του Γένους, αποκαλύπτει την πρόθεσή του να εξοπλίσει πνευματικά ιεροκήρυκες για να 
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περιέρχονται την επικράτεια και να ενισχύουν το ορθόδοξο φρόνημα και την εκκλησιαστική ζωή των ταλαι-
πωρημένων από αμέτρητες κακουχίες Ελλήνων. 

Είναι σαφής στη σκέψη του Καποδίστρια η οργανική ενότητα αγιογραφικής, αγιοπατερικής και λειτουργι-
κής ορθόδοξης παράδοσης, καθώς και η πρωτεύουσα σημασία της στην πνευματική αφύπνιση του ΄Έθνους. 

 

2. Επιστολή προς αρχιμανδρίτην Μισαήλ (Αποστολίδην) στην Τεργέστη (Παρίσι, 1 Οκτωβρίου 1827) [22]. 

 

Σχολιασμός: Προς την εξαίρετη πνευματική προσωπικότητα τον αρχιμανδρίτη τότε και μετέπειτα μητροπο-
λίτη Αθηνών Μισαήλ Αποστολίδη[23] η παραπάνω επιστολή έχει ως αντικείμενό της τη δημιουργία των δύο 
φροντιστηρίων για τα ορφανά και διασκορπισμένα Ελληνόπουλα. Αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου 
του Κυβερνήτη να κινητοποιήσει προς φιλανθρωπική συνδρομή όλες τις ανθούσες ελληνικές παροικίες της 
Δύσης, μεταξύ των οποίων δεσπόζουσα θέση κατείχε η της Τεργέστης Ορθόδοξος Εκκλησία υπό την πνευ-
ματική καθοδήγηση του π. Μισαήλ. 

Διαχρονική η επισήμανση του Καποδίστρια για την αναγκαιότητα «μεμορφωμένων ἐν καλῇ 
διδασκαλίᾳ» σύμφωνα με τον κανόνα «τῆς ἁγίας ἡμῶν πίστεως καί τῶν ἠθῶν μας». Η ελληνορθόδοξη πα-
ράδοση ως «χριστιανική και εθνική παιδαγωγία» ορίζεται ως το αναγκαίο θεμέλιο από το οποίο «εξαρτάται 
κατά μέγα μέρος το μέλλον της Ελλάδος» και η κληρονομία των αγαθών της θείας Πρόνοιας για τους αν-
θρώπους. 

 

3. Επιστολή προς π. Κωνσταντίνον Οικονόμον τον εξ Οικονόμων στην Αγία Πετρούπολη (Παρίσι,1Οκτωβρίου 
1827) [24] 

 

Σχολιασμός: Τήν ίδια ακριβώς ημέρα με την προηγούμενη επιστολή και στον ίδιο τόπο (Παρίσι) κατά τη 
διάρκεια της προαναφερθείσης περιοδείας του στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες συγγράφηκε η απαντητική ε-
πιστολή προς τον π. Κωνσταντίνο Οικονόμο των εξ Οικονόμων[25] καθώς και άλλες πέντε επιστολές. 

Οι πληροφορίες για τις οποίες ευχαριστεί, προφανώς έχουν άμεση σχέση με την επικρατούσα ατμόσφαιρα 
στη ρωσική αυλή του τσάρου Νικολάου Α΄ και τις φιλελληνικές κινήσεις του Οικονόμου, χαίροντος μεγά-
λης εκτιμήσεως στην Αγία Πετρούπολη. 

Η ουσία της επιστολής έγκειται όμως στον προσωπικό της χαρακτήρα. Ο νεοεκλεγείς Κυβερνήτης έχει πλή-
ρη συναίσθηση του βάρους της ευθύνης που ανέλαβε, καθώς και της αναγκαίας πνευματικής του στήριξης. 
Πιθανόν η ιδιαίτερη αίτηση των προσευχών και των ευλογιών να αποκαλύπτει τη βαθύτερη πνευματική 
σύνδεση του Ιωάννη Καποδίστρια προς τον π. Κωνσταντίνο από την ταυτόχρονη παρουσία και δράση τους 
στη ρωσική πρωτεύουσα. 

Άλλωστε η επιστολή παρουσιάζει και εξομολογητικά στοιχεία, καθώς προτάσσει ως όπλα στην αναλαμβα-
νόμενη πορεία του, την πλήρη πίστη στον Θεό και στην καθαρότητα και ευθύτητα της προαιρέσεώς του. 

 

4. Επιστολή προς τον πατριάρχην (Αγαθάγγελον) και την Πατριαρχικήν Σύνοδον στην Κωνσταντινούπολη 
(Πόρος, 28 Μαΐου 1828) [26] 
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Σχολιασμός: Πρόκειται περί κεφαλαιώδους σημασίας επιστολής του Καποδίστρια ως απαντητικής σε πατρι-
αρχικό γράμμα, το οποίο από τον Φεβρουάριο του 1828 είχε ήδη κυκλοφορήσει στις εφημερίδες Ευρώπης 
και Ελλάδος και το οποίο πενταμελής πατριαρχική αντιπροσωπεία επισήμως ενεχείρισε στην Κυβέρνηση 
στις 22 Μαΐου παρουσία επισήμων εκπροσώπων των Μεγάλων Δυνάμεων Ρωσίας, Γαλλίας και Αγγλίας. 

Η ιστορία του γράμματος ξεκίνησε το 1827, όταν οπλαρχηγοί της Στερεάς Ελλάδος πιεζόμενοι από τις 
τουρκικές δυνάμεις έστειλαν αναφορές στο τότε πατριάρχη Αγαθάγγελο[27] (1826-1830) να μεσολαβήσει 
στην Υψηλή Πύλη για να τούς χορηγηθεί αμνηστία. Οι Τούρκοι πίεσαν τον Πατριάρχη να συντάξει το εν 
λόγῳ γράμμα και να καλέσει τους επαναστατημένους Έλληνες σε ειρήνευση και στην προ του 1821 κατά-
σταση με την υπόσχεση αμνηστίας. Το σχέδιο βεβαίως δεν είχε συνέχεια, όμως ήταν αρκετό για να προσά-
ψει στον Αγαθάγγελο μία αντεθνική ενέργεια[28]. 

Η απαντητική επιστολή του Καποδίστρια μετά από τη σύντομη περιγραφή των γεγονότων δίνει στο θέμα μία 
πολύ σπουδαία διάσταση. 

Δεν μνημονεύεται καμία τουρκική εμπλοκή και εμφανίζεται το γράμμα ως περιέχον παραινέσεις του πα-
τριάρχου προς ολόκληρο το Ελληνικό Έθνος. Η διάσταση απόψεων είναι τεράστια. Ο Καποδίστριας προ-
βάλλει την κοινή πεποίθηση όλων ότι «ὁ Κύριος … ἔσωσε τόν λαόν τοῦτον» και μάλιστα ότι ιδιαιτέρως τον 
προίκισε «ἐκ τῆς τοῦ Χριστοῦ πίστεώς του» κατά την διάρκεια του επαναστατικού του αγώνα με «χάριν πο-
λέμου καί δύναμιν καρτερίας, καί ἀπόφασιν νά ἐξαπολεσθῇ μᾶλλον παρά νά ὑποκύψῃ εἰς τόν ζυγόν». Επο-
μένως η αποδοχή του αποτελέσματος της εθνικής επανάστασης είναι υπακοή και σεβασμός στα «οὐρανόθεν 
ἐρχόμενα». Αδιανόητη θεωρεί κάθε υπαναχώρηση, η οποία θα δήλωνε άρνηση αυτής της ανθρώπινης και 
της χριστιανικής των Ελλήνων ιδιότητος. Ως επισφράγισμα τούτων παραθέτει το μαρτύριο του ιερομάρτυρα 
πατριάρχου Γρηγορίου του Ε ,́ συνοδικών αρχιερέων και πλήθους επιφανών Ελλήνων. 

Πολύ ενδιαφέρουσα η κατάληξη της επιστολής του Κυβερνήτη της Ελλάδας. 

Παρά τη διάσταση απόψεων σε τόσο μεγάλης σπουδαιότητας θέμα, αιτείται εξ ονόματος όλου του Έθνους 
τις πατριαρχικές ευχές και βεβαιώνει κατηγορηματικά ότι «ἀμεταπτώτως προσκείμεθα εἰς τά δόγματα τῆς 
ἁγίας ἡμῶν πίστεως».  

Ο Καποδίστριας δεν διαρρηγνύει τους ακατάλυτους πνευματικούς δεσμούς με τον οικουμενικό θρόνο της 
Κωνσταντινουπόλεως, διότι γνωρίζει καλά και από τη διπλωματική του εμπειρία την μη κατονομαζομένη 
τουρκική απειλή «ἐπί τοῦ εἰσέτι ὑπό οθωμανικόν ζυγόν Γένους τῶν ἀλυτρώτων Ἑλλήνων». Είναι πιθανόν το 
χαρακτηριζόμενο ως αντεθνικό πατριαρχικό γράμμα του 1828 να ήταν μία φαινομενική και παραπλανητική 
ενέργεια έναντι της πολιτικής της Υψηλής Πύλης, προκειμένου να μη προκληθούν διώξεις εις βάρος του 
ορθοδόξου ελληνικού ποιμνίου της υπόλοιπης Ελλάδας και της Μικράς Ασίας. Η επισήμανση αυτή δεν στε-
ρείται ιστορικής βάσεως, διότι η φαναριώτικη πολιτική συχνά αποκοίμιζε την τουρκική εξουσία, προκειμέ-
νου να επιτυγχάνει πολύ σπουδαιότερους στόχους. 

 

5. Επιστολή προς μητροπολίτην Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιον στήν Πίζα (Πόρος, 10 Ιουνίου 1828) [29] 

 

Σχολιασμός: Η πνευματική σύνδεση του Ιωάννη Καποδίστρια με τον Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιο[30] είναι από τις 
πλέον ισχυρές, διότι σφυρηλατήθηκε σε δύσκολους καιρούς και υπό αντίξοες περιστάσεις, ιδιαιτέρως το 
1814-1815 κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της Βιέννης, καθώς και με την ίδρυση της «Φιλομούσου Εται-
ρείας». 

Εξομολογητικού χαρακτήρα κι αυτή η επιστολή από τον Κυβερνήτη βρήκε τον Ιγνάτιο στην Πίζα, όπου από 
το 1815 μυημένος στη Φιλική Εταιρεία παντοιοτρόπως βοηθούσε την Επανάσταση. Αιτιολογεί τη μακρά 
σιωπή του με την απαρίθμηση αντικειμενικών εμποδίων, όπως και έκτακτης επιδημίας πανώλης. 
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Παρήγορο και χαροποιό άγγελμα η σημαντική για τις δύσκολες περιστάσεις οικονομική βοήθεια από τον 
αυτοκράτορα της Ρωσίας Νικόλαο Α΄ και τον βασιλέα της Γαλλίας Κάρολο Ι΄. Εν τούτοις υπάρχουν και οι 
«μεταλλόθεοι» ηγετικοί κύκλοι του παρελθόντος που εποφθαλμιούν αυτήν την οικονομική βοήθεια για να 
την αφαρπάσουν καταλήστευσαν το εκ 2.400.000 αγγλικών λιρών δάνειο του 1824. 

Ο Κυβερνήτης δηλώνει γνώστης των σχεδίων τους και αποφασισμένος να τους παραδειγματίσει προκειμέ-
νου ενωμένοι οι Έλληνες να παλινορθώσουν το κράτος. Μέλημά του είναι πρωτίστως η ανακούφιση χιλιά-
δων οικογενειών «ἀγαίων, ἀνεστίων καί καταπεινώντων» σε όλη την Ελλάδα. 

Στην τελευταία αποστροφή του λόγου του πληροφορεί τον Ιγνάτιο για την καλή του υγεία, παρά τις ταλαι-
πωρίες, τους κόπους, τις μετακινήσεις, τον καύσωνα, την έλλειψη ανάπαυσης. Και τούτο το αποδίδει στην 
«πανήσυχον συνείδησην» του και στις ευλογίες του Κυρίου, του «γενναίου καί καλοῦ λαοῦ» και του ιδίου 
του Ιγνατίου. 

 

6. Επιστολή προς καθηγουμένους και πατέρες των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους (20 Σεπτεμβρίου 1828) [31]. 

 

Η πνευματική σύνδεση του Ιωάννη Καποδίστρια, αλλά και του πατέρα του Αντωνίου, με το Άγιον Όρος έχει 
σημαντική προϊστορία. Τo 1819 συνέδραμε καθοριστικά στην έκδοση στη Βενετία των ΙΔ ΄επιστολών του 
Αποστόλου  Παύλου με ερμηνεία του αγίου Θεοφυλάκτου Αχρίδος καί με μετάφραση και ερμηνευτικό σχο-
λιασμό του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. 

Την επιμέλεια είχαν οι αγιορείτες μοναχοί Στέφανος και Νεόφυτος, οι οποίοι βρήκαν στο πρόσωπό του «ε-
ξοχοτάτου και πανεκλάμπρου κόμητος κυρίου κυρίου Ἰωάννου Καποδίστρια, συμβούλου καί ἐξ ἀπορρήτων 
τοῦ σεβαστοῦ τῶν Ρωσιῶν αὐτοκράτορος καί βασιλέως Πολονίας, ἱππέως διαφόρων ταγμάτων Ρωσσίας καί 
ἄλλων αὐτοκρατόρων καί βασιλέων» τον κύριο συνεργό και χρηματοδότη της έκδοσης. 

Αποκαλυπτική του μεγέθους της βοήθειας του Ιωάννου είναι η διασωθείσα ευχαριστήριος επιστολή των μο-
ναχών Στεφάνου και Νεοφύτου προς τον πατέρα του Αντώνιο ευθύς με την πραγματοποίηση της έκδοσης, 
«Ενετίησιν παρά Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων – 1819». 

Την 1η Αυγούστου 1828 η οικτρή οικονομική κατάσταση των αγιορειτικών μονών αναγκάζει τους καθη-
γουμένους να ζητήσουν την κυβερνητική βοήθεια με επιστολή διαβιβασθείσα στα χέρια του Καποδίστρια 
διά του μοναχού Νικηφόρου. 

 

Σχολιασμός: Η άμεση ανταπόκριση του Καποδίστρια εκφράζεται με αληθινό πόνο ψυχής για την «δεινήν τοῦ 
ἱεροῦ τόπου ἐκείνου κατάστασιν» και «τάς πολλάς κακουχίας», τῶν μοναχῶν. Η αντικειμενική όμως αδυνα-
μία του Δημνοσίου Ταμείου να βοηθήσει, αναγκάζει τον ίδιο τον Ιωάννη άμεσα να προσφέρει «ἐξ ἰδίων 
του» ένα χρησματικό ποσό, ο οποίο δεν κατονομάζει «γρόσια (Χ)». Στην απαντητική ευχαριστήρια επιστολή 
των αγιορειτών πατέρων πληροφορούμεθα ότι ήταν 5.000 γρόσια. 

Το κυριότερο όμως σημείο της επιστολής ευρίσκεται στην προσωπική αποκάλυψη ότι για κάθε του πράξη 
λαχταρά «την ἐξ ὕψους ἀντιληψιν καί ὁδηγίαν». Για το λόγο αυτό παρακαλεί θερμώς «τήν συνδρομήν τῶν 
εὐχῶν καί δεήσεων» την «ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει» πανοσιολογιοτάτων καθηγουμένων και πατέρων. 
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7. Επιστολή προς μητροπολίτην Πατρών (Αγαθάγγελον Μυριανθούσης 1828-1832)  

(18 Ιανουαρίου 1829) [32] 

 

Σχολιασμός: Η πόλη των Πατρών απελευθερώθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1828, όταν οι Τούρκοι την παρέδωσαν 
στον επικεφαλής του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος στρατηγό Μαιζόν. 

Ο ποιμένας της πόλης σπεύδει να ζητήσει με επιστολή από τον Κυβερνήτη την κρατική στήριξη του χειμα-
ζόμενου ποιμνίου του. Η απαντητική επιστολή του Καποδίστρια είναι στηρικτική των προσπαθειών του. Η 
αδυναμία οικονομικής βοήθειας στην Εκκλησία κατά την τρέχουσα περίοδο, δεν σημαίνει αδιαφορία. Επαι-
νεί τις προσπάθειες του αρχιερέως και τον υπάρχοντα ζήλο του. Ο τρόπος που απευθύνεται στον εκκλησια-
στικό ταγό είναι υϊικός και ενθαρρυντικός, καθώς υπενθυμίζει ότι «ὁ καιρός ὁ εἰς τούς χριστιανούς σωτηρι-
ωδέστατος καί θαυματουργότατος ὑπῆρξεν ἐκεῖνος, καθ’ ὅν ἡ Εκκλησία πτωχή ἦτο, καί ἄσημος, καί κατα-
διωκομένη». 

 

8. Επιστολή προς τον ιερέα του τακτικού σώματος  (Ναύπλιο, 28 Φεβρουαρίου 1829) [33] 

 

Σχολιασμός: Ο Ιωάννης Καποδίστριας μεταξύ των προτεραιοτήτων της κυβερνητικής του πολιτικής έθεσε 
την ανασύνταξη του στρατού και του στόλου, διότι κατά τήν εγκατάσταση του ως Κυβερνήτη το 1828, η 
Επανάσταση ψυχορραγούσε. Ολόκληρη η Πελοπόννησος, με εξαίρεση την Αργολίδα και τη Μάνη, βρισκό-
ταν στα χέρια του Ιμπραήμ πασά και των Αιγυπτίων και το μεγαλύτερο μέρος της Στερεάς Ελλάδος βρισκό-
ταν κάτω από τον έλεγχο των Τούρκων του Κιουταχή.  

Η επιστολή αυτή του Κυβερνήτη απευθύνεται στον ορισθέντα ιερέα του Τακτικού Σώματος του στρατού και 
φέρει τον τίτλο «Χρηματισμοί». Αποτελεί δηλαδή έναν οδηγό για τον θεσμό του στρατιωτικού ιερέως, που ο 
Καποδίστριας πρώτος προέβλεψε ως απαραίτητο για το στράτευμα. Οι στρατώνες και οι στρατιώτες δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να μένουν εκτός της ποιμαίνουσας Εκκλησίας. 

Η ευκαιρία της περιόδου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής αποτελεί για τον ιερέα πρώτης τάξεως αφορμή για 
πολύ σημαντικές προτροπές χάριν της στρατιωτικής νεολαίας. 

Του παρέχει τη δυνατότητα ως πνευματικού πατρός να ενισχύσει την προσέλευση στα μυστήρια της ιεράς 
εξομολογήσεως και της θείας μεταλήψεως. 

Να αξιοποιήσει και να καθορίσει ημέρες νηστείας κατά τις υπάρχουσες συνθήκες με ιδιαίτερη επισήμανση 
στην εκκλησιαστική τάξη, δηλαδή «μετά τῆς γνώμης τοῦ ἀρχιερέως». 

Να ενδιαφερθεί για την καθημερινή προσευχή στους στρατώνες και για τη διδασκαλία περί της προσευχής. 
Να φροντίσει για την μελλοντική προμήθεια βιβλίων προσευχών για κάθε στρατευόμενο. 

Η μέριμνα του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια για τήν στρατευόμενη νεότητα υπήρξε πολύ σημαντική με 
ιδιαίτερη προέκταση να ενισχύει ο στρατιωτικός ιερεύς ως πνευματικός πατέρας «τήν πρός τήν πατρίδα πί-
στιν καί τό ἐπιεικές τῆς διαγωγῆς». Με τον τρόπο αυτό επεδίωκε να αναζωπυρώσει τον ενθουσιασμό του 
στρατού για τήν απελευθέρωση της δοκιμαζόμενης πατρίδας και συνάμα να εξαλείψει φαινόμενα ενόπλων 
βίαιων και απάνθρωπων συμπεριφορών. Οι αρετές της πειθαρχίας και της καλής διαγωγής εξυψώνουν το 
αξιόμαχο και το ηθικό επίπεδο του στρατεύματος. 
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Επίλογος 

 

Η αποσπασματική προσέγγιση επιλεγμένων επιστολών του Ιωάννη Καποδίστρια δεν αποτελεί ασφαλώς 
πλήρη σκιαγράφηση της μεγάλης αυτής μορφής της σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας. Μας δίνει όμως τη δυ-
νατότητα να μυηθούμε για μία ακόμη φορά σε παρακαταθήκες ζωής για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. 

Το γεγονός της δολοφονίας του στις 6.30  ́το πρωί της Κυριακής 27ης Σεπτεμβρίου 1831, όταν έφυγε από το 
Κυβερνείο του Ναυπλίου για να λειτουργηθεί «ὄρθρου βαθέος», όπως έκανε σε όλη του τη ζωή, ως πιστός 
ορθόδοξος χριστιανός, είναι συγκλονιστικό για όλη τη μετέπειτα ιστορία του τόπου μας. Η δολοφονία του 
ανέκοψε την πορεία του Έθνους για την ολοκλήρωσή του εντός των ορίων της Ελληνορθόδοξης παράδοσής 
μας. 

Ως Ελπίδα ελπίδα εξακολουθούν να παραμένουν επίκαιρα τα λόγια του ίδιου του φωτισμένου Κυβερνήτη, 
όταν προέβλεπε ως πιθανή τη δολοφονία του: 

 «θά ἔλθει κάποτε ἡ ἡμέρα, κατά τήν ὁποία οἱ Ἕλληνες θά ἐννοήσουν τήν σημασία τῆς θυσίας μου». [34] 
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Η άμυνα της Λευκάδας, στα 1807 ως γενικό προανάκρουσμα του μεγάλου Αγώνα της  
Παλιγγενεσίας και ο ρόλος του Ιωάννη Καποδίστρια 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ, Κοινωνιολόγος, Οικονομολόγος, Πρόεδρος του Κέντρου Unesco του Ιονίου 
Email: georgesklavounos@gmail.com 
 
 
 
Με τον όρο ‘Άμυνα της Λευκάδας’ ορίζεται η αμυντική και οχυρωματική οργάνωση του Νησιού της Λευ-

κάδας, στα 1807 από τον Ιωάννη Καποδίστρια και η νικηφόρα απόκρουση της επίθεσης των δυνάμεων του 

Αλή Πασά στηριζομένων από Γαλλικές δυνάμεις. 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας απεστάλη στη Λευκάδα ως έκτακτος επίτροπος με απόλυτη πληρεξουσιότητα από 

την Επτανησιακή Γερουσία και τη σύμφωνη γνώμη του Ρώσου επιτετραμμένου στο Ιόνιο, Μοντσενίγου. 

Η αποστολή του Ιωάννη Καποδίστρια καθίσταται αναγκαία μετά την αδυναμία συνεργασίας μεταξύ του 

Ρώσου στρατηγού Stadter και του τοπικού κυβερνήτη της Ιονίου Πολιτείας Στυλιανού Βλασσόπουλου, γε-

γονός που είχε παραλύσει τη διοίκηση και το συντονισμό Ρωσικών και Ιονίων Δυνάμεων. 

Η μέχρι και σήμερα ιστορική θεώρηση της Άμυνας της Λευκάδας, την παρουσιάζει ως μια μεμονωμένη, 

τριτεύουσας σημασίας, πτυχή της Επτανησιακής Ιστορίας. Γι’ αυτό το λόγο η επίσημη ιστοριογραφία δεν 

της αφιερώνει ένα κεφάλαιο. 

Ακόμα και στη βραβευμένη με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» ανα-

φέρονται μόνον δύο προτάσεις για την ευρύτερη σημασία της Άμυνας της Λευκάδας. Οι προτάσεις αυτές 

είναι οι ακόλουθες 

«Το ζήτημα της Άμυνας της Λευκάδας πήρε διαστάσεις πανελλήνιες. Οι δυνάμεις του Έθνους ενωμένες συ-

νεργάζονται για την αντιμετώπιση του κοινού εχθρού». 

 

Μια τέτοια προσέγγιση δεν μας αποκαλύπτει: 

 

Πως προέκυψε αύτη η πανελληνίων διαστάσεων συνεργασία, τι προηγήθηκε και την κατέστησε δυνατή. Δεν 

αποκαλύπτει ούτε τους καρπούς αυτής της ιστορικής συνάντησης και συνεργασίας.. Δεν τίθεται καν το ερώ-

τημα αν υπήρξε συνέχεια, αν υπήρξαν επιπτώσεις αυτής της εμπειρίας συνεργασίας των Αρματολών. Αν 

υπήρξε συνέχεια της συνεργασίας τόσο μεταξύ των Αρματολών όσο και μεταξύ αρματολών και Ιωάννη Κα-

ποδίστρια. 
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Αξιομνημόνευτη και τιμητική εξαίρεση σ’ αυτή την «παράδοση» αποτελούν ο Έλληνας της Διασποράς, Ι-

στορικός, Nicolas Charles Papas στην εργασία του «Έλληνες στη Ρωσική Στρατιωτική Υπηρεσία στα τέλη 

του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα» (Θεσ/νίκη 1991, Ινστιτούτο Βαλκανικών Μελετών) . 

Ο ιστορικός Ν. Πάπας υποστηρίζει και αποδεικνύει ότι η αποκτηθείσα στρατιωτική πείρα, σε πλαίσιο και 

απαιτήσεις τακτικού (Ιονικού και του Ρώσικου) στρατού στα Ιόνια. η δράση των καπεταναίων στα Ιόνια 

Νησιά την περίοδο 1803-1807, η επαφή, η γνωριμία, η συνεργασία και ο συντονισμός, άγνωστων μεταξύ 

τους και διάσπαρτων αρματολών και κλεφτών, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον απελευθερωτικό αγώνα του 

1821. 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ήταν σε θέση να αξιοποιήσει την τραγική πτώση του Σουλίου στα 1803, σε χρυσή 

ευκαιρία για την δημιουργία αξιόμαχου εθνικού στρατού, για την ένταξη των Σουλιωτών στο Ιονικό στρατό 

αλλά και στις Ρώσικες δυνάμεις υπεράσπισης του κράτους των Ιονίων. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν σε 

θέση να αξιοποιήσει εθνικά τον άγριο διωγμό των αρματολών της Πελοποννήσου και της Στερεάς, όπως και 

τον τραγικό αφορισμό τους από τον Πατριάρχη, στα 1805, αγκαλιάζοντας τις ανυπόταχτες μάχιμες δυνάμεις 

του Έθνους. Μορφές όπως αυτές του Φώτη Τζαβέλα και Θεόδωρου Κολοκοτρώνη θα βρουν Εθνικό κατα-

φύγιο και Εθνικό ορμητήριο στα Εφτάνησα. Υπό αυτό το πρίσμα φωτιζόμενη η άμυνα της Λευκάδας απο-

κτάει άλλες διστάσεις. Αν επίσης την συνδυάσουμε με: 

Την σύναξη των αρματολών, υπό τον Καποδίστρια στην Κέρκυρα στα1806, σύναξη προετοιμασίας της άμυ-

νας της Λευκάδας. (βλ, υποσημειώσεις-επισυνάψεις) 

Τις δύο καθοριστικής σημασίας συναντήσεις του Καποδίστρια με αρματολούς που ακολούθησαν την άμυνα 

και τον όρκο της Λευκάδας. (βλ, αμέσως κατωτέρω). 

Α) Τη συνάντηση στην Πετρούπολη, στη Ρωσία το 1816. Η συνάντηση αυτή καταγράφεται μεν, από την 

ιστοριογραφία, αλλά δεν έχει μέχρι σήμερα αξιολογηθεί. Δεν έχει επισημανθεί ο καθοριστικός ρόλος αυτής 

της συνάντησης για την όλη εξέλιξη της Φιλικής εταιρείας και του 21. 

Μια προσεκτική ανάγνωση των 5 διάσπαρτων αναφορών του Ιωάννη Φιλήμονα, σε αυτή τη συνάντηση, στο 

έργο του, ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (εκδόσεις Καραβία ,σελ 185,189,193,198,202) μας αποκαλύπτει ότι. Από τα 

αποτελέσματα αυτής της συνάντησης θα κρινότανε η τύχη της Φιλικής, η διάλυσή της, ή η μελλοντική της οργά-

νωση, κάτι που δεν ήταν και δίσκολη υπόθεση «Η διάλυσις των εις την περίστασιν τοιάυτην δεν ήτο δύσκολος 

δια το ολιγάριθμον των Προσλύτων. Όλοι ούτοι μόλις ανέβαινον μέχρι τούδε τους τριάκοντα, οι περισσότεροι 

μάλιστα ανήκοντες εις το σύστημα εκείνων των ανθρώπων, οι οποίοι ελπίζουν όλα απ’ άλλους, αγαπώντες, 

κατά τον κοινόν λόγον,.»  
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Ποιοι συμμετείχαν στην καθοριστική αυτή συνάντηση; 

 

Ο Αναγνωσταράς, ο Ηλίας Χρυσοσπάθης, ο Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, ο Χριστόφορος Περραιβός, ο 

Ιωάννης Φαρμάκης, ο Γιωργάκης Ολύμπιος. 

Β) Τη μεγάλη σύναξη στη Κέρκυρα το Πάσχα του 1819.(Π.Χιωτης Ιστορία του Ιονίου Κράτους. Τόμ 

Α,σελ,202). 

Η συνεργασία του Ιωάννη Καποδίστρια με τους αρματολούς φωτίζεται επίσης μέσα από την καθολικά απο-

σιωπημένη, παραγνωρισμένη, μακρόχρονη συνεργασία του με τον Νέστωρα του 21, στενό συνεργάτη του 

Ρήγα, Χριστόφορο Περραιβό. Ο Περραιβός στα 1798 τυπώνει στην Κέρκυρα τα Θούρια του Ρήγα, (Ιστορία 

του Ελληνικού Εύνους Εκδοτική Αθηνών, Τόμ, Ι. Α. σελ,448) Αυτόν τον Περραιβό διορίζει καθηγητή στην 

πρώτη σχολή Δημόσιας Διοίκησης, την Σχολή της Τενέδου, στην Κέρκυρα ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ο 

Περραιβός θα συμμετέχει στην άμυνα της Λευκάδας ως αρχηγός Τάγματος ειδικών δυνάμεων και σε όλες 

τις μετέπειτα συναντήσεις του Καποδίστρια με τους αρματολούς. Από τις επιστολές του προς τον Τσάρο 

μέσω Καποδίστρια και Στούρτζα βλέπουμε ότι ο Περραιβός αντιπροσωπεύει, ηγείται μεγάλης μερίδας ο-

πλαρχηγών. 

Μπορούμε να υποστηρίξουμε, βάσει των ανωτέρω ότι ο Περραιβός αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο της ορ-

γάνωσης του Ρήγα με τον Καποδίστρια, ότι ο Περραιβός παρέδωσε τη σκυτάλη από το Ρήγα στον Καποδί-

στρια. 

Αποκαλυπτική της κομβικής σημασίας της άμυνας της Λευκάδας στην εξέλιξη και την οργάνωση της πορεί-

ας προς το 21,είναι επίσκεψη του Καποδίστρια, στην Ιταλία την άνοιξη του 1819 ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν 

προς την Κέρκυρα για την σύναξη των οπλαρχηγών. Στην Ιταλία θα συναντηθεί με τον Μοντσενίγο, (πρώην 

επίτροπο του Τσάρου στην Ιόνιο Πολιτεία), με τον οποίο συγκρότησαν την Ιόνιο Πολιτεία και τα στρατεύ-

ματα της, με τον Νεράτζη, (πρώην πρόξενο της Ιονίου Πολιτείας στη Πετρούπολη), με τον Α. Μουστοξύδη, 

με τον γραμματέα του Ιγνατίου Ουγγροβλαχίας, Μόστρα. Ο Ιγνάτιος , από το 1815 διαμένει στην Πίζα. Για 

να κατανοηθεί ο ρόλος του Ιγνατίου αρκεί να θυμίσουμε ότι. Σε αυτόν κατέφυγε ο Τσακάλωφ μετά την ε-

κτέλεση του Γαλάτη και ο Αναγνωστόπουλος, τον Απρίλιο του1820,μετα τη δεύτερη μεγάλη κρίση της Φι-

λικής στη Μολδοβλαχία. και την εποχή της επίσκεψης Καποδίστρια μεθόδευε σχέδιο ένοπλης αποστασίας 

του Αλή εναντίον του Σουλτάνου με χιλιάδες ενόπλων, με οικονομική στήριξη και στήριξη της Ρωσίας. Τις 

επαφές Καποδίστρια (μέσω Ιγνατίου και Ι. Παπαρηγόπουλου) με Αλή Πασά τεκμηριώνει ο Ι. Φιλήμων, Ι-

στορικόν Δοκίμιον περί Ελληνικής Επαναστάσεως (Τόμ Β,σελ408-420).Οι επαφές συνεχίστηκαν και μετά 

την αναχώρηση του Καποδίστρια από την Κέρκυρα με παράλληλη ενημέρωση Καποδίστρια και Υψηλάντη. Οι 

επαφές αυτές καθόρισαν, κατά τον Φιλήμωνα, εκτός των άλλων και τον τόπο έκρηξης της επανάστασης του 21.  
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Στην νικηφόρο άμυνα της Λευκάδας έχουμε την πρώτη (αν όχι και μοναδική) συνεργασία όλων των ενό-

πλων δυνάμεων του έθνους με ότι καλύτερο διέθετε το έθνος ως πολιτική ηγεσία. Η άμυνα της Λευκάδας 

δεν αποτελεί ένα ξεκομμένο γεγονός, αποτελεί ένα καθοριστικής σημασίας κρίκο της αλυσίδας συγκρότη-

σης της ενότητας στρατιωτικής και πολιτικής, εθνικής ηγεσίας. Σφυρηλάτησε δεσμούς, εδραίωσε φιλίες. 

Όπως ήδη κατανοεί ο αναγνώστης αυτό το άρθρο δεν γράφεται για να υπηρετήσει ακαδημαϊκούς ναρκισσι-

σμούς. Γράφεται φιλοδοξώντας να αποτελέσει μια μικρή προσφορά στην ιστορική μας μνήμη. Γράφεται για 

να φωτίσει τη θαμμένη στη λήθη, τη σκόπιμα αποσιωπούμενη, άμεση προσωπική βαθιά και μακροχρόνια 

σχέση του Ιωάννη Καποδίστρια με τους καπεταναίους όλης της Ελλάδας, σχέση ριζωμένη από το 1803 στα 

1807, σχέση που συνεχίζεται και βαθαίνει μέχρι και το 1821.(Για τη σχέση Καποδίστρια- Περραιβού και τη 

σημασία της και τις επιστολές Περραιβού προς τον Τσάρο Αλέξανδρο βλ Γ.Ι.Σκλαβούνου. Ο Άγνωστος Κα-

ποδίστριας .Εκδώσεις Παπαζήση,σελ162-172). 

 

Η οργάνωση της Άμυνας της Λευκάδας: 

 

Με την άφιξή του, ο Ι. Καποδίστριας αντικατέστησε τον Ρώσο στρατηγό Stadter, με τον καταξιωμένο Έλλη-

να στρατηγό στη Ρωσική Υπηρεσία Παπαδόπουλο, ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση τόσο των Ρώσων στρατι-

ωτικών της άμυνας, όσο και των πολλαπλάσιων σε αριθμό Ελλήνων τακτικών, εθελοντών και των οργανω-

μένων ομάδων αρματολών. Μετέθεσε επίσης τον Βλασσόπουλο. 

 

Τα βασικά μέτρα που πήρε ο Ι. Καποδίστριας είναι τα εξής: 

 

- Δημιούργησε ένα μικρό εθελοντικό στόλο υπεύθυνο για την άμυνα της Λευκάδας, την από θαλάσσης επί-

θεση στα παράλια αλλά και για την επικοινωνία μεταξύ των Νησιών. Στη δύναμη αυτού του στόλου εντά-

χθηκαν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (που αρμάτωσε την αρμάδα του με ελληνικά χρήματα) και οι Επτανή-

σιοι Ιωάννης Σβορώνος, Σπυρίδων Καλλιγάς, Νικόλαος Ποταμιάνος, Τιμόθεος Βουτσινάς, Ιωάννης Κούπας 

και Διονύσιος Κουντουρές. 

- Οργάνωσε και συντόνισε τακτικές επιθέσεις πεζών στα απέναντι παράλια ώστε να καταπονούν τις αντίπα-

λες δυνάμεις. Σ’ αυτές τις επιθέσεις συμμετείχαν ελληνικές ειδικές δυνάμεις όπως η Ακαρνανική Μπριγκάτα 

και οι Μακεδόνες μαχητές. 
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- Επίσης ο Ιωάννης Καποδίστριας συντόνιζε τις ομάδες του Γιάννη Βαρνακιώτη και των Μπουκουβαλαίων, 

οι οποίοι έκαναν τις επιθέσεις τους από τα νησάκια Κάλαμο και Μεγανήσι. 

 

Η Οχύρωση 

 

Με εθελοντές και τεχνικούς που συνόδευαν τον Ι. Καποδίστρια από την Κέρκυρα που συνέρευσαν από τα 

υπόλοιπα νησιά και την καθολική κινητοποίηση των κατοίκων της Λευκάδας: 

- οικοδομήθηκαν δύο οχυρώματα με το όνομα Αλέξανδρος και Κωνσταντίνος. 

- Επισκευάσθηκε το Φρούριο του νησιού 

- Προστέθηκαν προμαχώνες στο Φρούριο 

- Κατασκευάστηκε στρατόπεδο «περιταφρωθέν» με πασσάλους από τα δάση των νησιών. 

Όπως τεκμηριώνει ο Χιώτης, η δημιουργία της 2 μιλίων μήκους τάφρου που χώρισε οριστικά τη Λευκάδα 

από την Ηπειρωτική Ελλάδα αποτέλεσε ένα υπόδειγμα παλλαϊκής Άμυνας πατριωτικού ενθουσιασμού και 

αυτοθυσίας. 

Οκτακόσιους εργάτες πρόσφερε η Ζάκυνθος, 180 κυπαρίσσια και άφθονα πλέγματα. Τριακόσιους εργάτες 

και 6.000 πασσάλους η Κεφαλονιά. Αγρότες, αστοί, γυναίκες, παιδιά, αψηφώντας τα εχθρικά πυρά έσκαβαν 

μέρα-νύχτα αμισθί, για να οχυρωθεί η τάφρος. 

 

Οι επιτιθέμενοι: 

 

Μία δύναμη 5.000 πεζών και 6.000 Αλβανών ιππέων, 18 μεγάλα κανόνια μεταφερμένα από Ναύπακτο, 50 

Γάλλοι τεχνικοί και 30 πυροβολητές αποσταλέντες ειδικά από τον αδελφό του Ναπολέοντα, Ιωσήφ Β’. 

Αρχηγός της εκστρατείας, ο Βελής Πασάς, γιος του Αλή, ο οποίος αφού κατέλαβε την Πρέβεζα και Βόνιτσα 

και τις άφησε στη λεηλασία των ορδών του στρατοπέδευσε στην περιοχή «5 πηγάδια». Δημιούργησε οχυ-

ρωματικά έργα και επεχείρησε την κατάληψη από τα δύο νέο-ανεγερθέντα οχυρά Αλέξανδρος και Κωνστα-

ντίνος. Οι επιθέσεις αιματηρότατες αλλά άκαρπες και μία Ρωσσοελληνική αντεπίθεση λόγω έλλειψης συ-

νεννόησης δεν κατέλαβε την τελευταία στιγμή το οχυρό των Αλβανικών δυνάμεων. 
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Οι αμυνόμενοι: 

 

Η αρχική μικρή στρατιωτική δύναμη του νησιού αποτελούμενη από 250 Ρώσους και μια ομάδα 80 ατόμων 

της εθνικής φρουράς. Η υπό του στρατηγού Stadter Ρώσικη Ναυτική Μοίρα, που ελλιμενιζόταν στη Ζάκυν-

θο, η οποία ήλθε ενισχυμένη από το τμήμα της εθνικής φρουράς της Ιονίου Πολιτείας. Επίσης, από τα σώ-

ματα των Καπεταναίων και των Ελλήνων ατάκτων η ελληνική δύναμη υπολογίζεται σε 3.000 άνδρες. 

 

Ποια σημαντικά πρόσωπα βρίσκονταν στην Λευκάδα με τον Ι. Καποδίστρια: 

 

Ο Περαιβός, συνεργάτης και σύντροφος του Ρήγα Φεραίου. Ο Περαιβός βρισκόταν από το 1803 στην Κέρ-

κυρα όπου εργάστηκε ως διδάσκαλος στην πρώτη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ,υπό τον Καποδίστρια, μαζί 

με τον Α. Μουστοξύδη και τον Α. Ιδρωμένο, ενώ παράλληλα λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ οπλαρχη-

γών της Ηπείρου, της Στερεάς, του Μοντσενίγου και του Καποδίστρια. Ο Περαιβός ανέλαβε με τον βαθμό 

του Major(με Ρωσική έγκριση) να συγκροτήσει στην Κέρκυρα δικό του στρατιωτικό σώμα 400 ανδρών που 

περιορίστηκε σε 250 με τον τίτλο Ειδικές Ελληνικές Δυνάμεις. Αξιωματικοί στο Σώμα του Περαιβού υπήρ-

ξαν οι καπεταναίοι Αθανάσιος Αβατσιώτης, Κώστας Χορμόβας, Σπυρίδων Βαράχας και Νικόλας Τζαβέλας 

γιος του Φώτη Τζαβέλα. Το Σώμα αποβιβάστηκε στη Λευκάδα τον Απρίλη του 1807. 

Ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος (μετέπειτα Ουγγροβλαχίας) επίσης φυγάς στην Κέρκυρα αποβιβάστηκε στη Λευ-

κάδα μ’ ένα Σώμα περίπου 400 ανδρών μεταξύ των οποίων οι Καπεταναίοι Κ. Στράτος, Γ. Στράτος, Κ. Που-

λής, οι αδελφοί Μπουκουβάλα και ο Δημήτρης Καραίσκος. 

Ένα δεύτερο μέτωπο οργανώθηκε και λειτούργησε στα μετόπισθεν του Αλή σ’ ολόκληρη την έκταση από 

τον Όλυμπο την Θεσσαλία, την Μακεδονία, τη Σερβία και τις Παραδουνάβιες ηγεμονίες καθοδηγούμενο 

από την Κέρκυρα και τη Λευκάδα. 

 

Τα επινίκια και ο Όρκος για την επανάσταση 

 

Η ολοκλήρωση της οχύρωσης της Λευκάδας καθιστούσε το νησί απόρθητο. Παράλληλα υπήρξε και η από 

θάλασσα ενίσχυση της άμυνας από δυνάμεις της Ρωσικής Ναυτικής Μοίρας των Ελληνικών Ιονικών Ναυτι-

κών δυνάμεων, Κολοκοτρώνης κλπ. Το αντάρτικο φθοράς στις δυνάμεις του Αλή και το δεύτερο Μέτωπο 

παρέλυσαν τους επιτιθέμενους Αλβανούς και Γάλλους του Αλή. 
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Στις 30 Ιουνίου 1807, ο Ι. Καποδίστριας με τους προεστούς του επαναστατημένου γένους, τον Περραιβό και 

τον Ιγνάτιο, με τους Καπεταναίους της Θάλασσας και της Πιερίας, του Ολύμπου και Μοριά, και με τους 

Ρώσους αξιωματικούς ελληνικής καταγωγής συγκεντρώθηκαν στο Μαγεμένο της Λευκάδας να γιορτάσουν. 

Μια γιορτή που άρχισε με Ομηρικού τύπου περιγραφές των μαχών για να συνεχιστεί με μουσική, τραγούδι 

και χορό και να ολοκληρωθεί με τον όρκο για την Εθνική Επανάσταση. Στην ιστορικής σημασίας αυτή γιορ-

τή συμμετείχαν και 250 παλικάρια απ’ αυτούς που αποτελούσαν το αντάρτικο φθοράς στα μετόπισθεν του 

Αλή. Αφού έσπασαν όλες τις γραμμές των Αλβανών αποβιβάστηκαν στη Λευκάδα για να πάρουν μέρος στη 

γιορτή της Εθνικής Αναγέννησης. Αρχηγοί τους ήταν ο Κατσαντώνης και ο Μπότσαρης. 

 

Η Συνθήκη του Τιλσίτ (Ιούλιος 1807): Οι Γάλλοι προσαρτούν ταΕπτάνησα στη Γαλλική Επικράτεια. 

 

Σε υλοποίηση της συνθήκης του Τιλσίτ,(8/81807) ο Γαλλικός στρατός φθάνει στην Κέρκυρα. Ο Ρώσσος 

ναύαρχος Σενιάβιν παρέδωσε στον Γάλλο στρατηγό Berthier,τα νησιά του Ιονίου. Ο Berthierμε διακήρυξη 

του (1/9/1807) διακηρύσσει ότι τα Επτάνησα αποτελούν τμήμα της Γαλλικής Αυτοκρατορίας, ότι οι κάτοι-

κοι των νησιών είναι υπήκοοι του Αυτοκράτορα των Γάλλων και Βασιλέα της Ιταλίας, ότι το εθνόσημο και 

η σημαία της Αυτοκρατορίας θα ήταν το εθνόσημο και η σημαία των Επτανήσων, (Ιστορία του Ελληνικού 

Έθνους, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε,σελ,400). Ο Γαλλικός επεκτατισμός είναι πια απροκάλυπτος., η μάσκα της 

Γαλλικής επανάστασης έχει ξεθωριάσει Η Ιερή Μέθη από τα επινίκια δεν είχε καταλαγιάσει όταν υπογραφό-

τανε η συνθήκη του Τιλσίτ. Αυτό που παρέμενε ήταν η επίγνωση του πόσα λίγα μπορούσαν να αναμένουν 

από προστάτες και πάτρωνες. Παρέμενε ο Όρκος για την εθνική απελευθέρωση μαζί με την κατακτημένη 

εμπειρία της νικηφόρας συνεργασίας, ως θεμέλιο της πίστης στις εθνικές δυνάμεις και δυνατότητες. 
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Υποσημειώσεις- Επισυνάψεις: 
 
Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο «Τα επινίκια καιο Όρκος για την Επανάσταση», N.C. Papasσελ.244 
Π. Βοβολίνης, Α. Βαλαωρίτης, Άπαντα, σελ.559, Αθήνα 1971 
Α. Βαλαωρίτης, Αθανάσιος Διάκος, σελ.204-209 
Ι. Χιώτης, Σειρά ιστορικών Απομνημονευμάτων, 
Τόμος 3ος, σελ.874. 
Μαρτυρίες για το Μυστικό- Ηρωικό Δείπνο και τον Όρκο της (επ) Ανάστασης… 
… Και ο Καποδίστριας, που βρισκόταν σε συνεννόηση μαζί τους και τους έκαμε το περίφημο δείπνο, που με 
υψωμένα τα σπαθιά, όταν έδωσε το σύνθημα ο Κατσαντώνης, ορκίστηκαν, τους έβλεπε σαν τον απελευθε-
ρωτικό στρατό, σαν τα στελέχη του στρατού της Επανάστασης, που για την επιτυχία της ύψωσε το ποτήρι 
του. 
«Το οξυδερκές του Ιονίου πολιτικού βλέμμα, γράφει ο Μένδελσον, είχεν έκτοτε αναγνωρίσει τους κλέφτας ως 
σπουδαίον όργανον προς επιτέλεσιν της εθνικής ιδέας. Και αληθώς αυτοί διετήρουν φλέγοντα σπινθήρα τινά 
του ελληνικού πνεύματος, αυτοί ήσαν το μόνον υγειές εν μέσω της σήψεως και της παρακμής, και αυτοί εσχη-
μάτισαν το ισχυρόν σπέρμα, το ζωογόνησαν γεγηρακός σώμα, και περιέβαλον τον αγώνα δια της λάμψεως 
ποιάς τινός ιπποτικής ρομαντικότητος». 
«Εις το γεύμα αυτό κατ’ ασφαλή παράδοσιν, ο Καποδίστριας ύψωσε το ποτήρι του και προσεφώνησε τους 
κλέφτες και τους Σουλιώτες ως μέλλοντας πολεμάρχους δια την ανάστασιν του Ελληνικού Γένους… Ο Κα-
ποδίστριας προ παντός διέγνωσε την αξίαν και την χρησιμότητα των κλεφτών και των Σουλιωτών και δια 
τον παρόντα αγώνα και δια την εξέγερσιν του Γένους. Και εν αυτώ δε τω επισήμω υπομνήματί του τη 6 Αυ-
γούστου 1807 ανομολογεί τας μεγάλας υιπηρεσίας ας ούτοι προσέφερον». Καμπούργ.,99,100. Δ. Γατοπού-
λου, «Καποδίστριας», 23. Κασομ., τ.Α’, 60, σημ. Βλαχογιάννη. Ο Βαλαωρίτης παραθέτει από κατάλογο του 
αρχειοφυλακείου Λευκάδας τα ονόματα των συγκεντρωμένων κλεφτών που αναγνώρισαν πολέμαρχο τον 
Κατσώνη. «Μνημόσυνα», 867. Εγκυκλ. Λεξικόν, τ.Δ’, 610. Κανδηλ.,369. 
«Και αυτός ο Καποδίστριας, ο ψυχρός και νοήμων παρατηρητής, δεν ηδυνήθη να παραγνωρίση το θέλγη-
τρον του ορεινού βίου. Εις επιστολάς του προς την Ιόνιον Γερουσίαν περιγράφει ενθουσιωδώς την μετά των 
κλεφτών συνάντησίν του και τας υπό των ηλιοκαών εκείνων ανδρών, του Βότσαρη και του Κατσαντώνη, 
αφηγήσεις των κατορθωμάτων των, και διηγείται πως εν τοιούτω τινί ομηρικώ δείπνω μετετράπη η μέρα εις 
νύκτα εν μουσική, άσμασι και χορώ». Μένδελσον, τ.Α’, 74. Βλέπε και Καμπούρογλου: «Αλλ’ ευρέθη η με-
γάλη διάνοια του Καποδιστρίου, η οποία έκτοτε διείδεν, ότι από τους κλέφτες και τους κουρσάρους θ’ ανα-
πηδήσουν μια μέρα οι πρώτοι ελευθερωταί του Γένους». Καμπούρογλου, 55. 
 

Κατάλογοι των Αρματολών και των Κλεφτών που συνεργάστηκαν  
ή και υπηρέτησαν υπό τον Καποδίστρια 

 
FUGITIVE KLEPHTES AND ARMATOLOI ON LEFKAS AND ISLETS  

FROM 1799 TO 1805 
Arapogiannes 
Phrantzes Arvanitakis 
Arvanitokostas 
Bakogiannes 
Athanases Boukouvalas 
Charalampos 
Lamprakes Choles 
Panos Choles 
Thanasakes Chontos 
Diamantes Chormovas 
Kostas Chormovas 
Spyros Kontos 
Kikiriades brothers 
Giannes Kolovelones 
Lialios Kontogiannes 
Metsos Kontogiannes 

Demos Demos 
Demos Dragos 
Galanakes 
Alexes Gerakares 
Kostas Ithakesios 
Kalzanos 
Kanteliotes 
Kapratsos 
Ghrestos Karagiannes 
Nikolaos Karagiannes 
Panagiotes Katapodes 
Chrestos Katsikogiannes 
Skylodemos 
Zapheires Souliotes 
Stratos 
Giannes Tantaros 
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Nikolaos Koumparos 
Koumparaioi 
Koytsoympinas 
Stergios Lepidemas 
Apostoles Leventakes 
Chrestos Lykocalaces 
Stamates Lykoteliades 
Makrystamoules 
Karastathes Markesines 
Giannes Mavromates 
Georgios Moraites 
Giannes Paravolas 
Plakoutses 
Psarogiannes 
Raftogiannes 

Panos Tantaros 
Giorgos Thomas 
Tsakales 
Tzavellas 
Thanases Vakrakos 
Chrestos Verykakos 
Giannes Verycios 
Petros Verykios 
Vasiles Verykios 
Vlachogiorgakes 
Georgios Vlachos 
Vrakakos 
Zagalaioi 
Zaralles 

APPENDIX XI 
LIST OF KLEPHTES AND ARMATOLOIOPERATING BETWEEN  

THE IONIAN ISLANDSAND THE MAINLAND IN 1806 
Demetres Alexes 
Chrestos Anagnostes 
Kapetan Anastasoules 
Georgios Aphentos 
Georgios Apostoles 
Kostas Apostoles 
Giorgakes Arapes 
Karagiannes Arapes 
Giannes Arkoumakes 
Athanases Arsenes 
Demetrios Boukouvalas 
Stamoules Bouxalexes 
Charalampes 
Tassos Chindos 
Giannes Chrestakes 
Kostas Chrestakes 
Apostoles Chrestos 
Giorgos Chrestos 
Kostas Chrestos 
Giannes Ghryssikos 
Giorgos Demetrios 
Thanases Demetrios 
Stassinos tou Demou 
Kostas Arsenes 
Giorgos Askoplas 
Chrestos Athanasakes 
Giannes Athanasakes 
Soterios Athanasakes 
Demos Bakkos 
Nikolos Barounos 
Gianos Battarias 
Athanases Boukouvalas 
Kostas Karantsikopoulos 
Thanases Karantsikopoulos 
Nikolos Karapanos 
Giorgos Kasakos 

Vasileios Diplas 
Giannes Dyovouniotes 
Nikolos Egridas 
Stamoulis Gatsos 
Thanases Germakoupes 
Demetres Giannakes 
Demos Giorgakes 
Kostas Giorgakes 
Panos Giorgakes 
Giannes Giorgos 
Konstantinos Giorgos 
Kostas Giorgos 
Nikos Giorgos 
Tymios Giorgos 
Chrestos Gliongas 
Kostas Kalabalos 
Vasiles Kalabales 
Nikos Kalogeros 
Panagiotes Kalogeros 
Giannes Kampisos 
Chrestos Kampoures 
Alexes Karagiannes 
Giannes Arsenes 
Metsos Kontogiannes 
Nikolos Kontochrestos 
Giorgos Kontos 
Giannes Kontostergios 
Chrestos Kopsias 
Giannes Kopsias 
Thanases Kopsias 
Demetres Kostas 
Giorgos Kostas 
Metsos Kostas 
Giannes Koumparos 
Stergios Koumparos 
Pavlos Koumparos 
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Athanases Kasphikes 
Georgios Kasphikes 
Katsantones 
Kostas Katsikoves 
Kostas Kavasses 
Giannes Kavadiotes 
Giannes Kitsos 
Thymios Kladoudes 
Alexes Kolovelones 
Giannes Kolovelones 
Giorgakes Kolovelones 
Nikolos Kolovelones 
Giannes Kontogiannes 
Giorgakes Kontogiannes 
Vasiles Karagiorgos 
Konstantes Karaiskos 
Chrestos Malioras 
Strates Malioras 
Chrestos Mangliaros 
Strates Marides 
Chrestos Mourios-Plagos 
Georgios Moussos 
Giannes Moustakas 
Alexes Nikolos 
Chrestos Palaskas 
Antonios Pangratiotes 
Panos Panos 
Giannakes Papas 
Giannes Papoulias 
Giannes Paravolas 
Nikolaos Pastras 
Giannes Patalogiannes 
Demetres Patrinos 
Tsounes Patrinos 
Nikos Pelekanos 
Kostas Pharmakes 
Nikolos Phrangistas 
Georgios Plastiras 
Kostas Plates 
Konstantes Poules 
Metsos Poules 
Vasiles Makrynoros 
Giorgakes Stratos 
Metsos Stratos 
Thanases Takarellos 
Apostoles Talaros 
Panos Tantaros 
Giorgos Taratsas 
Thymeos 
Kostas Thymiles 
Thanases Touphekias 
Konstantinos Triantaphyllou 
Sterios Tsiakos 
Giannes Tsioles 

Georgios Koumpoulas 
Athanases Koutsioukes 
Photes Kravarites 
Panteles Lamares 
Lamprakes 
Giorgakes Lampros 
Spyros Lampros 
Lepeniotes 
Chrestos Karagiannes 
Kostas Karagiannes 
Kostas Karagiannes 
Nikolaos Karagiannes 
Demos Karagiorgos 
Georgios Karagiorgos 
Thanases Pristoras 
Athanases Psalidas 
Theodoros Psophios 
Giannes Raftogiannes 
Giannes Ripanidas 
Chrestos Ripanidas 
Kitsos Samos 
Giannes Saraphos 
Thanasos Schinas 
Demetres Skoutides 
Konstantinos Skrimpias 
Giannes Souliotes 
Chrestos Souliotes 
Kyrkos Souliotes 
Kostas Soulos 
Demos Stamates 
Georgios Stamates 
Panos Stamates 
Stergios 
Kapetan Gero Stratos 
Anastases Liapes 
Chrestos Lykoteliades 
Stamates Lykoteliades 
Chrestos Mass 
Giannes Makres 
Tsertos Makrygiannis 
Theodoros Makrynoros 
Spyros Vagenas 
Stasinos Vagenas 
Giorgos Varnakiotes 
Giotes Varnakiotes 
Karachrestos Vasilakes 
Antones Verdenikiotes 
Antones Vitsas 
Giorgakis Vitsas 
Apostolos Vlachos 
Giannes Vlachos 
Georgios Vlachos 
Andreas Vlachos 
Lamprakes Vlachos 
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Tasos Tsoromokos 
Giotes Tsademas 
Tzamichas 
Thymios Tzerdakes 
Giannakes Tzidentas 
Chrestos Tzourachales 
Kostas Tzourachales 
Strates Tzourachales 

Panos Vlachos 
Theodoros Vlachos 
Chrestos Vratsistas 
Georgios Zaratsas 
Giorgakes Zavitsanos 
States Zavitsanos 
Nikolos Zorbas 

APPENDIX XII 
IRREGULAR CHIEFTAINS SERVINGAT THE DEFENCE OF LEFKAS, 1806-1807 

Kostas Apostoles (A) 
Athanasios Avatsiotes (G) 
Apostoles Bondos (M) 
Kitsos Botsares (S) 
Notes Botsares (S) 
Giannes Boukouvalas (A) 
Thanases Boukouvalas (A) 
Apostoles Charmouras 
Kostas Chormovas (G) 
Chrysopathes (Elias?) 
Dangles (Nastos?) (S) 
Kostas Despotes 
Vasileios Diplas (K) 
Giannes Dyovouniotes (A) 
Alexandres Gerakares (P) 
Giannes Gkioustes (M) 
Drakos Grivas (M) 
Georgios Grivas (M) 
Chrysospathes (Elias?) (P) 
Kalogeros (Panagiotes?) (L) 
Chrestos Kalogeros-Tsames (L) 
Demetrios Karaiskos (A) 
Katsantones (K) 
Giorgos Stratos (A) 
Chrestos Thomas (M) 
Anastasios Tsontas 
Nikolaos Tzavellas (G) 
Photos Tzavellas (L) 
Diamantes Tzimas (L) 
Nastos Tzimas (L) 

Spyridon Katsaros 
Stathes Katsikogiannes (A) 
Kongos Katsimpeles 
Kavvadias (Nikolaos?) (M) 
Theodoros Kolokotrones (P) 
Giannes Kontogiannes (A) 
Giorgos Kontogiannes (A) 
Metsos Kontogiannes (A) 
Tzinos Kostas 
Giannes Koumparos (K) 
Giannes Kouroupes (M) 
Giannes Koutsaftopoulos 
Lampiotas (K) 
Apostoles Levendakes (G) 
Elias Mavromichales (P) 
Nastos Pantoules 
Christophoros Perraivos (G) 
Photomaras (Nasos?) (L) 
Giannos Photos 
Kostas Poules (A) 
Giannes Raftopoulos (K) 
Skylodemos (K) 
Kostas Stratos (A) 
Tzonios 
Georgios Varnakiotes (A) 
Spyridon Varrouchas (G) 
Nasos Zervas (L) 
Tousas Zervas (L) 
Tzimas Zervas (L) 
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Ο Καποδίστριας, πρωταγωνιστής με κομβικό ρόλο στην ιστορία της Ελβετίας (1813-1815) 
 
 
LOREΝZO ΑΜBΕRG, Πρέσβης της Ελβετίας στην Ελλάδα 
Email: lorenzo.amberg@eda.admin.ch 
 
 
 
Η κατάθεση αυτού του κειμένου γίνεται ως οφειλομένη τιμή στην μνήμη του μεγάλου πολιτικού άνδρα που 

υπήρξε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Θα ήθελα να επισημάνω τον ρόλο που διαδραμάτισε στη θεσμική αναδι-

οργάνωση της Ελβετίας, καθώς και στην ενδυνάμωση του καθεστώτος της μόνιμης ουδετερότητας. Θα ανα-

φερθώ ως ευγνώμων πολίτης, όπως επίσης και ως διπλωματικός εκπρόσωπος της σύγχρονης Ελβετίας, η 

οποία, χωρίς εκείνον, αναμφίβολα, δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα. 

 

Πρώτη αποστολή του Καποδίστρια στην Ελβετία από τον Σεπτέμβριο 1813 ως τον Νοέμβριο του 1814 

 

Ο Καποδίστριας εισέρχεται στην ελβετική ιστορία σε μια κρίσιμη στιγμή, ενώ επικρατεί το συγκεντρωτικό 

κράτος, το οποίο θέλησε να δημιουργήσει η Γαλλία, κατόπιν της εισβολής της το 1798 στην Ελβετία, και 

καταλήγει σε μια κατάσταση χάους, πραξικοπημάτων και αναρχίας το 1802. Ο Ναπολέων, έχοντας αποσύρει 

τα στρατεύματά του, επιβάλλει τότε στους Ελβετούς το καθεστώς της ομοσπονδίας. Επιστρέφει στα καντό-

νια τις εξουσίες τους και καταργεί την κεντρική κυβέρνηση. Πρόκειται για μια «διαμεσολάβηση» ανάμεσα 

στα αριστοκρατικά και στα προοδευτικά καντόνια, αλλά πρόκειται πρωτίστως για «επιβολή». Το κάθε κα-

ντόνι έχει το δικό του σύνταγμα, αλλά αυτά τα συντάγματα είναι περίπου όμοια και δεν λαμβάνουν υπόψη 

τους τις ιστορικές, θρησκευτικές και γλωσσολογικές ιδιαιτερότητες του κάθε καντονιού. Η Ελβετία, μεταξύ 

του 1802 και του 1813 γίνεται ακόμα πιο εξαρτημένη από τη Γαλλία από ό,τι στο παρελθόν. Είναι υποχρεω-

μένη να διαθέσει 16.000 στρατιώτες στον στρατό του Ναπολέοντα, προκειμένου να λάβουν μέρος στους 

διάφορους πολέμους, με αποτέλεσμα σημαντικές ανθρώπινες απώλειες, κυρίως κατά την Ρωσική εκστρατεί-

α. 

Το 1813, 130.000 Ρώσοι και Αυστριακοί στρατιώτες εισβάλλουν στην Ελβετία, προκειμένου να πολεμήσουν 

τα γαλλικά στρατεύματα στα σύνορά της. Η τάξη του ελβετικού κράτους, την οποία έχει επιβάλει η Γαλλία 

καταρρέει άμεσα. Η ομοσπονδιακή Βουλή, το Κοινοβούλιο που απαρτίζεται από δύο βουλευτές από το κάθε 

καντόνι, αλλά χωρίς πραγματικές αρμοδιότητες, καταργεί το σύνταγμα, το λεγόμενο «Σύνταγμα της διαιτη-

σίας». 

Οι νικήτριες Δυνάμεις, η Αγγλία, η Ρωσία, η Πρωσία και η Αυστρία, όπως γνωρίζουμε, ξεκινούν την αναδι-

οργάνωση της Ευρώπης, αποκαθιστώντας κυρίως την παλιά τάξη πραγμάτων. Ποια θα είναι η θέση της Ελ-
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βετίας, η οποία βρίσκεται γεωγραφικά στο κέντρο της Ευρώπης; Μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων, η Ρωσία 

είναι εκείνη που εκδηλώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την Ελβετία. Ο Καποδίστριας λαμβάνει εντολή 

από τον Τσάρο Αλέξανδρο Α’ να «σώσει (την Ελβετία) από το γαλλικό δεσποτισμό» και να τη συνδράμει 

ώστε «να ξαναβρεί τον εαυτό της και να λάβει μέρος […] στο μεγάλο έργο της ευρωπαϊκής αναδόμησης» 

(Bouvier-Bron, σελ. 19). 

Ο Καποδίστριας λοιπόν φτάνει στην Ελβετία τον Νοέμβριο του 1813 και θα παραμείνει εκεί ως τον Σεπτέμ-

βριο του 1814. Φέρει τον τίτλο του έκτακτου απεσταλμένου και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του Ρώ-

σου Τσάρου. Συνεργάτες του είναι ο Αυστριακός διπλωμάτης, Lebzeltern, αργότερα ο Schraut, επίσης ένας 

Άγγλος, ο Cunning και άλλοι. Κανείς τους όμως δεν θα παραμείνει στην Ελβετία καθ’ όλη αυτή την περίο-

δο, και όπως επισημαίνει και η κ. Michèle Bouvier-Bron, ο Καποδίστριας «αδιαμφισβήτητα άσκησε την 

πλέον καθοριστική επιρροή» μεταξύ των απεσταλμένων των Μεγάλων Δυνάμεων. 

Τον Σεπτέμβριο του 1813, η Ελβετία είναι κατακερματισμένη. Η χώρα σπαράσσεται από πολιτικούς διχα-

σμούς, από διαμάχες επιρροών, από εδαφικές διεκδικήσεις. Πρόκειται για μια πολύ οδυνηρή μεταβατική 

περίοδο, και η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή, ώστε η χώρα να βρίσκεται στο μεταίχμιο ενός εμφυλίου πο-

λέμου. Ο Κερκυραίος, ο οποίος, απαντώντας στον τσάρο, δηλώνει ότι γνωρίζει την Ελβετία μόνο από τα 

βιβλία και πως δεν μιλά γερμανικά, βουτάει στα βαθιά νερά και αναπτύσσει μια αξιοθαύμαστη δραστηριό-

τητα. Σε λίγο καιρό, γίνεται γνώστης των ελβετικών πραγμάτων. Επισκέπτεται όλους τους παράγοντες, όλα 

τα καντόνια, συντάσσει σχέδια αποφάσεων και συνταγμάτων, συμβουλεύεται, κατευνάζει τα πάθη, αναζητά 

συμβιβασμούς, και την ίδια στιγμή αναφέρει πιστά και λεπτομερώς στους ανωτέρους του όλα όσα συμβαί-

νουν στην Ελβετία. Μόνο μια φορά χρησιμοποιεί, μαζί με τους συναδέλφους του, την απειλή: Τον Αύγου-

στο του 1814, όταν η ομοσπονδιακή Βουλή ή το Κοινοβούλιο, το οποίο εδρεύει στη Ζυρίχη, δεν έχει κατα-

λήξει στο κείμενο του νέου ελβετικού Συντάγματος, οι ξένοι διπλωμάτες απειλούν να διαλύσουν τις σχέσεις 

τους με τη Βουλή και να εγκαταλείψουν τη χώρα στους διχασμούς της. Τρεις μέρες αργότερα υιοθετείται το 

Σχέδιο του Συντάγματος. 

Στο τέλος αυτού του μαραθωνίου, όχι μόνο η Ελβετία, αλλά και το κάθε καντόνι έχει το δικό του Σύνταγμα. 

Η πολιτική ειρήνη έχει αποκατασταθεί, όπως επίσης και μια κάποια ισορροπία μεταξύ των καντονιών, τα 

οποία έχουν όλα τα ίσα δικαιώματα. Η Ελβετία αναγνωρίζεται από τους Συμμάχους (σημειώνουμε ότι ορι-

σμένα μικρά κρατίδια εξαφανίστηκαν την εποχή εκείνη, όπως η Γένοβα ή η Βενετία). 

Ασφαλώς, δεν πρόκειται ακόμα για την Ελβετία που διαμορφώθηκε αργότερα το 1830 και το 1848. Το ομο-

σπονδιακό κράτος είναι ακόμα αδύναμο, η ύπαρξή του σε εμβρυϊκό στάδιο. Ωστόσο, έχουν τεθεί οι βάσεις. 

Εκεί όπου ο Ναπολέων απέτυχε με τη βία, ο Καποδίστριας τα κατάφερε με τον διάλογο, τη δύναμη της πει-

θούς και την επιμονή του. Αυτός ο ιδιοφυής διπλωμάτης, όχι μόνο κατανόησε από πολύ νωρίς την πολυπλο-

κότητα της ελβετικής πραγματικότητας στις παραμικρές της λεπτομέρειες, αλλά εντέλει κατάφερε να πείσει 

τους συνομιλητές του ότι η λύση που τους πρότεινε ήταν για το συμφέρον τους. Αργότερα, μετά την έκρηξη 
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της ελληνικής επανάστασης το 1821, σε μια επιστολή του σε Κερκυραίο θα γράψει τα εξής: «Η αναγέννηση 

και η πραγματική ανεξαρτησία ενός λαού δεν μπορούν παρά να είναι έργο του ιδίου. Μια εξωτερική βοήθεια 

μπορεί ενδεχομένως να τις διευκολύνει, όχι όμως και να τις δημιουργήσει.» (Chronos). Αναμφίβολα, ο Κα-

ποδίστριας είχε ήδη υιοθετήσει αυτήν την άποψη όταν οργάνωνε τα ζητήματα της Ελβετίας. Το απόσπασμα 

αυτό επιβεβαιώνει επίσης ότι ο Καποδίστριας δεν έπαψε ποτέ να είναι ένας Έλληνας πατριώτης, έτοιμος να 

υπηρετήσει τον απελευθερωμένο του λαό και να αναδιοργανώσει το Κράτος του, όπως και θα το κάνει από 

το 1829 ως το 1831. 

Κατά τους μήνες των διαπραγματεύσεων, σχολιάζει με ενάργεια: «Στις δημοκρατίες, συζητάμε πολύ, παίρ-

νουμε αποφάσεις με δυσκολία, και ενεργούμε με μεγάλη βραδύτητα.» Είναι μια ορθή ματιά και όσον αφορά 

στη λειτουργία της Ελβετίας, αυτό ισχύει απολύτως, ακόμα και στις μέρες μας: οι συζητήσεις διεξάγονται 

έτσι ώστε να ακούγεται η φωνή όλων των κομμάτων, και η δυσκολία λήψης αποφάσεων προέρχεται από την 

αναγκαιότητα εξεύρεσης συμβιβασμών, και η βραδύτητα των ενεργειών αποτελεί το τίμημα της απουσίας 

μιας ισχυρής κεντρικής εξουσίας. Η τελευταία ενισχύεται ωστόσο σε περίπτωση κινδύνου, για παράδειγμα 

σε περίπτωση εξωτερικής απειλής. 

Διαβάζοντας τις επιστολές και τις αναφορές του, φαίνεται ότι, παρά τον τεράστιο φόρτο της δουλειάς, παρ’ 

όλες τις συκοφαντίες εναντίον του, κατά τα διάφορα στάδια των διαπραγματεύσεων, από τους μεν και τους 

δε, ο Καποδίστριας δένεται με την Ελβετία. Στο τέλος της αποστολής του, τον Σεπτέμβριο του 1814, γράφει 

στον πατέρα του τα εξής: 

«Τα ζητήματα της Ελβετίας ολοκληρώθηκαν. Η Βουλή επικύρωσε τελικά το ομοσπονδιακό Σύνταγμα […]. 

Ολοκληρώθηκε μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαπραγμάτευση, με ατέλειωτες δυσκολίες και ταξίδια και γρα-

πτά και δοκιμασίες και συντάγματα και σχέδια – αλλά δεν πειράζει. Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι με γέμισαν 

με στοργή και ειλικρινή εγκαρδιότητα. Η εμπιστοσύνη που μου έδειξαν με αποζημίωσε σε μεγάλο βαθμό για 

όλες μου τις προσπάθειες. Αν, στο μέλλον, θέλουν να είναι ευτυχισμένοι και να χαίρονται την ανεξαρτησία 

τους, εκτιμώ ότι δεν θα έχω χάσει ούτε το χρόνο, ούτε τον κόπο μου.» (Bouvier-Bron, σελ. 271). 

Και να τι είπε για τη διαπραγματευτική ευφυΐα του Καποδίστρια εκείνος που υπήρξε για κάποιο διάστημα 

γραμματέας του, ο Elie-Ami Bétant από τη Γενεύη, στη βιογραφία του Καποδίστρια το 1839: «Γεννημένος 

σε μια ευάλωτη και διαιρεμένη δημοκρατία, εξοικειωμένος […] με τη γλώσσα των λαϊκών παθών, ο Καπο-

δίστριας είχε απόλυτη άνεση απέναντι στις διαμάχες των κομμάτων που ανατάραζαν την Ελβετία, την εποχή 

εκείνη. Κατάφερε να κερδίσει την εκτίμησή τους, γιατί δεν χρησιμοποίησε ούτε διπροσωπία, ούτε ακαμψία 

απέναντί τους, και εισχώρησε με ειλικρίνεια στα εσωτερικά τους ζητήματα […]» (Bétant, σελ. 25). 

Κατά την πρώτη του αποστολή στην Ελβετία, ο Καποδίστριας κατάφερε επίσης να δημιουργήσει φιλικούς 

δεσμούς με πολλές προσωπικότητες της δημόσιας ζωής, όπως τον Fellenberg, τον περίφημο ιδρυτή και διευ-

θυντή της σχολής του Hofwyl, τον φιλελεύθερο βουλευτή από το καντόνι του Vaud, τον Henri Monod, όπως 
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επίσης και τον Charles Pictet de Rochemond. Οι σχέσεις αυτές θα ενισχυθούν και, όπως ξέρετε, ο Καποδί-

στριας, μην μπορώντας να επιστρέψει στα Επτάνησα, εξαιτίας των Άγγλων που είχαν καταλάβει τα νησιά, 

θα εγκατασταθεί προσωρινά, αλλά για αρκετά χρόνια στην Ελβετία, και συγκεκριμένα στη Γενεύη, η οποία 

θα γίνει ένα από τα κέντρα του ευρωπαϊκού φιλελληνισμού. Αυτό όμως αποτελεί θέμα για μια άλλη παρου-

σίαση! 

Ο Καποδίστριας, με τον τρόπο αυτόν συνέβαλε αποφασιστικά στη δημιουργία ενός βιώσιμου και σχετικά 

ανεξάρτητου κράτους. Το 1814, όλα τα ξένα στρατεύματα εγκατέλειψαν τη χώρα και η Ελβετία βρέθηκε 

πλέον υπό την παρακολούθηση των συμμαχικών Δυνάμεων, αλλά όχι υπό την κηδεμονία τους. Η Ρωσία με-

ρίμνησε ώστε να περιοριστεί όχι μόνο η επιρροή της Γαλλίας, αλλά και της Αυστρίας. Καμία Μεγάλη Δύ-

ναμη δεν είχε κυρίαρχη επιρροή στην Ελβετία. Η Ρωσία χρησιμοποιεί πλέον τη δύναμή της, αποκλειστικά 

για να καταστήσει όλο και πιο ανεξάρτητη, ακόμα πιο ουδέτερη την Ελβετία. Αυτό προκύπτει στο Συνέδριο 

της Βιέννης, όπου παρευρίσκεται ο Καποδίστριας, αμέσως μετά το τέλος της αποστολής του στην Ελβετία. 

 

Εκπρόσωπος της Ρωσίας στο Συνέδριο της Βιέννης, Σεπτέμβριος 1814 – Ιούνιος 1815 

 

Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, η Ελβετία εκπροσωπείται στο Συνέδριο της Βιέννης από μια αντιπροσωπεία 

τριών συντηρητικών πολιτικών, μελών της Βουλής (κοινοβουλίου), αντιπροσωπεία η οποία εδρεύει την πε-

ρίοδο εκείνη στη Ζυρίχη. Το κεντρικό πρόσωπο όμως είναι αναμφίβολα ο πολιτικός από τη Γενεύη, Charles 

Pictet de Rochemont, ο οποίος ήταν εντεταλμένος της Δημοκρατίας της Γενεύης. Η Γενεύη είναι τότε σύμ-

μαχος της Ομοσπονδίας, αλλά όχι ακόμα μέλος της, καθώς δεν αποτελεί ακόμα καντόνι. Ο Pictet de 

Rochemont συνοδεύεται από τον François d’Ivernois. Σκοπός του Pictet είναι να προσαρτήσει τη Γενεύη 

στην Ομοσπονδία ως καντόνι εξομαλύνοντας το έδαφος της Δημοκρατίας, έτσι ώστε να διαμορφωθεί σε μια 

ενότητα και να συνδεθεί με το ελβετικό έδαφος. Η στρατηγική του Pictet είναι η εξής: η ασφάλεια της Γε-

νεύης δεν μπορεί να εξασφαλιστεί παρά μόνο εάν η τελευταία γίνει μέλος της Ομοσπονδίας. Η δε ασφάλεια 

της Ομοσπονδίας εξαρτάται επίσης από τη στρατιωτική ασφάλεια των συνόρων του καντονιού της Γενεύης. 

Ας ρίξουμε μια ματιά στο χάρτη, και θα συνειδητοποιήσουμε πόσο δύσκολο εγχείρημα είναι αυτό, εφόσον 

προϋποθέτει ότι ζητείται από τη Γαλλία, η οποία εκείνον τον καιρό βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης 

του παλαιού καθεστώτος, να γίνει σύμμαχος των Μεγάλων Δυνάμεων και να συμμορφωθεί με τις εδαφικές 

παραχωρήσεις. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου της Βιέννης, ο Καποδίστριας αποδεικνύεται πιστός σύμμαχος των Ελ-

βετών και συγκεκριμένα του Pictet de Rochemont, όπως επιβεβαιώνεται από την ογκώδη διπλωματική τους 

αλληλογραφία. Βρισκόμαστε ενώπιον μιας μοναδικής συνεργασίας μεταξύ των δύο αντρών, οι οποίοι συνα-

ντώνται πολύ συχνά, νωρίς το πρωί. Ο Pictet ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις των διαπραγματεύ-
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σεων. Ορισμένες φορές, ο Καποδίστριας του ζητά να του υποβάλει σχέδια και αιτήματα που αφορούν την 

Ελβετία, προκειμένου να τα διαβιβάσει, εξ’ ονόματός του, στους τότε αξιωματούχους υπουργούς στη Βιέν-

νη. Οι δύο άντρες μοιράζονται στιγμές ικανοποίησης, αλλά και απογοήτευσης: ο τροχός της διπλωματικής 

τύχης γυρίζει αδιάκοπα. Μπορούμε να βεβαιώσουμε, χωρίς να ανατρέξουμε σε λεπτομέρειες, συμφωνώντας 

με τον Pictet και τον συνάδελφό του d’Ivernois, ότι ο Καποδίστριας υπήρξε ο πιο πιστός δικηγόρος, ακού-

ραστος και πλέον αποτελεσματικός μεσολαβητής των συμφερόντων της Γενεύης και της Ελβετίας στη Βιέν-

νη. 

Κατά την επιστροφή του από τη Βιέννη, τον Απρίλιο του 1815, ο Pictet γράφει στην αναφορά της ολοκλή-

ρωσης της αποστολής στο μεγάλο Συμβούλιο της Γενεύης: 

«(…) μεταξύ εκείνων που ενδιαφέρθηκαν για τα επιτεύγματά μας, κανείς δεν το έπραξε με περισσότερη συ-

νέχεια, καλή διάθεση, ευφυΐα και αποτελεσματικότητα από τον κόμη Καποδίστρια. Κατά τις ενενήντα δύο 

συνεδριάσεις (=συναντήσεις) που είχα μαζί του, ήταν πάντα ίδιος και απαράλλαχτος, ο καλύτερος οδηγός, ο 

καλύτερος σύμβουλος και προικισμένος με μια υπομονή, η οποία δεν κάμφθηκε ποτέ, παρ’ όλο που τα ζη-

τήματα της Ελβετίας του έδωσαν αφορμή να τα αποστραφεί και παρ’ όλο που ανέλαβε κατά κύριο λόγο τη 

μεγάλη διαπραγμάτευση με την Πολωνία και την Σαξονία, κάτι που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την αδι-

αφορία του απέναντι στα συμφέροντα της ασήμαντης Γενεύης.» (Cramer, I, XXIII). 

Όπως γνωρίζουμε, ο Pictet κατάφερε, στην πρώτη Διάσκεψη των Παρισίων και κυρίως στο Συνέδριο της 

Βιέννης να « εξομαλυνθούν » τα σύνορα του καντονιού της Γενεύης και να συνδεθεί το έδαφός της με εκεί-

νο του κανονιού του Vaud. Ο κανονισμός αυτός επέτρεψε την ενοποίηση της Γενεύης με την Ομοσπονδία. 

Σε ελβετικό επίπεδο, επιτεύχθηκαν κι άλλες εδαφικές εξομαλύνσεις και τα σύνορα που καθιερώθηκαν στη 

Βιέννη το 1815 παρέμειναν τα ίδια ως τις μέρες μας. Όσο για την περιοχή του Vaud, από όπου κατάγεται και 

ο οικοδιδάσκαλος του Αλεξάνδρου Α’,César Laharpe, ο οποίος συμμετείχε επίσης στο Συνέδριο της Βιέν-

νης, ο Καποδίστριας επέμεινε επιτυχώς ώστε αυτή η περιοχή, η οποία ήταν υπό την κατοχή του καντονιού 

της Βέρνης ως το 1798, να γίνει ένα κυρίαρχο καντόνι και μέλος της Ομοσπονδίας. Οι κάτοικοι του Βο, ό-

πως και της Γενεύης οφείλουν στον Καποδίστρια ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη. 

 

Η αναγνώριση της ουδετερότητας 

 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της Βιέννης, πραγματοποιείται η επιστροφή του Ναπολέοντα από τη νήσο 

Έλβα. Οι Σύμμαχοι προετοιμάζουν στρατιωτική επίθεση και ζητούν από την Ελβετία να επιτρέψει στα συμ-

μαχικά στρατεύματα να περάσουν μέσα από το καντόνι του Valais και της Βασιλείας προς τη Γαλλία. Τα 

ελβετικά στρατεύματα συντάσσονται με τα συμμαχικά στρατεύματα στο Franche-Compté και συμμετέχουν 
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στην πολιορκία του γαλλικού φρουρίου του Huningue, στην απέναντι πλευρά της Βασιλείας. Με τη συνθη-

κολόγηση αυτού του φρουρίου, τον Αύγουστο του 1815, ολοκληρώνεται η τελευταία στρατιωτική ενέργεια 

με ελβετική συμμετοχή στο εξωτερικό. Ακολουθεί τότε η Δεύτερη Διάσκεψη των Παρισίων (μία πρώτη 

Διάσκεψη, η οποία δεν ευοδώθηκε είχε συγκεντρώσει τους Συμμάχους στο Παρίσι, λίγο πριν από το Συνέ-

δριο της Βιέννης). Αυτή η Διάσκεψη των Παρισίων υιοθετεί, στις 20 Νοεμβρίου 1815, την περίφημη «Δια-

κήρυξη των Δυνάμεων για την αναγνώριση και την εγγύηση της μόνιμης ουδετερότητας της Ελβετίας και 

του απαραβίαστου του εδάφους της.» Πρόκειται για μια «ρητή και γνήσια αναγνώριση της μόνιμης ουδετε-

ρότητας της Ελβετίας», καθώς και για μία εγγύηση «της ακεραιότητας και του απαράβατου των εδαφών της 

σύμφωνα με τα νέα σύνορά της.» Η ουδετερότητα της Ελβετίας αποτελεί όφελος, τόσο για τους Ελβετούς, 

οι οποίοι από το 1515 προσβλέπουν στην ουδετερότητα, όσο και για τους Συμμάχους. Αυτό απορρέει από 

τις οδηγίες της ομοσπονδιακής Βουλής προς τον κ. Pictet de Rochemont, αναφορικά με τη δεύτερη Διάσκε-

ψη των Παρισίων, όπου και διαβάζουμε: 

«Αυτό που πρωτίστως θα πρέπει να εξασφαλίσει η Ελβετία (…) είναι η εγκαθίδρυση της ουδετερότητάς της, 

βάση της πολιτικής της ανεξαρτησίας και της στρατιωτικής της κυριαρχίας. Οι συμμαχικές Δυνάμεις θεω-

ρούν τα παραπάνω αναγκαίες προϋποθέσεις για τη μελλοντική ειρήνη της Ευρώπης […]. Προκειμένου η 

Ελβετία να είναι ουδέτερη, θα πρέπει να εξασφαλίσει τη δύναμη της αντίστασης που προϋποθέτει η γεω-

γραφική της θέση και ο πληθυσμός της. Θα πρέπει να διαθέτει τα μέσα να αμυνθεί απέναντι σε επιθέσεις και 

να προστατευθεί έναντι οποιασδήποτε κυριαρχικής επιρροής της Γαλλίας, ή άλλου όμορου κράτους. Η Αγ-

γλία, η Ρωσία και η Πρωσία επιθυμούν να δουν την Ελβετία σ’ αυτήν τη θέση, και δεν έχουμε αμφιβολία 

πως και η Αυστρία το επιθυμεί ομοίως (…) (Cramer, II, σελ. 19). 

Σ’ αυτήν τη Δεύτερη Διάσκεψη των Παρισίων επίσης, ο Pictet de Rochemont συμβουλεύεται σχεδόν καθη-

μερινά τον Καποδίστρια. Ο Pictet γράφει τα εξής, τον Οκτώβριο του 1815: 

«Πώς θα μπορέσουμε ποτέ να ανταποδώσουμε αυτά που οφείλουμε σ’ αυτόν τον υπέροχο Καποδίστρια; Έ-

χει τόσο ευγενικά αισθήματα που θα άξιζε να είναι δικός μας. Είναι ο φοίνικας της διπλωματίας. Χωρίς αυ-

τόν, το Συνέδριο της Βιέννης και οι λοιπές διαβουλεύσεις θα ήταν αξιοθρήνητα (…)» (Cramer, II, 171). Εί-

ναι φανερό εδώ ότι ο Pictet βρίσκεται σε μια φάση όπου αμφιβάλλει για την επιτυχία του. Σε διάστημα λιγό-

τερο από ένα μήνα, στις 20 Νοεμβρίου, η Διάσκεψη των Παρισίων υιοθετεί την περίφημη αναγνώριση της 

ουδετερότητας της Ελβετίας. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι το κείμενο αυτής της διακήρυξης έχει συνταχθεί 

από τον Pictet, κατόπιν αιτήματος του Καποδίστρια, ο οποίος το παρέδωσε χωρίς να αλλάξει λέξη στους 

Ανώτατους Εκπροσώπους των Συμμάχων. Αυτό αποτελεί, θα μπορούσαμε να πούμε, και τη μεγάλη επιτυχία 

του «ντουέτου» Καποδίστρια – Pictet. 

Επισημαίνουμε ότι αν πράγματι ο Pictet είναι ο πλέον σεβαστός άντρας από τη Δημοκρατία της Γενεύης, 

παρ’ όλα αυτά αποκαλεί επανειλημμένα τον Καποδίστρια «οδηγό» του, όπως και «πυξίδα» του, δηλώνει ότι 
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χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσε να επιτύχει το στόχο του, και ας μην ξεχνάμε ότι μιλά για έναν άντρα, ο ο-

ποίος είναι 20 χρόνια νεότερός του! Το 1815, ο Pictet είναι 60 ετών και ο Καποδίστριας μόλις 39. 

Ο Pictet πεθαίνει το 1824. Η ταφή του γίνεται την πρώτη Ιανουαρίου του 1825 στο νεκροταφείο του Plain-

palais στη Γενεύη. «Πίσω από το φέρετρό του, σε θέση συγγενούς, περπατούσε ο «πιστός οδηγός» του στα 

Συνέδρια της Βιέννης και των Παρισίων. Ο Καποδίστριας, ο οποίος έτυχε, την εποχή εκείνη, να διαμένει στη 

Γενεύη, είχε ζητήσει την άδειά του να τον συνοδεύσει στην τελευταία του κατοικία.» (Edmond Pictet, σελ. 

435). 

Οι αρετές του Καποδίστρια αναγνωρίζονται πολύ σύντομα στην Ελβετία. Το 1839, ο παλιός του γραμματέ-

ας, ο μεγάλος ελληνιστής και φιλέλληνας από τη Γενεύη, Elie-Ami Bétant, στον οποίο αναφερθήκαμε πιο 

πάνω, γράφει στη βιογραφία του: «Η στάση του Καποδίστρια στην Ελβετία τον τιμά ιδιαιτέρως. Αρχικά, η 

αποστολή την οποία ανέλαβε είχε προκαλέσει τη μοχθηρία εκ μέρους των διαφόρων κομμάτων, των οποίων 

θίγονταν τα συμφέροντα. Σιγά σιγά όμως οι υψηλές του αρετές εκτιμήθηκαν περισσότερο και σήμερα, ομό-

φωνα, οι Ελβετοί λυπούνται για την απώλειά του. Το όνομά του ακούγεται με σεβασμό από άντρες όλων 

των απόψεων.» (Bétant, σελ. 28). 

Ο Καποδίστριας ανακηρύσσεται επίτιμος δημότης της Γενεύης το 1815 και, ένα χρόνο αργότερα, του κα-

ντονιού του Vaud. Η Γενεύη, από την πλευρά της έδωσε το όνομά του σε μία από τις ωραιότερες όχθες της 

και μια αναμνηστική πλακέτα αναρτήθηκε στο σπίτι όπου διέμενε κατά το έτος 1820. Δεν γνωρίζω όμως 

κάποια παρόμοια επίσημη χειρονομία σε επίπεδο Ομοσπονδίας της εποχής εκείνης. Ανεγέρθηκε ωστόσο ένα 

άγαλμα του Καποδίστρια, κατόπιν ρωσικής πρωτοβουλίας, στα εγκαίνια του οποίου παρευρέθηκε η κ. 

Calmy-Rey, επικεφαλής του ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών, δίπλα στον Ρώσο ομόλογό της, τον κ. 

Serguei Lavrov. Αυτά έλαβαν χώρα τον Σεπτέμβριο του 2009, στις ακτές της λίμνης Λεμάν, στη μικρή πόλη 

Ouchy, κοντά στη Λωζάννη. 

 

Η κληρονομιά του Καποδίστρια στην Ελβετία παραμένει επίκαιρη 

 

Μια νέα τάξη πραγμάτων ξεκινά το 1814 και 1815, χάρη στη θέληση των νικητών Συμμάχων έναντι του 

Ναπολέοντα και συγκεκριμένα χάρη στη Ρωσία, αλλά κυρίως χάρη στη διπλωματική και ανθρώπινη ιδιο-

φυία του Καποδίστρια. Τα στοιχεία αυτής της νέας κατάστασης είναι τα εξής: 

• - Η δημιουργία μιας εσωτερικής μόνιμης ειρήνης, βασισμένης σε παραχωρήσεις και σε αμοιβαίους 

συμβιβασμούς 
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• - Η υιοθέτηση ενός Συντάγματος (στα γερμανικά Bundesvertrag, δηλαδή ομοσπονδιακής Συμφωνί-

ας), προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός ομοσπονδιακού κράτους το 1848 

• - Η ανεξαρτησία και η διεθνής αναγνώριση της ουδετερότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της 

Ελβετίας, με την προϋπόθεση, από ελβετικής πλευράς, της δημιουργίας ενός ομοσπονδιακού στρα-

τού, καθαρά αμυντικού, η μη ένταξη σε αμυντικές συμμαχίες, και η τήρηση μιας απόλυτης ουδετε-

ρότητας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. 

Ο φεντεραλισμός και η ουδετερότητα, γεννημένοι κάτω από έναν ιστορικό και γεωπολιτικό ευρωπαϊκό α-

στερισμό, έγιναν στη συνέχεια αναπόσπαστο μέρος του ελβετικού πολιτικού συστήματος, ακόμα και της 

ίδιας της ταυτότητας της χώρας μου. Η εσωτερική και εξωτερική ειρήνη υπήρξαν αναγκαίες για την οικονο-

μική και εμπορική ανάπτυξη της Ελβετίας, η οποία, για άλλα 100 χρόνια, υπήρξε μια φτωχή χώρα. Η ανά-

πτυξη των θεσμικών οργάνων της, η συνεχής αναζήτηση μιας ισορροπίας ανάμεσα στις ομοσπονδιακές αρ-

μοδιότητες και εκείνες των καντονιών, η εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης μεταξύ εύπορων και φτωχό-

τερων καντονιών, οι πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ τους, βασισμένες στην άμεση δημοκρατία, όλα αυτά 

θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν, σύμφωνα με ορισμένους παρατηρητές, ως πρότυπο για την ευρωπαϊκή οι-

κοδόμηση. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα μας σήμερα εδώ. Η ελβετική δημοκρατία αποτελεί έναν εξαιρετικά 

πολύπλοκο μηχανισμό, ένα «οργανωμένο χάος», όπως έχει χαρακτηριστεί ενίοτε. Ωστόσο, η λειτουργία της 

δεν είναι αυτόματη, και δεν είναι κεκτημένη μια για πάντα: Λειτουργεί μόνο όσο οι πολίτες της θέλουν να 

λειτουργεί. 

Όσο για την ουδετερότητα, μπορούμε να πούμε ότι τηρήθηκε κατά τη διάρκεια όλων των συγκρούσεων – 

και δυστυχώς η Ευρώπη υπήρξε πλούσια στον τομέα αυτό από τα μέσα του 19ου ως τα μέσα του 20ου αιώ-

να. Συγκεκριμένα, η Ελβετία δεν μετείχε στους δύο παγκόσμιους πολέμους, οι οποίοι διαδραματίζονταν στα 

σύνορά μας. Αλλά το να μην συμμετέχεις στις συγκρούσεις δεν σημαίνει ότι παραμένεις αδιάφορος. Ξεκι-

νώντας από τη μάχη του Solferino, το 1863, την οποία παρακολούθησε και περιέγραψε ο μελλοντικός ιδρυ-

τής της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, Henri Dunant, η Ελβετία προσέφερε ανθρωπιστική βοή-

θεια στα θύματα, για παράδειγμα συντρέχοντας τους πληγωμένους στρατιώτες από όλα τα στρατόπεδα, 

στέλνοντας ανθρωπιστική βοήθεια ή οργανώνοντας κέντρα αναζήτησης αγνοουμένων. Είναι η αρχή μιας 

μεγάλης ανθρωπιστικής παράδοσης, η οποία συνεχίζεται ως και σήμερα. 

Η θέση αυτής της «ενεργούς ουδετερότητας» έδωσε στην ελβετική διπλωματία την ευκαιρία να προσφέρει 

τη συνδρομή της. Αναφέρομαι για παράδειγμα στη διατήρηση, ως τρίτη πλευρά, ενός ελάχιστου βαθμού 

προξενικών ή πολιτικών σχέσεων μεταξύ εμπόλεμων μερών, ή σε περίπτωση ρήξης διπλωματικών σχέσεων 

μεταξύ δύο χωρών. Αυτό συνέβη για παράδειγμα το 2008, όταν η Βέρνη έλαβε αίτημα εκ μέρους της Ρωσίας 

και της Γεωργίας, προκειμένου η Ελβετία να εκπροσωπήσει τα αντίστοιχα συμφέροντά τους. Παρ’ όλο που 

μια σύγκρουση στην Ευρώπη μοιάζει σήμερα εξαιρετικά απίθανη, ωστόσο ο ελβετικός λαός παραμένει ι-

διαίτερα προσηλωμένος στην αρχή της ουδετερότητας, κατά 80 ή 90%. Όταν η Ελβετία, με δημοψήφισμα, 
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έγινε μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η κυβέρνηση συνόδευσε το αίτημα της ένταξής της με μια 

επιστολή όπου υπήρχε η εξής διευκρίνιση: Η ένταξη αυτή, εκ μέρους της Ελβετίας δεν σημαίνει, σε καμία 

περίπτωση, την εγκατάλειψη της ουδετερότητάς της. 

Ουσιαστικά, η Ελβετία συμμετέχει σήμερα σε ψηφίσματα κυρώσεων, τα οποία αποφασίζονται από την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη, σε αποστολές διατήρησης της ειρήνης, όπως στο Κόσσοβο, όχι ό-

μως και σε στρατιωτικές ενέργειες. Το καθεστώς της ουδετερότητας εξηγεί επίσης την επιλογή της Γενεύης, 

ως έδρα πολλών διεθνών οργανισμών, όπως αυτών των Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς Ερυθρού Σταυρού 

και πολλών άλλων. 

Αν είναι ορθό ότι η δομή του ομόσπονδου κράτους και η πρακτική της ουδετερότητας έχουν αλλάξει τα τε-

λευταία περίπου 200 χρόνια, ωστόσο ο μεγάλος Κερκυραίος, χάρη στη διπλωματική του ιδιοφυΐα και το δέ-

σιμό του με την Ελβετία διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο για να καθιερωθούν αυτοί οι δύο πυλώνες της 

κρατικής μας ταυτότητας. 

Το κείμενο σε πρώτη μορφή κατατέθηκε εις μνήμην του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, στην, την 23η 

Σεπτεμβρίου του 2011 στην Αναγνωστική Εταιρεία Κερκύρας  
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Όταν στις 8 Ιανουαρίου 1828, εννέα μήνες μετά την εκλογή του από την Γ΄ Εθνική Συνέλευση, ο Ιωάννης Κα-

ποδίστριας αποβιβάζεται στο Ναύπλιο, η κατάσταση στην Ελλάδα είναι τραγική. Η μεγάλη του προσφορά στην 

αναζωογόνηση της Επανάστασης, στην οργάνωση της διοίκησης, στην αντιμετώπιση του οξύτατου οικονομικού 

προβλήματος και στην ανασύνταξη των ενόπλων δυνάμεων είναι γνωστή. Κορωνίδα του έργου του υπήρξε ω-

στόσο ο αριστοτεχνικός τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε τα εξωτερικά ζητήματα και η διπλωματική του στρατη-

γική που οδήγησε το 1831 από μιαν αυτόνομη και υποτελή στο σουλτάνο ηγεμονία που θα περιλάμβανε μόνο 

την Πελοπόννησο (όπως αρχικά οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις σχεδίαζαν) σε ένα ανεξάρτητο κράτος το ο-

ποίο συμπεριέλαβε τελικά τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και τις Κυκλάδες. Διότι κάτι τέτοιο δεν ήταν διόλου 

αυτονόητο το 1828… 

Στις αρχές του 1828 οι περισσότερες περιοχές που είχαν ελευθερωθεί τα πρώτα χρόνια του Αγώνα, κατέχο-

νταν πλέον από τις οθωμανικές δυνάμεις ή βρίσκονταν υπό την άμεση απειλή τους. Τα συγκροτημένα στρα-

τόπεδα των επαναστατών κινδύνευαν να διαλυθούν, η εσωτερική κατάσταση ήταν χαώδης και το μεγαλύτε-

ρο μέρος της Πελοποννήσου ευρίσκετο υπό τον έλεγχο του Ιμπραήμ. Ο Κιουταχής κατείχε σχεδόν ολόκληρη 

τη Στερεά Ελλάδα που κινδύνευε έτσι να παραμείνει υπό τουρκική κυριαρχία αν το ελληνικό ζήτημα ρυθμι-

ζόταν επί τη βάσει του de facto εδαφικού ελέγχου των δύο εμπολέμων και η Τουρκία είχε την τόλμη να απο-

δεχθεί άμεσα, τότε, στις αρχές του 1828, την πρόταση των Δυνάμεων για αυτόνομο ελλαδικό κράτος. 

Η πολιτική ύπαρξη της Ελλάδος αναγνωρίστηκε επισήμως για πρώτη φορά με το Πρωτόκολλο της Αγ. Πε-

τρουπόλεως στις 4 Απριλίου 1826. Η Μεγάλη Βρετανία και η Ρωσία συμφώνησαν τότε να προωθήσουν τη 

δημιουργία ενός ελληνικού κράτους το οποίο θα ήταν αυτόνομο και φόρου υποτελές στο σουλτάνο. Το 

Πρωτόκολλο αυτό ήταν επικίνδυνα ασαφές, ιδιαίτερα στο ζήτημα των συνόρων καθώς υπαινισσόταν ότι θα 

περιλάμβανε τις επαρχίες που συνεχιζόταν η επανάσταση ή όπου είχαν de facto εγκατασταθεί πολιτικές αρ-

χές. Παράλληλα υπήρχε αναφορά σε εξαγορά «τουρκικών» περιουσιών, μέτρο πρακτικά ανεφάρμοστο, με 

δεδομένη την τεράστια αξία τους και την παντελή έλλειψη πόρων στο υπό σύστασιν κράτος. Η συνθήκη του 

Λονδίνου της 6ης Ιουλίου 1827 επαναλάμβανε τους όρους του Πρωτοκόλλου της Πετρουπόλεως αλλά με 

ένα σοβαρότατο επιπλέον μυστικό άρθρο που έκανε λόγο για εξαναγκασμό της Τουρκίας να δεχθεί τη μεσο-

λάβηση των Δυνάμεων. Η συνθήκη αυτή, πέρα από την ηθική της σημασία, οδήγησε στην επιβολή ανακω-

χής και στον αποκλεισμό των ελληνικών παραλίων, γεγονότα που προκάλεσαν τον Οκτώβριο του 1827 τη 

ναυμαχία του Ναυαρίνου και μερικούς μήνες αργότερα, τον ρωσοτουρκικό πόλεμο. 
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Η διπλωματική στρατηγική του Καποδίστρια 

Η κεντρική επιδίωξη του Καποδίστρια ήταν διττή. Αφ’ ενός να μεταστρέψει την απόφαση των δυνάμεων για 

αυτονομία προς την πλήρη ανεξαρτησία χωρίς δεσμεύσεις (όπως ο φόρος υποτέλειας ή συμμετοχή της Πύ-

λης στην εκλογή του ηγεμόνα) και αφ’ ετέρου να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή εδαφική βάση για αυτό 

το κράτος ώστε και βιώσιμο να είναι αλλά και να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του ελ-

ληνικού πληθυσμού. Γνώριζε ότι οι δυσκολίες θα ήταν μεγάλες και θα προέρχονταν όχι μόνο από τους Ο-

θωμανούς αλλά και από τις μεγάλες Δυνάμεις. Η γεωπολιτική σημασία του ελληνικού χώρου όπου διασταυ-

ρώνονται συμφέροντα και επιδιώξεις αλλά και η καχυποψία για την επαναστατική φύση του ελληνικού εγ-

χειρήματος, σε μια εποχή αντεπανάστασης, γεννούσαν πρόσθετα εμπόδια. 

Θεμελιώδης αρχή της διπλωματικής στρατηγικής του Καποδίστρια υπήρξε η πολιτική ίσης φιλίας προς τις 

τρεις Δυνάμεις (Ρωσία, Αγγλία, Γαλλία). Γνώριζε ότι αποκλίσεις και άστοχοι χειρισμοί σε αυτό το ζήτημα 

μπορούσαν να οδηγήσουν στη μη εφαρμογή της συνθήκης του Λονδίνου αλλά και να προκαλέσουν μιαν 

αρνητικότατη για τα ελληνικά συμφέροντα διαμάχη των Δυνάμεων μεταξύ τους. Πρόκειται για μιαν αρχή 

γνήσιας πολιτικής εθνικής ανεξαρτησίας που δεν συνίσταται σε τυχοδιωκτική ρητορεία κατά των ισχυρών 

αλλά σε αναγνώριση της πραγματικότητας και ασφαλή πλοήγηση μέσα από τη θάλασσα των διεθνών αντι-

θέσεων. 

Δεύτερη αρχή διπλωματικής στρατηγικής του Καποδίστρια υπήρξε η μεθοδολογία του «διά βαθμών προχω-

ρείν», σύμφωνα με τις υπάρχουσες κάθε φορά συνθήκες και δυνατότητες. Έτσι, γράφοντας προς τον Τσάρο 

Νικόλαο στις 3 Ιουλίου 1827 (πριν δηλαδή τη συνθήκη του Λονδίνου, το Ναυαρίνο και τον ρωσοτουρκικό 

πόλεμο), ο Καποδίστριας φαίνεται να αποδέχεται την υποτελή αυτονομία και δεν θέτει καθόλου ζήτημα συ-

νόρων. Πράξη ευφυέστατη αφού το ζητούμενο σε εκείνη τη φάση ήταν να υπάρξει μια διεθνής δέσμευση 

των δυνάμεων για απόσχιση της Ελλάδος από την οθωμανική αυτοκρατορία. Τρεις μήνες αργότερα, όταν η 

συνθήκη του Λονδίνου έχει κυρωθεί και οι ειδήσεις από την Ελλάδα είναι ενθαρρυντικές, ο Καποδίστριας 

προχωρεί στο επόμενο βήμα. Στις 3 Οκτωβρίου, σε απάντησή του προς τον Ουίλλιαμ ΄Ορτον, του αγγλικού 

υπουργείου Εξωτερικών, διαμαρτύρεται έντονα για τυχόν περιορισμό των εδαφών που θα δοθούν στην Ελ-

λάδα και διεκδικεί ευρύτατη περιοχή: από τον Αμβρακικό ως τον Θερμαϊκό, «επί γραμμής διαπερώσης την 

Θεσσαλία και τη Μακεδονία… προστιθεμένων δε και των νήσων του τε Αιγαίου και της ελάσσονος Ασίας». 

Μάλιστα, χωρίς να προβάλλει ρητές διεκδικήσεις, στην αρχή του ιδίου εγγράφου, ομιλεί για τα ιστορικά 

δίκαια του Ελληνισμού, στην Κύπρο, την Κρήτη και σε περιοχές της Μικράς Ασίας. 

Από το 1828, όσο η κατάσταση εξελίσσεται θετικά στο πεδίο της μάχης, τόσο ο Κυβερνήτης θα γίνεται τολ-

μηρότερος στην προβολή των ελληνικών διεκδικήσεων. Στην Αγγλία η νέα συντηρητική κυβέρνηση Ουέλ-

λιγκτων είναι αρνητική στις ελληνικές διεκδικήσεις, φοβούμενη μήπως η εξασθένηση της Τουρκίας ευνοή-

σει την προώθηση της Ρωσίας. Βρετανικά αρχεία αποδεικνύουν ότι το Λονδίνο αντιδρά συστηματικά στις 

ευνοϊκές για την Ελλάδα ρωσικές προτάσεις, όπως η πρόταση για κοινή στρατιωτική δράση των Δυνάμεων 
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που ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντάντλεϋ απέρριψε τον Φεβρουάριο του 1828 με το έωλο επιχείρημα 

ότι «θα θέση εις συναγερμόν την Ευρώπην και θα φέρη εις την επιφάνειαν πάθη επικίνδυνα διά την ειρήνην 

της». 

Παρά την αγγλική αντίδραση, την άνοιξη του 1828 ο αυτοκράτωρ Νικόλαος ήταν αποφασισμένος να λύσει 

δυναμικά το ελληνικό ζήτημα. Ο άκριτος τουρκικός φανατισμός και η απειλητική νότα του σουλτάνου στα 

τέλη του 1827 τον βοηθούσε. Στις 29 Φεβρουαρίου 1828 ο πρέσβης του στο Λονδίνο Λίβεν επέδιδε στο αγ-

γλικό υπουργείο Εξωτερικών έγγραφο με το οποίο ανήγγελλε ουσιαστικά ότι η Ρωσία θα προχωρούσε έστω 

μονομερώς σε πόλεμο προκειμένου να υποχρεώσει την Τουρκία να αποδεχθεί τη συνθήκη του Λονδίνου. 

Ουέλλιγκτων και Ντάντλεϋ σκέφθηκαν πως ήταν μια ευκαιρία να αποδεσμευθεί η Αγγλία από τη συνθήκη 

αυτή αλλά η πίεση των υπουργών Στρατιωτικών Πάλμερστον και Οικονομικών Χάσκισον για συνέχιση της 

συνεργασίας με τη Ρωσία, ώστε να μη χαθεί από κάθε επιρροή η Ελλάδα, οδήγησαν σε μια χαλαρή αντίδρα-

ση, με έκφραση λύπης και ευχές για την σύντομη λήξη των εχθροπραξιών που άρχιζαν στις 14 Απριλίου. 

Η Αγγλία αρχικά προσπάθησε να προσεταιριστεί τη Γαλλία για χωριστή συμφωνία. Με τη διακοίνωση της 

24ης Μαρτίου του Ντάντλεϋ προς τον πρέσβη της Γαλλίας στο Λονδίνο Πολινιάκ, γινόταν λόγος για περιο-

ρισμό των ορίων του ελληνικού κράτους μόνο στην Πελοπόννησο και τις παρακείμενες νήσους, για φόρο 

υποτέλειας της Ελλάδος προς την Πύλη, για αποζημίωση των Τούρκων ιδιοκτητών γης, ακόμη και για συμ-

μετοχή της Τουρκίας στη διαδικασία ανάδειξης της εκτελεστικής εξουσίας εν Ελλάδι. Η κυβέρνηση Μαρτι-

νιάκ ευτυχώς απέρριψε την αγγλική πρόταση ως αντιβαίνουσα προς τη συνθήκη του Λονδίνου αφού ο απο-

κλεισμός της Ρωσίας και κάθε απειλής χρήσης βίας, θα οδηγούσε σε ακύρωσή της και τελικά σε όξυνση της 

τουρκικής αδιαλλαξίας. Το Παρίσι θα αντιπροτείνει την αποστολή αγγλογαλλικής δυνάμεως στην Πελοπόν-

νησο, συμπερίληψη στα όρια της Ελλάδος της Αττικής και της Εύβοιας και οικονομική βοήθεια. Όμως το 

Λονδίνο θα απορρίψει αυτές τις αντιπροτάσεις επιμένοντας στις θέσεις του. 

Η ανεξάρτητη πολιτική Καποδίστρια βρήκε τη σφοδρή αντίδραση της αγγλικής πολιτικής, ομολογούν ηγετι-

κά στελέχη των αγγλοφίλων όπως ο ιστορικός Σπυρίδων Τρικούπης ή ο Ν. Δραγούμης ο οποίος παρατηρεί 

στις Ιστορικές Αναμνήσεις του πως «εμίσουν οι Άγγλοι τον Κυβερνήτην ουχί νομίζοντες φρονούντα τα των 

Ρώσων, αλλ’ ως επιδιώκοντα την εντελή ανεξαρτησίαν της χώρας και την επέκτασιν των ορίων, α μετά την 

πτώσιν των Ουίγων, ηξίουν να στήσωσιν οι Τόρεις κατά τον Ισθμόν της Κορίνθου». Αρκετά χρόνια αργότερα 

ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Άμπερντην θα παραδεχθεί, σε επιστολή του προς τον Τρικούπη, ότι «ου-

δέποτε ο Καποδίστριας συνέλαβε την ιδέαν να θυσιάση την Ελλάδα εις την Ρωσίαν. Καταδιώξασα αυτόν η Αγ-

γλία και τον άνδρα ηδίκησε και την υμετέραν πατρίδα εζημίωσε». Αυτά αργότερα. Διότι σε έγγραφό του της 

25ης–5–1828 προς το Ρώσο πρέσβη Λίβεν, τόνιζε πόσο αρνητικό γεγονός ήταν ο ρωσοτουρκικός πόλεμος 

και δήλωνε τη σταθερή του αντίθεση σε ό, τι εξασθενίζει την Τουρκία. 
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Η Πελοπόννησος ελεύθερη 

 

Ο Άμπερντην δέχθηκε τελικά τη νέα σύγκληση της διασκέψεως του Λονδίνου για τις 3 Ιουνίου. Η προσπά-

θεια της Τουρκίας να διασπάσει τις τρεις Δυνάμεις αποτυγχάνει και η διάσκεψη, στις οδηγίες προς τους 

τρεις πρέσβεις στην Πύλη αναφέρει πως τα ελληνικά σύνορα «θα έδει να περιλάβουν το μεγαλύτερο τμήμα 

του επαναστατήσαντος πληθυσμού, να καθορίζονται σαφώς και να προστατεύονται ευκόλως». Με επιστολή 

προς τον ίδιο τον Ουέλλιγκτων στις 24 Ιουνίου, ο Ρεΐς εφέντη επιμένει σε μυστική ρύθμιση από Αγγλία και 

Τουρκία «για την ειρήνευση της Πελοποννήσου» (όπως πονηρότατα περιορίζει το εδαφικό ζήτημα) αλλά ο 

Ουέλλιγκτων θέτει ως προϋπόθεση την αποδοχή από την Πύλη της συνθήκης της 6ης Ιουλίου 1827. Στο με-

ταξύ η Διάσκεψη αποφάσιζε την αποστολή γαλλικού στρατού στην Πελοπόννησο, όπως ο Καποδίστριας 

είχε εκμαιεύσει, συνιστώντας στο Παρίσι να μην αφήσει στη Ρωσία την αποκλειστική δόξα της στρατιωτι-

κής συνδρομής στην Επανάσταση. 

Πριν φθάσει ο γαλλικός στρατός για να επιβάλει την απομάκρυνση των αιγυπτιακών δυνάμεων, υπεγράφη 

στην Αλεξάνδρεια η συνθήκη που προέβλεπε ειρηνική τους αποχώρηση. Και αυτή η εξέλιξη προήλθε από τη 

διπλωματική ευφυία του Καποδίστρια που εκμεταλλεύθηκε τον ανταγωνισμό Αγγλίας και Γαλλίας για επιρ-

ροή στο νεότευκτο κράτος. Για να μη καταστραφεί πλήρως η Πελοπόννησος από τις νέες μάχες αλλά και για 

να μη λάβει ξένος στρατός τις δάφνες και τους τίτλους του απελευθερωτή, ο Καποδίστριας σπεύδει στη Ζά-

κυνθο, συναντά το ναύαρχο Κόδριγκτων και τον πείθει ότι θα ήταν προς το συμφέρον της Αγγλίας να προ-

λάβει τους Γάλλους, σπεύδοντας στην Αίγυπτο για να πείσει το Μωχάμετ Άλη να διατάξει εκκένωση της 

Πελοποννήσου. Ο Κόδριγκτων μετέβη στην Αλεξάνδρεια όπου στις 9 Αυγούστου 1828 υπεγράφη συνθήκη 

που προέβλεπε άμεση αποχώρηση των αιγυπτιακών στρατευμάτων. Τρεις εβδομάδες αργότερα αποβιβάζο-

νταν στο Πεταλίδι και την Κορώνη η γαλλική δύναμη. Η Πελοπόννησος ήταν ελεύθερη. 

Οι εξελίξεις ήταν πλέον ραγδαίες. Πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου έφθαναν στον Πόρο οι πρεσβευτές παρά 

τη Πύλη Στράτφορδ Κάνιγκ, Γκυγιεμινό και Ριμπωπιέρ. Οι πληροφορίες για τις οδηγίες που είχαν ως προς 

το ζήτημα των συνόρων ήταν λίαν ανησυχητικές. Ανέφεραν ως μέγιστη παραχώρηση, «μάλλον υπέρμετρη 

και αποκλειστέα», τη γραμμή από τον κόλπο του Βόλου ως τις εκβολές του Αχελώου. Οι θετικές εξελίξεις 

στο ζήτημα της Πελοποννήσου, ενθάρρυναν τον Καποδίστρια να προβάλει στις 11 Σεπτεμβρίου με εμπι-

στευτικό υπόμνημα προς τους πρέσβεις τολμηρότερες διεκδικήσεις. Στο υπόμνημα αυτό ορίζονταν ως «τα 

μάλιστα συνεσταλμένα όρια της Ελλάδος τα από του κόλπου του Βόλου αρχόμενα και αφίνοντα μεν εις τους 

Τούρκους την Θεσσαλίαν και πολύ της Ηπείρου μέρος, διά δε των ισχυροτάτων ορεινών όγκων φθάνοντας εις 

Σαγιάδαις». Πιο κάτω διευκρινίζονταν ότι φυσικά όρια για να εξασφαλιστεί η άμυνα και η ανάπτυξη του 

νέου κράτους θα ήταν η ευθεία γραμμή που αρχίζει από τις υπώρειες του Ολύμπου στον Θερμαϊκό και φτά-

νει μέσω Χασίων- Μετσόβου- Χορμόβου- Σαμαρίνας- Γαρδικίου στο Παλέρμο της Χιμάρας. Νότιο όριο 

ορίζονταν η Κρήτη. 
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Ο Καποδίστριας επικαλούμενος απόρρητο άρθρο της συνθήκης του 1827 για αναπροσαρμογή των όρων αν 

η Τουρκία δεν αποδεχόταν τη μεσολάβηση, ζητεί διεύρυνση των συνόρων ώστε να είναι ικανό το νέο κρά-

τος να αντιμετωπίσει την τουρκική εχθρότητα και να διασφαλιστεί η ειρήνη. Ο Κυβερνήτης χωρίς να απορ-

ρίπτει ρητά την αυτονομία και την επικυριαρχία του σουλτάνου κάνει λόγο στο ίδιο υπόμνημα «περί όντως 

ανεξαρτησίας». Η μάχη του φάνηκε να δικαιώνεται όταν οι τρεις πρέσβεις παρά τις οδηγίες των κυβερνή-

σεών τους, θα υιοθετήσουν τη γραμμή κόλπου Βόλου- κόλπου Άρτας που απέδιδε έτσι στην Ελλάδα ολό-

κληρη τη Στερεά, η οποία βρισκόταν ακόμη υπό τουρκική κατοχή. Πρότειναν επίσης απόδοση της Εύβοιας 

ενώ συνηγορούσαν και υπέρ της παραχώρησης Σάμου και Κρήτης. Η γνωμάτευση των πρέσβεων που θα 

υποβαλλόταν στη διάσκεψη για να ληφθεί επίσημη απόφαση, υπήρξε άλλη μια επιτυχία του Καποδίστρια 

που βρισκόταν συνεχώς στον Πόρο πιέζοντας τον παλαιό του φίλο πρέσβη Στράτφορδ Κάνιγκ, εξάδελφο 

του Τζωρτζ Κάνιγκ ο οποίος είχε συντελέσει καίρια στην αλλαγή της βρετανικής στάσης το 1825. Έμενε να 

υπερκεραστεί η αντίδραση του Άμπερντην που επέμενε σε ένα υποτελές στο σουλτάνο κρατίδιο, με όρια 

μέχρι τον Ισθμό. 

Μόλις έφθασαν στο Λονδίνο οι ειδήσεις για τη γνωμάτευση των πρέσβεων, ο Άμπερντην κάλεσε τους πρέ-

σβεις Πολινιάκ και Λίβεν και τους έπεισε να υπογράψουν νέο Πρωτόκολλο (4/16 Νοεμβρίου 1828) με το 

οποίο Πελοπόννησος, παρακείμενες νήσοι και Κυκλάδες ετίθεντο υπό προσωρινή εγγύηση των τριών Αυ-

λών «έως αποφασισθή οριστικώς η τύχη της Ελλάδος με συγκατάθεσιν της Πύλης». Αν και διευκρίνιζαν ότι 

δεν καθορίζουν τα οριστικά σύνορα της Ελλάδος, ο διαχωρισμός αυτού του χώρου και η αναφορά σε τουρ-

κική συναίνεση, προδιέγραφε σοβαρότατο κίνδυνο. Επιπρόσθετα απαγορευόταν ρητά η συμμετοχή του γαλ-

λικού σώματος σε επιχειρήσεις πέραν της Πελοποννήσου και αποφασιζόταν η αποχώρησή του. Αξίζει να 

σημειωθεί η εντονότατη αντίδραση του Άμπερντην στο θέμα της Κρήτης το οποίο χαρακτηρίζει «σπουδαιό-

τερο από το όλο ελληνικό ζήτημα» (σχετική επιστολή προς τον Ουέλλιγκτων στις 28 Οκτωβρίου 1828) και η 

απόλυτη αναφορά σε έγγραφο της 8ης Δεκεμβρίου πως «η βρετανική κυβέρνηση ουδέποτε θα επιτρέψει να 

περιέλθει η σπουδαία αύτη νήσος εις το κράτος του Καποδίστρια ή σε οιανδήποτε άλλη δύναμη». 

 

Η εξασφάλιση της Στερεάς Ελλάδας 

 

Στις 14 Δεκεμβρίου 1828 ο Καποδίστριας με νέο μυστικό υπόμνημα προς τον Τσάρο Νικόλαο κατορθώνει 

να αποσπάσει την υποστήριξή του για τη συνοριακή γραμμή Παγασητικού- Αμβρακικού αλλά και τη μετα-

στροφή προς την επιλογή της ανεξαρτησίας της Ελλάδος. Την ίδια εποχή, ντόπιοι ολιγαρχικοί κύκλοι προ-

σεγγίζουν τους πρέσβεις και να τους παρακαλούν… να μην ακούν τον «ρωσόφρονα» Κυβερνήτη αλλά να 

αποφασίσουν να κλείσουν τάχιστα το ζήτημα των συνόρων έστω και με τη στενότερη εκδοχή [Σπηλιάδης, τ. 

Η ,́ σ. 174]. Την κρίσιμη εκείνη στιγμή η εκστρατεία υπό τον Αυγουστίνο Καποδίστρια (την άνοιξη του 
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1829) που επιτυγχάνει να απελευθερωθεί ολόκληρη η Δυτική Στερεά, θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα. 

Υπογράφεται το νέο Πρωτόκολλο του Λονδίνου (10/22 Μαρτίου 1829) που θέτει τα σύνορα στη γραμμή 

Παγασητικού- Αμβρακικού, όριο που δεχόταν πλέον και το Λονδίνο, παρά την αρχική αντίδραση με επιχει-

ρήματα όπως ότι «ούτε οι Τούρκοι θα δέχονταν αυτά τα σύνορα ούτε οι Έλληνες ήταν σε θέση να τα κατακτή-

σουν». Το αρνητικό ήταν ότι το Πρωτόκολλο αυτό επέμενε σε επικυριαρχία του σουλτάνου στο νέο κράτος 

(που θα ήταν κληρονομική ηγεμονία) και σε καταβολή φόρου υποτέλειας ενώ αξίωνε επίσης και την ανά-

κληση των ελληνικών δυνάμεων από τη Στερεά. 

Καθώς οι Τούρκοι δεν δέχονταν ούτε καν την υποτελή αυτονομία της Πελοποννήσου, η διπλωματική ευφυία 

του Καποδίστρια για άλλη μια φορά διέβλεψε πως η καθυστέρηση, ενώ συγχρόνως θα συνεχίζονταν οι 

στρατιωτικές επιτυχίες τόσο της Επανάστασης όσο και των Ρώσων στο μέτωπο της Θράκης, θα βελτίωνε έτι 

περαιτέρω την κατάσταση για την Ελλάδα. Έτσι όταν ο πρέσβης Ντώκινς επιδίδει το Πρωτόκολλο και αξιώ-

νει άμεση ανάκληση των ελληνικών δυνάμεων από τη Στερεά, ο Κυβερνήτης αρνείται περίτεχνα να συμ-

μορφωθεί. Αιτιολογώντας την κωλυσιεργία με την απάντηση της 11ης Μαΐου 1829 υποστηρίζει πως η ελλη-

νική άρνηση απορρέει από το πνεύμα της συνθήκης της 6ης Ιουλίου 1827 αφού η ανακωχή που τηρούν οι 

τουρκικές δυνάμεις δεν είναι η προβλεπόμενη από τη συνθήκη αλλά «αμυντική στάσις κατ’ αρέσκειαν μετα-

θέσιμος» ενώ προβάλλει τις δεσμεύσεις των εθνικών συνελεύσεων υπό τις οποίες τελεί και οι οποίες τον ε-

μποδίζουν «να μετακομίση εντός της Πελοποννήσου και των παρακειμένων νήσων τα δυστυχή πλήθη των ε-

κείθεν του Ισθμού επαρχιών». 

Ακολουθεί νέο υπόμνημα Καποδίστρια, στις 24 Μαΐου, με το οποίο αποκρούει την τουρκική συμμετοχή 

στην εκλογή ανωτάτου άρχοντος και την αποζημίωση των γαιοκτησιών υπενθυμίζοντας προσφυώς την υπο-

θήκη που βαραίνει τις γαίες αυτές για να συναφθούν τα δύο αγγλικά δάνεια. Προς τούτοις χαρακτηρίζει ε-

νόπλους πληθυσμούς εντοπίων και όχι ελληνικά στρατεύματα τις δυνάμεις που ήλεγχαν τη Στερεά, οπότε 

δεν είχε τη νομική δυνατότητα να επιβάλει σε αυτά την αποχώρηση. Ο Κυβερνήτης φροντίζει συγχρόνως να 

κατοχυρωθεί με απόφαση της Δ΄ Εθνικής Συνελεύσεως του Άργους που εγκρίνει τους χειρισμούς του και 

θέτει ως όρο οποιασδήποτε συμφωνίας την επικύρωσή της από αυτήν. Η νίκη του Υψηλάντη στην Πέτρα 

(12 Σεπτεμβρίου 1829) κι η Συνθήκη της Αδριανουπόλεως (που είχε καταληφθεί από ρωσικά στρατεύματα), 

θα επισφράγιζαν το θρίαμβο της Επανάστασης. Η Τουρκία αναγκαζόταν να αποδεχθεί τόσο τη συνθήκη του 

1827 όσο και το Πρωτόκολλο του 1829 για τα όρια κόλπου Βόλου- κόλπου Άρτας. 

Η αυτονομία γίνεται ανεξαρτησία 

Είκοσι μήνες μετά την άφιξη του Ι. Καποδίστρια, ένας αγώνας που όταν ήρθε ξεψυχούσε, τώρα έφτανε σε 

νικηφόρο τέρμα. Συγχρόνως, το αυξημένο γόητρο της Ρωσίας στους Έλληνες αλλά και η τόσο εύκολη κα-

τάρρευση της τουρκικής άμυνας, γεννούσε στο Λονδίνο ανησυχίες. Ένα ισχυρό νεοελληνικό κράτος θα 

μπορούσε κάποτε να διαδεχθεί την οθωμανική αυτοκρατορία; Το ερώτημα αυτό απασχολεί τον Άμπερντην 

που αιφνιδίως τον Νοέμβριο του 1829 θα ταχθεί υπέρ της πλήρους ανεξαρτησίας της Ελλάδος. Έτσι στις 3 

161 
 



ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΝΤΕ ΜΙΡΑΝΤΑ 

- η Ελληνική Σκέψη στην Αυτοθέσμιση των Κοινωνιών, τον Διαφωτισμό και την Γνώση 
ΑΞΟΝΑΣ Ι: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ 
www.academy.edu.gr 

Φεβρουαρίου 1830 η διάσκεψη του Λονδίνου θα διακηρύξει την πολιτική ανεξαρτησία της Ελλάδος περιο-

ρίζοντας όμως τα σύνορα μεταξύ των εκβολών του Σπερχειού στο Μαλιακό και των εκβολών του Αχελώου, 

εν είδει ανταλλάγματος προς την Τουρκία. Η Ελλάδα ήταν πλέον ανεξάρτητο κράτος αλλά νότα των Δυνά-

μεων αξίωνε με τρόπο ιταμό την εκκένωση όσων επαρχιών δεν συμπεριελήφθησαν σε αυτό. 

Ήταν η κρισιμότερη καμπή. Η Ελλάδα έπρεπε αφ’ ενός να αποδεχθεί το Πρωτόκολλο για να κερδίσει ορι-

στικά την ανεξαρτησία της αλλά και να μην εφαρμόσει τους εδαφικούς όρους, αποφεύγοντας συγχρόνως τη 

ρήξη με τις Δυνάμεις χωρίς την οικονομική βοήθεια των οποίων το νέο κράτος δεν θα μπορούσε να οργανω-

θεί. Οι χειρισμοί που απαιτούνταν ήταν πραγματικά λεπτότατοι. Την ιστορική εκείνη στιγμή, η εσωτερική 

ηρεμία που είχε επικρατήσει από τις αρχές του 1828 κι είχε αποδειχθεί πολύτιμη για τις εθνικές επιτυχίες, 

αρχίζει να κλονίζεται. Ιδιοτελείς ή με πρόωρες ιδεολογικές αγκυλώσεις δυνάμεις που πλήττονται από την 

ίδρυση ισχυρής κεντρικής κυβέρνησης και τη δημιουργία σύγχρονου εθνικού κράτος, επιδίδονται στην υπο-

νόμευση, τις ραδιουργίες και τις διαβολές, μη διστάζοντας να συνεργάζονται με το εξωτερικό, κυρίως με την 

αγγλική πολιτική που ενθαρρύνει ασμένως κάθε διαπραγματευτική αποδυνάμωση του Καποδίστρια και της 

Ελλάδος ώστε να καταδειχθεί ότι οι Έλληνες είναι ανώριμοι για το εκτεταμένο κράτος που απαιτούν. 

Ο Καποδίστριας δεν πτοείται. Οργανώνει τη διπλωματική άμυνα με τη μέθοδο της διγλωσσίας (Κυβερνήτης 

και Γερουσία). Στην απάντησή του προς τη διακοίνωση των Δυνάμεων, με απαράμιλλη διπλωματική τέχνη, 

εξαίρει την αναγνώριση της ανεξαρτησίας αλλά περιγράφει και τη δυσκολία για «τελεία και άμεσον προσχώ-

ρησιν εις τα δεδογμένα» ενώ στο ζήτημα της μοναρχίας διεκδικεί τα συνταγματικά δικαιώματα του λαού ό-

πως είχαν θεσπιστεί από τις εθνικές συνελεύσεις. Στο ζήτημα της εκκένωσης των επαρχιών που δεν κατακυ-

ρώνονταν στην Ελλάδα δηλώνει ότι είναι έτοιμος να την εφαρμόσει, όταν αποσυρθούν και οι Τούρκοι από 

την Αττική και την Εύβοια, έλθει οροθετική επιτροπή και παρασχεθούν στην ελληνική κυβέρνηση μέσα για 

να αντιμετωπίσει το προσφυγικό ζήτημα που θα δημιουργηθεί. Με την αναβολή αυτή άνοιγε το δρόμο για τη 

ματαίωση της εκκένωσης. 

Οι πιέσεις θα ενταθούν στην Ελλάδα μετά την Ιουλιανή επανάσταση στη Γαλλία, την πτώση του Καρόλου Ι΄ 

και την άνοδο του Λουδοβίκου Φιλίππου που θα επιφέρει στροφή της Γαλλίας από τη συνεργασία με τη Ρω-

σία σε στενότερη συνεργασία με την Αγγλία. Συγχρόνως ο νέος υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Πάλ-

μερστον αλλάζει στρατηγική. Δέχεται μεν να παραχωρηθεί στην Ελλάδα ολόκληρη η Στερεά αλλά παράλ-

ληλα προκρίνει την ανατροπή του Καποδίστρια. Το νέο κράτος πρέπει να είναι απολύτως ελεγχόμενο. Μπο-

ρεί η αναβλητική πολιτική του Καποδίστρια για την εκκένωση των δύο επαρχιών να δικαιώθηκε από την 

εξέλιξη των γεγονότων και να διέσωσε αυτές τις επαρχίες που προσκυρώθηκαν στο ελληνικό κράτος (ο Κυ-

βερνήτης ήταν αυτός που προκάλεσε τη σκόπιμη καθυστέρηση Γαλλίας και Ρωσίας να στείλουν εκπροσώ-

πους για χάραξη της συνοριακής γραμμής, παρουσία που είχε θέσει ως προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί 

η εκκένωση), για τον ίδιο όμως ήταν η αρχή του φυσικού του τέλους 
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Οι συνέπειες 

 

Τον Ιούλιο του 1831 η διάσκεψη των Δυνάμεων για το ελληνικό ζήτημα στο Λονδίνο, αποφάσιζε την απο-

στολή σχεδίου οδηγιών προς τους πρέσβεις των στην Πύλη. Σε αυτό θα ετίθετο επίσημα το ζήτημα της βελ-

τίωσης των βόρειων ελληνικών συνόρων. Δυο μήνες αργότερα υπεγράφετο στο Λονδίνο το Πρωτόκολλο της 

14ης Σεπτεμβρίου 1831, το οποίο αναγνώριζε ρητά ότι η οριζόμενη στο Πρωτόκολλο της 3ης Φεβρουαρίου 

1830 συνοριακή γραμμή της Ελλάδος «παρουσίαζε πολύ σοβαρά ελαττώματα στο δυτικό τομέα της και δεν 

παρείχε τα μέσα προς εμπέδωσιν της αμοιβαίας ασφάλειας μεταξύ Ελλάδος και Οθωμανικής αυτοκρατορίας». 

Οι πρέσβεις στην Πύλη εντέλλονταν να πιέσουν αυτήν για αποδοχή της συνοριακής γραμμής Βόλου- Άρτης, 

που είχε οριστεί με το πρότερο Πρωτόκολλο της 10ης Μαρτίου 1829 και την οποία η Πύλη είχε δεχθεί με τη 

συνθήκη της Αδριανουπόλεως. Ήταν προφανές για κάθε αναγνώστη του Πρωτοκόλλου ότι τα επιχειρήματα 

τα οποία περιλαμβάνονταν σε αυτές τις οδηγίες αντλούνταν σαφέστατα από αυτά του Καποδίστρια, όπως 

είχαν εκφραστεί με τα υπομνήματά του. 

Την ίδια εποχή, η σκανδαλώδης εύνοια των στασιαστών της Ύδρας και της Μάνης από τους αντιπρέσβεις 

της Αγγλίας και της Γαλλίας, καθώς και από τους ναυάρχους, πείθει και τον πλέον δύσπιστο για την υπονό-

μευση του Κυβερνήτη που θα πλήρωνε με την ίδια του τη ζωή τον διπλωματικό του θρίαμβο. Δεκατρείς μέ-

ρες μετά το Πρωτόκολλο της 14ης Σεπτεμβρίου 1831 ελληνικά χέρια έκοβαν το νήμα της ζωής του. Ο θάνα-

τός του στέρησε το Έθνος από το μοναδικό στήριγμα ασφάλειας και προοπτικής, είχε δε μακροπρόθεσμα 

τραγικές συνέπειες. Το πρόωρο τέλος του Κυβερνήτη υπήρξε μια από τις πρωτογενείς αιτίες που το αίτημα 

εθνικής ολοκλήρωσης και πολιτικού εκσυγχρονισμού, παρέμεινε μέχρι τις ημέρες μας τραγικά αδικαίωτο. 
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Μία ιστορική περίοδος αποκτά διαστάσεις ευρύτερης σημασίας όταν τα πρόσωπα, οι ιδέες και τα γεγονότα 

που την χαρακτηρίζουν, λειτουργούν σε προοπτική παγκόσμια, οικουμενική. Όταν διαφορετικοί άνθρωποι, 

οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, βρίσκουν universalia στο στοχασμό και στη δράση τους και 

εκ των υστέρων μπορεί ο μελετητής να διακριβώσει όχι μόνο την επίδραση που η σημαντική ιστορική περί-

οδος έχει ασκήσει επάνω τους, αλλά και να διαπιστώσει πόσο οι ίδιοι επηρέασαν τον κόσμο που έζησαν, είτε 

στο ιδεολογικό είτε στο πραξιακό επίπεδο. 

Ένα ενδιαφέρον τέτοιο παράδειγμα είναι δύο πρόσωπα, τα οποία ουδέποτε συναντήθηκαν, ουδέποτε επικοι-

νώνησαν, ουδέποτε συλλειτούργησαν[1]. Και όμως, τόσο η σκέψη τους, όσο και η δράση τους δείχνουν ότι, 

ξεκινώντας από διαφορετικές παραμέτρους και προοπτικές, συναντήθηκαν στο κοινό εκείνο πνευματικό ση-

μείο, το οποίο εκφράζει αξίες σε πανανθρώπινη προοπτική. Μιλούμε για τον Βενεζουελανό στρατηγό 

Φρανσίσκο Ντε Μιράντα και τον πρώτο Κυβερνήτη του ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους, τον Κερκυραίο 

Ιωάννη Καποδίστρια. Υπάρχουν κοινοί πνευματικοί τόποι στη σκέψη τους και στον προσανατολισμό τους, 

που δεν οφείλονταν μόνο σε κοινά χαρακτηρολογικά σημεία, αλλά, στις επιδράσεις που δέχτηκαν από την 

περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής του Διαφωτισμού. Υπάρχουν κοινές πνευματικές ρίζες, οι οποίες με-

τουσιώθηκαν σε πολιτική και κοινωνική δράση, ενταγμένη στα πλαίσια του αγώνα για αυτοθέσμιση των 

κοινωνιών, αλλά και της δίψας για ελευθερία η οποία προσέλαβε τεράστιες διαστάσεις στα χρόνια του Δια-

φωτισμού, οδηγώντας στην ίδρυση, μέσα από αίμα και θυσίες, ανεξάρτητων κρατών, τα οποία στηρίχθηκαν 

στο κατεξοχήν εθνικό στοιχείο, αλλά και άφησαν να διαφανεί η επιθυμία για συσσωμάτωση οραματισμών 

κοινωνικής ποιότητας και προόδου, σε μία ατμόσφαιρα συνεχών παρεμβάσεων των Μεγάλων Δυνάμεων 

εκείνης της εποχής, που δυσκόλευε ιδιαίτερα την όποια επιθυμία για πλήρη ελευθερία και αυτοδιάθεση. 

Και οι δύο ήταν κάτοχοι ευρύτερης παιδείας. Ο Μιράντα σπούδασε στο Βασιλικό Πανεπιστήμιο του Καρά-

κας Λατινικά και Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Γλώσσες (μιλούσε τέσσερις: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά 

και Ισπανικά), ενώ συνέχισε τις σπουδές του στη Μαδρίτη, όπου εντρύφησε στην πολιτική και φιλοσοφική 

σκέψη του Διαφωτισμού, ερχόμενος σε επαφή και με τις άλλες επιστήμες, οι οποίες εκφράστηκαν μέσα από 

το πνεύμα του Αιώνα των Φώτων (Γεωγραφία, Ιστορία, Λογοτεχνία, Μουσική)[2]. Η Βιβλιοθήκη του περιεί-

χε μια από τις πιο μεγάλες συλλογές βιβλίων της εποχής του[3]. Ο Καποδίστριας, αφού ολοκλήρωσε τις ε-

γκύκλιες σπουδές του στην Κέρκυρα, έφυγε για την Ιταλία, όπου σπούδασε την Ιατρική Επιστήμη στη Πά-
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δοβα, την οποία και εξάσκησε, επιστρέφοντας στην πατρίδα του, πριν απορροφηθεί από την πολιτική[4]. Πα-

ρέμεινε όμως ένας δια βίου μορφωνόμενος άνθρωπος, όπως χαρακτηριστικά διαβάζουμε και στις επιστολές 

που έστελνε τακτικά προς τον πατέρα του[5]. Υπήρξε και αυτός γλωσσομαθής (πλην της μητρικής του γλώσ-

σας, μιλούσε Γαλλικά, Ιταλικά, Ρωσικά, Γερμανικά)[6]. Παράλληλα, είχε τη δυνατότητα, μέσα από την συ-

ναναστροφή με πλήθος λογίων και καλλιεργημένων ανθρώπων, να εντρυφήσει στις ιδέες του Διαφωτισμού, 

στον τρόπο που αυτές μπορούσαν να διαμορφώσουν τη ζωή του κόσμου και των ανθρώπων, αλλά και να 

εφαρμοσθούν σε πολιτικό επίπεδο, κάτι που για τον Καποδίστρια περνούσε μέσα από την παιδεία των αν-

θρώπων[7]. 

Ο Μιράντα, πριν κατασταλάξει στο σχέδιο του για την απελευθέρωση από την αποικιοκρατία των Ισπανών 

της πατρίδας του και της Λατινικής Αμερικής ευρύτερα, ταξίδεψε πολύ. Ως περιηγητής μάλιστα, επισκέφ-

θηκε πλήθος χωρών της Ευρώπης[8], ενώ είχε την ευκαιρία να πολεμήσει στο Μαρόκο της Αφρικής, στις 

ΗΠΑ, κατά τον αγώνα της Ανεξαρτησίας, αλλά και να πάρει μέρος στη Γαλλική Επανάσταση, με κίνδυνο 

της ζωής του, ιδίως κατά την περίοδο της Τρομοκρατίας[9]. Στα ημερολόγιά του καταγράφονται οι εντυπώ-

σεις του από τις επισκέψεις αυτές και καταδεικνύονται οι επιδράσεις που δέχθηκε από τον Διαφωτισμό[10]. 

Σε ό,τι αφορά στη σχέση του με την Ελλάδα ο Μιράντα καταγράφει στο ημερολόγιό του[11] πλήθος εικόνων 

και εντυπώσεων, που καταδεικνύουν τόσο τις πνευματικές ρίζες της σκέψης του, όσο και το γόνιμο διάλογο 

με τις συνιστώσες έννοιες του Διαφωτισμού. Ο Μιράντα καταγράφει σε πρώτο πρόσωπο τις όποιες εντυπώ-

σεις του σχετικά με την Ελλάδα και τους τόπους της, καθιστώντας σαφές πως ό,τι γράφει δεν έχει να κάνει 

μόνο με τα διαβάσματά του, αλλά αποτελεί προσωπική μαρτυρία και καρπό αυτοψίας[12], θυμίζοντας έτσι 

τον τρόπο με τον οποίο οι γεωγράφοι του Διαφωτισμού καταγράφουν τα στοιχεία της Γεωγραφίας, επιστήμη 

που διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στην διαμόρφωση της παιδείας και στον τρόπο που οι άνθρωποι έβλεπαν 

πλέον τον κόσμο[13]. Ο Μιράντα λειτουργεί στα πλαίσια του Διαφωτισμού ως κοσμοπολίτης. Επισκέπτεται 

τόπους, καταγράφει συνήθειες και έθιμα[14], χαρακτηριστικά ζωής, βλέπει το περιβάλλον, τον κόσμο, τους 

ανθρώπους, συγκρίνει τα όσα έχει μπροστά του με τις γνώσεις του[15] και το παρελθόν και δίνει την δική του 

οπτική έναντι του κόσμου. 

Έχει μελετήσει τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και δε διστάζει να προσαρμόσει το πρόγραμμα του ταξι-

διού του στην Ελλάδα, ώστε να μπορέσει να επισκεφθεί τόπους που είναι συνδεδεμένοι με πρόσωπα και γε-

γονότα που φέρνουν στην μνήμη του την ελευθερία και τους αγώνες γι’ αυτήν. Θα επισκεφθεί την Σαλαμί-

να, όπου θα πάρει μια ιδέα για το «πώς ήταν παραταγμένοι ο ελληνικός και ο περσικό στόλος, όταν ο Θεμι-

στοκλής τον κατανίκησε», όπως επίσης «και για τον περιορισμένο χώρο που καταλάμβαναν και το μικρό 

μέγεθος των πλοίων που συγκροτούσαν το αρχαίο ναυτικό»[16]. Θα μνημονεύσει τα έργα του Θεμιστοκλή, 

τις βάσεις των λιονταριών «που είχαν στο στόμα τους την αλυσίδα που έκλεινε το λιμάνι» και δε θα διστάσει 

να κατακρίνει τους Βενετούς που τα άρπαξαν, ενώ εκείνα «διαμόρφωναν δίχως άλλο το πιο ευγενές σκηνι-

κό, σε αντίθεση με την εικόνα που δίνουν τώρα στο Ναυπηγείο της Βενετίας, έτσι όπως είναι τοποθετημένοι 
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δίχως βάση και δίχως λογική»[17]. Θα περάσει από τους «ερειπωμένους τάφους του Σοφοκλή και του Κίμω-

να»[18] και, καθώς θα φτάσει στην Αθήνα, θα επισκεφθεί τις αρχαιότητες, που θα του θυμίσουν το παρελθόν 

του πολιτισμού, της φιλοσοφίας, του αρχιτεκτονικού μεγαλείου, αλλά, κυρίως, θα τον φέρουν μπροστά 

στους τόπους όπου δόθηκαν αγώνες για την ελευθερία. 

Δε θα διστάσει να καταγράψει με ειρωνεία την προχειρότητα με την οποία οι Ενετοί επεχείρησαν να μετα-

φέρουν τα αετώματα του ναού της Αθηνάς[19] και να σημειώσει την καταστροφή που ο ναός υπέστη στα 

χρόνια της ενετικής πολιορκίας[20]. Συγκρίνει τις ελικοειδείς γραμμές των ιονικών κιονοκράνων με τις αντί-

στοιχες που «που βλέπει κανείς στο θέατρο του Μάρκελλου και στην Αρρενωπή Τύχη (Fortuna Viri) στη 

Ρώμη» και τα θεωρεί «πρότυπα»[21]. 

Δε θα διστάσει όμως να καταγράψει την ορθολογιστική ερμηνεία, στοιχείο και αυτό του τρόπου σκέψης του 

Διαφωτισμού, σε ό,τι αφορά ένα παράξενο γεγονός, «ένα φως που λέγεται πως καίει συνέχεια στο κέντρο 

του τείχους». Ο Μιράντα δεν είναι δεισιδαίμων. Λέει χαρακτηριστικά: «Όμως δεν είναι τίποτε άλλο από μια 

μεγάλη χαραμάδα μέσω της οποίας, με την αντανάκλαση του μαρμάρου, περνούν φωτεινές ακτίνες που κα-

τευθύνονται προς το κτίριο»[22]. 

Ο Μιράντα θα καταγράψει σα να ήταν αρχαιολόγος τις επιγραφές που βρίσκονται στα μνημεία του Φιλο-

πάππου, του Θρασύλλου και στην πύλη του Αδριανού, χωρίς να φοβηθεί να αναφερθεί και στη βαρβαρότητα 

των Τούρκων: «Τι ωραίο μάρμαρο! Και πώς το μεταχειρίζονται καθημερινά οι Τούρκοι! Βρήκαμε διάφορα 

κομμάτια των βάθρων τους που τα είχαν σπάσει πολύ πρόσφατα»[23]. 

Όμως ο Μιράντα δε θα θεωρήσει ότι ο σκοπός του ταξιδιού του εκπληρώθηκε, εάν δεν επισκεφθεί τον Μα-

ραθώνα. Θα ταξιδέψει οκτώ ώρες από την Αθήνα για να φθάσει εκεί όπου οι Έλληνες νίκησαν τους Πέρσες, 

οι οποίοι ήθελαν να τους υποδουλώσουν. Θα ψηλαφήσει τον τόπο και θα καταγράψει εικόνες από τη στρα-

τηγική της μάχης[24] και το μνημείο που ανεγέρθηκε για τη νίκη του Μιλτιάδη[25], ενώ θα θυμηθεί τις περι-

γραφές του Πλουτάρχου, του Πολύβιου και του Παυσανία. Μάλιστα, δε θα φοβηθεί, παρά το δύσκολο του 

εγχειρήματος, να ανεβεί και στη σπηλιά, που περιγράφει ο τελευταίος, όπου «ο λαός λέει ότι είναι η κατοι-

κία των ψυχών των Ελλήνων που σκοτώθηκαν στον Μαραθώνα»[26]. Ο Μιράντα δε λειτουργεί ενθυμούμενος 

παθητικά το τι έχει γραφτεί. Επιβεβαιώνει με τη δική του μαρτυρία τα όσα έχει διαβάσει και εγχρονίζει στο 

τότε την περιγραφή του παρελθόντος, δείχνοντας ότι η μελέτη του παρελθόντος λειτουργεί κριτικά και όχι 

τυφλωτικά[27]. 

Ο Μιράντα, καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ελλάδα, θα βλέπει και το παρόν με ρεαλισμό. Κατα-

γράφει σκηνές που μαρτυρούν την τυραννία που υφίστανται οι Έλληνες, την συμπεριφορά των Τούρκων[28], 

κρίσεις για τους Βενετούς[29] και τους Εβραίους[30], όπως επίσης και για την στάση ζωής των Ελλήνων. 

Στους τελευταίους τον εντυπωσιάζει ιδιαίτερα η αγάπη και η έφεσή τους για τη μουσική[31], η οποία αποκα-
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λύπτει «ένα μεγάλο βάθος αρμονίας και ευγένειας, ιδιαίτερα στα αθηναϊκά τραγούδια, γιατί ο κάθε τόπος 

έχει τα δικά του»[32]. 

Δε θα μείνει όμως μόνο στη σχέση των Τούρκων με τους Έλληνες. Θα καταγράψει, στη συνέχεια του ταξι-

διού του προς την Κωνσταντινούπολη, και τον τρόπο με τον οποίο οι Τούρκοι βλέπουν τους Δυτικούς, αφή-

νοντας να εννοηθεί ότι ο πολιτισμός, η ιστορία και οι αξίες είναι αυτές που ξεχωρίζουν την τυραννία, με την 

βαρβαρότητα και την αλαζονεία που την συνοδεύουν, από την πρόοδο και τη δυνατότητα της εν ελευθερία 

συνύπαρξης των ανθρώπων και των λαών[33]. Παρά το γεγονός, πάντως, ότι στις περιγραφές του τονίζει τα 

θετικά του ελληνικού πνεύματος και ήθους[34], δε φαίνεται να λειτουργεί μεροληπτικά. Όπου βλέπει Τούρ-

κους, οι οποίοι συμπεριφέρονται ανθρώπινα και πολιτισμένα, καταγράφει την παρουσία τους[35], δείχνοντας 

με αυτό τον τρόπο ότι ο ανθρώπινος χαρακτήρας μπορεί να παραμερίσει τυραννικές συμπεριφορές, οι οποίες 

προέρχονται από την αίσθηση ανωτερότητας που δίνει η κυριαρχία σε κοινωνικό επίπεδο. 

Τέλος, αξίζει να επισημάνουμε ότι στη σκέψη του Μιράντα, καθώς περιοδεύει στον ελλαδικό χώρο, δε δια-

φαίνεται ιδιαίτερος θρησκευτικός προβληματισμός. Καταγράφει, όμως, και φαίνεται ότι είναι γνώστης, 

στοιχεία της λατρευτικής ζωής της Ορθόδοξης Εκκλησίας[36], του ηθικού χαρακτήρα της ζωής της[37], όπως 

επίσης και όψεις της λαϊκής ευσέβειας των χριστιανών[38], ακολουθώντας την οπτική του Διαφωτισμού ως 

προς τη θρησκεία, ότι αυτή δεν απορρίπτεται εφόσον συμβάλει θετικά στην θεώρηση της ζωής ηθικά, αλλά 

και καταγράφεται ως στοιχείο της παράδοσης των ανθρώπων και των λαών, που τους διαφοροποιεί ταυτοτι-

κά. 

Μέσα από τις εμπειρίες αυτές διαπιστώνουμε τις πνευματικές ρίζες της σκέψης του Μιράντα. Έγνοια για την 

ελευθερία και την αντίσταση εναντίον της τυραννίας, εγκιβωτισμός των βασικών συνιστωσών του Διαφωτι-

σμού[39] (Λογική, Επιστήμες, Γεωγραφία, Ιστορία, υπέρβαση της δεισιδαιμονίας, χωρίς απόρριψη της θρη-

σκείας), επιστροφή στο παρελθόν και την αρχαιογνωσία (με ενδιαφέρον για την πολιτική και στρατιωτική 

κατάσταση των αρχαίων) ως βάση του προβληματισμού για το τότε, περιηγητική διάθεση, με σπουδή των 

ανθρωπίνων προσώπων και απόφαση για ταλαιπωρία και κόπο προς εκπλήρωση του σκοπού, όλα αυτά απο-

κρυσταλλώνονται στο ταξίδι του στην Ελλάδα και διαμορφώνουν συνειδησιακά την μετέπειτα πορεία 

του[40]. 

Αυτή η πορεία του Μιράντα έδειξε και κάτι ακόμη. Υπήρξε υποστηρικτής της αυτοδιάθεσης και της ανεξαρ-

τησίας των λαών της Λατινικής Αμερικής και της πατρίδας του της Βενεζουέλας, με την προοπτική, ύστερα 

από την αποτίναξη της Ισπανικής αποικιοκρατίας, να συνυπάρξουν όλοι οι λαοί σε μια αυτοκρατορία που θα 

ξεκινούσε από τον Μισισιπή και θα κατέληγε στο ακρωτήριο Χορν[41], όμως αυτό έβλεπε ότι δεν θα μπο-

ρούσε να επιτευχθεί χωρίς κάποιο πρόσωπο να αναλάβει την πρωτοβουλία να εμπνεύσει, να ξεσηκώσει και 

να διοικήσει τον αγώνα. Ενώ ξεκίνησε με την προοπτική της δημοκρατίας, εν τούτοις κατέληξε πολιτικά να 

υποστηρίζει έναν τύπο πεφωτισμένης δεσποτείας, κάτι που διεφάνη αμέσως μετά την de facto ανακήρυξη 

της ανεξαρτησίας της Βενεζουέλας[42]. Δεν ήταν ρεαλιστικό για ένα λαό που μόλις είχε απελευθερωθεί, να 
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μπορέσει να λειτουργήσει πλήρως δημοκρατικά. Χρειάζονταν θεσμοί και οργάνωση και εδώ ήταν απαραίτη-

τη μία μορφή πεφωτισμένης δεσποτείας, επαναστατικής ολιγαρχίας, η οποία, με σεβασμό στα ατομικά δι-

καιώματα και τον φιλελευθερισμό, θα προετοίμαζε το λαό για να πορευθεί μέσα σε δημοκρατικό καθεστώς. 

Ο Μιράντα οδηγήθηκε σ’ αυτή τη λογική βλέποντας την προβληματική εξέλιξη της Γαλλικής Επανάστα-

σης[43], αλλά και τις αντιδράσεις από οπαδούς του βασιλιά της Ισπανίας στη Βενεζουέλα[44], όπως επίσης και 

από την αμάθεια και απαιδευσία των ανθρώπων που λειτουργούσαν δεισιδαιμονικά[45]. Παράλληλα, όντας 

ρεαλιστής, δε θα διστάσει να αξιοποιήσει τις σχέσεις που είχε αναπτύξει με την Αγγλία[46] και να εξασφαλί-

σει τη συμπαράστασή της, διαβλέποντας την εχθρότητα που υπήρχε ως προς την Ισπανία[47], αλλά και τα 

ευρύτερα εμπορικά συμφέροντα της πρώτης, που άνοιγαν το δρόμο για την υποστήριξη, σε μία περίοδο ανα-

ταραχής στην Ευρώπη, της επιθυμίας για ανεξαρτησία των υπόδουλων λαών. Ο χρόνος όμως τελικά δεν του 

επέτρεψε να ολοκληρώσει το σχεδιασμό του και πλήρωσε με την ίδια του τη ζωή τα οράματά του[48]. 

Την ίδια στάση ζωής, με περισσότερη επιφυλακτικότητα όσον αφορά στο ξεκίνημα της Επανάστασης, την 

οποία θεωρούσε ότι έπρεπε να γίνει αφού ο λαός μπορέσει να ετοιμαστεί δια της παιδείας[49], είχε στη σκέψη 

του ο Καποδίστριας. Βεβαίως, όταν η Επανάσταση ξέσπασε, δε δίστασε να αφήσει κατά μέρος τις επιφυλά-

ξεις του και να βοηθήσει όσο μπορούσε, αρχικά διπλωματικά[50] και στη συνέχεια, όταν αποχώρησε από Υ-

πουργός Εξωτερικών, με τις επαφές του με τους φιλέλληνες[51], με την οικονομική ενίσχυση που πέτυχε μέ-

σω φίλων του για τον Αγώνα[52], με την περίθαλψη ορφανών παιδιών των Αγωνιστών[53], και, τέλος, ανα-

λαμβάνοντας τις τύχες του Αγώνα και την δημιουργία κράτους με τον ίδιο επικεφαλής[54]. Και ο ίδιος δε δί-

στασε να συνεργαστεί με τις Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής, γνωρίζοντας καλά πως καμία τύχη δεν θα είχε ο 

Αγώνας των Ελλήνων για αυτοδιάθεση και ανεξαρτησία χωρίς την συνδρομή τους[55]. Ωστόσο, όλες αυτές οι 

προσπάθειες θα έχουν για τον ίδιο τέλος ανάλογο με του Μιράντα: θα θυσιάσει τη ζωή του για την πατρίδα 

του πέφτοντας από φονικά χέρια αντιπολιτευόμενων και παρασυρμένων από τις ξένες Δυνάμεις και την πο-

λιτική τους στην Ελλάδα[56]. 

Οι πνευματικές ρίζες στη σκέψη και στη δράση του Καποδίστρια έχουν να κάνουν σε γενικές γραμμές με 

τον τρόπο που προσέλαβε τον Διαφωτισμό, τόσο στα Επτάνησα όσο και στη Ρωσία, όπου κυρίως έδρασε 

πολιτικά. Ο Καποδίστριας υιοθετεί την προτεραιότητα της παιδείας[57], την ηθική και συνέχεια του Ελληνι-

σμού με βάση όμως την Εκκλησία και τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, για να έχει νόημα ο φιλελευθερι-

σμός[58], την αποδοχή της επιστημονικής προόδου[59], την ανάγκη για ρεαλισμό και λογική[60]. Ενώ όμως α-

σπάζεται το φιλελευθερισμό και τα δικαιώματα των ανθρώπων και των λαών[61], την ελευθερία και την α-

παλλαγή από κάθε τυραννία ως προτεραιότητα ζωής[62], δεν θα υιοθετήσει το κλίμα θεσμικής διάλυσης που 

έφερε η Γαλλική Επανάσταση[63]. Για τον Καποδίστρια είναι απαραίτητες οι μεταρρυθμίσεις στους θεσμούς 

και στη συμπεριφορά των ηγεσιών έναντι των λαών[64], η άρση της διαφθοράς και της εκμετάλλευσης[65], 

προκειμένου να υπάρξει ομαλότητα στη ζωή των κοινωνιών και οι πολίτες να ζήσουν δημιουργικά και ευ-

χαριστημένοι. Η στάση αυτή διαφαίνεται από τον τρόπο που χειρίστηκε ζητήματα που έχουν να κάνουν με 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το δουλεμπόριο των μαύρων της Αφρικής[66], αλλά και το θέμα της αυτο-
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διάθεσης των αποικιών της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στη Νότια Αμερική (σύγκρουση Βραζιλίας και 

Ισπανίας για τις περιοχές της σημερινής Ουρουγουάης και της Αργεντινής), όντας Υπουργός των Εξωτερι-

κών της Ρωσίας[67], αλλά και από την προσπάθειά του να αντισταθεί στις αυθαιρεσίες του Μέττερνιχ στα 

πλαίσια της Ιεράς Συμμαχίας[68].  

Ο Καποδίστριας δεν είναι οπαδός της λογικής ότι η εξουσία είναι για όλους. Είναι λάτρης των θεσμών και 

των ικανών ανθρώπων. Έχει την λογική της πεφωτισμένης δεσποτείας, όχι όμως στη βάση της τυραννίας[69]. 

Γι’ αυτό και όταν αναλάβει κυβερνήτης της Ελλάδας, επειδή διαβλέπει ρεαλιστικά τις ανάγκες και την ανω-

ριμότητα του λαού, της μέχρι τότε ηγεσίας και την σύγκρουση των συμφερόντων, τόσο των προσωπικών, 

όσο και των πολιτικών, που υποθάλπουν οι Μεγάλες Δυνάμεις της Εποχής, θα αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη 

να προχωρήσει μπροστά, με αυτοθυσία, ανιδιοτέλεια, αλλά και αίσθηση ότι γνωρίζει το πώς πρέπει να πο-

ρευθεί το νέο κράτος[70]. 

Όλα αυτά πηγάζουν, εκτός από τις επιδράσεις της Ρωσικής Αυλής στην οποία θήτευσε, και από την ορθόδο-

ξη πίστη του[71], οικοδομημένη στην Κέρκυρα στη ζωή της οικογένειάς του, στο μοναστήρι της Πλατυτέρας, 

αλλά και στην βαθύτερη πεποίθησή του ότι η Θεία Πρόνοια είναι αυτή που τελικά αποφασίζει για την πο-

ρεία του κόσμου, ενώ έργο του ανθρώπου είναι να κάνει κάθε απαραίτητη δράση, αφήνοντας όμως στο Θεό 

τα αποτελέσματά της[72]. 

Για τον Μιράντα έχει γραφτεί το εξής: «Πολέμησε όπως πολεμούσαν οι Ευρωπαίοι, σύμφωνα με τους πολε-

μικούς κανόνες που εφάρμοζαν στον πόλεμο οι Ευρωπαίοι, αλλά και για τις Ευρωπαϊκές αξίες που είχαν 

αληθινά παγκόσμιο περιεχόμενο»[73]. Ήταν πρόδρομος της ανεξαρτησίας της πατρίδας του και ας μην ευτύ-

χησε να τη δει. Ο Καποδίστριας ήταν από τους πρωτοπόρους των αληθινά ευρωπαϊκών αξιών της ελευθερί-

ας, της αλληλεγγύης και των δικαιωμάτων των λαών, άνθρωπος της δικαιοσύνης και της πίστης στο Θεό και 

ο δικός του πόλεμος, στηριγμένος στα όπλα του ρεαλισμού, της χαρισματικής ευφυΐας και της ανιδιοτέλειας, 

τον έκανε να ευτυχήσει να δει την πατρίδα του ανεξάρτητη από τον τουρκικό ζυγό, όχι όμως από αυτόν των 

παθών, της ιδιοτέλειας και της εξάρτησης. Μέσα από την Ιστορία των ιδεών και των πράξεών τους διαπι-

στώνουμε ότι δεν είναι αδύνατη η εφαρμογή των πνευματικών ριζών που κτίζουν προσωπικότητες. Δεν είναι 

όμως και αρκετή, εάν δεν υπάρχουν κοινωνίες που να μπορούν να ανταποκριθούν στους οραματισμούς. Και 

αυτό είναι πολύτιμο μήνυμα για τις συνθήκες του σήμερα. 

 
 
 
[1] Ο Μιράντα έζησε από το 1750 έως το 1816 και ο Καποδίστριας από το 1776 έως το 1831. 
[2] βλ. αναλυτικά Samuel Grogan, “Francisco de Miranda”, History Text Archive. Το κείμενο υπάρχει και 
στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση http://historicaltextarchive.com/sections.php?action=read&artid=636 
[3] Η Βιβλιοθήκη σήμερα δεν υπάρχει. Μετά το θάνατο του Μιράντα πουλήθηκε. Για το περιεχόμενό της 
αξιόλογες είναι οι μελέτες του Χιλιανού καθηγητή M. Castillo Didier. βλ. "La reconstrucción de la biblioteca 
griega de Francisco de Miranda", disertación en la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, el 18 de 
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junio de 1987, Boletín de la Academia Nacional de la Historia, N° 281, enero-marzo, 1988, Caracas και "La 
biblioteca griega de Francisco de Miranda: una aproximación", Byzantion Nea Hellás, Nº 9-10, 1990. 
[4] βλ. Τρ. Ευαγγελίδη, Ιστορία του Ιωάννου Καποδίστρια Κυβερνήτη της Ελλάδος (1828-1831), Αθήνα 2005 
(φωτοστατική ανατύπωση της εκδόσεως του 1894), σελ. 14 κ. ε. 
[5] Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του για την συγκατοίκηση που είχε με τον Μητροπολίτη πρώην Άρτης 
και μετέπειτα Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιο και τον γραμματέα του τελευταίου Δ. Μόστρα: «Δια να αντιμετωπί-
σωμεν την αναπόφευκτον ανίαν της διαμονής ταύτης χρησιμοποιώμεν μετά του Επισκόπου τα αμοιβαία μέ-
σα ημών. Αναγιγνώσκω υπό την επίβλεψιν αυτού και υπό την γραμματικήν μάστιγα του Μόστρα, Όμηρον. 
Ούτοι κοπιάζουν μετ’ εμού ίνα εξοικειώσουν εμέ προς την Γαλλικήν πένναν». Αρχείον Ιωάννου Καποδί-
στρια, Κέρκυρα 1980, τόμος Γ’, επιστολή αρ. 36, Αγία Πετρούπολις, 18/30 Αυγούστου 1809, σελ. 40. Την 
μετάφραση και την επιμέλεια του τόμου είχε ο Π. Μιχαηλάρης. 
[6] Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του προς τον πατέρα του: «Επέτυχα να ζω αρκούντως ικανοποιητικά 
εν τη Ρωσία μετά πέντε ή έξ μήνας, έχων εν τω μεταξύ εκμάθει ολίγον την γλώσσαν. Η γερμανική εξ άλλου 
μου φαίνεται γλώσσα τα μάλα δύσκολος και δεν γνωρίζω αν θα εύρω το θάρρος να ασχοληθώ μετ’ αυτής. 
Ουχ ήττον, αυτή είναι αναγκαιοτάτη... καθ’ όσον οι άνθρωποι, οι τεχνίται, οι έμποροι και επί τέλους όλον 
αυτό το πλήθος, μετά του οποίου συναλλάσσεταί τις δια τα αναγκαία της ζωής, δεν ομιλεί παρά μόνον την 
γερμανικήν . είναι δε βασανιστικόν να έχη τις πάντοτε μετ’ αυτού ένα διερμηνέα». βλ. Αρχείον, ό.π., επιστο-
λή 77, Βιέννη 6/18 Οκτωβρίου 1811, σελ. 156. 
[7] Γράφει χαρακτηριστικά για τον Άνθιμο Γαζή, μία από τις σπουδαιότερες μορφές του Νεοελληνικού Δια-
φωτισμού, με τον οποίο είχε συναναστροφή κατά την παραμονή του στη Βιέννη: «Εκτός του ότι βλέπω αυ-
τόν όλας τας Κυριακάς μετά την λειτουργίαν, διέρχομαι ωσαύτως εις την οικείαν του εσπέραν τινά καθ’ ε-
κάστην εβδομάδα. Ούτος είναι άνθρωπος πεπαιδευμένος και συγκεντρώνει εις την οικίαν του όλους εκεί-
νους τους Έλληνας, οίτινες καλλιεργούν τα γράμματα και τας επιστήμας. Εκδίδει μίαν εφημερίδα φιλολογι-
κήν, γραμμένην εις την νεωτέραν ελληνικήν γλώσσαν, δια την οποίαν, εις τας στιγμάς της σχόλης μου, γρά-
φω τώρα ένα άρθρον. Αυτό έχει ως αντικείμενον την δημοσίαν εκπαίδευσιν». βλ. Αρχείον, ό.π., επιστολή 59, 
Βιέννη 7/19 Φεβρουαρίου 1812, σελ. 180. Ο Καποδίστριας αναφέρεται στο Λόγιο Ερμή. Για το Γαζή βλ. την 
ωραία μονογραφία του Ι. Χατζηφώτη, Άνθιμος Γαζής, Αθήνα 1969.  
[8] Επισκέφθηκε κατά σειράν την Ιταλία, τη Ραγούζα-σημερινό Ντουμπρόβνικ- της Κροατίας, την Ελλάδα, 
τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη, τη Ρωσία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Δανία, τη Γερμανία, την 
Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ελβετία, τη Γαλλία και την Αγγλία. Τις εντυπώσεις του από τα ταξίδια του κατα-
γράφει στα ημερολόγιά του βλ. Fransisco de Miranda: Diario de viajes, Seleccion, prologo y notas M. Cas-
tillo Didier, Monte Avila Editores, Caracas 1992. 
[9] Ο Μιράντα ήταν φίλος με τους Γιρονδίνους Μπρισσώ και Πετιόν νε Βιλνέβ, ενώ πολέμησε με το Γαλλι-
κό στρατό στις Κάτω Χώρες το 1792. Συνελήφθη για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 1793 με την κατηγορία 
της συνωμοσίας εναντίον της Δημοκρατίας, την οποία υπέθαλπε η εφημερίδα του Μαρά «Ο Φίλος του 
Λαού». Ο Μιράντα αθωώθηκε χάρις στην ευγλωττία και την ηρεμία με την οποία υπερασπίστηκε τον εαυτό 
του. Συνελήφθη και πάλι τον Ιούλιο του 1793 γιατί οι Ιακωβίνοι και ο Μαρά δεν σταμάτησαν να τον επι-
βουλεύονται, φυλακίστηκε και δεν εκτελέστηκε διότι το Διευθυντήριο και ο Ροβεσπιέρος δεν συμφωνούσαν 
τι έπρεπε να γίνει μ’ αυτόν. Αποφυλακίστηκε τον Ιανουάριο του 1795. Αργότερα, θα απελαθεί. βλ. The 
Marqués de Rojas Miranda dans la révolution française, Carácas, 1889 και σχετικό λήμμα στην Εγκυκλο-
παίδεια Britannica, 2010, τόμος 11. 
[10] Ο Μιράντα, μέσα από τα ημερολόγιά του, λειτούργησε ως οιωνεί χρονικογράφος. Παρουσιάζει με τις 
μαρτυρίες του τον θάνατο του παλαιού κόσμου, όπως αυτός αποτυπώνεται στην κατάρρευση της βασιλείας 
στη Γαλλία, καταδεικνύει τις επιδράσεις που δέχθηκε από τον στοχασμό των αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων 
και διασώζει πλήθος πληροφοριών για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη, την κουλτούρα των αν-
θρώπων και των λαών, πέρα από τις όποιες παρατηρήσεις του για την πολιτική και κοινωνική πραγματικό-
τητα που γίνονται με εμβρίθεια. Κάποιος σύγχρονος σχολιαστής παρατηρεί: «Έχει περιγραφές έργων τέχνης, 
κυρίως πινάκων ζωγραφικής και αγαλμάτων, στο παλάτι του Λούβρου, που θα μπορούσαν σήμερα να χρη-
σιμοποιηθούν στην έκδοση ενός μεγάλου οδηγού για το Μουσείο». βλ. Colombeia: Generalissimo 
Francisco de Miranda’s Archives, http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-
project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-
2/colombeia-generalissimo-francisco-de-mirandas-archives/. 
[11] Τα σχετικά αποσπάσματα κυκλοφορούνται πλέον μεταφρασμένα στα ελληνικά. βλ. Φρανσίσκο ντε Μι-
ράντα, Ο Μιράντα στην Ελλάδα, Αθήνα 2009, εκδόσεις ΚΨΜ, όπου και οι παραπομπές στο εξής. 
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[12] Γράφει χαρακτηριστικά ο Μιράντα για την Πάτρα: «Αυτή η πόλη είναι η σημαντικότερη του Μοριά, 
τόσο για το εμπόριό της όσο και για τον πληθυσμό της. Θα πρέπει να έχει 4500 κατοίκους, οι περισσότεροι 
από τους οποίους είναι έμποροι. Σε αυτό το λιμάνι θα πρέπει να φορτώνουν 15 με 20 πλοία το χρόνο, από 
160 ως 200 τόνους το καθένα, με προϊόντα της χώρας, το κυριότερο των οποίων είναι η σταφίδα, που στην 
Ευρώπη είναι γνωστή ως σταφίδα Κορίνθου». Και συμπληρώνει: «Η παρακμή αυτής της πόλης συμβαδίζει 
με αυτήν όλης της χώρας από την επανάσταση του 1770 και μετά. Από τους 400.000 κατοίκους έμειναν 
200.000 και από τα 300 καράβια που φόρτωναν δημητριακά και σταφίδες σ’ αυτό το λιμάνι και στον κόλπο 
της Ναυπάκτου σήμερα είναι μόλις 30» (Μιράντα, ό.π., σελ. 30). Αναφέρεται δηλαδή στο τι γινόταν και α-
μέσως καταγράφει και τις πληροφορίες του τι γίνεται τις ημέρες που κάνει την επίσκεψη. Το στοιχείο της 
προσωπικής μαρτυρίας φαίνεται και από την παρατήρηση που κάνει για την Αθήνα, με βάση την μαρτυρία 
κάποιου που γνώρισε εκεί: «Ο κ. Καϊράκ μού έδωσε μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες σε σχέση με τη 
χώρα, που τις ξέρει από παιδί. Η Αθήνα θα πρέπει να φορτώνει μόνο τρία καράβια το χρόνο για τον Χριστι-
ανικό κόσμο με σιτηρά και λάδι. Η πόλη είναι ζεστή το καλοκαίρι και οι δρόμοι της είναι στενοί και βρώμι-
κοι» (Μιράντα, ό.π. σελ. 85) 
[13] για τη Γεωγραφία και την σημασία της στην διαμόρφωση του νέου ανθρώπινου κοσμοειδώλου στα 
χρόνια του Διαφωτισμού βλ. ενδεικτικά Π. Κιτρομηλίδη, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αθήνα 1996, σσ. 125-
128. 
[14] Χαρακτηριστικές είναι οι περιγραφές δύο γάμων, ο ένας στην Πάτρα και ο άλλος στην Αθήνα. Ο ένας 
κράτησε τρεις με τέσσερις μέρες, και ο Μιράντα περιγράφει όλο το τελετουργικό του, ενώ στο δεύτερο δε 
θα διστάσει να κάνει χαρακτηρισμό για την εμφάνιση της νύφης την οποία περιγράφει ως «εμφανίσιμη, αν 
και χωρίς φινέτσα κοπέλα»! βλ. Μιράντα, ό.π., σσ. 31-34 και 75. 
[15] Χαρακτηριστικά γράφει για το χορό που έγινε μετά το γάμο στην Πάτρα, συγκρίνοντάς τον με χορό που 
είχε γνωρίσει ο ίδιος στην Κούβα: «Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πόσο άσεμνες ήταν οι κινήσεις των χο-
ρευτών. Ποιος Χουάν Γκαραντέ από την Αβάνα, αυτό δεν ήταν τίποτα μπροστά τους!» βλ. Μιράντα, ό.π., 
σελ. 33. 
[16] βλ. Μιράντα, ό.π., σελ. 49. 
[17] βλ. Μιράντα, ό.π., σσ. 51επ. 
[18] βλ. Μιράντα, ό.π., σελ. 52. 
[19] «Τα ανάγλυφα που διατρέχουν το αέτωμα είναι εξαίσιας αισθητικής και κάνουν τον επισκέπτη να λέει 
κρίμα γι’ αυτά που λείπουν. Τα ανάγλυφα του κύριου αετώματος λείπουν εντελώς, γιατί των Ενετών, που 
θέλησαν να τα μεταφέρουν, τους έπεσαν στο έδαφος και έσπασαν όλα». βλ. Μιράντα, ό.π., σελ. 63. 
[20] «Πρώτα είδαμε τον περίφημο ναό της Αθηνάς, που το κέντρο της είναι ερειπωμένο καθώς ανατινάχτηκε 
με τα πυρομαχικά και το μπαρούτι που υπήρχε μέσα, τον καιρό της ενετικής πολιορκίας, ως αποτέλεσμα 
μιας βόμβας που έριξαν αυτοί». βλ. Μιράντα, ό.π., σελ. 63. 
[21] βλ. Μιράντα, ό.π., σσ. 63επ. 
[22] βλ. Μιράντα, ό.π., σελ. 64. 
[23] βλ. Μιράντα, ό.π., σελ. 70. 
[24] Φαίνεται η θέση που κατέλαβε ο ελληνικός στρατός στους πρόποδες εκείνου του βουνού, για να δια-
σφαλίσει την τακτική υποχώρησή του. Όμως στην κατεύθυνση της θάλασσας, προς τα δεξιά, διακρίνεται ένα 
βαλτώδες ύψωμα όπου αφανίστηκε το μεγαλύτερο μέρος του περσικού ιππικού και που το κάλυπτε τέλεια η 
δεξιά πτέρυγα». βλ. Μιράντα, ό.π., σελ. 80. 
[25] «Καταμεσής της πεδιάδας και προς τη θάλασσα, υπάρχει μια μεγάλη πυραμίδα από χώμα, που είναι 
ορατή απ’ όλες τις πλευρές, και που είναι συγχρόνως ο τάφος και το μνημείο των 2000 Ελλήνων στρατιω-
τών που πέθαναν στη μάχη. Ωραιότατη ιδέα! Στο κέντρο της πεδιάδας υπάρχει ένας μεγάλος σωρός από χο-
ντρά μάρμαρα που φαίνεται να είναι τα ερείπια ενός μεγάλου μνημείου που ανεγέρθηκε εκεί για τη νίκη του 
Μιλτιάδη». βλ. Μιράντα, ό.π., σελ. 80. 
[26] βλ. Μιράντα, ό.π., σελ. 82. 
[27] «Η περιγραφή που κάνουν ο Πλούταρχος και ο Πολύβιος είναι τόσο ακριβής, που όταν βρέθηκα εκεί 
νόμιζα πως έβλεπα το σχέδιό τους. Την ίδια εντύπωση είχα και στο λιμάνι του Πειραιά». βλ. Μιράντα, ό.π., 
σελ. 81. 
[28] «Στους δρόμους της Αθήνας σπάνια βλέπεις γυναίκες και αν τις δεις το βάζουν στα πόδια, ιδιαίτερα αν 
δουν κάποιον Τούρκο, καθώς οι καημένες υφίστανται κακομεταχείριση και βιάζονται από δαύτους» βλ. Μι-
ράντα, ό.π., σελ. 75. Αλλού γράφει για τις διακρίσεις που οι Τούρκοι κάνουν εις βάρος των ανθρώπων που 
πιστεύουν σε άλλες θρησκείες: «Είχα να υποφέρω το θόρυβο που έκανε στο δρόμο ένας τρελός Τούρκος με 

172 
 

http://www.academy.edu.gr/%23_ftnref18
http://www.academy.edu.gr/%23_ftnref19


ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΝΤΕ ΜΙΡΑΝΤΑ 

- η Ελληνική Σκέψη στην Αυτοθέσμιση των Κοινωνιών, τον Διαφωτισμό και την Γνώση 
ΑΞΟΝΑΣ Ι: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ 
www.academy.edu.gr 
το ντέφι του. Οι Τούρκοι αφήνουν να κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι, λόγω κοινής θρησκείας, ενώ, 
αν κάποιος άλλος ήθελε να κάνει πολύ λιγότερα πράγματα, δεν θα την έβγαζε καθαρή» βλ. Μιράντα, ό.π., 
σελ. 46. Και αλλού: «Αυτό που με ενόχλησε ιδιαίτερα ήταν ένας Τούρκος ζητιάνος που επιβιβάστηκε χατι-
ρικά (στο καράβι που μας πήγαινε στον Πειραιά) μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Και ήθελε ο α-
χαΐρευτος, παρ’ όλα αυτά, μόνο και μόνο επειδή ήταν Τούρκος, να κάνει κουμάντο στο καράβι». βλ. Μιρά-
ντα, ό.π., σελ. 50. 
[29] Γράφει για την Βενετοκρατούμενη Ζάκυνθο: «Τι απάτη είναι αυτή η Υγειονομική Επιτροπή! Όμως δεν 
ξεγελιέται αυτός που ξέρει ότι η χώρα κυβερνάται από ματαιόδοξους, μίζερους, φαύλους και αγνώμονες Ε-
νετούς, που αφήνουν τη Γερουσία για να μην πεθάνουν απ’ την πείνα και που κουβαλούν μαζί τους όλα τα 
κακά, τα οποία προσθέτονται σε αυτά που ήδη έχει η χώρα, που είναι διεφθαρμένη στο έπακρο». βλ. Μιρά-
ντα, ό.π., σελ. 27. 
[30] «Ποτέ μου δε συνάντησα τόσο επηρμένους και ματαιόδοξους διαβόλους όσο είναι οι Εβραίοι της Υγει-
ονομικής Υπηρεσίας αυτού του τόπου, όταν στρογγυλοκάθονται σαν δικαστές σ’ εκείνο τον μίζερο πάγκο». 
βλ. Μιράντα, ό.π., σελ. 27. 
[31] Ας μην ξεχνούμε τη μεγάλη αγάπη του Μιράντα για τη μουσική. Έπαιζε φλάουτο και συγκέντρωνε 
μουσικά χειρόγραφα, έχοντας ακόμη και την παρτιτούρα της Μασσαλιώτιδας. βλ. και Didier, "El Precursor 
Miranda y la música", Revista Musical de Venezuela, Nº 12-14, 1984, του ιδίου "La música en la vida y los 
escritos del Precursor Miranda", Revista Nacional de Cultura de Venezuela, Nº 264, 1987 και Colombeia: 
Generalissimo Francisco de Miranda’s Archives, ό.π. . 
[32] βλ. Μιράντα, ό.π., σελ. 83. Ακόμη αναφέρει για τον Πειραιά ότι άκουσε «μουσική και τραγούδια ελλη-
νικά από άνδρες και γυναίκες που διέτρεχαν με μια ωραία βάρκα το λιμάνι και έδιναν παράσταση στα καρά-
βια που υπήρχαν εκεί. Αυτός ο λαός έχει έντονη προδιάθεση για μουσική. Όλοι τραγουδούν!» βλ. Μιράντα, 
ό.π., σελ. 52. 
[33] «Ο Τούρκος αξιωματικός έχει περισσότερο ύφος και υπεροψία απ’ όσο οι δικοί μας ανώτεροι αξιωμα-
τικοί και, μα το θεό, τους έχει όλους σούζα. Ωστόσο, κάθε μέρα καλεί στο τραπέζι του δυο ή τρεις ταξιδιώ-
τες χωρίς να κάνει διάκριση, οπότε μπορεί να απευθύνει την πρόσκληση είτε στον μελαμψό Άραβα είτε στον 
Τούρκο αγά, και όλοι τους τρώνε με τα χέρια και από το ίδιο πιάτο... Είναι αξιοσημείωτο το πνεύμα ισότη-
τας με το οποίο αυτό το έθνος αποδέχεται και συμπεριφέρεται στους νέγρους, τη στιγμή που περιφρονεί και 
δεν μπορεί να αντέξει τους Φράγκους!» βλ. Μιράντα, ό.π., σελ. 101. Και αλλού: «Ήμασταν πια σ’ αυτή την 
τεράστια πόλη (την Κωνσταντινούπολη) και βλέπαμε το κάστρο των Επτά Πύργων. Ο καπετάνιος φρόντισε 
να μου εξηγήσει πως φυλάκιζαν εκεί τους Φράγκους πρεσβευτές όταν κηρυσσόταν πόλεμος ή όταν δεν συ-
μπεριφέρονταν καλά. Εγώ του απάντησα πως αυτό κακώς γινόταν και ότι τους δικούς τους δεν τους μετα-
χειρίζονταν έτσι σε άλλα μέρη του κόσμου. Αυτός μου απάντησε αμέσως ότι οι Τούρκοι δεν έστελναν ούτε 
είχαν ανάγκη να στείλουν πρεσβευτή σε οποιοδήποτε μέρος». βλ. Μιράντα, ό.π., σελ. 107επ.. 
[34] «Μου συνέβη κάτι το πρωτόγνωρο: ένας Έλληνας που ερχόταν καβάλα στο άλογο, καθώς με είδε πεζό 
και νομίζοντας ότι εγώ θα συνέχιζα έτσι το δρόμο μου, αφίππευσε αμέσως και επέμεινε να ανέβω εγώ στο 
ζώο και αυτός να συνεχίσει με τα πόδια, μέχρι που κατάλαβε ότι εγώ έκανα μόνο έναν σύντομο περίπατο και 
ότι το δρόμο μου θα τον συνέχιζα δια θαλάσσης» βλ. Μιράντα, ό.π., σελ. 37. Ακόμη καταγράφει την φιλοξε-
νία των Ελλήνων: «Στη συνέχεια μου έστρωσαν χαλί και μαξιλάρι κάτω από ένα δέντρο κι εκεί πήρα το τσάι 
μου, φρούτα κλπ. και αναπαύτηκα για μια ώρα. Αυτοί οι καλοί άνθρωποι με προσκάλεσαν να ξαναπεράσω 
από εκεί» βλ. Μιράντα, ό.π., σελ. 78. 
[35] «Ένα απόγευμα επισκέφτηκα, μαζί με τον πρόξενο Πάουλ, το διοικητή της πόλης ή ντις νταργά... μου 
φαίνεται πως είναι καλός άνθρωπος με ευθεία κρίση, στην ηλικία περίπου των 60 ετών. Μας υποδέχτηκε 
στον κήπο του, όπου καθίσαμε πάνω σε ένα χαλί με τον τούρκικο τρόπο, και μας πρόσφερε καφέ, πίπα και 
λουλούδια από το χαρέμι του. Εμένα, ως ξένο, με πρόσεξε πολύ και μας μετέφερε κάτι από τη φιλοσοφία 
του, λέγοντάς μας ότι ένιωθε ευτυχής που καλλιεργούσε αυτό τον κήπο και που είχε κάποιους φίλους. Όλα 
τα άλλα τα έβλεπε εντελώς αδιάφορα» βλ. Μιράντα, ό.π., σελ. 31. «Κάποιοι Τούρκοι που με είδαν να παρα-
τηρώ το ναό του Ποσειδώνα θέλησαν να μου δείξουν άλλα απομεινάρια που ήταν εκεί κοντά, σ’ ένα υπόγει-
ο, όμως αυτά δεν ήταν τίποτε άλλο από αράβικη ή τούρκικη αρχιτεκτονική χωρίς αξία, και στην κατασκευή 
είχαν χρησιμοποιηθεί απομεινάρια από ελληνικό κτίσμα και κίονες» βλ. Μιράντα, ό.π., σελ. 41. 
[36] «Με τα δαχτυλίδια περασμένα, με το στεφάνι στο κεφάλι και με τα χέρια κρατημένα σφιχτά, πέρασαν 
τρεις φορές γύρω από το τραπέζι, αφού πρώτα πήραν από το χέρι του Αρχιεπισκόπου λίγο ψωμί και κρασί, 
σαν ένα είδος θείας κοινωνίας» βλ. Μιράντα, ό.π., σελ. 32. 
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[37] «Όμως εγώ που ήμουν περίεργος να δω τους χορευτές που είχαν προσπαθήσει να μπουν στη σάλα-κάτι 
που απαγόρεψε ο Αρχιεπίσκοπος όσο ήταν παρών-παρακαλούσα να τους δω να χορεύουν, όπως και έγινε 
όταν έφυγε αυτός...» βλ. Μιράντα, ό.π., σελ. 32επ. 
[38] «Προς την ακρογιαλιά βρίσκεται ένα ερειπωμένο κτίριο που ήταν η εκκλησία του Αγίου Ανδρέα κι εκεί 
μπορεί κανείς να δει ένα απομεινάρι από επιτύμβια πέτρα, που λέγεται ότι είναι από τον τάφο του αγίου και 
από τον τόπο όπου μαρτύρησε. Δεν λείπουν τα κεράκια που καίνε μέρα και νύχτα και που τα ανάβουν οι 
πιστοί» βλ. Μιράντα, ό.π., σελ. 34. 
[39] Για την ιδεολογία του Διαφωτισμού βλ. Π. Κονδύλη, Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός Οι Φιλοσοφικές Ιδέ-
ες, Αθήνα 1998, σσ. 9-11 και Κιτρομηλίδης, ό.π., σσ. 13-20. 
[40] βλ. Ροντρίγο Τσάβες Σαμούδιο, «Πρόλογος», Μιράντα, ό.π., σσ. 12-17. 
[41] βλ. Εγκυκλοπαίδεια Britannica, ό.π.  
[42] Η ανεξαρτησία κράτησε δύο περίπου χρόνια, από τις 19 Απριλίου 1810 μέχρι τις 25 Ιουλίου 1812. βλ. 
“Francisco de Miranda”, The Encyclopedia of World Biography, σελ. 52.  
[43] βλ. Britannica, ό.π., και στο Διαδίκτυο με καταγραφή των πηγών 
http://kiwidepia.com/kiwi/Zi9yL2EvRnJhbmNpc2NvX2RlX01pcmFuZGFfZjk4NA 
[44] Επικεφαλής των φιλοβασιλικών ήταν ο Ντομίνγκο Μοντεβέρντε. βλ. Grogan, ό.π. Η Ισπανική αγορά 
έκλεισε για την εξαγωγή του κακάο της Βενεζουέλας, με αποτέλεσμα να επικρατήσει φτώχεια, κατά τη 
διάρκεια της Επανάστασης, ενώ φαίνεται πως υπήρχε καχυποψία έναντι του Μιράντα και από τον Σιμόν 
Μπολίβαρ, ο οποίος και τον παρέδωσε, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, στους Ισπανούς, μετά την κατάπνι-
ξη της επανάστασης. βλ. Britannica, ό.π. και Robertson, W. S. Francisco de Miranda and the Revolutioniz-
ing of Spanish America, Washington, 1909. 
[45] Την Μεγάλη Πέμπτη του 1812 έγινε μεγάλος σεισμός. Η επαναστατική κυβέρνηση είχε αναλάβει τα 
ηνία του Καράκας το 1810 την ημέρα της Μεγάλης Πέμπτης. Ο σεισμός θεωρήθηκε αποδοκιμασία του Θεού 
στους επαναστάτες και οι φιλοβασιλικοί εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση. βλ. και 
http://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Miranda 
[46] βλ. Grogan, ό.π. 
[47] βλ. Η Ισπανία ήταν σύμμαχος με τον Ναπολέοντα και αυτό προκάλεσε την εχθρότητα της Αγγλίας. Ό-
ταν όμως η Αγγλία αποφάσισε να αποστείλει εκστρατευτικό σώμα για να βοηθήσει τον Μιράντα, ο Ναπολέ-
οντας επιτέθηκε στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να αλλάξουν τα δεδομένα. Για τις παλινωδίες της Αγγλικής 
πολιτικής, όπως επίσης και για την στάση των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων στο ζήτημα των αποικιών της Ισπα-
νίας βλ. Ελένης Κούκου, «Διπλωματικές Ενέργειες του Καποδίστρια για πολιτείες της Αμερικής», περ. 
Μνημοσύνη, Αθήνα 1995, τόμος 12ος (1991-1993), σελ. 189 κ.ε. 
[48] βλ. Σαμούδιο, ό.π., σελ. 15. 
[49] βλ. Ευαγγελίδης, ό.π. σελ. 20. 
[50] βλ. αναλυτικά στα όσα γράφει ο Καποδίστριας στο αυτοβιογραφικό του κείμενο «Επισκόπησις της πο-
λιτικής μου σταδιοδρομίας 1798-1822», το οποίο περιλαμβάνεται στο Αρχείον Καποδίστρια, Κέρκυρα 1976, 
Τόμος Α’, μετάφρασις Μιχαήλ Λάσκαρι, σσ. 66 κ. ε.  
[51] βλ. Ευαγγελίδης, ό.π., σελ. 67επ. 
[52] Με κορυφαίο τον Εϋνάρδο βλ. και Αλ. Δεσποτόπουλου, Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και η απελευθέ-
ρωσις της Ελλάδος, Αθήνα 19962, σελ. 45επ. 
[53] πρβλ. σχετικές επιστολές του Καποδίστρια προς τον σπουδαίο παιδαγωγό Fellenberg στο Ιωάννης Κα-
ποδίστριας: ανέκδοτη αλληλογραφία με τους Philippe – Emmanuel de Fellenberg Rudolf- Abraham de Schif-
erli 1914-1827, επιμέλεια Ελένη Κούκκου και Ευδοκία Παυλώφ-Βαλμά, Κέρκυρα 1996, σσ. 125, 127επ., 
129.  
[54] βλ. αναλυτικά Δεσποτόπουλος, ό.π., σελ. 54 κ.ε. 
[55] Το 1822, αηδιασμένος από τη στάση των Ευρωπαίων και της Ιεράς Συμμαχίας, γράφει: «Από τους 
Φράγκους βέβαια μήτε ελπίζομε, μήτε συμφέρει να ελπίζωμε βοήθειαν... Όσον το κατ’ εμέ όχι μόνον δεν 
φοβούμαι την εγκατάλειψιν της Ευρώπης, αλλά και την επιθυμώ. Έν μόνον φοβούμαι μήπως αι φιλότουρκοι 
Δυνάμεις δώσουν πραγματικάς χείρας βοηθείας εις τους ολοθρευτάς μας, αλλά και τότε η γνώμη μου δεν 
αλλάζει. Είναι συμφερώτερον, είναι ενδοξώτερον να αποθάνωμε με τα άρματα εις τας χείρας, παρά να υπο-
πέσωμεν και αύθις υπό το γιαταγάνι των Τούρκων, ζωή μυριάκις φοβερωτέρα από θάνατον. Ελπίζω όμως 
ότι η Ιερά Συμμαχία δεν θέλει καταντήσει εις τοιαύτην αισχρότητα, ώστε να συνδράμη τους Τούρκους». βλ. 
«Υπόμνημα προς τους Έλληνες», Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1822, Αρχείον Καποδίστρια, Κέρκυρα 1985, τό-
μος ΣΤ’ , σσ. 230 κ.ε. Ωστόσο, μετά την αλλαγή πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, για την οποία και ο 
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Καποδίστριας εργάστηκε μεθοδικά, έστω και από το περιθώριο, όταν θα εκλεγεί κυβερνήτης της Ελλάδας, 
θα τονίσει: «Ανάγκη οικονομικής βοήθειας η οποία θα εξαγάξη την Ελλάδα εκ της ολεθρίας απομονώσεώς 
της και προσέτι να θέση αυτήν εις συνάφειαν μετά των κυριωτέρων ευρωπαϊκών δυνάμεων. Δέον η ισχυρο-
τέρα αυτή βοήθεια να προμηθεύση εις αυτήν τα μέσα της υπάρξεως και της υπερασπίσεως, μέχρις ότου η 
κυβέρνησις δυνηθή να αποκαταστήση τάξιν τινά εν τη διοικήσει του έθνους, και ευρεθή τούτο εις κατάστα-
σιν να επαρκή αφ’ εαυτού εις τας ανάγκας του». (Ευαγγελίδης, ό.π., σελ. 93επ). 
[56] βλ. Δεσποτόπουλος, ό.π., σσ. 250-258, Ευαγγελίδης, ό.π., 404-463. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
οι επιστολές που απέστειλε το διάστημα Ιουλίου- Σεπτεμβρίου 1831 ο Καποδίστριας προς τον Μ. Σούτσο, 
ευρισκόμενο στο Παρίσι, και οι οποίες περιλαμβάνονται στο Αρχείον Καποδίστρια, Κέρκυρα 1983, τόμος Ι’ , 
σσ. 180 κ.ε. Καταγράφουμε μόνο την εξής παρατήρηση του Καποδίστρια: «Παρ’ όλην την εύνοιαν της ο-
ποίας χαίρουν οι συνωμόται πλήρως και απροκαλύπτως εκ μέρους των Πληρεξουσίων της Γαλλίας και της 
Μεγάλης Βρεττανίας, μέχρι στιγμής δεν ημπόρεσαν να εκτελέσουν ή να συνεχίσουν ουδέν εκ των ανατρε-
πτικών των σχεδίων», βλ. Επιστολή 53, 9/21 Ιουλίου 1831, Αρχείον, ό.π., σσ. 180. 
[57] Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε διοικητικά καθήκοντα στα Επτάνησα, από τις προτεραιότητές του 
ήταν η οργάνωση της εκπαίδευσης. βλ. Αρχείον Καποδίστρια, Κέρκυρα 1976, τόμος Α’ , σσ. 234 κ.ε. Ακόμη 
και όταν ανέλαβε Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας ενδιαφερόταν για τα Επτάνησα, τα οποία βρισκόταν 
υπό αγγλική διοίκηση. Χαρακτηριστική η πρότασή του για σύσταση Ιδρύματος Δημόσιας και Εθνικής Εκ-
παιδεύσεως στην Ιθάκη το 1815. βλ. «Υπόμνημα με παρατηρήσεις πάνω στην εσωτερική κατάσταση των 
Ιονίων Νήσων», 10/22 Νοεμβρίου 1815, Αρχείον Καποδίστρια, Κέρκυρα 1984, τόμος Ε’ , σσ. 96 κ. ε. Για 
την εκπαιδευτική του προσπάθεια ως Κυβερνήτη βλ. Δεσποτόπουλος, ό.π., σσ. 243-249.  
[58] Γράφει στις 6/18 Απριλίου 1819 από την Κέρκυρα: «Οφείλουμε να αλληλοβοηθούμαστε, χωρίς ν απο-
κοπούμε όμως από τις αρχές που καθιέρωσε η ηθική της ιερής αυτής θρησκείας, και που μόνο σ’ αυτή οφεί-
λουμε το ότι υπάρχουμε σαν έθνος, ότι υποφέρουμε σαν τέτοιο, ότι έχουμε βαθειά συναίσθηση των συμφο-
ρών μας και ότι συναισθανόμαστε την ανάγκη ν’ απελευθερωθούμε για πάντα από αυτές. Η πορεία που ακο-
λουθούμε, εδώ και μερικά χρόνια, προκειμένου να πετύχουμε το στόχο αυτό, είναι αναντίρρητα η πιο γνήσι-
α. έχει ως οδηγό τις αρχές του Ευαγγελίου . βρίσκεται μέσα στη φύση των ανθρωπίνων πραγμάτων. Να κά-
νουμε καλό στους συμπατριώτες μας εμφορούμενοι μόνο από την αγάπη του καλού και χωρίς άλλο οποιο-
δήποτε συμφέρον . να καλυτερεύουμε έτσι την τωρινή κατάστασή τους και να τους προετοιμάζουμε με τον 
τρόπο αυτό για τα μεγάλα πλεονεκτήματα ενός ηθικού και χριστιανικού πολιτισμού». βλ. «Εγκύκλια Επι-
στολή με παρατηρήσεις πάνω στα μέσα βελτίωσης της μοίρας των Ελλήνων», Αρχείον Καποδίστρια, Κέρκυ-
ρα 1985, τόμος ΣΤ’ , σσ. 15επ. 
[59] « Η αξία της γραμματικής και επιστημονικής εκπαιδεύσεως νοείται μόνον υπό των λαών εκείνων, οίτι-
νες, δια της αξίας των γραμμάτων και των επιστημών, είδον να υψούται εις υψηλήν και φωτοβόλον σφαίραν 
ο πολίτης, όστις λόγω γεννήσεως και περιουσίας ήτο προωρισμένος δια δουλικά και ακατανόμαστα έργα». 
Έκθεση του Καποδίστρια ως Γραμματέα της Επικράτειας και Διευθυντή της Σχολής της Τενέδου προς τη 
Γερουσία της Επτανήσου Πολιτείας, που υποβλήθηκε στις 26 Μαΐου 1806. βλ. Αρχείον, τόμος Α’ , σελ. 275. 
[60] Σε συνάντησή του με τον Μαυροκορδάτο, που ήταν εκπρόσωπος του ηγεμόνα της Βλαχίας το 1818, του 
λέει χαρακτηριστικά να μην υπάρχει βιασύνη για επανάσταση: «Άλλως θα έπρεπε να χυθή αίμα πολύ, να 
γίνουν θυσίαι μεγάλαι, να καταστραφούν υπάρξεις και περιουσίαι εις μέγαν αριθμόν, και προς τίνα σκοπόν; 
Δια να αντικαταστήσετε το τουρκικόν σαρίκι με πίλον ευρωπαϊκόν; Ως Έλλην μεν οφείλω μόνον εκείνην 
την ελευθερίαν να επιθυμώ, ην οι Έλληνες ήθελον αποκτήσει δια των ιδίων των δυνάμεων και δια της προη-
γουμένης προόδου των εις τον αληθή πολιτισμόν. Αλλά από το σημείον τούτο η κοινή ημών πατρίς ευρίσκε-
ται ακόμη μακράν . δι’ ό και έκαστος εξ ημών οφείλει να αφιερώση πάσας αυτού τας δυνάμεις, ίνα προπα-
ρασκευάση την οδόν ήτις θα αναδείξει την πατρίδα μας εις έθνος πολιτισμένον» βλ. Αρχείον, τόμος Α’, σελ. 
45.  
[61] Αναφέρει χαρακτηριστικά σε επιστολή του προς τον πρεσβευτή της Ρωσίας στη Βιέννη Στάκελμπεργκ, 
γραμμένη στην Βαρσοβία στις 5/ 17 Οκτωβρίου 1816 ότι η ρωσική εξωτερική πολιτική που υπηρετούσε ο 
ίδιος χαρακτηριζόταν από την ευθύτητα στις διακρατικές σχέσεις και είχε σκοπό την γενική ευημερία και 
την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων βλ. Αρχείον, τόμος Ε’ , σσ. 152 κ.ε. 
[62] Μετά την πρώτη πτώση του Ναπολέοντα θα γράψει στον πατέρα του με ανακούφιση: « Επί τέλους ο 
κόσμος όλος ηλευθερώθη. Η Πατρίς ημών ομοίως θα ελευθερωθή». βλ. Επιστολή 85, Ζυρίχη 25 Απριλίου/ 8 
Μαΐου 1814, Αρχείον, Τόμος Γ’ , ό.π. , σελ. 234. 
[63] «Το άτομο που μόλις αποτίναξε το ζυγό μπορεί να οδηγήσει γρήγορα το πνεύμα του να στραφεί σε φι-
λελεύθερες αντιλήψεις, αλλά προκειμένου να υλοποιήσει τις ιδέες αυτές απαιτούνται περισσότερα, θα πρέ-
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πει η καρδιά αυτού του ατόμου να είναι προικισμένη με μια φωτισμένη αγαθότητα, όπως εκείνη που μας 
έχει διδάξει το Ευαγγέλιο: Χωρίς αυτή δεν υπάρχει τίποτε το πραγματικά καλό. Οι φιλελεύθερες ιδέες είτε 
παραμένουν μέσα στον κόσμο ως αφηρημένες έννοιες, χωρίς να επιφέρουν αποτέλεσμα . είτε ακόμη παρα-
μένουν το όργανο της φιλοδοξίας και του προσωπικού συμφέροντος, οπότε χάνουν όλες τους τις χάρες κι 
αντί να γίνουν αγαπητές καθίστανται μισητές στο λαό . ο πολιτισμός του δεν είναι πια δυνατό να προοδεύσει 
. οπισθοχωρεί. Ας προβούμε λοιπόν σε έντιμο απολογισμό των γεγονότων που σφράγισαν το μισό του αιώνα 
μας . ας εμβαθύνουμε με περισυλλογή στο βάθος των συνειδήσεών μας» βλ. Αρχείον, τόμος ΣΤ’, σελ. 16επ. 
[64] « Πάσαι αι χώραι αι υποστάσαι επαναστατικάς ανατροπάς δεν ηδύναντο εν ουδεμιά περιπτώσει να προ-
λάβουν την επανάληψιν των ανατροπών τούτων κατ’ άλλον τρόπον ή μόνον δια συνετών θεσμών ικανών να 
συνδυάσουν τα συμφέροντα των παλινορθωθέντων θρόνων και τα παρόντα συμφέροντα των λαών» βλ. Αρ-
χείον, Τόμος Α’ , σελ. 64. Ο Καποδίστριας είχε προτείνει στην ισπανική αυλή να συντελέσει με κάθε μέσο 
«στη βελτίωση της μοναρχίας» και στην άμεση λήψη των ακόλουθών μέτρων: α. απελευθέρωση όλων των 
κρατουμένων για πολιτικά φρονήματα β. εκδίκαση όλων των υποθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα την κρά-
τηση ανθρώπων στις φυλακές χωρίς να έχουν καταδικαστεί γ. εξαγγελία γενικής αμνηστίας δ. απάλειψη φο-
ρολογικών προνομίων για ορισμένες κυρίαρχες τάξεις ε. βελτίωση της οικονομίας με περιορισμό των δαπα-
νών και επιβολή φόρων στους έχοντες στ. βαθμιαία προετοιμασία για την παραίτηση από τις αποικίες της 
αμερικανικής ηπείρου. Ο Καποδίστριας επισημαίνει ότι χωρίς την μεθόδευση τρόπων θεραπείας, η ισπανική 
αυλή θα χτυπιόταν από κάποιο απρόοπτο γεγονός που δε θα μπορούσε να ελέγξει και το οποίο θα τον οδη-
γούσε στην ταπείνωση και την πτώχευση βλ. «Υπόμνημα για τις Ισπανικές υποθέσεις», Παρίσι 5/17 Οκτω-
βρίου 1815, Αρχείον, τόμος Ε’, σσ. 60 κ.ε. 
[65] «Η τάξη των υψηλών ευγενών έχει διαφθαρεί. Η αυλή εργάστηκε προκειμένου να της αφαιρέσει κάθε 
υπόληψη. Οι ιερείς, οι καλόγεροι, τα θρησκευτικά ιδρύματα και τα τάγματα των ιπποτών κατέχουν ένα με-
γάλο τμήμα του εδάφους. Οι ατέλειες από τις οποίες επωφελούνται τα άτομα και οι περιουσίες που έχουν 
σχέση μ’ αυτούς τους θεσμούς αποσπούν ένα σημαντικό μέρος του φόρου από το θησαυροφυλάκιο και από 
το στέμμα ένα κομμάτι της εξουσίας του....Οι βασιλείς της Ισπανίας βρήκαν ιδιαίτερα βολική αυτή την τάξη 
των πραγμάτων και μη επιθυμώντας να μπουν στον αναγκαίο κόπο να κυβερνήσουν καλά, προσεταιρίστη-
καν την Εκκλησία, η οποία κατέστη το στήριγμα της νωθρότητας ή των προλήψεών τους, καθιστώντας τους 
τεμπέληδες κι ανίκανους». Και καταγγέλλει ο Καποδίστριας τη σπατάλη του εύκολου πλούτου από τις αποι-
κίες και την προσπάθεια ελέγχου των αντιπροσώπων των αποικιών με τη σύνταξη Συντάγματος εκτός της 
πραγματικότητας, με αποτέλεσμα την διάλυση της αξιοπιστίας του κράτους και των θεσμών και στο εσωτε-
ρικό της χώρας και στις αποικίες. βλ. «Υπόμνημα για τις Ισπανικές υποθέσεις», Αρχείον, ό.π. , σσ. 61-63. 
[66] βλ. «Υπόδειγμα υπομνήματος του υπουργείου Εξωτερικών», που συνέταξε ο Καποδίστριας στις 8/21 
Δεκεμβρίου 1816, Αρχείον, ό.π., σελ. 173επ. 
[67] βλ. «Επισκόπησις», Αρχείον, τόμος Α’ , σσ. 39- 41 και 48-49. 
[68] βλ. χαρακτηριστικά «Επισκόπησις» , Αρχείον, τόμος Α’ , ό.π., σσ. 47- 48,54-56, 58-59, 63-66. 
[69] Γράφει στις 17 Ιουλίου 1821: «Δια να συστηθή η διοίκησις ώστε να προφυλαχθή από τόσους κινδύ-
νους, πρέπει να συγκεντρωθή η πραγματική δύναμις εις ολίγας χείρας, αν όχι εις χείρας ενός. Ο λαός πρέπει 
να μετέχη της διοικήσεως δια της συγκαταθέσεώς του . και κατά τους ανέκαθεν συνηθισμένους και εθνικούς 
τρόπους... Εις όλους τους καιρούς η της Ελλάδος διοίκησις ήτο πραγματικώς επιτροπική (representative) . 
όσοι άνθρωποι είχον υπόληψιν από τους συμπατριώτας των, έμβαινον εις την διοίκησιν των πραγμάτων». 
βλ. Αρχείον Καποδίστρια, Κέρκυρα 1985, τόμος ΣΤ’ , σελ. 179επ. 
[70] «Ισχυρίζομαι ότι είμαι ο πλέον φιλελεύθερος εκ των νεωτέρων κυβερνητών. Η Ελλάς ευρίσκεται εις τον 
ΙΒ’ ή τον ΙΓ’ αιώνα. Και άπασαι αι προσπάθειαι της Κυβερνήσεως ή αν επιθυμείτε του νομοθέτου οφείλουν 
να τείνουν εις το να την οδηγήσουν εις τον παρόντα αιώνα». βλ. Επιστολή του Καποδίστρια προς τον Μ. 
Σούτσο στο Παρίσι, γραμμένη στο Ναύπλιο στις 9/21 Ιουλίου 1831, Αρχείον, τόμος Ι’ , σσ. 182-184.  
[71] «Έκαμα δύο αφιερώσεις, μίαν προς την Παρθένον Μαρίαν την Πλατυτέραν και την ετέραν προς τον 
Θαυματουργόν Προστάτην μας (ενν. τον Άγιο Σπυρίδωνα). Η χάρις μοί παρεσχέθη γενναιοφρόνως» βλ. Ε-
πιστολή 157 προς τον πατέρα του, Βαλντάνο 21 Μαίου/2 Ιουνίου 1819, Αρχείον, τόμος Γ’ , σελ. 419. «Ένα-
ντι της οικίας ένθα κατοικώ ευρίσκεται η Ελληνική εκκλησία της Μόσχας. Είμαι δε πολύ ευχαριστημένος 
διότι παρακολουθώ την λειτουργίαν της Κυριακής και δύναμαι να ακούω και να ενοοώ την γλώσσαν, εν η 
αναπέμπονται αι δεήσεις» βλ. Επιστολή 139, Μόσχα 4/16 Νοεμβρίου 1817, Αρχείον, ό.π., σελ. 377. 
[72] «Ο άνθρωπος προτείνει και ο Θεός αποφασίζει» βλ. Επιστολή 95, Ζυρίχη 29 Αυγούστου/ 10 Σεπτεμ-
βρίου 1814, Αρχείον, ό.π., σελ. 256. 
[73] βλ. Grogan, ό.π. 
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Η ιδέα αλλά και η ανάγκη συγκροτήσεως Τακτικού Στρατού, δημιουργήθηκε αμέσως μετά την κήρυξη της 

Ελληνικής Επαναστάσεως το 1821. Μέχρι τότε ο αγώνας διεξαγόταν από Άτακτα Σώματα, τον πυρήνα των 

οποίων αποτελούσαν δύο κυρίως ομάδες που προέρχονταν από τους «Κλέφτες», δηλαδή τους Επαναστάτες 

Αντάρτες κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας, τους «Αρματωλούς», οι οποίοι ήσαν φρουροί της υπαίθρου 

και στους οποίους η Οθωμανική Διοίκηση εμπιστεύεται την φύλαξη περιοχών με ορεινούς όγκους και στενά 

περάσματα (Δερβένια), υπό την Διοίκηση των Οπλαρχηγών, των «Καπιτάνων», όπως ονομάζονταν με πείρα 

μόνο στον Κλεφτοπόλεμο, δηλαδή τον Ανταρτοπόλεμο. Βεβαίως πολλοί από αυτούς είχαν κατά καιρούς 

υπηρετήσει στον οργανωμένο στρατό των Ιονίων Νήσων ή στην Αυλή του Αλη Πασά των Ιωαννίνων. 

Τα άτακτα αυτά Σώματα, συγκροτημένα στην πλειονότητά τους από αφοσιωμένους στην ιδέα της Ελευθερί-

ας πατριώτες, στερούνταν στρατιωτικής Εκπαιδεύσεως και Πειθαρχίας. Οι Αρχηγοί τους εξάλλου, μην έχο-

ντας καμία μεταξύ τους Ιεραρχία, εκτός από το πατροπαράδοτο πνεύμα αλληλεγγύης, δύσκολα μπορούσαν 

να συνεργαστούν για τον κοινό σκοπό. Αυτός ήταν κι ο βασικός λόγος, που παρά τις αρχικές σημαντικές 

πολεμικές επιτυχίες τους, ώθησαν τις Επαναστατικές Αρχές και Κυβερνήσεις προς την βαθμιαία οργάνωση 

Τακτικού Στρατού. 

Στην προσπάθεια αυτή, μεγάλη βοήθεια προσέφεραν οι Ελληνικής καταγωγής Αξιωματικοί, που υπηρετού-

σαν σε διαφόρους Ευρωπαϊκούς Στρατούς, καθώς και πολλοί ξένοι Στρατιωτικοί, οι οποίοι ήρθαν εθελοντι-

κά στην Ελλάδα, για να συμμετάσχουν στην απελευθέρωσή της. Τα περισσότερα τμήματα Τακτικού Στρα-

τού, που οργανώθηκαν κατά την διάρκεια της Επαναστάσεως, λίγο μετά την συγκρότησή τους διαλύονταν, 

άλλοτε από έλλειψη των απαραιτήτων εφοδίων και άλλοτε για λόγους πολιτικούς. Εν τούτοις τα Τμήματα 

αυτά υπήρξαν αξιόλογα, υπηρέτησαν την Πατρίδα με ζήλο και αυταπάρνηση και απέδειξαν πόσο ωφέλιμη 

ήταν για τον Στρατό η Οργάνωση, η Εκπαίδευση, η Τάξη, η Πειθαρχία και το Πνεύμα Συνεργασίας. 

Η πρώτη προσπάθεια συγκροτήσεως Τακτικού Στρατού, έγινε από τον Αρχηγό της Φιλικής Εταιρίας, Αξιω-

ματικό του ρωσικού Στρατού και Υπασπιστή του Τσάρου Αλεξάνδρου του Α’, Αλέξανδρο Υψηλάντη. 

177 
 

mailto:xbolosis@yahoo.gr


ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΝΤΕ ΜΙΡΑΝΤΑ 

- η Ελληνική Σκέψη στην Αυτοθέσμιση των Κοινωνιών, τον Διαφωτισμό και την Γνώση 
ΑΞΟΝΑΣ Ι: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ 
www.academy.edu.gr 

Ο Υψηλάντης, οργάνωσε τον 2ο «Ιερό Λόχο» στην Ελληνική Ιστορία. Είχε προηγηθεί, ως γνωστόν, ο Θη-

βαίος Στρατηγός Επαμεινώνδας, του οποίου ο «Ιερός Λόχος» διακρίθηκε στις Μάχες των Λεύκτρων, Μα-

ντινείας και Χαιρωνείας, στην οποία και έπεσε ηρωικώς μαχόμενο, σχεδόν το σύνολο των ανδρών του. 

Ο «Ιερός Λόχος» του Αλέξανδρου Υψηλάντη στη Μάχη του Δραγατσανίου (Βλαχία), στις 8 Ιουνίου του 

1821, διελύθη αφού το σύνολο των ανδρών του αποδεκατίστηκε. 

Ο αδελφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη Δημήτριος, συγκρότησε τον ίδιο μήνα, ένα Τμήμα Τακτικού Στρα-

τού, συνολικής δυνάμεως 300 ανδρών με συμμετοχή και Φιλελλήνων Γάλλων Αξιωματικών. 

Το Τμήμα αυτό, αφού έλαβε μέρος στην Πολιορκία της Τριπόλεως και στην κατάληψη του Ναυπλίου και 

του Ακροκορίνθου, διελύθη τον Ιανουάριο του 1822, μετά την οικιοθελή αποχώρηση του Υψηλάντη. 

Ακολούθησαν και άλλες απόπειρες συστάσεως Τακτικού Στρατού με πιο σοβαρή αυτήν του Αλεξάνδρου 

Μαυροκορδάτου, τον οποίο η Α’ Εθνοσυνέλευση εξέλεξε τον Μάρτιο του 1822. Πρόεδρο της πρώτης Ελλη-

νικής Κυβερνήσεως. 

Ο Μαυροκορδάτος, αντιλαμβανόμενος την ανάγκη υπάρξεως Τακτικού Στρατού, εισηγήθηκε και την 1η 

Απριλίου 1822 ψηφίστηκε ο Νόμος «Περί Οργανώσεως του Στρατού» ο οποίος και απετέλεσε την βάση ό-

λης της μετέπειτα Στρατιωτικής Νομοθεσίας. 

Με τον Νόμο αυτό, συστάθηκαν και τα πρώτα Όπλα του Στρατού, δηλαδή το Πεζικό, το Ιππικό, το Πυροβο-

λικό και το Μηχανικό και συγκροτήθηκε το πρώτο Σύνταγμα Πεζικού, το οποίο προικοδοτήθηκε και με Πυ-

ροβολικό. 

Στις 10 Μαΐου του 1825, ψηφίζεται ο Νόμος «Περί Απογραφικής Στρατολογίας», ενώ διορίζεται επικεφαλής 

των Τακτικών Στρατευμάτων ο Γάλλος Συνταγματάρχης Κάρολος Φαβιέρος. 

Το 1825, ο Φαβιέρος εκδίδει Προκήρυξη, με την οποία καλεί τους κατοίκους να σπεύσουν να καταταγούν, 

ενώ καταρτίζει και οδηγίες για την Τάξη, την Πειθαρχία, τις Ποινές, τις Αμοιβές και τις Προαγωγές. Η Προ-

κήρυξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα την σχεδόν μαζική κατάταξη, με αποτέλεσμα η δύναμη του Τακτικού 

Στρατού να φθάσει στις περίπου 4.000 άνδρες. 

Ο συγκροτηθείς από τον Φαβιέρο Τακτικός Στρατός, από τον Μάρτιο του 1826 έως τον Οκτώβριο του 1828, 

έλαβε μέρος σε πολλές επιχειρήσεις με πολύ αξιόλογα αποτελέσματα. 
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Αναδιοργάνωση των Στρατιωτικών Δυνάμεων επί Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια (1828-1831) 

 

Η άφιξη του Επτανήσιου πολιτικού και Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας Ιωάννη Καποδίστρια στο Ναύ-

πλιο στις 6 Ιανουαρίου 1828, ως πρώτου Κυβερνήτη της Χώρας, άνοιξε μια νέα περίοδο στην οργάνωση του 

Τακτικού Στρατού. 

Ο Καποδίστριας μόλις ανέλαβε τα ηνία του Κράτους αφοσιώθηκε ενεργά στην ουσιαστική ανασυγκρότηση 

των Στρατιωτικών Δυνάμεων. Κατανόησε ότι για την επιτυχία του ήταν απαραίτητη η ύπαρξη ενός Συμβου-

λευτικού Οργάνου και συγκρότησε στις 23 Ιανουαρίου 1828 «Πολεμικό Συμβούλιο» για να επεξεργασθεί τις 

πολεμικές υποθέσεις και γενικά τα στρατιωτικά ζητήματα. 

Πρόεδρος του Συμβουλίου, ήταν ο ίδιος ο Κυβερνήτης, ενώ συμμετείχαν ως Μέλη, οι δύο αρχηγοί των 

Χερσαίων και Ναυτικών δυνάμεων, ο Αρχιστράτηγος Ρίτσαρντ Τσώρτς (Άγγλος Συνταγμα-τάρχης, Αρχι-

στράτηγος της Δυτ. Στερεάς. Η συνέλευση της Τροιζήνας του είχε αναθέσει την αρχιστρατηγία όλων των 

«κατά ξηράν δυνάμεων», την οποία ο Κυβερνήτης περιόρισε, διορίζοντάς τον Αρχιστράτηγο της Δυτικής 

μόνον Ελλάδος), και ο Ναύαρχος Κόχραν αντιστοίχως, στους οποίους τα αξιώματα είχαν απονεμηθεί από 

την Γ’ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας τον Μάρτιο του 1827. Ως Έκτακτα Μέλη, συμμετείχαν όσοι Έλληνες 

Στρατηγοί και Ναύαρχοι είχαν, κατά την κρίση του Κυβερνήτου, βαρύνουσα γνώμη στα αντίστοιχα θέματα. 

Ένα χρόνο μετά, το 1829, συγκροτήθηκε «Γραμματεία επί των Στρατιωτικών και Ναυτικών Υποθέσεων» 

(Υπουργείο Πολέμου θα λέγαμε σήμερα), με πρώτο Γραμματέα τον αδελφό του Κυβερνήτου Βιάρο Καπο-

δίστρια. 

Αμέσως μετά, ο Καποδίστριας, επιδόθηκε στην αναδιοργάνωση των Ατάκτων Στρατευμάτων, εκδίδοντας το 

από 7 Φεβρουαρίου 1828 Διάταγμα («Οργανισμός Χιλιαρχιών»), με το οποίο τα μέχρι τότε Άτακτα Σώματα 

μετονομάζονταν σε «Αεικίνητα» και οργανώνονταν σε Οκτώ (8) Χιλιαρχίες των Δύο (2) Πεντακοσιαρχιών η 

κάθε μια. Οι χιλιαρχίες συγκροτούνταν ανά περιοχές και η δύναμή τους κυμαινόταν από 500 έως 800 άν-

δρες. 

Οι νέοι Σχηματισμοί, συγκεντρώθηκαν στα Μέγαρα και την Ελευσίνα, όπου στις 16 και 26 Απριλίου αντι-

στοίχως, έδωσαν τον καθιερωμένο όρκο και παραδόθηκαν οι Σημαίες από την Κυβερνήτη στις Πεντακοσι-

αρχίες. Οι δυνάμεις αυτές, με την νέα Οργάνωση και Σύνθεση συμμετείχαν στις εκκαθαριστικές επιχειρή-

σεις της Στερεάς Ελλάδος και η προσφορά τους ήταν σημαντική. 

Μετά την Μάχη της Πέτρας Βοιωτίας, τον Σεπτέμβριο του 1829, η οποία και σφράγισε τον Εθνικοαπελευ-

θερωτικό Αγώνα, ο Καποδίστριας αποσκοπώντας στην βαθμιαία μεταλλαγή των Ατάκτων, δηλαδή των Αει-

κινήτων, σε Τακτικά Σώματα, διέλυσε τις Χιλιαρχίες και τις ανασύνταξε σταδιακά σε Δεκατρία Ελαφρά 

Τάγματα Πεζικού, τα οποία και προώθησε στην Μεθόριο με την Τουρκία. 
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Στο μεταξύ ο Φαβιέρος, πρότεινε να απαγορευθεί η κατάταξη στα Σώματα των Αεικινήτων, σε νέους κάτω 

των είκοσι πέντε ετών, που δεν είχαν συμμετάσχει στον Αγώνα. Η πρότασή του δεν έγινε δεκτή, κυρίως εξ’ 

αιτίας της αντιδράσεως των Οπλαρχηγών (Χιλιαρχών), με αποτέλεσμα να υποβάλλει την παραίτησή του. 

Μετά από αυτό η Κυβέρνηση όρισε στη θέση του, τον Βαυαρό Συνταγματάρχη Κάρολο Εϋδεκ. 

Στις 17 Αυγούστου 1828, συγκροτήθηκε το πρώτο εθελοντικό Τάγμα Πυροβολικού από έξι (6) Πυροβολαρ-

χίες. Ως πρώτος πυρήνας χρησιμοποιήθηκε το «Σώμα Πυροβολιστών», δυνάμεως 113 ανδρών. Η διοίκησή 

του, ανατέθηκε στον πρώην Συνταγματάρχη Πυροβολικού της Ιονίου Πολιτείας, Νικόλαο Πιέρη. 

Τον Μάρτιο του 1829, ο Συνταγματάρχης Πιέρης, επικεφαλής μιας Χιλιαρχίας Αεικινήτων και μιας Πυρο-

βολαρχίας, στάλθηκε να καταλάβει την Ναύπακτο, της οποίας ορίσθηκε εν συνεχεία Φρούραρχος. Την διοί-

κηση του Τάγματος Πυροβολικού, ανέλαβε ο Γάλλος Ταγματάρχης Πωζιέ. 

Στις 4 Δεκεμβρίου 1829 εορτάσθηκε για πρώτη φορά η Αγία Βαρβάρα ως προστάτιδα του Πυροβολικού, 

θεσμός που ισχύει στην Χώρα μας μέχρι και σήμερα. 

Παραλλήλως ανασυγκροτήθηκε και το Δ’ Τάγμα Πεζικού, ενώ οργανώθηκε και η Επιμελητεία, που διαχει-

ριζόταν τα Οικονομικά Μέσα για την Συντήρηση του Στρατεύματος, με επικεφαλής τον Γάλλο Επιμελητή 

Σωκέ. 

Στις 28 Ιουλίου 1829 εξάλλου, συστήθηκε για πρώτη φορά, Τμήμα Μηχανικού με την ονομασία «Σώμα Α-

ξιωματικών Οχυρωματοποιίας και Αρχιτεκτονικής». Η διοίκησή του, ανετέθη στον Γάλλο Λοχαγό Γκαρνώ, 

ο οποίος προήχθη στον βαθμό του Αντισυνταγματάρχου. Αποστολή του Τμήματος ήταν η Μελέτη και Σύ-

νταξη Σχεδίων για την κατασκευή και Συντήρηση ή Βελτίωση Οχυρωμάτων, Στρατιωτικών και Δημοσίων 

Κτιρίων, Γεφυρών, Δρόμων και άλλων Τεχνικών Κατασκευών, καθώς και η επίβλεψη για την εκτέλεσή 

τους. 

Στις 22 Ιουλίου 1829, τοποθετήθηκε διοικητής του Τακτικού Στρατού, ο Γάλλος Συνταγματάρχης Τρεζέλ, 

επειδή παραιτήθηκε ο Έϋδεκ για λόγους υγείας. Ο Συνταγματάρχης Τρεζέλ, ήταν ικανότατος Αξιωματικός 

και ο Κυβερνήτης τον προήγαγε σε Στρατηγό. 

Αναλαμβάνοντας ο Τρεζέλ την Διοίκηση του Τακτικού Στρατού, προέβη στην εκ βάθρων ανασυγκρότησή 

του. 

Τον Ιούλιο του 1830, ο Τρεζέλ ανακλήθηκε στην Γαλλία και την θέση του κατέλαβε ο, επίσης Γάλλος, Συ-

νταγματάρχης Ζεράρ, ο οποίος από τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, είχε προαχθεί στον βαθμό του 

Υποστρατήγου και είχε ορισθεί Επιθεωρητής των Στρατευμάτων. 
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Οπλισμός – Οπλοστάσιο 

 

Ο ομοιόμορφος εξοπλισμός του Στρατού ήταν ακόμα ένα πρόβλημα που έπρεπε να επιλύσει ο Καποδίστρι-

ας. Μέχρι τότε τα διάφορα τμήματα των Ελλήνων, Τακτικά και Άτακτα, έφεραν ό, τι οπλισμό διέθεταν οι 

άνδρες του. Έγιναν κάποιες προσπάθειες με σοβαρότερη εκείνη του Φαβιέρου το 1826, ώστε όλα τα τμήμα-

τα να αποκτήσουν ενιαίο οπλισμό. 

Αργότερα επί Καποδίστρια, ο Τακτικός Στρατός εξοπλίσθηκε και με 6.000 λογχοφόρα τυφέκια που στάλθη-

καν δωρεάν από την Ρωσία. 

 

Εκπαίδευση 

 

Η προσπάθεια Στρατιωτικής Εκπαιδεύσεως, του υπό συγκρότηση Τακτικού Στρατού, άρχισε από τον Δημή-

τριο Υψηλάντη, με την συγκρότηση του Πρώτου Ημιτάγματος στην Καλαμάτα το 1821. Ως εκπαιδευτές 

χρησιμοποιήθηκαν Γάλλοι αξιωματικοί. Ωστόσο η προσπάθεια αυτή δεν απέδωσε πολλά, καθώς το Ημίταγ-

μα διαλύθηκε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και αφού είχε λάβει μέρος σε πολλές επιχειρήσεις. Λίγο αρ-

γότερα, εφαρμόσθηκε ο Γαλλικός Κανονισμός στην Εκπαίδευση του Πρώτου Συντάγματος, που είχε οργα-

νωθεί όπως προαναφέρθηκε, με απόφαση της Α’ Εθνοσυνελεύσεως. 

Σημαντικότερη όμως και μεγαλύτερης διάρκειας, ήταν η Εκπαίδευση του Τακτικού Σώματος του Φαβιέρου 

από Φιλέλληνες Αξιωματικούς – κατά τα Γαλλικά και πάλι πρότυπα – με την καθοδήγηση του Γάλλου Λο-

χαγού Μαγιέ. 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας φρόντισε να διατεθούν Γάλλοι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί της Στρατιάς του 

Στρατηγού Μαιζόν ως προγυμναστές. Μεταξύ τους ήταν και Σαράντα Γάλλοι Υπαξιωματικοί Πεζικού, Ιππι-

κού και Πυροβολικού, οι οποίοι και κατετάγησαν στον Ελληνικό Στρατό τον Απρίλιο του 1829, με τον βαθ-

μό του Ανθυπολοχαγού. 

Παραλλήλως, δημιουργείται Στρατόπεδο εκγυμνάσεως στα Μέγαρα, με σκοπό την Τεχνική και Πνευματική 

κατάρτιση των στρατευμένων, καθώς και την μετάδοση της στρατιωτικής αγωγής και πειθαρχίας σ’ αυτούς. 

Η εκπαίδευση διήρκεσε Σαράντα μέρες και στο διάστημα αυτό εφαρμόσθηκε πλήρως ο Γαλλικός Κανονι-

σμός Εκστρατείας. Στις Ασκήσεις που ακολούθησαν, υπό την διεύθυνση του Τρεζέλ, με μεγάλη επιτυχία, 

πήραν μέρος 2 Τάγματα Πεζικού, 2 Ίλες Ιππικού και 2 Πυροβολαρχίες. 
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Στο μεταξύ από τον Ιούλιο του 1828, με διαταγή του Κυβερνήτη, άρχισε να λειτουργεί στο Ναύπλιο ο «Λό-

χος Ευελπιδων». Το όνομα «Ευέλπιδες», το έδωσε ο ίδιος ο Κυβερνήτης με την έννοια «Καλές Ελπίδες του 

Έθνους». Ο «Λόχος Ευελπίδων» έχει αποστολή την παροχή της αναγκαίας στρατιω-τικής αγωγής και επαγ-

γελματικής καταρτίσεως στα μελλοντικά στελέχη του Στρατού. Ο αριθμός των μαθητών της Σχολής ορίσθη-

κε στους 50. 

Η ακαταλληλότητα του πρώτου Διοικητού, του Κορσικανού πρώην Υπολοχαγού Επιμελητείας του Αγγλι-

κού Στρατού Ρομύλο ντε Σαντέλλι, η έλλειψη καθηγητών και υποδομής, αλλά και η απροθυμία των προκρί-

των και των οπλαρχηγών του Αγώνα να στείλουν τα παιδιά τους για εκπαίδευση, θεωρώντας την Πειθαρχία 

του Λόχου Ευελπιδων ταπεινωτική, είχε ως αποτέλεσμα να αποτύχει η όλη προσπάθεια. 

Μετά από αυτό, αποφασίστηκε η διάλυση του Λόγου Ευελπίδων και η ανασυγκρότησή του σε νέες βάσεις, 

υπό την διεύθυνση του ικανότατου Λοχαγού Πυροβολικού Πωζιέ. 

Τον Ιανουάριο του 1829, ο Πωζιέ υπέβαλε λεπτομερές Σχέδιο Νέου Οργανισμού, που εγκρίθηκε από τον 

Κυβερνήτη. Σύμφωνα με τον Οργανισμό διαλυόταν ο Λόχος Ευελπίδων και το Σχολείο Πυροβολικού, που 

λειτουργούσε στο Τάγμα Πυροβολικού από τον Αύγουστο του 1828 με σκοπό την εκπαίδευση των Αξιωμα-

τικών και Οπλιτών του Πυροβολικού. 

Στη θέση τους ιδρυόταν το «Κεντρικόν Πολεμικόν Σχολείον» υπό τον Πωζιέ, που προήχθη σε Αντισυνταγ-

ματάρχη. Η φοίτηση ορίσθηκε τριετής και η επιλογή των μαθητών έγινε αυστηρότερη. 

Παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το Κεντρικό Σχολείο συνέχισε κανονικά την λειτουργία του και 

τον Ιούλιο του 1831 αποφοίτησαν οι πρώτοι 8 μαθητές του, με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού. Όλοι τους 

του Πυροβολικού. 

Παραλλήλως ο Καποδίστριας θέλοντας να μην αποκλειστούν από τον Τακτικό Στρατό οι απόγονοι των Α-

γωνιστών που δεν επελέγησαν ή δεν επιθυμούσαν να φοιτήσουν στο «Κεντρικό Πολεμικό Σχολείο» εξέδωσε 

τον Οκτώβριο του 1829 διάταγμα για τον Σχηματισμό ενός Σώματος «Ακολούθων», που δεν θα ξεπερνούσε 

τους 20 άνδρες, οι οποίοι θα είχαν βαθμό, στολή και μισθό Υπαξιωματικού, θα εκπαιδεύονταν στις ασκήσεις 

και την εσωτερική Υπηρεσία στο Ναύπλιο, ενώ ταυτοχρόνως θα εξασκούνταν σε καθήκοντα Εκπαιδευτού 

και Ηγήτορα. Όσοι πετύχαιναν τις εξετάσεις, θα κατατάσσονταν με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, όπως 

και οι απόφοιτοι του «Κεντρικού Πολεμικού Σχολείου». 

Έτσι, από τα πρώτα ακόμη βήματα του νεοσύστατου Κράτους εγκαινιάσθηκε το σύστημα της διπλής προε-

λεύσεως των στελεχών, που τόσο αναπτύχθηκε στην συνέχεια, ιδιαίτερα σε εμπόλεμες περιόδους. 
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Στρατολογία 

 

Ο Στρατός για τα Σώματα των Οπλαρχηγών του 1821 στηριζόταν στην εθελοντική κατάταξη των μαχητών. 

Όμως ο Τακτικός Στρατός για να διατηρεί σταθερή την απαιτούμενη δύναμή του, έπρεπε να προβεί σε κα-

νονική στρατολογία. Μετά από αυτό, η Προσωρινή Κυβέρνηση κατήρτισε Νόμο τον Σεπτέμβριο του 1825, 

που καθόριζε απογραφή και στρατολογία σε όλη την Επικράτεια, με αναλογία Ενός Στρατιώτη ανά Εκατό 

κατοίκους. 

Οι στρατεύσιμοι κληρώνονται, εξ ου και η ονομασία «κληρωτοί», από αυτούς που ήταν ηλικίας 18-30 ετών, 

με εξαίρεση τους σωματικά ανίκανους και τους μοναχογιούς. Επιτρεπόταν μάλιστα η αντικατάσταση κάθε 

κληρωτού, με όποιον άλλον δεχόταν να στρατευθεί στη θέση του. Η θητεία, ορίστηκε τριετής. Ανά έτος, το 

ένα τρίτο των οπλιτών απαλλασσόταν με κλήρο και έπαιρνε την θέση τους ίσος αριθμός νέων οπλιτών, ώστε 

στα τρία χρόνια να ανανεώνεται εντελώς το στράτευμα. 

Σύμφωνα με τον Νόμο αυτό, καθώς ο πληθυσμός της Ελλάδος υπολογιζόταν τότε σε περίπου 700.000 κα-

τοίκους, έπρεπε να στρατολογηθούν 7.000 άνδρες. Επειδή όμως μεγάλο μέρος της Χώρας το κατείχαν ή το 

λεηλατούσαν οι Τούρκοι και επειδή πολλοί νέοι είχαν ήδη ενταχθεί στα Άτακτα Σώματα ή το Ναυτικό, η 

στρατολογία δεν απέδωσε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Τον μεγαλύτερο αριθμό των στρατευσίμων έδωσαν 

τα ελεύθερα Ελληνικά Νησιά, που δεν είχαν υποστεί σοβαρές καταστροφές από τους Τούρκους. 

 

Στολή 

 

Βασικό γνώρισμα των Τακτικών Στρατών υπήρξε ανέκαθεν η ενιαία ενδυμασία. Με αυτό το πνεύμα, ο Ε-

θνομάρτυρας Ρήγας Φεραίος στον «Πολιτικό Κανονισμό ή Σύνταγμα Ελληνικής Επικρατείας», που ο ίδιος 

είχε συντάξει, αναφερόταν στη στολή και τον οπλισμό του Στρατού, γράφοντας σχετικά : «Το φόρεμα των 

Ελλήνων στρατιωτών είναι το ηρωικόν μαύρο αντερί (μακρύ ένδυμα με μανίκια και ανοιχτό μπροστά), ά-

σπρον υποκάμισον και κόκκινα χολέβια ή κάλτσες. Όλοι οι Έλληνες πατριώτες, έχουν μια μπαγιονέτταν (ξι-

φολόγχη), την οποίαν φορούν εις την μέσην των ωσάν χαντζάρι και εν καιρώ ανάγκης ή παρατάξεως την 

περνούν εις το τουφέκι των». 

Οι Άτακτοι φορούσαν την πατροπαράδοτη Ελληνική φουστανέλα, το φέσι κλπ. Όμως ο Δημήτριος Υψηλά-

ντης, όταν οργάνωσε το πρώτο Ημίταγμα, εφοδίασε όλους τους άνδρες του με μαύρες στολές, αγορασμένες 

με έξοδα ομογενών από την Τεργέστη γι’ αυτό και ονομάσθηκαν «Μαυροφόροι». 
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Τον Απρίλιο του 1822 καθορίσθηκε με Νόμο, κάθε Αξιωματικός και Οπλίτης να δικαιούται μια στολή δω-

ρεάν. Οι στολές ορίστηκε να είναι όμοιες με αυτές των Ευρωπαϊκών Στρατών. Ωστόσο όταν ανασυντάχθηκε 

το πρώτο Τακτικό Τάγμα υπό τον Συνταγματάρχη Ρόδιο τον Ιούλιο του 1824, διατηρήθηκε η Ελληνική εν-

δυμασία από Σαγιάκι (κάπα), άσπρη φουστανέλα και φέσι. Αργότερα ο Φαβιέρος, μοίρασε στο Τακτικό Σώ-

μα 5.000 στολές που εισήγαγε από την Αγγλία. 

Μετά την Εκστρατεία της Χίου, το 1828, καθώς το Τακτικό Σώμα επέστρεψε σε άθλια κατάσταση, ο νέος 

Διοικητής του Εϋδεκ, μερίμνησε και πάλι για την ενδυμασία του. Νέες στολές, όμοιες με τις Γαλλικές, κα-

τασκευάστηκαν στο Ναύπλιο με χρήματα ομογενών και υπό την εποπτεία της ειδικώς συγκροτημένης από 

τον Καποδίστρια «Επιτροπής Ιματισμού». Την ίδια εποχή ρυθμίστηκαν και οι «Μικρή» και «Μεγάλη» στο-

λές των μαθητών του «Κεντρικού Πολεμικού Σχολείου». 

Ένα χρόνο αργότερα, η στολή του Τακτικού Στρατού εξομοιώθηκε με διάταγμα με την Γαλλική και μόνο οι 

άνδρες των Ελαφρών Ταγμάτων εξακολουθούσαν να φορούν την παραδοσιακή ελληνική ενδυμασία. 

 

Σημαία 

 

Τον τύπο της επίσημης Ελληνικής Σημαίας, καθιέρωσε για πρώτη φορά το «Προσωπικό Πολίτευμα της Ελ-

λάδος» την 1η Ιανουαρίου 1822, το οποίο όρισε το Κυανό και το Λευκό ως χρώματα της Σημαίας και ανέ-

θεσε στο «Εκτελεστικό Σώμα» (Κυβέρνηση) να προσδιορίσει το σχήμα της. Στις 15 Μαρτίου 1822, καθορί-

στηκε με Διάταγμα το σχήμα της Σημαίας ως εξής : 

- Των Δυνάμεων Ξηράς (Ταγμάτων Πεζικού – Φρουρίων) : Σχήματος τετραγώνου, χρώματος κυανού με 

λευκό σταυρό στο μέσον που την διέσχιζε από το ένα άκρο έως το άλλο και την χώριζε σε τέσσερα ίσα μέ-

ρη. 

- Της Θάλασσας : Αυτή ήταν δύο τύπων. Μία για τα Πολεμικά και μία για τα Εμπορικά πλοία. 

Την σημαία των Πολεμικών Πλοίων αποτελούσαν εννέα εναλλασσόμενες ισοπλατείς οριζόντιες ταινίες (πέ-

ντε κυανές και τέσσερις λευκές) και είχε στο επάνω εσωτερικό μέρος κυανό τετράγωνο μέσα στο οποίο υ-

πήρχε λευκός σταυρός. Αντιθέτως η σημαία των Εμπορικών Πλοίων ήταν χρώματος κυανού με λευκό τε-

τράγωνο και κυανό σταυρό στο επάνω εσωτερικό μέρος. Από το 1828 καθιερώθηκε ενιαία σημαία για την 

θάλασσα, αυτή των πολεμικών πλοίων. 

Με την επιλογή του κυανού, του χρώματος του ουρανού, υποδηλώνεται η Θεότητα του Αγώνα, αφού ο Θεός 

ενέπνευσε στο Έθνος τη μεγαλουργική ιδέα, παρότι αδύνατο και άοπλο, να αναλάβει και να φέρει σε αίσιο 

πέρας τον άνισο εκείνο αγώνα. Με το λευκό υποδηλώνεται ο καθαρός άμωμος και αγνός σκοπός των Ελλή-
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νων που μοναδική τους επιδίωξη ήταν η απελευθέρωση και ανεξαρτησία του Έθνους και η απαλλαγή του 

από την πολύχρονη σκληρή τυραννία. 

Εξ’ άλλου, σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, οι εννέα κυανόλευκες ταινίες αντιπροσωπεύουν τι εννέα 

συλλαβές του «Ελευθερία ή Θάνατος» που ήταν ο όρκος των παλικαριών της Επαναστάσεως. 

 

Μέριμνα για το Προσωπικό 

 

Από τις πρώτες ακόμα ημέρες του Αγώνα, έγινε αισθητή η ανάγκη ιατρών και νοσοκομείων. Για το σκοπό 

αυτό αποφασίσθηκε τον Ιανουάριο του 1822, η τοποθέτηση σε κάθε Χιλιαρχία Ατάκτων, ενός ιατρού παθο-

λόγου και ενός χειρουργού, ενώ η πρώτη προσπάθεια ιδρύσεως στρατιωτικού νοσοκομείου, έγινε αμέσως 

μετά την κήρυξη της Επαναστάσεως, στο Στρατόπεδο Πατρών. 

Την αποφασιστική κίνηση στον Τομέα της υγειονομικής περιθάλψεως, έκανε ο Λόρδος Βύρων, ο οποίος 

όταν ήρθε στην Ελλάδα τις πρώτες ημέρες του 1824 φρόντισε να φέρει μαζί του μεγάλη ποσότητα φαρμά-

κων και χειρουργικών εργαλείων. Επίσης βοήθησε να ιδρυθούν στρατιωτικά νοσοκομεία στο Μεσολόγγι και 

την Αθήνα. Το 1825, προβλέφθηκε με Νόμο η ίδρυση τεσσάρων νοσοκομείων, καθώς και ο διορισμός, δί-

πλα στους Αρχηγούς των Όπλων, ενός Αρχίατρου και ενός χειρουργού, μαζί με ένα βοηθό του καθενός για 

500 οπλίτες. Προβλέφθηκαν επίσης δύο τραυματιοφορείς ανά χιλίους οπλίτες και το απαραίτητο υγειονομι-

κό υλικό. 

Στην εποχή του Καποδίστρια εξ’ άλλου, τέθηκαν κι οι πρώτες βάσεις κοινωνικής μέριμνας για το στρατιωτι-

κό προσωπικό και τις οικογένειές του. Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο του 1828, καθορί-στηκαν οι συντάξεις 

όσων αποχωρούσαν λόγω τραυμάτων, ασθενείας ή γήρατος, καθώς και η απονομή συντάξεων στις οικογέ-

νειες όσων σκοτώνονταν ή πέθαιναν «Εν Υπηρεσία». 

Τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους, αποφασίστηκε η χορήγηση μηνιαίου σιτηρεσίου, ή ένταξη στο «Σώμα των 

Απομάχων», αυτών που είχαν καταστεί ανίκανοι κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Οι απόμαχοι που 

αποχωρούσαν από τις τάξεις του Στρατεύματος, έπαιρναν σύνταξη ίση με το μισό των αποδοχών τους. Ολό-

κληρο το μισθό τους έπαιρναν ως σύνταξη, μόνον αυτοί που συμπλήρωναν τεσσαρακονταετία. Επίσης συ-

στήθηκε, ειδικά για την περίθαλψή τους, «Ίδρυμα Απομάχων». 
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Η δολοφονία του Καποδίστρια και η αποσύνθεση του Τακτικού Στρατού 

 

Στις 29 Σεπτεμβρίου 1831, δολοφονείται στο Ναύπλιο ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας από πολιτικούς 

του αντιπάλους, με συνέπεια να επικρατήσει πλήρης πολιτική και κοινωνική αναρχία στο εσωτερικό της 

Χώρας, με άμεση επίδραση και στον Στρατό. 

Τα Ελαφρά Τάγματα γρήγορα διαλύθηκαν, σχηματίζοντας και πάλι Ένοπλες Ομάδες με αρχηγούς τους πα-

λιούς Οπλαρχηγούς των Άτακτων Σωμάτων. 

Ο Τακτικός Στρατός, που σχεδόν σε όλο το διάστημα μέχρι τον θάνατο του Κυβερνήτη είχε μείνει αμέτοχος 

σε κάθε πολιτική διαμάχη, υπέστη και αυτός τις αρνητικές συνέπειες των τελευταίων θλιβερών γεγονότων. 

Ο Στρατηγός Ζεράρ μαζί με τους περισσοτέρους Γάλλους αξιωματικούς, αποχώρησαν από το Στράτευμα. 

Επιπλέον, λόγω ελλείψεως των αναγκαίων οικονομικών πόρων για τη συντήρηση του Τακτικού Στρατού, 

σημειώθηκε μεγάλη διαρροή των ανδρών του προς τους Ατάκτους. 

Η κυβερνητική Επιτροπή που διαδέχθηκε τον Καποδίστρια, διόρισε Διοικητή του Στρατού τον παλιό φιλέλ-

ληνα Γάλλο Συνταγματάρχη Γκρεγιάρ, με βοηθό τον Υπολοχαγό Πυροβολικού Σκαρλάτο Σούτσο. Παρά τις 

φιλότιμες προσπάθειες της Νέας Διοικήσεως, η δύναμη του Τακτικού Στρατού μειώθηκε στο ελάχιστο και η 

όλη οργανωτική προσπάθεια των τελευταίων ετών κινδύνευσε να καταστραφεί. 

Το ίδιο συνέβη και στον Τομέα της Εκπαιδεύσεως. Ο Πωζιέ, παραιτήθηκε από την Διοίκηση του «Κεντρι-

κού Πολεμικού Σχολείου» και στην θέση του τοποθετήθηκε ο Βαυαρός Συνταγματάρχης Ρέϊνεκ, ο οποίος με 

μεγάλη δυσκολία κατάφερε να το διατηρήσει σε λειτουργία. Η αποχώρηση εξάλλου των Γάλλων προγυμνα-

στών και η μη αναπλήρωσή τους, είχε ως συνέπεια τη διακοπή της εκπαιδεύσεως και τη χαλάρωση της Πει-

θαρχίας. 

Ωστόσο, τα θεμέλια που με τόσο μόχθο είχαν τεθεί επί Καποδίστρια στην Στρατιωτική Οργάνωση και Εκ-

παίδευση, έμειναν ακλόνητα και αποτέλεσαν την βάση των παραπέρα προσπαθειών για την στρατιωτική 

προετοιμασία της Χώρας. 
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Όταν τα γαλλικά δημοκρατικά στρατεύματα κατέπλευσαν στην Κέρκυρα, στις 18/29 Ιουνίου 1799, βρήκαν 

μια κοινωνία ειδοποιημένη από καιρό για την Επανάσταση, τις νίκες των στρατευμάτων της και την ιδεολο-

γία της και με οργανωμένες πάνω από έναν χρόνο ομάδες υποστηρικτών της.[1] Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα η 

υποδοχή τους να είναι περισσότερο απ’ ότι περίμεναν θερμή και να δημιουργηθεί ένα κλίμα ενθουσιασμού 

και ελπίδων, το οποίο αναθέρμαιναν διαρκώς οι καθοδηγημένες από τον Βοναπάρτη προκηρύξεις οι γεμάτες 

υποσχέσεις για τον σεβασμό των ατόμων , των περιουσιών και της θρησκείας και δηλώσεις ότι αποδίδεται 

στην υποδουλωμένη Ελλάδα η Ελευθερία και η Ισότητα, ώστε να αποκατασταθεί η λαμπρότητα των αρχαί-

ων χρόνων. Τόση ήταν η ένταση εκείνης της περιόδου ώστε το ευμενές για τη Δημοκρατία κλίμα ανάγκασε 

τον στρατηγό–διοικητή Ανσέλμο Ζεντιλί (A.-A.-B. Gentili) να διαφοροποιήσει τις αρχικές του απόψεις για 

την αμάθεια του πληθυσμού και να ομολογήσει ότι : «…οι Έλληνες είναι πολύ πιο φωτισμένοι απ’ ότι πι-

στεύεται γενικά. Η ανάμνηση της καταγωγής τους δεν έχει σβήσει σ’ αυτούς…».[2] Προς αυτές τις θέσεις, 

αργότερα, συνέκλινε και ο αντίθετος με τη διοίκηση των γάλλων δημοκρατικών Ιωάννης κόμης Καποδί-

στριας, στην επιστολή του στον Lord Castlereagh παραδεχόμενος ότι: «…ο λαός …συνησθάνθη τα αγαθά 

διοικήσεως όχι βενετικής, η δε νεολαία εβασίσθη εις την ελπίδα της ανεξαρτησίας…».[3] Επίσης ο Ερμάννος 

κόμης Λούντζης γράφει χαρακτηριστικά: «…Η κλαγγή των δημοκρατικών όπλων και οι νίκες του νεαρού 

ήρωα ( εννοεί τον Βοναπάρτη ) είχαν αντηχήσει στην Ελλάδα πριν ακόμη οι Γάλλοι αποβιβαστούν στα νη-

σιά του Ιονίου Πελάγους . Όταν ήρθαν και τα κατέλαβαν, αμέσως οι φωνές της Ελευθερίας, της ανορθώσε-

ως της Ελλάδος και τόσα άλλα γενναιόψυχα συνθήματα, που περιείχαν οι προκηρύξεις τους, προκάλεσαν 

θαυμαστά αποτελέσματα…».[4] 

Από τα σημαντικότερα γεγονότα της περιόδου υπήρξε η ίδρυση συλλόγων που ανέλαβαν την πολιτική δια-

παιδαγώγηση του πληθυσμού. Στην Κέρκυρα, έδρα της κεντρικής στρατιωτικής και πολιτικής διοικήσεως 

των περιοχών που πλέον ήταν υπό γαλλικό έλεγχο, στις 28 Σεπτεμβρίου 1797, το Κομιτάτο της Κοινής Σω-

τηρίας του Προσωρινού Δημαρχείου της, πρότεινε την ίδρυση πολιτικού συλλόγου με την αιτιολογία «…Ο 

Λαός μπορεί να ονομασθεί ελεύθερος τότε μόνον, όταν διαπαιδαγωγηθεί, όταν ελευθερωθεί από τις αλυσί-

δες των προλήψεων και προχωρήσει στον δρόμο της Αρετής…».[5] Ο σύλλογος ονομάστηκε σύμφωνα με τα 

επαναστατικά πρότυπα «Πατριωτική Εταιρεία της Κέρκυρας» (Societá Patriotica di Corcira) και στις τάξεις 

της κατατάχθηκαν ένας σημαντικός αριθμός κυρίως κατοίκων της πόλεως και λιγότερο των προαστίων. Ένα 
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μήνα μετά την ίδρυσή της, ο προϊστάμενος του πολιτικού τμήματος της Ισοπολιτείας Ν. Λοβέρδος δημοσί-

ευσε σε μονόφυλλο το παρακάτω έγγραφο, που είχε ως αρχικό παραλήπτη την Υπηρεσία του.[6] 

 

«Ελευθερία – Ισότης 

Πολίτες. 

Με απόφασή σας στις 6 Τρυγητή του 6ου χρόνου, δώσατε τη δυνατότητα σ’ ένα αριθμό καλών πατριωτών 

να ενωθούν σε Εταιρεία στο χώρο αυτής της πόλης, με μόνο σκοπό τη Δημόσια Εκπαίδευση. Επιφορτίζετε 

ταυτόχρονα την Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας να λάβει γνώση των κανόνων της οργάνωσης που οι άνθρωποι 

της παραπάνω επιτροπής θα τους έδιναν για να αξιολογήσει εκείνους που θα νόμιζε χρήσιμους και να τους 

συνάξει με τη δική της αποδοχή. Σαν συνέπεια από το μέρος της «Πατριωτικής Εταιρείας» της Δημόσιας 

Μόρφωσης, συγκεντρωμένοι γύρω από την ιδρυτική επιτροπή, συνοδεύεται στην επιτροπή το σύνολο των 

καταστατικών άρθρων. Συμφωνείται με όλα τα μέτρα που έλαβε η Εταιρεία και για τη χρησιμότητα των 

σκοπών που πρότεινε. Άρα έχει δεχθεί την επιδοκιμασία σας και έχει δηλωμένη την αποδοχή τους από την 

«Πατριωτική Εταιρεία». 

Πολίτες. 

Ο εμψυχωμένος πατριωτισμός , τα μεγάλα και ενάρετα συναισθήματα καλλιεργημένα και αναπτυγμένα θα 

ξαναχαρίσουν στους κατοίκους αυτού του νησιού την παλιά τους ενεργητικότητα και την αρχική τους ηθι-

κότητα. 

Στις 19 Νεφελώδους του 6ου χρόνου της Δημοκρατίας (29 Οκτωβρίου 1797). Πρώτος χρόνος της Κερκυρα-

ϊκής Ελευθερίας 

Λοβέρντο» 

Αν και πρόθεση των ιδρυτών της Πατριωτικής Εταιρείας ήταν να συμπεριλάβει στους κόλπους της όλες τις 

τάξεις, σύντομα λόγω της μορφωτικής τους στάθμης, επιβλήθηκαν στοιχεία που προέρχονταν από την αρι-

στοκρατία και τους προηγμένους αστούς (Πρόεδρος έγινε ο γιατρός Π. Α. Βονδιώλης και μέλη ο πρόεδρος 

του Προσωρινού Δημαρχείου Σπυρίδων-Γεώργιος (κόμης) Θεοτόκης , ο Π. Ν. Κουαρτάνος, ο Ν. Μπαρμπά-

της, ο Ν. Λοβέρδος, ο Ν. Αρλιώτης). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εξέλιξή της σε πολιτική λέσχη στην ο-

ποία γινόταν δυναμικές συγκεντρώσεις και ισχυρή πολιτική κριτική. Για να φθάσει όμως σε αυτό το σημείο 

κατά τον Νίκια Λούντζη: «… πέρασε από τρεις φάσεις . Άρχισε με εισήγηση κάποιων επιφανών και ονειρο-

πόλων σαν λαϊκό πανεπιστήμιο…εξελίχθηκε σε χάβρα μαζών και τιποτολογίας…για να καταλήξει με τη 

λήξη της γαλλοκρατίας σε κέντρο πολιτικής κριτικής και πνευματικής αντίδρασης…».[7] Σε αυτή την εξέλιξη 

της Εταιρείας αντέδρασαν επαναστατικότερα στοιχεία (νεότερα στην ηλικία κατά βάση) , που την θεώρησαν 

μη προοδευτική και ίδρυσαν τη «Συνταγματική Λέσχη», η οποία κήρυξε ως δόγμα της «την ανατροπή των 

πάντων μέσα σε μία μόνο ημέρα, μη εξαιρουμένης και της θρησκείας». Οι πολιτικοκοινωνικές απόψεις και 
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οι προθέσεις των μελών αυτού του συλλόγου για την προτίμηση ριζοσπαστικότερων λύσεων, όπως αποκα-

λύπτεται από την επιλογή του ονόματος παραπέμπουν στη γαλλική «Εταιρεία των Φίλων του Συντάγματος» 

(Société des Amis de la Constitution seants aux Jacobins á Paris), που υπήρξε το αρχικό κύτταρο των ιακω-

βινικών λεσχών.[8] Πιεζόμενες οι γαλλικές αρχές από την ανεξέλεγκτη δράση τους απαγόρευσαν τις δημόσι-

ες συγκεντρώσεις των μελών των δυο Εταιρειών, που είχαν πια ως κύριο έργο τους την άσκηση κριτικής στα 

έργα της δημόσιας διοίκησης και προσωπικά των στρατηγών Ζαντιλί και Σαμπώ (L. F. Chabot), που εκπρο-

σωπούσαν την Στρατιά της Ιταλίας και φυσικά τον ίδιο τον Βοναπάρτη. 

Οι κυριότεροι λόγοι που ακούστηκαν από το βήμα της Πατριωτικής Εταιρείας (των πολιτών Π. Α. Βονδιώ-

λη: “ Discorso Pronunciato nella prima sessione della Societá Patriotica di Pubblica istruzione di Corfú” , Σ.-

Γ. (κόμη) Θεοτόκη: “ Della perfezione della Democrazia“, Π. Ν. Κουαρτάνου: ”Perfezione del democratico 

governo” , Ν. Μπαρμπάτη « Che la virtue e la base della Democrazia” , Ν. Λοβέρδου “ Il governo d’ un solo 

, o di pochi distrugge ι diritti uomini , e leva l’ energia nazionale” , και Δ. Αρλιώτη « La generoza nazione 

francese») τυπώθηκαν αργότερα (1798) στο τυπογραφείο της Κέρκυρας, στο σπάνιο σήμερα φυλλάδιο «Dis-

corsi Pronunciati nella Societá Patriotica di Corcira . Numero Primo . Anno VI (στη σελίδα 3: Libertá - 

Equaglianza , 19 Brumaire an VI della Ρepubblica Francese, una ed idivisibile»[9]. 

Παράλληλα η γαλλική διοίκηση, η οποία στρατολόγησε έλληνες και δημιούργησε με αυτούς αξιόμαχες 

στρατιωτικές μονάδες, υπέθαλψε και τις ελληνικές επαναστατικές εκδόσεις. Τον ίδιο χρόνο (1798) τυπώθη-

καν «Από την του Γένους Τυπογραφίαν» τα επαναστατικά φυλλάδια : Ο «Θούριος , ήτοι Ορμητικός Πατρι-

ωτικός Ύμνος εις τον Ήχον Μια Προσταγή Μεγάλη» (Ως πότε παλικάρια) και ο «Ύμνος Πατριωτικός της 

Ελλάδος και όλης της Γραικίας. Προς ξαναπόκτησιν της αυτών Ελευθερίας» (Όλα τα έθνη πολεμούν) του 

Ρήγα Φεραίου και «Ο Ύμνος Εγκωμιαστικός παρ’ όλης της Γραικίας προς τον αρχιστράτηγον Μποναπάρτε, 

εις τον ήχον της Καρμανιόλας » του Χριστόφορου Περραιβού.[10] 

Αλλά η ανευλαβής στάση των στρατευμάτων απέναντι στην ορθόδοξη λατρεία, παρόλη την προνομιακή 

μεταχείριση της Ορθόδοξης Εκκλησίας από τη Διοίκηση, οι αυθαιρεσίες της τελευταίας, τα κακουργήματα 

των στρατευμάτων και ο ουσιαστικός αποκλεισμός των κατοίκων από την εξουσία, με την αντικατάσταση 

των αρχικών πολιτικών μορφωμάτων Προσωρινά Δημαρχεία (Municipalita Provisoria) από τις Κεντρικές 

Διοικήσεις (Administations Centrales), δίχασαν βαθιά τον πληθυσμό , ιδιαίτερα τον αστικό, όπου η δημο-

κρατική παράταξη είχε την μεγαλύτερη ισχύ της. Αυτό συνέβη μετά την ένταξη των νησιών στη Γαλλική 

Δημοκρατία (6/17 Οκτωβρίου 1791) σύμφωνα με τη γαλλο-αυστριακή συνθήκη του Campoformio και είχε 

ως αποτέλεσμα με πυρήνα τους ήδη δυσαρεστημένους ευγενείς να σχηματισθεί ισχυρή αντεπαναστατική – 

αντιγαλλική τάση η οποία προσέγγισε τους ομόδοξους Ρώσους.[11] 

Η πολιορκία και η παράδοση των εγκαταλειμμένων από το Εκτελεστικό Διευθυντήριο φρουρών, παρ’ όλες 

τις επισημάνσεις του Βοναπάρτη για τη γεωπολιτική δυναμική των νησιών, οδήγησε στη λήξη της περιόδου 

και στην προσωρινή αναπροσαρμογή των ναπολεόντειων μεσογειακών και ανατολικών σχεδίων μετά τη 
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συνθηκολόγηση των ισχυρότατων κερκυραϊκών φρουρίων και την παράδοσή τους στους συμμάχους ρωσο-

τούρκους στις 22 Φεβρουαρίου / 5 Μαρτίου 1799.[12] 

Με τη μεταβίβαση της διοίκησης ο αρχηγός των ρωσικών δυνάμεων και συντονιστής των συμμαχικών ενερ-

γειών στο Ιόνιο, υποναύαρχος Θεόδωρος Ουσακώφ (F. F. Uchakow), παλινόρθωσε το αριστοκρατικό πολί-

τευμα αναγνωρίζοντας ως μόνη πηγή εξουσίας τους ευγενείς και διορίζοντας διευθυντήριο (Προσωρινή Γε-

ρουσία) που επέλεξε το επανασυστημένο «Μεγάλο Συμβούλιό» τους. Κύριο έργο της Προσωρινής Γερουσί-

ας ήταν η ψήφιση πολιτικού χάρτη, ο οποίος τελικά κυρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη με τη ρωσο-

τουρκική συνθήκη της 9/21 Μαρτίου 1800. Με αυτή τα νησιά αναγνωρίστηκαν ως ομοσπονδιακή δημοκρα-

τία με την ονομασία «Δημοκρατία των Επτά Ενωμένων Νησιών» (Repubblica delle Sette Isole Unite και 

Επτάνησος Πολιτεία-Repubblica Settinsulare), με την εγγύηση του τσάρου και την προστασία του σουλτά-

νου, φόρου υποτελή στο δεύτερο, με σύνταγμα, σημαία, στρατό και διπλωματική εκπροσώπηση.[13] 

Με την αποχώρηση όμως, την 13/25 Αυγούστου 1801, των συμμαχικών αρχών σημειώθηκαν εκτεταμένες 

ταραχές στα νησιά, που προκάλεσαν δημοκρατικά και άλλα στοιχεία, τα οποία, για διαφορετικούς λόγους 

αρνούνταν την επιστροφή στο αριστοκρατικό καθεστώς. Ειδικά στην Κέρκυρα, έδρα της ομοσπονδίας, της 

Γερουσίας και του αιρετού ηγεμόνα, καταργήθηκαν οι αναγνωρισμένες από τη συνθήκη αρχές και συγκρο-

τήθηκε πολιτικό μόρφωμα με τη συμμετοχή των παραγωγικών τάξεων, που αυτοπροσδιορίστηκε «΄Εντιμη 

Αντιπροσωπεία» (Onoranda Deputazione). Τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης όλων των τάξεων στις πολιτι-

κές συμπεριφορές, που οι γάλλοι δημοκρατικοί είχαν διδάξει, εύρισκαν γόνιμο έδαφος για να αναπτυχθούν. 

Την 9/21 Οκτωβρίου 1801 η «΄Εντιμη Αντιπροσωπεία» σε μια προσπάθεια ουσιαστικής παρέμβασης στα 

πολιτικά δρώμενα των νησιών, ψήφισε σχέδιο δικού της πολιτικού χάρτη με τίτλο: «΄Εκθεσις συστατική 

γιναμένη από τη Δεπουτατζιόν της Χώρας, Μπόργων και Ξεχώρου της Νήσου των Κορυφών, τας 21 Οκτω-

βρίου 1801».[14] 

Αποτέλεσμα όλων αυτών των γεγονότων ήταν η εκ νέου επέμβαση των συμμάχων και η εγκατάσταση στην 

Κέρκυρα την 6/18 Αυγούστου 1802, ως πληρεξουσίου υπουργού του ρώσου αυτοκράτορα, του ζακύνθιου 

Γεωργίου κόμη Μοτσενίγου, ο οποίος ουσιαστικά ενεργούσε ως αρμοστής. 

Με τις πιέσεις του Μοτσενίγου συνεκλήθη στις 14/26 Οκτωβρίου 1803 νέα συντακτική συνέλευση η οποία 

ψήφισε νέο σύνταγμα στις 23 Νοεμβρίου/5 Δεκεμβρίου 1803. Με αυτό καθορίστηκε η ενότητα του Κρά-

τους, το αριστοκρατικό του πολίτευμα και η αναγνώριση ως επικρατούσας θρησκείας της Ορθόδοξης Χρι-

στιανικής. Οι εξουσίες διακρίνονταν μεταξύ τους και καθοριζόταν ότι η επιλογή των εκπροσώπων της προ-

αγματοποιόταν με εκλογές. Ο Πρόεδρος της Γερουσίας, εκλεγόμενος από τη Βουλή, ήταν παράλληλα και ο 

ανώτατος άρχων (Πρίγκιψ ή Ηγεμών), ενώ κάθε νησί είχε τη δική του κυβέρνηση με επικεφαλής τον «Πρύ-

τανη». Εκτός των άλλων το Σύνταγμα καθόριζε ως γλώσσα του κράτους την Ελληνική και μεριμνούσε για 

τη δημόσια (ελληνική) εκπαίδευση.[15] 
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Λίγο πριν λήξει η περίοδος στις 16/28 Δεκεμβρίου 1806, ψηφίστηκαν μεταρρυθμίσεις του Συντάγματος, οι 

οποίες δεν εφαρμόστηκαν, γιατί στο μεταξύ διασπάστηκε η συμμαχία. Το Επτανησιακό Κράτος που τάχθηκε 

με το μέρος των ρώσων, θυσιάζοντας στις 5/17 Ιουνίου 1807 για χάρη τους την ουδετερότητά του, με τη 

γαλλο-ρωσική συνθήκη του Τιλσίτ (26 Ιουνίου / 7 Ιουλίου 1807) παραχωρήθηκε στη Γαλλία του αυτοκρά-

τορα πλέον Ναπολέοντα Α. 

Κατά την περίοδο της Επτανήσου Πολιτείας αποδείχτηκε ότι η γαλλική δημοκρατική περίοδος δεν υπήρξε 

απλά και μόνο μια περίοδος μαθητείας, αλλά οργάνωσε τις πολιτικές διαθέσεις των πολιτών, όπως άλλωστε 

ανέδειξε την εθνική τους αυτογνωσία. Γι αυτό οι προσδιοριστικοί τίτλοι «Εθνικό» και «του Γένους» που 

χρησιμοποιούνται από τα δημόσια ιδρύματα και τις υπηρεσίες (βιβλιοθήκη, σχολεία, τυπογραφείο) δεν είναι 

κενές ονομασίες. έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο και επιτρέπουν στον πληθυσμό να διακρίνει την ελληνικό-

τητα και την Ορθοδοξία ως στοιχεία της ιδιοσυστασίας και του αυτοπροσδιορισμού του. Η Επτάνησος Πο-

λιτεία υπήρξε το πρώτο κράτος ελλήνων και ο ρόλος της στις πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εξελί-

ξεις ήταν καθοριστικός, όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή αλλά και σε πανελλήνια κλίμακα. Χρήσιμο για τον 

προσδιορισμό των πραγμάτων είναι το απόσπασμα λόγου του πρώτου ηγεμόνα της Σπυρίδωνα–Γεωργίου 

κόμη Θεοτόκη, σε τελετή στις 14/26 Οκτωβρίου 1803: «…Το Έθνος μας, που αναγεννήθηκε, απόκτησε ό-

νομα Ελληνικό, πατρίδα Ελληνική και ελευθερία Ελληνική…»[16] 
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Η Γαλλική Επανάσταση του 1789 και οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι απείλησαν την ισορροπία των δυνάμεων 

στην Ευρώπη, τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα διετάραξαν το «στάτους κβο» και την πολιτική σταθερό-

τητας στην γηραιά ήπειρο. Τον πιο έφλεκτο χώρο αποτελούσαν τα Βαλκάνια, όπου το 1821 σημειώθηκε και 

η πρώτη εξέγερση – η Ελληνική Επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι αντιδράσεις, που 

προκάλεσε το τολμηρό επιχείρημα των Ελλήνων, σ’ όλη την υφήλιο ποίκιλαν. Άλλοι ετήρησαν την εχθρική 

στάση και αδιαφορία, και άλλοι εξέφραζαν ενθουσιασμό και ανεπιφύλακτη υποστήριξη. 

Ο αγώνας των Ελλήνων για την εθνική τους παλιγγενεσία άσκησε μεγάλη επιρροή στα φιλελεύθερα πνεύμα-

τα της Ευρώπης, προκάλεσε κύμα συμπάθειας, γονιμοποίησε το Φιλελληνικό κίνημα. 

Το Φιλελληνικό κίνημα, ως μοναδικό φαινόμενο της εποχής του, επηρέασε βαθύτατα την ευρωπαϊκή φιλε-

λεύθερη διανόηση, και η Ελληνική επανάσταση δεν άλλαξε μόνο τον χάρτη της Ευρώπης, αλλά άνοιξε δρό-

μο για άλλα πολλά κινήματα, ενέπνευσε και όπλισε έθνη και λαούς για την διεκδίκηση του ιδανικού της Ε-

λευθερίας. 

Στην Ρωσία τα φιλελληνικά αισθήματα βρήκαν ανταπόκριση σε διάφορα κοινωνικά στρώματα. Η ρωσική 

κοινή γνώμη απαιτούσε άμεση παρέμβαση υπέρ των Ελλήνων. Πολλοί αξιωματικοί του Ρωσικού Στρατού, 

με την έναρξη του Ελληνικού ένοπλου αγώνα, υπέβαλαν αιτήσεις να μετατεθούν από την τσαρική στρατιω-

τική φρουρά στα συντάγματα της ρωσικής στρατιάς, που βρισκόταν στον Νότο της χώρας και ετοιμαζόταν 

για την εκστρατεία κατά της Οθωμανικής Πύλης. 

Υπέρ του Ελληνικού αγώνα τάχθηκαν οι ρώσοι φιλελεύθεροι διανοούμενοι. Ο αγώνας των Ελλήνων επέ-

σπευσε τις πνευματικές και πολιτικές ζυμώσεις στην Ρωσία, κινητοποίησε το ευρύ ριζοσπαστικό πνεύμα, και 

επηρέασε το νεογέννητο κίνημα των Δεκεμβριστών. 

Δεκεμβριστές αποκαλούν τους Ρώσους επαναστάτες που συμμετείχαν στην εξέγερση της 14ης Δεκεμβρίου 

του 1821 κατά του τσάρου Νικολάου Α’. 

Οι περισσότεροι από τους Δεκεμβριστές ανήκαν στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις. Μεγάλο μέρος από αυ-

τούς υπήρξαν αξιωματικοί του ρωσικού στρατού κατά την διάρκεια των ναπολεόντειων πολέμων και μετά 
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την επιστροφή τους στην Ρωσία μετείχαν σε μυστικές ρωσικές πατριωτικές και αργότερα επαναστατικές 

οργανώσεις, όπως η «Ένωση Σωτηρίας» (1816), η «Ένωση Ευημερίας» (1818) κ.α. 

Οργανωτές της εξέγερσης των Δεκεμβριστών ήταν δύο οργανώσεις αξιωματικών, γνωστές ως «Βόρειος 

Σύνδεσμος» και «Νότιος Σύνδεσμος», που προέκυψαν από την διάσπαση της «Ένωσης Σωτηρίας». 

Ο «Βόρειος Σύνδεσμος» δρούσε στην Αγία Πετρούπολη και είχε ως στόχο την καθίδρυση συνταγματικής 

μοναρχίας και τη χειραφέτηση των δουλοπάροικων, χωρίς να θιγεί η εξουσία των γαιοκτημόνων. Ο «Νότιος 

Σύνδεσμος», που δρούσε στην Νότια Ουκρανία, είχε βαθύτερο στόχο, την ανακήρυξη της δημοκρατίας και 

την κατάργηση της κυριαρχίας των γαιοκτημόνων. 

Ο «Βόρειος Σύνδεσμος» επωφελήθηκε από την σύγχυση, που χαρακτήρισε την σύντομη μεσοβασιλεία, μετά 

τον θάνατο του Αλεξάνδρου Α’, και αφού έπεισε ένα μέρος των στρατευμάτων της Αγίας Πετρούπολης να 

αρνηθούν να δώσουν όρκο πίστης στον Νικόλαο Α’, προχώρησε σε εξέγερση. Η οργάνωση όμως ήταν ελλι-

πής, και η εξέγερση κατεστάλη πολύ γρήγορα. 

Ο «Νότιος Σύνδεσμος» οργάνωσε με το σύνταγμα του Τσερνίγκωφ την εξέγερση στη Νότια Ουκρανία, και 

παρόλο που οι ταραχές συνεχίστηκαν μέχρι τα μέσα του Ιανουαρίου 1826, συνετρίβη. Ακολούθησαν συλ-

λήψεις και εκτεταμένες ανακρίσεις. Από τους συλληφθέντες Δεκεμβριστές, 121 παραπέμφθηκαν σε δίκη, 

πέντε από αυτούς: ο Πέστελ, ο Μουραβιώφ – Απόστολ, ο Καχόφσκι, ο Μπεστούζεφ – Ριούμιν και ο Ρυλέγι-

εφ, εκτελέστηκαν, 31 φυλακίστηκαν και οι υπόλοιπο εξορίσθηκαν στην Σιβηρία. 

Οι Δεκεμβριστές ήταν θερμοί υποστηρικτές του Ελληνικού Αγώνα, καθώς πίστευαν ότι η Ελληνική επανά-

σταση θα αποτελέσει το προοίμιο του αγώνα για την απελευθέρωση της Ρωσίας. Με πολλή προσοχή εξέτα-

ζαν την κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα, και παρακολουθούσαν τις πολιτικές εξελίξεις από τα 

περιοδικά που ελάμβαναν από το Λονδίνο και το Παρίσι. 

Ένας από τους ιδρυτές της μυστικής «Εταιρείας των Ηνωμένων Σλάβων» ο Π. Μπορίσωφ, ο οποίος μετά 

την σύλληψή του για συμμετοχή στην εξέγερση των Δεκεμβριστών, δήλωσε στην ανάκριση ότι «η ομο-

σπονδιακή ένωση των σλαβικών εθνών», επινοήθηκε σύμφωνα με το ελληνικό παράδειγμα, αλλά θα έπρεπε 

να είναι «πολύ πιο τέλεια από τη δική τους». 

Ο Μουριαβιώφ το Φεβρουάριο του 1825 έστειλε στον Τιζενγκάουζεν ένα βιβλίο για την ελληνική επανά-

σταση και σε επιστολή του εξέφρασε τις απόψεις του για τους λόγους της επιτυχίας του αγώνα των Ελλή-

νων, οι οποίες αποδεικνύουν σαφώς και τις δικές του ιδέες για ό,τι αφορούσε την δράση και το ιδεολογικό 

υπόβαθρο της δικής τους μυστικής εταιρείας. 

Ο Καχόβσκι, κλεισμένος στο φρούριο, στην επιστολή του προς τον συνταγματάρχη Λεβασώφ και αναφερό-

μενος στις βαλκανικές υποθέσεις, έγραψε καυτηριάζοντας την αδιαφορία της Ιεράς Συμμαχίας και της κυ-
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βέρνησης του Αλεξάνδρου Α’ προς το ομόθρησκο αδελφό ελληνικό έθνος που πνιγόταν στο αίμα, ενώ η ίδια 

η ρωσική κυβέρνηση το είχε ωθήσει στον αγώνα «ενάντια στην τυραννία των μωαμεθανών». 

Ο Μουραβιώφ στις «Σημειώσεις» του, περιγράφοντας την εξωτερική πολιτική του Αλεξάνδρου Α’, η οποία 

προκάλεσε την δυσαρέσκεια των μελών της μυστικής οργάνωσης, σημείωσε: «ως ιδρυτής της Ιεράς Συμμα-

χίας κώφευε στις κραυγές και τις καταστροφές της Ανατολικής Εκκλησίας και παρέμεινε ψύχραιμος θεατής των 

φρικαλεοτήτων που διαπράχθηκαν από τους μισαλλόδαξους μουσουλμάνους εναντίον των στην πίστη αδελφών 

μας». 

Ο Στέινγκελ τον Ιανουάριο του 1826 σε μια αναφορά του προς τον Νικόλαο Α’ από το φρούριο, όπου εκρα-

τείτο, περιέγραψε την αρνητική εντύπωση, που προκαλούσε σε ευρείς κοινωνικούς κύκλους η στάση του 

Αλεξάνδρου Α’ προς τους εξεγερμένους Έλληνες: «Τους Έλληνες τους άφησε στην τύχη τους· η σχέση των 

ομοθρήσκων, που κράτησε αγέρωχη πάνω από οκτώ αιώνες, και την οποία φοβούνταν ανέκαθεν τόσο η Πύλη, 

όσο και η Ευρώπη, ξαφνικά κατέρρευσε. Οι Έλληνες της Ρωσίας, και ειδικά της Μόσχας, με έναν ψίθυρο εξέ-

φρασαν την αγανάκτησή τους …. σχετικά με την αδικία απέναντί τους». 

Μοιραζόμενοι την κοινή συμπάθεια προς τους Έλληνες, οι Δεκεμβριστές με ανοικτές και αποφασιστικές 

κρίσεις τους για την εξωτερική πολιτική της Ρωσικής κυβέρνησης ασκούσε μεγάλη επιρροή στην κοινή 

γνώμη των πόλεων και επαρχιακών κοινοτήτων. Αργότερα, στη Σιβηρία ο Δεκεμβριστής Λούνιν στο άρθρο 

του «Κοινωνικό Κίνημα στη Ρωσία" υποστήριξε ότι τη δραστήρια πολιτική του Νικολάου Α’ στο Ανατολι-

κό Ζήτημα προκάλεσε το κίνημα, «που ξεκίνησαν μυστικές οργανώσεις των Δεκεμβριστών υπέρ των Ελλή-

νων και των Ανατολικών Υποθέσεων», ακόμη και κατά τη βασιλεία του Αλεξάνδρου Α’. 

Ο γνωστότερος ηγέτης του «Νοτίου Συνδέσμου» ήταν ο συνταγματάρχης Π. Πέστελ, πρόσωπο κλειδί στο 

στρατηγείο του 2ου Νοτίου Στρατού της Ρωσίας, που 5 ημέρες μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστα-

σης υπήρξε επίσημος απεσταλμένος του Ρώσου τσάρου στις Παραδουνάβιες περιοχές και ανεπίσημος παρα-

τηρητής της «υπόθεσης του Υψηλάντη». Στις αρχές του Μαρτίου του 1821 επισκέφθηκε τρεις φορές την 

Βεσσαραβία για να διαπιστώσει την κατάσταση στις περιοχές, όπου εξελίχθηκαν τα γεγονότα της εξέγερσης 

του Υψηλάντη, και προετοίμαζε τον στρατό για την πιθανή σύγκρουση με την Τουρκία. Εκεί γνωρίζει από 

κοντά το κίνημα των Ελλήνων, πιθανώς συναντιέται και με τον ίδιο τον Υψηλάντη. Τέτοιο συμπέρασμα 

προκύπτει από τις αναφορές του Πέστελ προς τους προϊσταμένους του, καθώς και από τις γραπτές σημειώ-

σεις του και στην αλληλογραφία του με τους φίλους και τους γονείς του. Είναι πολύ πιθανό ότι ο Πέστελ 

είχε επισκεφθεί τον Υψηλάντη στο στρατηγείο του στο Ιάσιο, διότι μόνο από τον ίδιο ή από το πιο κοντινό 

περιβάλλον του θα μπορούσε να ξέρει για την προσωπική επιστολή του Υψηλάντη προς την μητέρα του, όχι 

μόνο για την ύπαρξή της αλλά και για το περιεχόμενό της. Η συνάντησή τους θεωρείται πολύ πιθανή και 

ένεκα του ότι οι δύο άντρες γνωρίζονταν από το 1810, καθόσον υπηρετούσαν και οι δύο στο πλέον ελίτ σώ-

μα του ρωσικού στρατού, το σώμα των εφίππων σωματοφυλάκων του τσάρου και υπήρξαν μέλη της ίδιας 

μασονικής στοάς. 
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Από τις δύο επίσημες αναφορές για την «υπόθεση Ελλήνων και Τούρκων», πιο σημαντική παρουσιάζεται η 

πρώτη, που φέρει ημερομηνία 8 Μαρτίου 1821. Σ’ αυτήν ο Πέστελ αναφέρει ότι η εξέγερση των Ελλήνων 

προετοιμάσθηκε από την «Εταιρεία», και στη συνέχεια παραθέτει πληροφορίες για την ίδρυση αυτής της 

μυστικής οργάνωσης και την εσωτερική της σύνθεση. Αναφέρει επίσης ότι οι δυνάμεις της «Εταιρείας» ήταν 

μεγάλες. Όμως ποτέ στις επίσημες αναφορές του δεν παρουσίασε την «Εταιρεία» ως παρακλάδι των «καρ-

μπονάρων». Μιλώντας για το κίνημα αυτό προσπαθούσε να κατευνάσει την δυσμενή στάση του τσάρου και 

της αυλής του προς τους Έλληνες πατριώτες. Υποστηρίζει ότι οι αρχηγοί της «Εταιρείας» στρέφουν τις ελ-

πίδες τους προς τον Αλέξανδρο Α’, και πιστεύουν ότι έχουν κάθε λόγο να περιμένουν την υποστήριξή του, 

διότι ο αγώνας τους είναι παρόμοιος του αγώνα των Ρώσων δουκών κατά του ταταρικού ζυγού και σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με τις κινήσεις των Ισπανών και Ναπολιτάνων επαναστατών.  

Η επίσκεψη στην Βεσσαραβία υπήρξε χρήσιμη για τον Π. Πέστελ, διότι αυτός είχε την δυνατότητα να εξε-

τάσει από κοντά όχι μόνο την επαναστατική δράση των Ελλήνων υπό την αρχηγία του Υψηλάντη, αλλά και 

να μελετήσει τις οργανωτικές λεπτομέρειες του αγώνα, τις μορφές διασφάλισης της μυστικότητας του κυρί-

ου σκοπού και προς πραγμάτωση αυτού τις δραστηριότητες της οργάνωσης, τις ιδιαιτερότητες του συνωμο-

τικού χαρακτήρα της «Εταιρείας», την αρχηγία της «αόρατης αρχής», που κράτησε κρυφά τις προθέσεις της 

από τα «περιφερειακά» μέλη, και την καθοδήγηση των μελών. Όλα αυτά στάθηκαν χρήσιμα για την οργά-

νωση της ρωσικής μυστικής επαναστατικής οργάνωσης, του «Νοτίου Συνδέσμου» των Δεκεμβριστών. 

Στις 14 Μαρτίου 1821 έγραψε στον υπασπιστή του τσάρου: «Η υπόθεση των Ελλήνων είναι σοβαρή, θα χυ-

θεί πολύ αίμα, μάλλον προς όφελος των Ελλήνων». Πιστεύοντας στην νίκη των βαλκανικών λαών ο Πέστελ 

συλλαμβάνει ένα σχέδιο για την ίδρυση της Βαλκανικής Ομοσπονδίας, απαρτιζόμενης από δέκα αυτοδιοι-

κούμενες περιοχές με βάση το εθνικό γνώρισμα. Το καλοκαίρι του 1821, και στην αναμονή της κήρυξης του 

ρωσοτουρκικού πολέμου προς υποστήριξη του ελληνικού αγώνα, γράφει και σχετικό δοκίμιο με τίτλο «Ελ-

ληνικό Βασίλειο», πρόχειρος πρόλογος και πέντε κεφάλαια του οποίου βρέθηκαν κατά την σύλληψή του. 

Πρέπει να συμειώσουμε ότι η εκπόνηση ενός σχεδίου μελλοντικής διαρρύθμισης της Βαλκανικής χερσονή-

σου δεν αποτελούσε μοναδικό φαινόμενο. Για την Ρωσική αυτοκρατορία η εδαφο-κρατική διαμόρφωση της 

Βαλκανικής Χερσονήσου έχει εξέχουσα σημασία, λόγω της διαχρονικής φιλοδοξίας της να γίνει κυρίαρχος 

του Πελάγους. Είναι ευρέως γνωστό το «Ελληνικό σχέδιο» της Αικατερίνης Β’, το οποίο προέβλεπε τον δι-

αμελισμό της ευρωπαϊκής περιοχής της Οθωμανικής αυτοκρατορίας με προσάρτηση ορισμένων περιοχών 

από την Ρωσία, άλλων από την Αυστρία, την δημιουργία του κράτους της Δακίας στα εδάφη της Βλαχίας, 

της Μολδαβίας και της Βεσσαραβίας, καθώς και την δημιουργία της Ελληνικής Αυτοκρατορίας με την πρω-

τεύουσα την Κωνσταντινούπολη και με αυτοκράτορα τον Κωνσταντίνο, τον εγγονό της (ο οποίος για αυτόν 

τον σκοπό είχε αποκτήσει και το ως άνω όνομα). 

Το 1800 ο υπουργός του αυτοκράτορα Παύλου του παρουσιάζει άλλο ένα σχέδιο διαμόρφωσης της ευρωπα-

ϊκής περιοχής της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, σύμφωνα με τον οποίο η Αυστρία προσαρτά την Βοσνία, την 

196 
 



ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΝΤΕ ΜΙΡΑΝΤΑ 

- η Ελληνική Σκέψη στην Αυτοθέσμιση των Κοινωνιών, τον Διαφωτισμό και την Γνώση 
ΑΞΟΝΑΣ Ι: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ 
www.academy.edu.gr 

Σερβία και την Βλαχία, η Ρωσία την Μολδαβία, την Βουλγαρία και την Ρουμανία, και η Ελλάδα παρουσιά-

ζεται ως «Δημοκρατία» υπό την προστασία της Ρωσίας, της Αυστρίας, της Γαλλίας και της Πρωσσίας (με 

την ελπίδα όμως εν συνεχεία οι ίδιοι οι Έλληνες να επιθυμήσουν να μπουν υπό τον σκήπτρο της ομόθρη-

σκης Ρωσίας). 

Ο διαμελισμός των βαλκανικών κτήσεων Οθωμανικής αυτοκρατορίας αποτέλεσε πολλάκις το βασικό θέμα 

των συζητήσεων του αυτοκράτορα Αλεξάνδρου Α’ με τον Ναπολέοντα και την Αυστρία. Ο Ρώσος τσάρος 

διεκδικούσε πάντοτε τις περιοχές της Βουλγαρίας και της Ανατολικής Ρωμυλίας με έξοδο στο Αιγαίο, τα 

στενά, τα ελληνικά νησιά, την Κωνσταντινούπολη, παραχωρώντας στους ομολόγους του όλες τις άλλες πε-

ριοχές. 

Όλα αυτά τα σχέδια, καθώς και το «Μνημόνιο περί ειρηνοποίησης της Ελλάδας», που προτάθηκε από την 

Ρωσία στις 9 Ιανουαρίου 1824 και συνιστούσε σχέδιο απελευθέρωσης της Ελλάδας, ανάλογο με το μοντέλο 

Μολδαβίας και Βλαχίας, με τη διαφορά ότι οι ηγεμόνες δεν θα διορίζονταν από την Πύλη, αλλά από τους 

κατοίκους των ελληνικών περιοχών (περιοχές αυτές θα ήσαν αυτοδιοικούμενες με δικαίωμα της Πύλης να 

επεμβαίνει στα εσωτερικά τους), προέβλεπαν τον κατακερματισμό της Βαλκανικής  

Σε αντίθεση με τα ως άνω σχέδια ο Πέστελ προτείνει την δημιουργία ενός ενιαίου κράτους στην Βαλκανική 

χερσόνησο, που να αποτελείτο από αυτοδιοικούμενες περιοχές ενός ομοσπονδιακού μοντέλου. Στην αναφο-

ρά του για το δεύτερο ταξίδι, ο Πέστελ γράφει: «Η επιθυμία των Ελλήνων, στην περίπτωση επιτυχίας του α-

γώνα τους, είναι να σχηματίσουν μια ομοσπονδιακή δημοκρατία παρόμοια με αυτή των Αμερικανικών Ηνωμέ-

νων Πολιτειών. Η ομοιότητα αυτή όμως θα υπάρχει όχι στην μορφή της κυβερνήσεως, αλλά της διοίκησης κά-

θε συγκεκριμένης Πολιτείας, που θα έχει τους δικούς της νόμους, και θα συμμετέχει στην επίλυση των κοινών 

κρατικών υποθέσεων. Αυτή η ιδέα των Ελλήνων βασίζεται στην αντίληψη της πολύ μεγάλης διαφοράς, που 

υπάρχει μεταξύ των ηθών, εθίμων, τρόπων σκέψεως των λαών που κατοικούν στην Ελλάδα». Η υπεροχή του 

ελληνικού στοιχείου όμως, είναι αυτονόητη για τον Πέστελ, διότι συνεχίζει να αποκαλεί τις περιοχές των 

Βαλκανίων – Ελλάδα. Παρατηρούμε, επίσης, ότι ο Πέστελ είναι ενήμερος για ό, τι αφορά τις σκέψεις και τις 

προθέσεις των Ελλήνων για την δημιουργία του ανεξάρτητου κράτους ως συνέπεια του επιτυχούς αγώνα 

τους. Άρα, ήταν γνώστης και του σχεδίου, που πρότεινε ο Ρήγας. Το «Ελληνικό βασίλειο» του Πέστελ έχει 

σημεία σύγκλισης με την «Ελληνική Δημοκρατία» του Ρήγα. Στα ερείπια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

θα κτισθεί η δημοκρατική πολιτεία όλων των υποδούλων λαών «χωρίς εξαίρεσιν θρησκείας και γλώσσης», - 

λέει ο Ρήγας. Στην «Ελληνική Δημοκρατία» του Ρήγα δεν υπάρχει ούτε υπόνοια παράβλεψης ή υποδούλω-

σης των αλλοεθνών, αλλόγλωσσων ή αλλόθρησκων λαών. Αυτός αγωνίζεται για την αναβάπτιση όλων, χω-

ρίς φυλετικές ή άλλες διακρίσεις. Αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία επαναλαμβάνονται και στο έργο του 

Πέστελ. Παρόλο που ο Πέστελ ονομάζει το σχέδιό του «Ελληνικό βασίλειο», οραματίζεται το «ελληνικό 

κράτος» ως ομοσπονδιακό. Ας σημειώσουμε ότι ο Πέστελ είχε καταρτίσει επίσης ένα σχέδιο μεταβατικού 

καταστατικού Νόμου, τύπου δημοκρατικού Συντάγματος, το οποίο είχε ονομάσει «Ρωσική Αλήθεια» (Ρού-
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σκαγια Πράβντα), το οποίο και υιοθετήθηκε ως καταστατικό έγγραφο του «Νοτίου Συνδέμου». Σύμφωνα με 

αυτό το σχέδιο θα καταρτιζόταν μια επαναστατική κυβέρνηση, έργο της οποίας θα ήταν η ανακήρυξη της 

δημοκρατίας, η κατάργηση των κληρονομικών κοινωνικών καταστάσεων, η κήρυξη της ανεξαρτησίας της 

Πολωνίας (ευρισκομένης υπό ρωσική κατοχή τον καιρό εκείνο), η απελευθέρωση των δουλοπάροικων χω-

ρικών και των γαιών τους και η προετοιμασία της χώρας για την εισαγωγή του κοινοβουλευτικού πολιτικού 

συστήματος. 

Το «Ελληνικό βασίλειο» αποτελούσε το προγραμματικό σχέδιο του Πέστελ, και αργότερα και των περισσο-

τέρων Δεκεμβριστών, σε ό,τι αφορούσε την εσωτερική πολιτική του μελλοντικού κοινοβουλευτιού κράτους 

και τις σχέσεις καλής γειτονίας του. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι στο κίνημα των Δεκεμβριστών – «πρώτων Ρώσων αγγελιοφόρων της Ελευθερίας» 

ελάμβαναν μέρος οι άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων. Ο Έλληνας 

από τη Θεοδοσία Παύλος Μασγάνος, μέλος του «Νοτίου Συνδέσμου», ένας από τους πιο ενεργούς πρωτο-

στάτες της εξέξερσης του συντάγματος του Τσερνίγωφ, καταδικασθείς αργότερα σε δωδεκάχρονη εξορία 

στην Σιβηρία. Έλληνας επίσης ο Νικόλαος Βούλγαρης, από το κυβερνείο της Αγίας Πετρούπολης, υίος του 

Ιακ. Βούλγαρη μέλους της «Φιλομούσου Εταιρείας» της Βιέννης, μέλος του «Νοτίου Συνδέσμου». Ο Ελλη-

νικής καταγωγής Ιάκωβος Δραγομάνωφ, μέλος του «Νοτίου Συνδέσμου», καταδικασθείς σε φυλάκιση όπως 

και ο προηγούμενος. Μέλη του κινήματος υπήρξαν και οι ελληνικής καταγωγής Σεμέν και Ολέξα Καπνίστ, 

υιοί του συγγραφέως, ποιητή και δραματουργού με φιλοσοφική διάθεση, μίας από τις επιφανείς φυσιογνω-

μίες των ρωσικών και ουκρανικών Γραμμάτων στα τέλη του 18ου – αρχές του 19ου αιώνα, Β. Καπνίστ, από 

τη ζακυνθινή οικογένεια Καπνίση, εγκατεστημένη στην Ουκρανία από τις αρχές του 18ου αιώνα.  

Είναι γεγονός ότι ο ηρωικός αγώνας των Ελλήνων επηρέασε την πολιτική κατάσταση στην Ρωσία και προ-

κάλεσε ένα κύμα φιλελεύθερων δράσεων στη ρωσική κοινωνία. Πολλοί αξιωματικοί, ενεργά μέλη της Δε-

κεμβριανής εξέγερσης, προετοιμαζόμενοι να πάνε εθελοντές στην Ελλάδα, μάθαιναν Ελληνικά, μελετούσαν 

την πολιτική και κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα, αλλά και επιρρέαζαν την ευρεία κοινωνική γνώμη με 

τα λογοτεχνικά τους δημιουργήματα. 

Έτσι, ο Κονδράτος Ρυλιέγιεφ, ένας από τους πέντε αρχηγούς των Δεκεμβριστών, που απαγχονίσθηκαν στις 

13 Ιουλίου 1826, υπήρξε πρώτος καθαρώς πολιτικός ποιητής της Ρωσίας. Στο ποίημά του «Ναλιβάικο» γρά-

φει: 

Γνωρίζω εγώ ότι πεθαίνει 

Αυτός που πρώτος του ανάστημα ορθώνει 

Ενάντια στους τυρράνους του λαού; 

Με καταδίκασε η μοίρα μου, 

Μα πες, που και πότε, η ελευθερία 

Αποκτήθηκε χωρίς θυσίες; 
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Τον Μάιο-Ιούνιο του 1824 ο Ρυλέγιεφ γράφει την ωδή «Μετά το θάνατο του Λόρδου Βύρωνα," στην οποία 

μιλά για «ιερό αγώνα για την ελευθερία του Ελληνικού λαού». Στο ποίημά του αναφέρεται στο πένθος της 

«πατρίδας του Θεμιστοκλή», της «ιερής» Ελλάδας. Το ποίημα ανοίγει και κλείνει με το κάλεσμα υποστήρι-

ξης προς τους «φίλους της ελευθερίας και της Ελλάδας», καθώς εκφράζει την πεποίθηση πως με τον πρόωρο 

θάνατο του Μπάιρον «χαίρονται μόνο οι τύραννοι και οι σκλάβοι». 

Ο Δεκεμβριστής Β. Κιουχελμπέκερ, θερμός φιλέλληνας, εκφράζει στα ποιήματά του τον πόθο του να πάει 

να πολεμήσει στην Ελλάδα για την ανεξαρτησία της. Το 1821 γράφει δύο ποιήματα «Το ελληνικό τραγούδι» 

και «Προς τον Αχάτη» (1821), που αποτελούν χαιρετισμό στο λαό, που ξεσηκώθηκε για την ελευθερία του· 

στην Ελλάδα που «έχει σπάσει τα δεσμά της» και περιμένει υποστήριξη. Ενθουσιασμένος από τα επαναστα-

τικά γεγονότα στην Ελλάδα πιστεύει ότι θα έρθει η ημέρα της ελευθερίας και στην Ρωσία. Καλεί τους συ-

μπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα: 

Φίλοι, μας περιμένουν τα τέκνα της Ελλάδας! 

Ποιος θα μας δώσει φτερά να πετάξουμε;  

Η Ελλάδα πετά τα δεσμά της στις στάχτες! 

Αχάτε, οι πρόγονοι μας καλούν! 

 

Το 1824 δημοσιεύει στο τρίτο τόμο του περιοδικού «Μνημοσύνη» υπό το ίδιο τίτλο ποίημα, στο οποίο εκ-

φράζει την πλήρη και απεριόριστη συμπάθεια για την εξέγερση των Ελλήνων. Ο ίδιος παρακαλεί τη Μοίρα 

να του χαρίσει «τη χαρά της πρώτης μάχης», είναι έτοιμος να σταθεί κάτω από ιερές σημαίες του Μαραθώ-

να  «κι αν πέσω, θα πέσω σαν ήρωας». Μεταφράζει στα ρώσικα σε περίληψη και τον «Ύμνο στον Απόλλω-

να» του Καλλίμαχου. Το ποίημά του «Προφητεία» εμπνεύσθηκε από την συντριβή του τουρκικού στόλου 

στο Αιγαίο. Έγραψε και πολλά άλλα ποιήματα, στα οποία εξυμνούσε τον ελληνικό αγώνα. 

Ένας άλλος ποιητής Δεκεμβριστής ο Φ. Γλίνκα, ένας από τους σημαντικούς πνευματικούς ηγέτες των Δε-

κεμβριστών, στο ποίημα «Η μοίρα του Ναπολέοντα» (1821) δίνει συναρπαστική εικόνα της επαναστατημέ-

νης Ελλάδας που «ανασταίνεται από τον τάφο», «σπάει με δύναμη δεσμά» και «μέσα στην καταιγίδα» πλά-

θει τον νέο κόσμο της, αναβιώνοντας τα σύμβολα των Θερμοπυλών και του Ολύμπου. Γράφει και άλλα 

ποιήματα, στα οποία κάνει έκκληση για βοήθεια στους ξεριζωμένους πατριώτες (π.χ. «Στους Έλληνες ικέ-

τες», 1826). 

Ο Δεκεμβριστής Μ. Φονβίζιν κατέκρινε με αγανάκτηση τις αποφάσεις του Συνεδρίου της Βερώνης. Υπερα-

σπίζεται ανοικτά το δικαίωμα των Ελλήνων για ανεξαρτησία, παρομοιάζοντας τον οθωμανικό ζυγό με την 

σκλαβιά των μογγολο-ταττάρων. 

Ένας από τους πιο θερμούς οπαδούς του ηρωικού αγώνα των Ελλήνων ήταν και ο πατέρας της ρωσικής λο-

γοτεχίας, ο ενδοξότερος ποιητής – επαναστάτης Αλέξανδρος Πούσκιν. Ο Πούσκιν υπήρξε επιστήθιος φίλος 
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πολλών ηγετικών μορφών του κινήματος των Δεκεμβριστών, όπως του Κιουχελμπέκερ, του Πούστσιν, του 

Λούνιν, του Ραγιέβσκι, του Ρυλέγιεφ κ.α, μόνο λόγω συγκυριών, δεν έμελλε να γίνει ένας από τους εξεγερ-

μένους. 

Παρόλο που δεν υπήρξε μέλος της οργάνωσης, ήταν πρώτος που ποιητικώς εξέφρασε επαναστατικά συνθή-

ματα της εποχής του επαναστατικού κινήματος των ευγενών, και έγινε «λογοτεχνική σημαία» των Δεκεμ-

βριστών. Τα ποιήματά του προδίδουν τις ριζοσπαστικές ιδέες, με τόλμη σατιρίζει τις πράξεις των ανωτέρων 

του ακόμη και του τσάρου. Κινδυνεύει να συλληφθεί, αλλά χάρις στην επέμβαση του Ζουκόβσκι και του 

Καραμζίνου, εξορίζεται απλώς στην Νότια Ρωσία. Ευρισκόμενος το 1820-1821 στην Οδησσό και στο Κισ-

νόβιο, το οποίο τελευταία χρόνια αποτελούσε το κέντρο της επαναστατικής δράσης της «Φιλικής Εταιρεί-

ας», γνωρίζεται με τους αδελφούς Υψηλάντη, τον πρώην οσπονδάρο Μιχαήλ Σούτσο, τον Ι. Σχινά, τον Β. 

Καραβία, τον Κ. Πεντεδέκα, Κ. Δούκα και άλλους Έλληνες, στο σύνολό τους Φιλικούς. 

Σε πολλά ποιήματα ο ποιητής εξυμνεί τον Ελληνικό αγώνα. Έτσι αναφορές στην εξέγερση του Υψηλάντη 

βρίσκουμε στον «Ευγένιο Ονέγκιν»: 

Σείονταν όλο απειλή τα Πυρηναία, 

Το ηφαίστειο της Νάπολης στις φλόγες, 

Κι ο Μονόχειρας Πρίγκιπας να γνέφει 

από το Κισινιόφ στους Μωραΐτες φίλους του… 

 

Ο Πούσκιν γράφει για τις εξελίξεις της Εξέγερσης στις Παραδουνάβιες περιοχές στο φίλο του Β.Α. Νταβι-

ντόβ: «…ο Φοίνικας της Ελλάδας θα αναγεννηθεί από τις στάχτες του, ότι η ώρα της πτώσης των Τούρκων 

έχει φθάσει και ότι μία μεγάλη δύναμη (η Ρωσία) εγκρίνει τη μεγαλόψυχη πράξη…». 

Ο Ρώσος εθνικός ποιητής γράφει για τον Μονόχειρα Πρίγκιπα, θεωρώντας τον και δικό του, τον αποκαλεί 

«Πρίγκιπά μας»: 

Όταν παντού η νέα άνοιξη, χαμογελώντας, 

το χιόνι λάσπη είχε κάνει, 

Πάνω στα όρη και στου Δούναβη την όχθη 

ο μονόχειρας Πρίγκιπάς μας σήκωσε επανάσταση. 

 

Ο Πούσκιν, όπως και ο Βύρων, ενθουσιάσθηκε από τον ελληνικό αγώνα. Έτσι σχεδίασε να καταταγεί στο 

στρατό του Υψηλάντη και ενημέρωσε τον φίλο του Ν. Γκνέντιτς, ότι «μυρίζεται τον μακρύ χωρισμό», διότι 

«το να περνάς τη ζωή σου μέσα σε άπραγη γαλήνη» δεν είναι το καλύτερο. Η επιθυμία του θα ηχήσει στο 

ποίημα «Πόλεμος». 
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Ο Πούσκιν δεν έλαβε μέρος στην Ελληνική Επανάσταση, όπως ο λόρδος Βύρων και άλλοι φιλέλληνες, αλλά 

τα γραπτά του αποτελούν την καλύτερη διέξοδο των φιλελληνικών αισθημάτων του. Απαθανάτισε με την 

πένα του σημαντικές φάσεις της έναρξης του Αγώνα των Ελλήνων στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. 

Χαρακτηριστικό είναι το ποίημά του, όπου παρηγορεί μια Ελληνίδα που έχασε τον άντρα της στον πόλεμο 

της πρώτης εξέγερσης: 

Πιστή Γραικιά, μην τον θρηνείς! 

Έχει σαν ήρωας πέσει. 

Βόλι πικρό του χώρισε τα στήθια 

Μεσ’ τη μέση…μην τον θρηνείς… 

 

Αργότερα, η αναγνώριση της Eλληνικής Ανεξαρτησίας θα εμπνεύσει τον Πούσκιν να γράψει, πάνω στον 

τόνο και το ύφος του παιάνα του Ρήγα «Δεύτε παίδες Ελλήνων», το ποίημά του «Εμπρός Ελλάδα, σήκω!» 

Εμπρός Ελλάδα, σήκω, εμπρός. 

Δεν τρέφεις άδικα ελπίδες. 

Και τα πανάρχαια βουνά 

Όλυμπος, Πίνδος, οι Θερμοπύλες, 

Σειούνε κι εκείνα τις ασπίδες. 

 

Το 1834 γράφει και δημοσιεύει στο περιοδικό «Βιβλιοθήκη για ανάγνωση» το ημιτελές διήγημα «Ο Κιρτζα-

λής», στο οποίο αναφερόταν λεπτομερώς στον Κιρτζαλή, τα γεγονότα στη Μολδαβία και τη Βλαχία, τους 

Ρώσους αξιωματικούς, τους Φιλικούς και την μάχη του Σκουλενίου. 

Το κίνημα των Δκεμβριστών, όπως είδαμε, επέσπευσε την ανάμειξη του τσάρου Νικολάου Α’ στο Ανατολι-

κό Ζήτημα με συμμετοχή στον πλευρό των Ελλήνων και την κήρυξη του ρωσο-τουρκικού πολέμου. Επηρέ-

ασε την κοινή γνώμη για πολλά χρόνια στην συνέχεια, ώστε να καταστούν οι εξεγερμένοι Έλληνες παρά-

δειγμα αγώνα για Ελευθερία.  
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The 1821 events led to one of the most intense challenges for the Concert of Europe. The Great Powers were 

facing an unprecedented situation considering the Greek insurrection and how it and the Romanians' move-

ment led by Tudor Vladimirescu affected the equilibrium of force and the destiny of ”the sick man of Eu-

rope” (as the Ottoman Empire was called). At the time, the two mutinies drew the attention of the Great 

Powers because they generated tension throughout Europe on the one hand and because the issues they en-

compassed bore solutions for the continental peace on the other. 

Is well known that at the Troppau conference (October-December 1820), Austria, Prussia and Russia agreed 

on the principle of intervention for fear the Naples revolution, perceived as part of a larger European prob-

lem, might generalize and turn into a revolutionary torrent.[1] Therefore, the diplomatic maneuver area was 

rather restricted. 

The two movements were connected both openly and underground, as was much discussed by the historical 

literature. As many others, we consider that the Romanians' mutiny started as part of the Philiki Etaireia and 

then diverged and gradually progressed on its own, based on its needs which were not always similar to the 

Greek revolutionaries'. This separation was only natural, all the more so because, at the end of the 18th centu-

ry, Rhigas'[2] projects and geo-political vision were not embraced by the Romanian elite preoccupied more 

and more by the idea of a political evolution in keeping with local values, interests, and traditions. 

European diplomacy seems to have favored the Greek cause, even if both Romanian and Greek peoples were 

under Ottoman domination and shared the same fate. Especially as a result of Ottoman hostility against the 

1821 insurgents, the Greeks were regarded as a modern nation under oppression waiting for a favorable con-

text for their independence to be acknowledged, as a nation which lived up to the standard raised by their 

illustrious ancestors with heroic sacrifices. Their fate had become extremely imperative and required quick 

resolution. On the other hand, the Romanians did not manifest the same determination, which is why they 

lacked a well-defined identity in the Western perception and appeared to be just another population within 

the Ottoman Empire. As the Romanian cause was not officially recognized as a European issue, Moldavia 

and Wallachia were nothing but an instrument, pressure and, at the same time, compensations means in the 

great continental politics.[3] 
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Priorities were definitely not the same for the Neohellenic and the Romanian elite. For the Greeks, independ-

ence was an openly-stated end, but the Romanian intelligentsia never took it into consideration for various 

reasons. They rather leaned towards a large autonomy within the Ottoman Empire and the former system of 

local rulers. The issue of independence was present in an autochthonous project addressed to Napoleon I in 

1807, but as the international context was far from allowing radical change at the time, the idea was put aside 

for two decades. It was in fact a decision catalyzed by the attitude and interests of Russia, which would have 

never accepted an independent state as its direct neighbor. 

We have already mentioned above that Romanian insurrection was closely connected to the Philiki Etaireia, 

as Tudor Vladimirescu had been initiated for a period of time just before the Hellenic insurrection broke out, 

most likely in 1820. In time, the two movements acquired distinct identities and, more importantly, different 

purposes. It is certain that the Philiki Etaireia leaders counted on Romanians' enthusiasm in the cause of es-

caping Ottoman oppression, but the practical errors in the field made the collaboration impossible. The ex-

cesses of some Philiki Etaireia groups, especially in Moldavia (robbing the population and churches in 

search for food , horses and guns), made the local elites regard this mouvement with great reserve, on top of 

its lack of energy, resources, external support and good leadership. These elites repeatedly assured the Porte 

and Russian Empire that Moldavia would not adhere to the mutiny of the Greek ”apostates”. They also in-

sisted on the necessity of native rulers and to remove all the Greeks from public positions and monasteries. 

Moreover, the Etaireists' presence caused the Ottoman armies to enter Moldavia along with the violence in-

herent in such incursions, which eliminated any trace of sympathy.[4] 

The invasion of the Principalities, the most obvious solution otherwise, had been long postponed by the Ot-

toman Empire because of the effortful mobilization system and especially for fear of Russian intervention. 

High Turkish authorities were convinced that both movements were secretly led by the Russian Empire[5] 

and often accused ”European deceit” and hidden agenda meant to weaken the Porte. 

Thereupon, the movements were severely condemned in the correspondence of the foreign cabinets. In Janu-

ary 1821, at the Congress of Laibach, the Great Powers had criticized both insurrections in the Principalities, 

but later on the perception changed based on the Ottoman political errors and their violence against the 

Christians (particularly the Greeks) in the empire. The two insurrections, Greek and Romanian (and especial-

ly the first), eventually stopped being considered by the public opinions in the great European countries as 

illegitimate, dangerous movements because of the revolutionary actions, but as ”noble”, due to their purpos-

es. As a consequence, the attitude of the Great Powers would significantly change later on. 

The first power that displayed a more relaxed attitude was Russia, which the Ottomans had anticipated. On 

July 5th/18th, 1821, baron Stroganov, the Russian ambassador in Constantinople, sent a document to the Porte 

in which he stated that, due to Russia's position of protector of the Christians in the Ottoman Empire (includ-

ing the Romanian Principalities) with which she was invested following the international treaties in Kuciuk 
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Kainardji and Bucharest (1774 and 1812), the Tzar firmly denounced the violent actions taken against the 

Greeks and Turkish excessive measures against the two movements. Earlier in June, the Russian Empire had 

requested that the churches destroyed be restored, precise criteria to find the guilty be established, peace into 

the principalities be restored and Ottoman troops withdraw, which indicated a meaningful shift in attitude. 

Unlike France, under quarantine and expecting to see how things go between the Philiki Etaireia and Tudor 

Vladimirescu and to understand Russia’s interest and involvement, English diplomacy favored without re-

serve the integrity of the Ottoman Empire and condemned as illegal the Greek and Romanian movements. 

Both Ipsilanti and Vladimirescu were perceived as dangerous and their actions likely to trigger a Russian-

Turkish conflict that could jeopardize the Ottoman authority in the area and the long-sought European force 

equilibrium. 

Certainly, things were not black and white. For instance Strangford, the English ambassador in Constantino-

ple, wrote on February 26th, 1821 that Tudor Vladimirescu's movement fought the phanariote administration 

exclusively and did not question the Ottoman authority. Charles Bogot, the English ambassador in Peters-

burg reported to Castlereagh on March 23rd/April 4th, 1821 that the two movements appear to be very differ-

ent and that „the revolt of the Moldavians under Prince Ipsilanti must be distinguished from that wich has 

broken out in Wallachia under Vlodimirsky and wich, from everything wich is at present known, appears to 

have had a separate Origin, and in most respects a different object.” The same diplomat thought that Vladi-

mirescu's movement did not seem to reclaim independence: „to disclaim the authority of the Porte, or to en-

deavour to establish complete National Independence.” 

A year later, in March 1822, Strangfort sent Kock to Bucharest with the mission to fill out a questionnaire. 

Out of eight questions, the fifth (Quelle est l’opinion des gens les plus sensés parmi les boyards sur le résul-

tat final de l’entreprise des grecs et de quel esprit supposerez-vous le peuple animé en général?) remained 

unanswered, Kock could not say for sure as the majority of the elite in Wallachia had taken refuge, but he 

considered, ”without fear of being wrong”, that the outcome is just one, especially since „en général le 

peuple et les boyards valaques qui haissent de bonne foi la nation grecque, désirent la totale extinction de 

cette nation.” 

In June 1821, a very analytical editorial published in ”Wiener Allgemeine Zeitung” stated that Ipsilanti was 

perceived in the Principalities as being exclusively interested in the Greek cause, which made both Tudor 

Vladimirescu and the Serbian prince Miloș Obrenovici refuse to follow him. The European annalists easily 

understood that, in fact, Philiki Etaireia's purposes were contrary to Vladimirescu's, as his movement meant 

to banish the phanariotes and restore the former privileges of the Principalities. 

The reality was, and even the cabinets of the Great Powers understood it, Etaireia’s cause was completely 

separated from the Romanian movement. In parallel, as we mentioned before, the Greek issue started to be 
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perceived by the European public opinion differently from the Romanian issue. By means of an unprece-

dented mobilization of the elites and through the heroic acts in 1821 and the following years, the modern 

Greeks managed to make themselves known, admired and supported at a time when the memory of the 

French revolution still gave monarchs chills. One more thing explains Europeans’ affinity for Greece, and 

that is the Greek antiquity. From the interest in reviving Antiquity and removing Greece from the gray area 

between the bright West and the exotic lights of the East”[6]to the acceptance of the Greeks’ political eman-

cipation (as sole guarantee of classicism resurrection) there was just a step. 

On the other hand, Romanians were late in this national awakening marathon, but, unlike the Greeks, they 

had to remove the obstacle of phanariote rulers first, a controversial and more and more criticized (both from 

inside and outside the country) intermediary between them and the Porte. Moreover, Romanians’ taste for 

European civilization and values developed later, because direct contacts with Europe were very restricted 

even during the phanariote regime as compared to the Greeks who, by means of trade and mercenaries en-

rolled in the armies of the Great Powers and even study trips, but also due to their particular inner structure, 

had the chance to become acquainted to Europe sooner. 

We must not neglect the part played by the Greek diaspora, with their intense promotion throughout Europe. 

This phenomenon touched its peak especially following the Kuciuk Kainardji peace, a sign of “magnificent 

promises for the future”[7] in itself. Numerous Greeks who migrated after 1774 and founded associations and 

commercial companies involved in the transit trade between East and the Central Europe supported finan-

cially the Greek national cause. The very members and agents of the Philiki Etaireia (two thirds of which 

were tradesmen and intellectuals) went everywhere in the West and the Greek world to make their people's 

wishes to carry out secular expectations known. Young disciples of Korais preached the principles of politi-

cal enlightenment in European radical publications such as ”Melissa”, ”Loghios Ermis” and ”Kalliopi.”[8] 

Needless to say, the Romanians did not benefit from such useful instruments: a glorious past, known and 

praised by the entire civilized world, direct contact with Western cultural and civilization centers, powerful 

diaspora very active in Europe, not to mention large amounts of money for the national cause. Consequently, 

while the Greek movement echoed across the Western world, the situation of the Romanians in the Principal-

ities had not drawn the attention of the great ”European public.” Even the philhellenes, open to more radical 

changes, ignored the situation of the Romanians, Bulgarians, Serbs who, in their view, should have united 

their forces to support the Greek cause. 

Let us not forget that the Romanians have been ”discovered” later. Without a glorious antiquity, they faced 

indifference and neglect and also the idea that ”the Moldavians and the Wallachians were always half 

free,”[9] unlike the Greeks, who suffered a long time under Turkish oppression. For the time being, Europe 

was willing to issue solutions for the people of Greece, invoking the necessity to acknowledge her independ-
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ence and inclusion into the large European family, disregarding the other nations in the same area confronted 

with the same issues. 

On the other hand, Romanians regrouped harder and less efficiently than the Greeks. At the end of the 18th 

century, the excesses of the phanariote regime forced Romanians in the Principalities to think of themselves 

as a nation and wonder what to do to stand among the civilized states of Europe.[10] Signs of sympathy would 

appear, especially from the French, only after the 1821 revolution was popularized and regarded as an at-

tempt to end an unpopular regime and to establish a system in which Romanian individuality could flourish. 

*This work was possible with the financial support of the Sectoral Operational Programme for Human Re-

sources Development 2007-2013, co-financed by the European Social Fund, under the project number 

POSDRU/89/1.5/S/61104 with the title Social sciences and humanities in the context of global develop-

ment - development and implementation of postdoctoral research. 
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Γενικά 

 

Η ελληνική επανάσταση του 1821 θεωρείται εν πολλοίς, θέμα εξαντλημένο. Οι μελέτες, η βιβλιογραφία, η 

αρθρογραφία, οι ομιλίες με την ευκαιρία του γιορτασμού της παλιγγενεσίας του ελληνικού Έθνους είναι α-

ναλυτικές και πάμπολλες Οι μελετητές έχουν αναλύσει πλέον στις λεπτομέρειές τους τις ηρωικές στιγμές, 

αλλά και τη μιζέρια της διχόνοιας των Ελλήνων, τις δόξες, αλλά και τις δίκες των πρωταγωνιστών, τις πολι-

τικές διαπλοκές και την “ καμαρίλα” των πολιτικών γραφείων, τις δολοφονίες των αγωνιστών και του πρώ-

του Κυβερνήτου της χώρας. Μας έχουν κάνει να νιώσουμε χαρά, λύπη, περηφάνεια για αυτά που κάναμε και 

προβληματισμό για εκείνα που θα μπορούσαν να έχουμε κάνει, αν είμαστε μονιασμένοι, επιδιώκαμε τους 

κοινούς μας σκοπούς και κατορθώναμε να ξεπεράσουμε την εθνική μας κατάρα, τη διχόνοια και τον αλλη-

λοσπαραγμό, το σαράκι του “ διαίρει και βασίλευε”. 

Όλες οι αναφορές στην επανάσταση έχουν ως γεωγραφικό πλαίσιο τον κορμό της Ελλάδας, κυρίως την Πε-

λοπόννησο και την Στερεά Ελλάδα και το νησιωτικό τμήμα αυτής. Ομιλούν για Ρουμελιώτες και Πελοπον-

νήσιους, για Μανιάτες, Ρουμαλιώτες και Πατρινούς και άλλους που δικαίως αναφέρονται, αφού τα πολιτικά 

και πολεμικά γεγονότα διαδραματίστηκαν σε αυτό κυρίως το χώρο. Λείπει όμως παντελώς πλην σπάνιων 

περιπτώσεων μία αναφορά στη συμβολή των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, , όπως έχει κάνει η εφημερίδα 

“Μικρασιατική Ηχώ” της Ενώσεως Σμυρναίων, με τρεις αναφορές της σε αυτή την συμβολή/ συμμετοχή 

των μικρασιατών, όπως και το πρόσφατα εκδοθέν βιβλίο του Τάκη Σαλκιτζόγλου “Η Μικρά Ασία στην Ε-

πανάσταση του 1821”[1], όπου σε ένα κείμενο 222 σελίδων αναπτύσσει με ενάργεια αυτή τη συμμετοχή στον 

αγώνα των μικρασιατών στο σύνολό τους, Ιώνων, Αιολών, Καππαδοκών, Ποντίων. 

Με αυτή την ψηφίδα που έλλειπε συμπληρώνεται το παζλ των διαδραματισθέντων και η εικόνα γίνεται πλή-

ρης. Αποδίδεται με αυτό τον τρόπο η αρμόζουσα τιμή και ευγνωμοσύνη και προς αυτούς τους ήρωες, οι ο-

ποίοι έδωσαν ότι μπορούσαν για την ελευθερία της Ελλάδας. θυσιάστηκαν στον βωμό των γεγονότων, αλλά 

και πολέμησαν και έδωσαν τη ζωή τους για την λευτεριά του γένους. 
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Ανάλυση 

 

Οι πόλεις της Μικράς Ασίας από πολύ ενωρίς δέχθηκαν τα μηνύματα της οργάνωσης και εκτέλεσης στη συ-

νέχεια του ξεσηκωμού του Γένους. Η Φιλική Εταιρεία εξαπλώθηκε ταχέως και σε ευρέα στρώματα, τόσο 

στην Κωνσταντινούπολη, όσο και στη Σμύρνη, στις Κυδωνίες, στην Καππαδοκία και λιγότερο στον Πόντο, 

λόγω της σχετικής γεωγραφικής αποστάσεώς του από τα παράλια του Αιγαίου, όπου στην ουσία διεξήχθηκε 

ο όλος αγώνας της επαναστάσεως. Στην Σμύρνη αναφέρεται ότι είχε συσταθεί η “Φιλόμουσος και Φιλάν-

θρωπος Γραικική Εμπορική Εταιρία”, τα κέρδη της οποίας διετίθεντο για την ελευθερία της Πατρίδος. Επι-

κεφαλής της Εφορίας της Σμύρνης τοποθετήθηκε ο Μιχαήλ Ναύτης[2], κατ΄εντολή του Αλέξανδρου Υψηλά-

ντη με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για αγορά και προώθηση πολεμοφοδίων στην επαναστατημένη 

Έλλάδα, όπως έγινε στο Οίττυλο της Μάνης στις 20 Μαρτίου 1821 τα οπόία παρέλαβε ο Νικηταράς και 

στην Πάτρα. 

Στις Κυδωνίες, το σημερινό Αιβαλί, οι μυημένοι στην Εταιρεία ήταν περισσότεροι από 600, όλων των τάξε-

ων, όπως περιγράφει ο Ευστράτιος Παππάς, αγωνιστής μετέπειτα και ο οποίος ανήλθε στο βαθμό του Υπο-

στρατήγου. 

Κρίνεται αναγκαίο να τονισθεί εκ προοιμίου, ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί της Μικράς Ασίας, ήταν πάντα 

οιωνοί όμηροι του Οθωμανικού κράτους και πλήρωναν με τη ζωή τους κάθε κρίση ή σύγκρουση των Ελλή-

νων με τους Τούρκους, όπως στα Ορλωφικά (1770-4), στην επανάσταση του 1821, αλλά και αργότερα στον 

ατυχή πόλεμο του 1897, στους Βαλκανικούς πολέμους 1912-13, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο κατά την 

διάρκεια του οποίου έγινε από τους Νεότουρκους αρχικά και στη συνέχεια από τον Κεμάλ η μεγάλη σφαγή 

του χριστιανικού πληθυσμού (Αρμένιοι, Πόντιοι) και τελικά στην μικρασιατική καταστροφή του 1922, όταν 

και επήλθε ο τελικός ξεριζωμός του ελληνισμού και χριστιανισμού από την πατρώα τους γη, το λίκνο του 

ελληνισμού, την Μικρά Ασία. Πολύ λίγα πονήματα περιγράφουν την τραγωδία των πολιτών του γενικότε-

ρου χώρου της Μικράς Ασίας, τις θυσίες σε ανθρώπινες ζωές, την καταστροφή του “ βιού “ τους, την ψυχο-

λογική τους αστάθεια λόγω των συνθηκών ζωής των Χριστιανών υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 

οι οποίοι αποτελούσαν τα εξιλαστήρια εύκολα θύματα της τουρκικής αγριότητας., πληρώνοντας πάντα το 

τίμημα, κάθε φορά που η Τουρκία ένιωθε ότι έχανε έδαφος ή επιρροή. 

Από πολλούς τίθεται το ερώτημα γιατί δεν επαναστάτησαν οι Μικρασιάτες όταν ξεκίνησε η επανάσταση 

από το Ιάσιο της Μολδοβλαχίας με γνωστή άτυχη κατάληξη και με τη διακήρυξη των οπλαρχηγών στις 23 

Μαρτίου 1821 στο ναό των Αγίων Αποστόλων της Καλαμάτας. Λόγοι γεωγραφικοί, πλησιάσματος προς την 

Κωνσταντινούπολη, αλλά πιο πολύ η αποκάλυψη του “Μερικού περί Κωνσταντινουπόλεως Σχέδιου” του 

Αλέξανδρου Υψηλάντη, το οποίο προέβλεπε, μεταξύ άλλων και τον εμπρησμό του τουρκικού στόλου στην 

Κωνσταντινούπολη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον αποκεφαλισμό στο Μπάνιο ( φυλακές) του επικεφαλής 
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της κινήσεως Κωνσταντίνου Γκιούστου, πλοιάρχου του τουρκικού στόλου και άλλων ναυτικών και την απο-

τυχία του εγχειρήματος του σχεδίου. 

Στην παρούσα εισήγησή μου θα ασχοληθώ με δύο περιπτώσεις πόλεων των δυτικών παραλίων της Μικράς 

Ασίας, τις Κυδωνίες και τη Σμύρνη και με δύο χαρακτηριστικές σμυρναιικές προσωπικότητες, το Γιαννακό 

Καρόγλου και το Νικόλαο Χορτάκη. 

 

Περίπτωση Κυδωνιών 

 

Οι Κυδωνίες ήταν μία περίεργη πόλη στο τουρκοκρατούμενο περιβάλλον της Μικράς Ασίας. Υπήρξε η μόνη 

αμιγής ελληνική πόλη, η οποία δεν είχε ούτε καν τουρκική διοίκηση ή αστυνόμευση, έξω από μία σκιώδη 

παρουσία. Με την έναρξη της επαναστάσεως οι Κυδωνίες αριθμούσαν 30000 έως 45.000 κατοίκους, οι α-

ριθμοί είναι αμφιλεγόμενοι, μόνον Έλληνες. Η ανάπτυξή της οφείλεται στον Ιωάννη Δημητρακέλλη- Οικο-

νόμου, ένα ιερομόναχο ο οποίος είχε εξασφαλίσει σουλτανικό φιρμάνι το 1773 από τον Χασάν πασά τον 

Αιγύπτιο Γαζή ( νικητή), κατά ένα μυθιστορηματικό τρόπο. Συγκεκριμένα, μετά την καταστροφή του τουρ-

κικού στόλου υπό τον Χασάν πασά από το Ρωσικό στόλο στην ναυμαχία της Κρήνης ( Τσεσμέ ) το 1770, ο 

τούρκος ναύαρχος κατέφυγε αρχικά στη χερσόνησο της Ερυθραίας και μετά περιπλανήσεις του βρέθηκε 

στον ευρύτερο χώρο των Κυδωνιών, περισυνελλέγη από τον Κωνσταντίνο Οικονόμου, ο οποίος τον περιέ-

θαλψε, τον ενέδυσε, τον φυγάδεψε στην Κωνσταντινούπολη και απέσπασε από τον Χασάν την υπόσχεση να 

του πραγματοποιήσει ότι ζητούσε σε μεταγενέστερο χρόνο, αν αυτό ήταν δυνατό και είχε την εξουσία. Έτσι 

μετά την νικηφόρο ναυμαχία των τουρκικού στόλου κατά των Ρώσων το 1773 και την ανάδειξη του Χασάν 

ως Γαζή και Μέγα Βεζύρη του οθωμανικού κράτους, ο Οικονόμου μετέβη στην Κωνσταντινούπολη και α-

πέσπασε το φιρμάνι από τον Χασάν, το οποίο απαγόρευε την παντελή παρουσία Τούρκων στις Κυδωνίες. 

Ο Οικονόμου, όντας ένας από τους αποτελεσματικότερους ηγέτες[3], αναδιοργάνωσε την πόλη των ψαράδων 

και του λαδιού σε πρότυπο πόλεως με 

Ακαδημία στην οποία δίδασκαν διαπρεπείς επιστήμονες του κινήματος του δυτικού διαφωτισμού, όπως ο 

Βενιαμίν Λέσβιος, είχε 10 ναούς, θαυμαστά πετρόκτιστα σπίτια, πολλά από τα οποία ήταν με δύο ορόφους, 

πράγμα που επέτρεπε την φυσική άμυνα σε περίπτωση ανάγκης, δημιούργησε ένοπλο σώμα 1.000 περίπου 

ανδρών και δική του αστυνομία. Ήταν δίκαιος, αποτελεσματικότατος και δεν δίσταζε να τιμωρεί τους παρα-

νομούντες ομοφύλους του παραδειγματικά. Οι διάδοχοί του, χωρίς να φθάνουν στο ύψος της ηγεσίας του 

Οικονόμου, διαχειρίστηκαν καλά τις υποθέσεις της πόλεως, η οποία στην προεπαναστατική περίοδο ήταν 

μία ακμάζουσα πόλη και ως τέτοια είχε προκαλέσει το φθόνο των γειτονικών τουρκοκατοικουμένων χωριών 
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και ιδίως των Ντερεμπαήδων, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ανεχθούν την άνοδο της πόλεως, αλλά κυρίως και 

ότι διατηρούσε ένοπλα τμήματα και την ελληνικότητά της. 

Την έκρηξη της επαναστάσεως οι Κυδωνιείς την αγκάλιασαν ομόθυμα. Πολλοί κάτοικοι εντάχθηκαν στα 

ένοπλα επαναστατικά σώματα, η ίδια δε η πόλη ετοιμάστηκε για τη δική της επανάσταση. Οι κινήσεις εμφα-

νείς, προκάλεσαν τον σουλτάνο Μαχμούτ Β να λάβει μέτρα και διέταξε τον Ιμραχίμ πασά της Προύσας να 

επέμβει. Εν τω μεταξύ στις αρχές Μαΐου 1821 μία μοίρα του ελληνικού στόλου καταλαμβάνει τα Μοσχονή-

σια στην είσοδο του κόλπου των Κυδωνιών και στην ουσία παρακινεί τους Κυδανιλάτες σε εξέγερση. 

Την 3η Ιουνίου 1821 άρχισαν έντονες μάχες με οχυρωμένους Κυδωνιείς στα σπίτια τους και αποβίβαση από 

το στόλο 1000 Ελλήνων οι οποίοι απώθησαν τους Τούρκους του Ιμπραχίμ. Επακολούθησε διήμερη μάχη 

κατά την οποία οι απώλειες έφθασαν στους 1500 Τούρκους και 150 Έλληνες, νεκρούς και τραυματίες. Η 

πόλη τελικά καταλήφθηκε από τους Τούρκους και στην κυριολεξία ισοπεδώθηκε. 25000 κάτοικοι, με την 

βοήθεια του Ελληνικού στόλου και με δικά του μέσα κατακινήθηκαν στα Ψαρά και από εκεί στα άλλα νησιά 

και τον χερσαίο κορμό της Ελλάδας, όπου μεγάλος αριθμός από αυτούς εντάχθηκε στα επαναστατικά τμή-

ματα, με μεγάλη συμμετοχή στις επιχειρήσεις, κυρίως υπό τον Νικηταρά Αναγνωστόπουλο και με εξίσου 

μεγάλες απώλειες. Ο Κυδωνιάτης στρατηγός Πισσάς υπολογίζει τους πεσόντες στον αγώνα Κυδωνιείς σε 

5.000. 

Μετά την λήξη της επαναστάσεως και την αναγνώριση του ελληνικού κράτους σημειώνεται επιστροφή στην 

Πατρίδα τους μετά την αμνηστία την οποία τους χορήθησε ο σουλτάνος και σύμφωνα με τον ιστορικό Σαλ-

τιέλη, το 1832 επέστεψαν 12000 Κυδωνιάτες, χωρίς όμως έκτοτε να τύχουν των ευεργετημάτων του φιρμα-

νίου του Χασάν πασά. 

 

Η περίπτωση της Σμύρνης 

 

Η Σμύρνη ως πολυπολιτισμική και πολυεθνική πόλη στην οποία η συμμετοχή του ελληνικού πληθυσμού 

ανήρχετο στο ένα τρίτο του συνολικού πληθυσμού, περίπου 45.000 κάτοικοι, δεν επαναστάτησε κατά των 

οθωμανών Τούρκων, γιατί αντικειμενικά δεν μπορούσε να το πράξει. Βοήθησε όμως την επανάσταση με 

χρήματα, εφόδια και μαχητές. Δεν απέφυγε έτσι το μαχαίρι των οργισμένων Τούρκων, οι οποίοι βρήκαν το 

εύκολο εξιλαστήριο θύμα, τη Σμύρνη, για κάθε ήττα που υφίστατο στον κορμό της Ελλάδας. Έτσι, στις 27 

Ιουνίου 1770 μετά την ήττα του οθωμανικού στόλου στη ναυμαχία της Κρήνης (Τσεσμέ) στη Σμύρνη σε μία 

νύκτα σφαγιάστηκαν 1000-1500 Σμυρνιοί. 

Την 3η Μαρτίου 1797 ακολούθησε η σφαγή 1000 περίπου Σμυρναίων, με αιτία μία θεατρική παράσταση 

από ένα αυστριακό τσίρκο, όπου ένας επτανήσιος ναύτης, βενετσιάνικης υπηκοότητος σκότωσε ένα γενί-
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τσαρο, ο οποίος φύλασε την είσοδο του τσίρκο και δεν του επέτρεψε να μπει σε αυτό χωρίς εισητήριο. Οι 

Τούρκοι εξαγριώθηκαν και ζήτησαν από το προξενείο της Βενετίας στη Σμύρνη να τους παραδόσουν τον 

εκληματήσαντα ναύτη, ο οποίος είχε καταφύγει μετά την εγκληματική του πράξη στο προξενείο του και τέ-

θηκε υπό την προστασία και την ασυλία του. Οι Τούρκοι επανήλθαν μετά 15νθήμερο εξοργισμένοι και αυτή 

τη φορά με βία εισήλθαν το προξενείο, καίγοντας και καταστρέφοντας τα πάντα. Στη συνέχεια ξεχύθηκαν 

στους δρόμους της πόλεως και άρχισαν βιαιοπραγίες κατά του ελληνικού πληθυσμού της πόλεως, με αποτέ-

λεσμα να βρουν τραγικό θάνατο περισσότεροι από 1.000 Έλληνες Σμυρναίοι. 

Το περιστατικό αυτό έχει μείνει στην ιστορία ως το “Ρεμπελιό της Σμύρνης” και δείχνει τις εκδικητικές δια-

θέσεις των Τούρκων κατά των Ελλήνων, αφού από μία ασήμαντη στην ουσία αφορμή και 24 χρόνια πριν να 

ξεσπάσει η ελληνική επανάσταση, η οποία θα ήταν κάποιο αίτιο εκδικήσεως, οι Τούρκοι κατέσφαξαν τον 

ελληνικό πληθυσμό της Σμύρνης. 

Με την έκρηξη της επαναστάσεως και με τον ιερό πόλεμο τον οποίο κήρυξε ο σουλτάνος Μαχμούτ ο Β, άρ-

χισε νέα σφαγή των Ελλήνων της Σμύρνης. Οι Τούρκοι φοβούμενοι την διαφυγή ανθρωπίνου δυναμικού 

από τη Σμύρνη προς την Ελλάδα και την ενίσχυση των επαναστατημένων τμημάτων, εφάρμοσαν ναυτικό 

αποκλεισμό και έλεγχο των εισερχομένων και εξερχομένων πλοίων στο λιμάνι της Σμύρνης. Σε μία περί-

πτωση, απαγορεύθηκε η έξοδος πλοίου στο οποίο επέβαιναν περί τους 200 Έλληνες, οι οποίοι έφευγαν προς 

την Ελλάδα για να γλυτώσουν από τα αναμενόμενα αντίποινα των Τούρκων. Οι Τούρκοι απαίτησαν την πα-

ράδοση σε αυτούς του πληρώματος και των επιβατών. Το πλοίο τέθηκε υπό την προστασία ναυλοχούντος 

στο λιμάνι της Σμύρνης Γαλλικού πολεμικού σκάφους. Οι Γάλλοι, με τον πρόξενό τους Πιέρ Νταβίντ δια-

πραγματεύθηκαν με τους Τούρκους και έλαβαν από αυτούς τη διαβεβαίωση ότι επιβάτες και πλήρωμα δεν 

θα υφίσταντο καμία ποινή. Έτσι παραδόθηκαν στους Τούρκους, οι οποίοι στη συνέχεια, ακολουθώντας 

γνωστή οθωμανική τακτική, αναίρεσαν τα συμφωνηθέντα και κατέσφαξαν όλους τους επιβάτες και το πλή-

ρωμα του πλοίου. 

Στη συνέχεια ο όχλος επέπεσε κατά του Ελληνικού πληθυσμού με αποτέλεσμα να φονευθούν περισσότεροι 

από 2.000 Έλληνες, αριθμός ο οποίος θα ήταν πολύ μεγαλύτερος, αν ο προαναφερθείς Γάλλος πρόξενος 

Πιέρ Νταβίντ δεν προστάτευε, με προσωπική του ευθύνη και αντίστοιχο κίνδυνο πολυάριθμους Έλληνες, οι 

οποίοι είχαν κατακλίσει τον χώρο του προξενείου. 

Όσον αφορά τη συμμετοχή των Σμυρναίων στον αγώνα, θα αναφερθώ σε δύο πρόσωπα και στην αντίστοιχη 

δράση τους. Ο πρώτος είναι ο Γιαννακός Καρόγλου, ταξίαρχος του ελληνικού αγώνα, ο οποίος ίδρυσε την 

Ιωνική Φάλαγγα[4], ένα από τα πρώτα σώματα του τακτικού στρατού των επαναστατημένων Ελλήνων, μο-

νάδα θα λέγαμε σήμερα επιπέδου τάγματος, με 300- 400 στελέχη και οπλίτες, με σημαντική δράση τους 

στον αγώνα, όπως την 18η Ιουνίου 1826 στη μάχη του Μεχμέτ Αγά, στις επιχειρήσεις στη Στερεά Ελλάδα, 

στη μάχη της Αράχωβας, στην πολιορκία της Ακροπόλεως, την αποτυχημένη εκστρατεία προς απελευθέρω-

ση της Χίου υπό το Φαβιέρο 8η Οκτωβρίου 1827 και άλλες. 
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Ο δεύτερος είναι ο Νικόλαος Χορτάκης γιατρός εκ Σμύρνης[5], o οποίος το 1827 λαμβάνει το πτυχίο της ια-

τρικής από το πανεπιστήμιο της Ιένας και τον ίδιο χρόνο πολεμά ως ιατρός υπό τον Δημήτριο Υψηλάντη. Το 

1828 έχει ιδρύσει και διευθύνει πρόχειρο νοσοκομείο στο χωριό Χρυσό κοντά στους Δελφούς, έχοντας ως 

συνεργάτη του τον γιατρό Ιωάννη Ολύμπιο, αργότερα καθηγητή ιατρικής στο πανεπιστήμιο της Αθήνας. Το 

μικρό νοσοκομείο λειτουργούσε άθλια, μη έχοντας ούτε το φαγητό για τους τραυματίες αγωνιστές, ούτε κλι-

νοσκεπάσματα οπότε ο Χορτάκης και ο Ολύμπιος αποφάσισαν να ζητήσουν βοήθεια από τον αρχιστράτηγο, 

τον οποία προσπάθησαν να συναντήσουν μετά ολονύκτια πορεία υπό βροχή. Όταν έφθασαν στο “ στρατη-

γείο” του αρχιστρατήγου, μία άθλια καλύβα, βρήκαν τον Υψηλάντη καθισμένο κατάχαμα να βγάζει από το 

λαιμό του τις ψείρες, να τις πετάει στη φωτιά, ενώ οι υπασπιστές του προσπαθούσαν να στεγνώσουν το 

μουσκεμένο μανδύα του, που ήταν και το στρώμα του για να κοιμηθεί. Φυσικά μετά από αυτό το θέαμα, οι 

δύο γιατροί από ντροπή δεν ζήτησαν τίποτα και βρήκαν άλλη δικαιολογία για την επίσκεψή τους. Το περι-

στάτικό περιγράφει τις άθλιες συνθήκες του αγώνα και τη ψυχική αντοχή την οποία απαιτούσαν οι περιστά-

σεις. 

Το παρόν πόνημα δεν έχει φιλοδοξία να παρουσιάσει και κυρίως να εξαντλήσει τη συμβολή των Μικρασια-

τών στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Είναι μία μικρή παρουσίαση μέρους της συμμετοχής τους στον 

τιτάνειο αγώνα για την ανάκτηση της ανεξαρτησίας μας, τον οποίο δυστυχώς ξεχνάμε. Και εδώ, η έρευνα 

και η επιστήμη, πρέπει να ρίξει την προσπάθειά της, για να ολοκληρώσουμε την εικόνα για τη συμμετοχή 

όλων των Ελλήνων στην Ελευθερία τους. 

Θεωρώ σκόπιμο να παρουσιάσω κλείνοντας την μνημειώδη απάντηση του υποψήφιου τότε κυβερνήτη Ι-

ωάννη Καποδίστρια προς τον Άγγλο υπουργό των Εξωτερικών Wilmot Horton, ο οποίος στην ερώτηση του 

τελευταίου για τα όρια της ελευθερούμενης Ελλάδας και το ποιούς θεωρεί Έλληνες, έγραψε στην από 15ης 

Οκτωβρίου 1827 επιστολή του[6]. “Από το 1821 τα όρια καθορίζονται από το αίμα που χύθηκε στα σφαγεία 

των Κυδωνιών, της Κύπρου, της Χίου, της Κρήτης, των Ψαρών και του Μεσολογίου καθώς και τους πολ-

λούς κατά γην και θάλασσαν αγώνες με τους οποίους δοξάστηκε το γενναίον αυτό έθνος”. Όσον για τον 

προσδιορισμό των Ελλήνων έγραφε, “ το Ελληνικό έθνος το αποτελούν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι από την 

Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως δεν έπαυσαν να πρεσβεύουν την ορθόδοξη θρησκεία, να ομιλούν την 

γλώσσα των πατέρων τους και να παραμένουν υπό την πνευματική και κοσμική δικαιοδοσία της εκκλησίας 

τους, οποιανδήποτε περιοχή της Τουρκίας και αν κατοικούν[7]”. 

 
 
 
 
[1] Τάκης Σαλκιτζόγλου,¨Η Μικρά Ασία στην επανάσταση του 1821”, εκδόσεις του Ιδρύματος Μείζονος 
Ελληνισμού, Αθήνα 2010 
[2] Φιλήμων, δοκίμιον ιστορικόν περί της ελληνικής επαναστάσεως , Ελεύθερη Σκέψις, Αθήνα 2003,σελ 
373. 
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[3] Ο ιστορικός και διπλωμάτης Claude- Denis Raffael λέει για τον Οικονόμου στο πονημά τουHistoire des 
evenement de la Grece, Pariw 1822, sel. 195 : “ σε αυτόν τον άνθρωπο του οποίου η φήμη δεν ξεπέρασε πο-
τέ τα όρια της μικρής του χώρας, έλειπε ίσως το θέατρο μεγαλύτερο για να προσελκύσει την προσοχή όλου 
του κόσμου”. 
[4] Η συγκρότησή της χρονικά ανάγεται στον μήνα ιούλιο 1926, σύμφωνα με σχετική είδηση η οποία κατα-
χωρίσθηκε στο υπ άριθμό 77/ 24 Ιουλίου 1826 τεύχος της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος 
[5] Λάζαρος Ε. Βλαδίμηρος, Η Ιστορία της Ελληνικής Ιατρικής στη Σμύρνη, έκδοση της Ενώσεως Σμυρ-
ναίων, Αθήνα 2008, σελίδα 34-35. 
[6] Σπηλιάδης, Ν, Απομνημοωεύματα 1, Αθήνα 1851, σελίδες 193-4 
[7] Καποδίστριας Ι, Επιστολαί διπλωματικαί, διοικητικοτικαί και ιδιωτικαί, μετάφραση Μ.Γ. Σχινά, Αθήνα 
1841, σελ. 190-197. 
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The period 1866-69 was one of political crises, wars, and rumors of war in the Americas and Europe. For the 

United States, it was the time for reconstruction and healing the wounds of its bloody civil war 1861-65. A 

number of international issues close to the United States and in distant Europe attracted the attention of the 

New York Times who published such articles emanating from a variety of news sources.[1] It was in August 

1866 when the Cretans staged an insurrection against the Ottoman government and called upon the support 

of the United States and major European powers in its struggle for independence. The Cretans wanted union 

with Greece which also raised the scepter of a Greco-Turkish conflict.[2] The major European powers: Great 

Britain, France, Austria and Russia all had their own motives in preserving the Ottoman Empire and sought 

to prevent a major conflagration upsetting the balance of power in Europe. 

Whilst the United States should sympathy for the plight of the Cretans, it wasn’t prepared to embroil itself in 

the problems of Europe. American foreign policy in the post Civil War period rested on the Monroe doctrine 

something which the New York Times emphasized strongly in its editorials.[3] The Cretan insurrection is best 

understood within the context of US domestic politics and the Monroe doctrine as reported in the Times. This 

newspaper was very sympathetic to the cause of the Cretan insurrectionists and believed in the imminent col-

lapse of the Ottoman Empire. It showed empathy for the plight of Cretan women and children refugees who 

sought refuge in Greece and endorsed the efforts of American Philhellenes in New York City and Boston 

who raised funds for these destitute people.  

 

1. A brief history the New York Times 1851-1869 

 

The Times was established by Henry J.Raymond, George Jones and E.B Wesley in 1851. From its beginning, 

this newspaper aimed at “excellence in news service, avoidance of fantastic extremes in editorial opinion, 

and a general sobriety in manner.” Both Raymond and Jones were journalists having worked for New York 

Tribune during the 1840s.[4] Other aims that shaped it were “to include all that was good in both conserva-

tism and radicalism, whereby avoiding the defects of either; it announced in firm tones its belief in the doc-

trines of Christianity and Republicanism” and “is not established for the advancement of any party, sect or 

person.”[5] 
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Raymond remained as editor until his untimely death in June 1869 and clung to these principles till the end 

of his life. He made the Times the most successful paper in New York with daily circulation figures of 

40,000 and about 75,000 copies in 1857 and during the US Civil War 1861-65 respectively.[6] Raymond was 

very close to President Abraham Lincoln and “acted as Chairman of the New York delegation at the national 

convention” for the Republican Party in 1864. In March 1865, he won a seat in Congress and during his ab-

sence the Times suffered a temporary setback. Andrew Johnson became President after the assassination of 

Lincoln in 1865 and his style of leadership did not help his relations with Congress regarding the issue of 

reconstruction. Whilst Raymond found it difficult to work with Johnson but stood up for the latter against his 

enemies. The Times defended Johnson during his impeachment.[7] 

The first column of front page displayed ‘The New from Europe’ was then followed by a short summary. 

Most of the foreign news was taken from London and Paris newspapers. During the period 1851-1858, all 

foreign news reports came via mail steamers from Europe which took up to 10-14 days to arrive in New 

York. [8] In August 1858, the first transatlantic telegraph cable linking Europe and North America came into 

operation promising a new era of communications between the old and new world. Queen Victoria sent the 

first transatlantic message to the US President who replied within a short time. Within a few weeks the cable 

ceased working until a new one replaced it in 1866.[9] 

During the period 1866-69, The Times received its foreign news from two sources: via telegraph and from its 

European correspondents including reproduction of articles from major European newspapers.[10] Some of 

foreign news sources that the Times quoted or reproduced included: Pall Mall Gazette, London Herald, Lon-

don Times, Saturday Review, Daily News, Manchester Examiner,Morning Post and Manchester Guardian 

(Britain), Moscow Gazette (Russia), and Memorial Diplomatique, Moniteur, Journal des Debats (France).[11] 

 

2. The causes of the revolt 

 

The first news reports on the Cretan insurrection were very brief but indicated that a serious situation was 

unfolding on the island. The reports emanating from Constantinople, Athens, Ragusa and London can be 

broken down into four themes. They describe the consulates of the US, Holland and Sweden having been 

damaged, the insurrectionists possessed a force of 25,000 men, many Cretan families were emigrating to 

Greece and that the Turkish government had refused the demands of the insurrectionists.[12] 

The briefness of the news report on the consulates warrants an explanation. It is difficult to ascertain the ve-

racity of the information as to why some consulates and not others sustained damage. No explanation is of-

fered as to the type of damage and the culprits are unidentified. Targeting the American, Dutch and Swedish 
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consulates seems somewhat strange when the Greek consulate would have been the obvious target for the 

Turks. However the US Consul in Canea, William J. Stillman divulges that the Russian, Italian, Swedish and 

American consulates “were besieged by terror-stricken crowds without means of emigrating to Greece.”[13] 

As more information became available on the insurrection, the Times was in a better position to offer its 

readers more details on the origins and causes of the revolt. Quoting details from the Augsberg Gazette of 

August 30, 1866 it reported that the Cretans had staged a peaceful assembly some four months earlier where 

they requested the Sultan “to abolish certain taxes, improve the roads, schools , hospitals and the election of 

demogerontes-the magistrates of the districts.” In the meantime, Cretan delegates met at Prosnero to discuss 

their grievances against the Ottoman government. On learning of this gathering, the Grand Vizier forwarded 

a dispatch on July 19 to Ismail Pasha, the Governor of Candia, expressing his disapproval and ordering Is-

mail Pasha to disperse the Cretan delegates. Next day, Ismail Pasha communicated the Porte’s dispatch to the 

Cretan delegates who voted to send their own official response regarding their grievances. However the 

Governor refused to receive their petition. The Cretans believed their legitimate grievances had been ignored 

by Ismail Pasha and the Porte in Constantinople. This resulted in the Cretans taking up arms against the 

Turkish government and believed they had the right to defend themselves. They notified “the foreign consuls 

and the treaty powers” of their intended action. [14] 

The report also mentioned that Cretan Turks in the interior flocked to the cities of Canea, Rethymno and 

Candia (Heraclion) for protection which were under Turkish garrison. Furthermore, the Greeks could exploit 

the inaccessible mountain passes to its advantage by waging a guerilla campaign against a numerically supe-

rior foe. Alongside the Turkish force was some 5,000 Egyptian troops commanded by Saim Pasha who were 

“not that far from the camp of the Christians.” The article concludes that “the Candians have a selected a flag 

with our Saviour upon it, and are imbued with a very warlike spirit.” [15] It is interesting that placing an im-

age “with our Saviour” introduces a religious element into the conflict Islam v. Christianity and that the Cre-

tans were prepared to die for their cause. 

On September 20, a letter sent to the editor of the Times signed by an individual using the pseudonym Phil-

hellene appeared on the front page which contained two translated proclamations from Athens. The Greek 

residents of New York and Boston responded to a request from the Central Committee of Athens “to raise 

funds for relief of the suffering Cretes.” A three member committee composed of Court P.Ralli, George D. 

Pitzijio and D.N Psomadis was established in New York for the purpose of raising funds and all “contribu-

tions would be received at the counting room of Ralli Franghiadi & Co 72 Beaver Street.” It was hoped that 

this letter might “find a responsive echo in the hearts of the American nation” who might provide aid to the 

Cretans in their struggle for liberation from Ottoman rule. On the other hand, the letter writer possibly want-

ed to remind Americans that they too had achieved their independence by overthrowing British authority.[16] 
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The two proclamations dated July 20 and August 10, 1866 were originally published in the Independence 

Hellenique, a French newspaper, in Athens. The first one is addressed to the Foreign Consuls by the ‘General 

Assembly of Cretans’ which is the same assembly that met at Prosnero as reported in the Augsberg Gazette. 

The one important thing that this proclamation mentions is the “Sultan’s Hatti-Humayoun.”[17] This Imperial 

edict of February 1856 formed a part of the Tanzimat reforms guaranteeing equality between Muslims and 

non-Muslims in political, religious, educational, administration, judicial and economic affairs of the Ottoman 

Empire. Many of these reforms were never implemented which lay at the heart of the Cretan grievances.[18]  

In the second item, the Central Committee of Athens whose members included L.Mela, GP Scouze, DS 

Mavrogordato, Jean Scaltzouni, Chas Christopoulo and A.Ph Pappadaki issued a circular to raise funds for 

“the suffering Cretans” by appealing “to the Hellenes and Philellenes of all countries.” The circular raised 

the issue of Turkey failing to observe “its promises and commitments for equality and good administration” 

where the Cretans had exhibited their peaceful intentions via petitions to the Ottoman government. However 

the Porte responded by dispatching a Turco-Egyptian force to suppress the revolt in Crete.[19]  

The Cretans considered themselves “by origin and religion, by language and tradition [as belonging] to the 

Greek race, and our proper place is a part of the Kingdom of Greece.” So long as Crete remained a part of 

the Ottoman Empire, constant troubles would continue into the future. In order to bolster their cause, they 

appealed to the President of the United States to use his influence with the major European Powers.  

The Cretan plea is quoted in full below: 

Mr. President, if injustice in your mother land was set right by the sacred struggle which through Divine 

blessing was conducted to triumph by the ever-to-be remembered WASHINGTON how is ours justified? We 

should be happy if we had only the shadow of the benefits which your country gained in that epoch. Being in 

such a condition, we, the respectfully undersigned representatives of the Cretan people dare to ask, Mr. Pres-

ident, the intercession of the great democracy one which you happily reside, in order that our matters many 

obtain attention from the cabinets of the great European Powers. Blessing the highest for the prospects and 

strength of the glorious democracy of the United States of America, we take the liberty of subscribing our-

selves the humble servants of your Excellency, the representatives of the Cretan People. [20]  

It would appear that the Cretans trusted the United States more than the European powers as the former was 

in a position to understand the struggle of the Greeks. On the other hand, the major European powers such as 

Britain and France had propped up the ailing Ottoman State for their own political, diplomatic and economic 

motives.  

The Times decided to examine the Cretan insurrection in its editorial from two perspectives. In the first case, 

there was a gross disparity with a Turkish army of 400,000 men against an island population of 200,000 in 

Crete and the leaders of the revolt were not in a position to defeat such a force. However the island’s topog-
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raphy of high mountains and inaccessible mountain passes gave the rebels some advantage to use guerilla 

tactics to harass the Turco-Egyptian forces. As long as they could hold out, the greater chance of the revolt 

spreading to Greece “where the King would be powerless to stem the national tide for Greeks to rally behind 

their Cretan brothers.”  

The Times offered its own solution to the revolt that “the shortest and cheapest way out of her danger is for 

Turkey to concede …her rebellious provinces and bid them go in peace. Besides as political expediency but 

also showing a semblance of generosity.”[21] 

Another Times editorial pointed out that the Cretans were receiving support from Greece and that the revolt 

had the potential of spreading to other Ottoman provinces where Greeks lived. This raised the issue of the 

great idea (megali idea) one of the central planks of Greek foreign policy during the 19th century which 

aimed to incorporate the unredeemed Greeks who resided outside the borders of the small Greek Kingdom. 

In the same editorial, the Times addressed the recent approach of the Cretans to the United States. It was dif-

ficult for the United States to become involved in the Cretan revolt; however, there was nothing to stop ordi-

nary Americans from taking a personal interest in this unfolding drama.[22] American Philhellenes would take 

up the plight of the Cretans in early 1868. 

The great idea was broached in articles that discussed the possible collapse and revolts in other provinces of 

the Ottoman Empire. Young George 1 of Greece faced the difficult task of trying to curb his impulsive sub-

jects who desired to see their unredeemed compatriots liberated from Ottoman rule in Epirus, Thessaly, 

Crete, Chios, Cyprus and Constantinople. Some even dreamed of Constantinople becoming the capital, with 

St Sophia, the cathedral, of a new Greek empire. In Athens, the political parties had their own idea of achiev-

ing the great idea. The radicals quick solution was war with Turkey whereas the conservatives would be a 

patient by striking at a time of their own choosing with the support of the Allies. King George 1 knew that 

his country lacked the financial resources and troops to fight a war against Turkey. He reassured the Turkish 

Minister in Athens, Photiades Bey that Greece would remain neutral and let the three great European powers 

(Britain, France and Russia) to resolve the Cretan insurrection.[23] 

It is difficult to ascertain how serious these rumors of revolt were as reported in the Times from information 

derived from British and French sources. Whether these accounts were true or not, one would suspect that 

the Turkish government was very eager to crush the Cretan revolt before it spread to other part of its empire. 

Besides the Cretans heroism, dogged determination and persistency against a superior opponent, the Times’ 

accounts also focused on some of the battles. On October 12, it reported of two battles that happened on Au-

gust 16 and 17 at Selinos and Stravos in the latter one both sides had lost 50 men each after a two hour en-

counter. There are other accounts of fighting at Apocoronea near Canea between the insurgents and Egyptian 

contingents where the result was unknown. Another communication intimated that the Turks had been de-

219 
 



ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΝΤΕ ΜΙΡΑΝΤΑ 

- η Ελληνική Σκέψη στην Αυτοθέσμιση των Κοινωνιών, τον Διαφωτισμό και την Γνώση 
ΑΞΟΝΑΣ Ι: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ 
www.academy.edu.gr 

feated at Condanne and Rhetymno. [24] Even though brief they give a picture of the insurgents achieving suc-

cess over the Turks.  

There are three detailed pieces published on October 26 and December 27 and 30 that the Times’ regarding 

the fighting at Ghorgoladi and Crounone, Arkadi and the organization of the insurgent army. In the first 

piece, the Cretan insurgents had captured a number of weapons from the Turco-Egyptian forces and escaped 

into the gorges of Ghorgoladi and Crounone to avoid coming into contact with an advancing army. The diffi-

cult terrain did not provide the security which the rebels thought it would. They were ill-trained, lacked dis-

cipline and squabbling among themselves.  

The Turkish commander, Ibrahim Pasha learning of these internal divisions decided to “inflict a severe 

blow.” He positioned his forces with artillery on the western side of the Ghorgoladi Mountain by sending 

some of his soldiers to engage the insurgents in their stronghold. The Cretans repulsed the enemy by pursu-

ing them down the mountainside where Ibrahim Pasha was hiding with his forces. Turkish bullets and Turk-

ish cavalry mowed down “the undisciplined and disorganized insurgents” where some one thousand men 

died and the survivors escaped into the mountains. It appears that Turkish losses were paltry. [25] The article 

does not reveal the total number of the Turco-Egyptian and insurgent forces and how did correspondent learn 

of the high casualty number of the Cretans.  

On December 27, the Times correspondent in Canea provided a figure of the Ottoman army in Crete which 

was composed of 40,000 regular troops, Egyptians, several thousand Albanians and 5-6,000 Cretan Muslims. 

Such a large force wasn’t able to break the determination of the insurgents. He provides information on the 

organization of the insurgents who are divided into two principal bodies under competent Greek leadership. 

The first was located at Arkadi near Mt Ida and “in the neighborhood of the Aspro Vonna, the great chain of 

mountains which encircle Sphaki.” Coroneos commanded the former region who was a veteran of the 1821 

Greek revolution and latter under Zimbrabaki. Both commanders were experienced, well-trained and coura-

geous Greek officers. Some 1,000 volunteers had arrived from Greece to fight alongside their Cretan com-

patriots.[26] 

He pointed out to his readers that the Ottoman forces were responsible for the deaths of men, women and 

children, burning houses, destroying property and accusing Britain and France of supporting Turkey. Fur-

thermore he argued that the American press despite “the confused and contradictory accounts of the Europe-

an press” was more accurate and discernible in its presentation of the Cretan insurrection than its European 

counterparts. 

He suggested that some news stories from some unnamed French and Turkish newspapers were based ‘false-

hoods’ and ‘exaggeration’ where the Cretan revolt had been crushed. The Cretans divided into small fighting 
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units continued its guerilla campaign and blockade runners brought war materiel from the nearby Greek is-

lands.[27] 

The Times correspondent account was favorable to the Cretan cause and presented a negative picture of the 

Ottoman army.  

The most important battle reported was the siege at monastery of Arkadi derived from the French newspaper, 

Moniteur. The Times continued to point out that the conflicting news reports had shown that the insurrection 

had not been crushed. The siege and final capture of the monastery of Arkadi in November 1866 could be 

described as a hollow victory for the Turks led by Mustapha Pasha, the new Governor of Crete, who had re-

placed Ismail Pasha.[28] 

The actual monastery is reported as a solid structure designed to withstand “ 

a serious attack.” It was also the seat of the Revolutionary Committee who spearheaded the insurrection. 

However the monastery was defended by some four hundred Cretans who fought with great tenacity and 

heroism against a superior foe. There were “a number of women and children [who] sought refuge within its 

walls.” Mustapha Pasha’s army achieved a victory “but a terrible cost.”[29] 

The Times’ account does not state the total strength of the Ottoman force, the number of Turkish casualties 

and how victory was achieved. However, the US Consul at Canea, William J. Stillman, provides some details 

to the siege at Arkadi. Mustapha Pasha “summoned the convent to surrender” but the insurgents distrusted 

his promises and would fight to the bitter end. He ordered an attack on the monastery using mountains guns 

which did not breach its wall. His army of 23,000 men included local Cretan Muslims. The two day siege 

finally ended with the use of heavy artillery ordered from Rethymno which destroyed the outer wall allowing 

Ottoman troops to enter the courtyard of the monastery. Upon entering the Cretans opened fired where the 

combatants would be engaged in ferocious fighting till the bitter end. A priest witnessing the carnage around 

him decided to up the powder magazine “which again saved the insurrection from the jaws of failure.” The 

Turkish casualties were around 1500 wounded and killed.[30] 

Skirmishes would continue sporadically between the insurrectionists and the Ottoman army over the eighteen 

months. 1867. 

 

3. American Philhellenes mobilize 1867-68 

 

The American Philhellenes of New York and Boston mobilized into action from appeals of the Greek gov-

ernment and Cretan representatives to raise funds for the suffering Cretan women and children. On January 

221 
 



ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΝΤΕ ΜΙΡΑΝΤΑ 

- η Ελληνική Σκέψη στην Αυτοθέσμιση των Κοινωνιών, τον Διαφωτισμό και την Γνώση 
ΑΞΟΝΑΣ Ι: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ 
www.academy.edu.gr 

27, 1867 the Times reported of a large meeting held at the Cooper Institute in New York attended by 2,500 

men and women. On entering the hall, the American and Greek flags stood side-by-side signaling the Ameri-

can Philhellenes support for the Cretans who were fighting for their freedom from Turkish rule. An executive 

committee composed of John T. Hoffman (President), Charles K. Tuckerman (Secretary), Samuel G. Ward 

(Treasurer) , Joseph Thoron, Frank E. Howe, Robert L. Cutting, Joseph B. Choate, John A. Ralli, Theodore 

Roosevelt, George Bliss Jr. and WT Blodgett was established to raise and coordinate the sending of relief to 

the Cretans.[31] 

The meeting was opened officially by Mayor John T. Hoffman who pointed out that whilst charity began at 

home but Americans should look beyond the shores of America to show “our sympathy and enlarge our 

charity for the suffering everywhere.” 

Henry Ward Beecher was the first speaker to address the audience speaking in Christian terms of Americans 

aiding the Cretans “in their hour of need.” Americans understood the struggle for freedom and independence 

and could sympathize with the Cretans in their battle. Beecher didn’t recommend an armed intervention but 

for the US President who “might speak one strong, generous word for liberty, so it was only abroad.” It was 

important that George Washington’s (the first US president) view that America should not establish alliances 

with foreign nations. However this didn’t stop Americans in showing sympathy for other people who were 

fighting for their liberty. 

The next two speakers Rev. Roswell C. Hitchcock and Rev Dr. Crosby raised some interesting points in their 

addresses. The latter suggested direct action should be taken by the US where “our government should with-

out delay, order Admiral Goldsborough to proceed with his fleet to the waters of Greece and interfere in be-

half of the oppressed people” whereas the former argued that all Christian denominations (Greek Orthodox, 

Catholic and Protestant) should unite “against the Crescent.” Hitchcock praised the efforts of Dr Samuel 

G.Howe for his past deeds in helping the Greeks in their struggle of 1821 and that “New York did her part 

then; she will do her part now.” 

Resolutions were passed unanimously endorsing material aid to the Cretan women and children and a 

Charles O’Conor forwarded a check for $250 as his contribution towards the relief fund. [32] 

In Boston, a concert organized in February by the concert committee of the Harvard Musical Association 

raised $2249.22 in aid of the Cretans. The artists and members of the orchestra offered their services for free 

and the directors did not charge for the use of the music hall. The concert proceeds were forwarded to the 

Greek Relief Committee who thanked “the public response to its appeal for aid.” The Boston executive relief 

committee included Samuel G. Howe, John A. Andrew, Amos A. Lawrence, Herman J. Warner and Horatio 

Woodman. A Garrett Smith of Boston sent a donation of $400 for the Cretan women and children.[33] 
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On March 12, the Times published a letter dated January 29 from the US Consul, William J. Stillman ad-

dressed to Dr. Samuel G. Howe. In the interim period, Dr Howe was preparing to sail for Greece from Bos-

ton to see how he might distribute funds to the destitute Cretans. Stillman was elated to hear that a relief 

committee has been established in Boston. Whether Dr. Howe read this letter or not, it provided valuable 

details as to what was happening in Crete for the Boston relief committee and for potential subscribers.[34] 

On August 5, Dr. Howe’s letter dated July 6 from Athens addressed to the Greek relief committee in Boston 

mentioned that he took every precaution to guarantee that the aid reached those families suffering in the 

mountains of Crete. His main concern was that the intended relief did not fall into the hands of Greek sol-

diers or Turks. The cargo was sent with the Arcadian to the island. In Athens, he was concerned to see many 

children dependent for their daily rations of food and clothing. To combat idleness, he organized a system of 

work for women and girls to be employed in knitting and sewing. Howe wanted to visit Crete to see things 

first hand for himself and was informed that he would not be permitted “to land at the fortresses.”[35] 

In its editorial of August 11, the Times quoted an excerpt of a letter written by Dr. Howe published in the 

London Times appealing to the people of Britain and America to assist the poor Cretans with food and cloth-

ing. The editorial describes the usual fighting between the insurgents and the destruction of property and vil-

lages. It mentions that the aid shipment into Sphakia “was received with tears of joy and shouts of grati-

tude.”[36] 

Dr Howe’s pamphlet titled The Cretan Refugees and their American helpers outlines that the Cretan struggle 

was not simply about a few thousand Christians dying from “hunger and cold, rather than submit to Mo-

hammedans;…[but] they are in reality fighting for the progress of Christianity and civilization in the 

East.”[37] There was much praise for supposed assistance from the English who “in reality [had lent] their 

names on committees. The funds …mainly [came from] Greek merchants resident in England.”[38] 

Similar to his brief letter quoted above, Howe describes in greater detail the suffering, misery and poverty of 

the Cretan refugees mainly women and children in Athens and surrounding towns. Howe sought to solve this 

problem by creating employment for women and girls would be paid an allowance for their sewing and knit-

ting. The produced items would be for a profit to cover such expenses as purchasing materials and paying 

allowances. Some of the women or girls who did not know how to sew or knit would be trained in schools 

for this purpose. Quoting extracts from letters he received since returning to Boston showed the value of 

these schools in training women and girls to become self-sufficient. [39] 

Many individuals and private businesses contributed funds towards the Cretan fund. In Boston, the following 

Greek contributors appear on the list: Franghiadi and Rodocanachi $27-50 (proceeds from cotton samples) 

and GA Perdicaris $100 whereas in New York: Ralli and Co $500, Zizinia and Co $250, Rodocanachi and 

Franghiadi of New York $500.00 and S. Coras $150. The only other Greek name that appears on the list 
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from outside these two major US cities was a George A. Caridis from New Orleans, Louisiana who contrib-

uted $100. A total of $37,264.01 was raised with Boston contributing $24,900.41 and New York $12,364.01. 

Howe indicated all monies received by the treasurer, Amos L. Lawrence was open to all contributors for in-

spection.[40] Despite efforts of the Boston and New York relief committees, other cities in Cincinnati, Detroit, 

Chicago and Detroit could not offer aid.[41]  

On March 11, 1868 J. E. Hilary Skinner, an English Philhellenes, visiting New York gave a public lecture 

detailing his experiences and observations amongst the Cretan people. He presented a brief description of the 

geography and composition of the population and Cretan’s strong determination to resist “the yoke of their 

tyrannical rulers.” The Turks blockade of the island failed to stop the “swift little vessel” in delivering their 

“food, clothing and ammunition to the insurgents.” He stated that his purpose was to raise funds for the pro-

vision of ambulances to ferry the wounded Cretans away from the scene of battle. Such a generous act would 

help to save many Cretan insurgents. In a letter to the editor of Times, he appealed to the generosity of Amer-

icans where “a few hundred dollars” would be enough to provide “an ambulance mule train.” His appeal was 

endorsed by Americans: Gerrit Smith, Henry Ward Beecher, Horace Greeley, Dr. Samuel G. Howe and Wil-

liam Cullen. All subscriptions were handled by Samuel G. Ward of New York. The Times editor noted that 

Skinners comments on the conditions in Crete were totally true.[42] 

Another public lecture was delivered by Lieutenant-Governor Woodford of New York in Steinway Hall. He 

pointed out that the Crete’s exports had fallen from $2.4 million to $1.6 million in gold whilst the annual 

taxes had increased from $640,000 to $1.4 million over the past decade. In fact 1865 and 1866 were years 

that paid taxes surpassed the entire “gross amount of their incomes for one year.” One could understand the 

Cretans petitioning the Sultan to have him ameliorate their financial burden and other concerns. However 

their plea was rejected by the Porte who dispatched a Turco-Egyptian force to destroy the insurrection. The 

Cretans responded by taking arms to liberate themselves from Ottoman rule. Woodford mentions Mustapha 

and Omar Pashas suffering severe losses at the hands of the Cretans. The Grand Vizier was dispatched to 

take charge of the entire military operation to crush the revolt permanently. Woodford supported the notion 

of “a united Greece.” He cited similarities between the Cretans struggle for independence and the battles of 

Gettysburg and Five Forks of the American Civil War as examples of freedom.[43] There is no doubt that 

Woodford was a Philhellene in the way he described the Cretans military efforts against the Turks. 

In the late 1868-early 1869, the potential for a Greco-Turkish war was a real possibility. However this did 

not stop Greeks, Philhellenes and opposing voices expressing their views. On December 22, 1868 a letter 

signed by Pericles was published in the Times where the author sought to portray Greece in a positive light. 

He believed the Times article ‘Turkey and Greece’ was completely unfair to Greece. Pericles’ arguments can 

be broken up into five parts. Firstly, the Cretan insurrection had not deteriorated into guerilla warfare and 

was “thoroughly organized as possible” with a functional provisional administration at Omalos; secondly, 
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Greece did not war with the Turkey and “remained a passive spectator of atrocities committed by the Turks 

in Crete.”; thirdly, If Europeans traveled outside Constantinople or Smyrna and visited Adrianople, Bagdad 

Aleppo and “other interior towns”, they would “hear the Christian called dog and infidel and his testimony 

inadmissible in the Turkish court.”; fourth, the Greek blockade steamers Enosis and Crete including some 

smaller craft made a mockery of the so-called Turkish ships “who pretend to keep a sort of paper blockade.” 

;and finally, Greece did nothing more than provide assistance to the Cretan refugees in her care. [44] Whether 

the author changed attitudes of Times’ readers is difficult to ascertain, however, he defended Greece admira-

bly. 

The American Philhellenes were planning another public meeting at the Cooper Institute in early January 

1869. A letter addressed to the editor of the Times signed an Osmanli dissented at the proposed public meet-

ing where he defended Turkey. The author pointed out that the assembly would have more “of a religious 

than a diplomatic appeal.” He advanced some interesting arguments to support his position. Firstly, the Cre-

tan issue was purely a European matter which did not concern the United States; secondly, If Crete did not 

belong to Turkey why was it generating so much agitation ; thirdly, the idea that some 15 million Greeks 

lived inside Turkey and Greece was a purely an exaggeration. This figure included Bulgarians, Serbs, Bosni-

ans and Rumanians. Only 3 million lived in Greece and Turkey; fourth, the meeting raised issues that the 

monies collected might used to fund and maintain Greek agents in Washington and arms dealers seeking 

contracts for “ a few iron-clad and monitors”; and finally Greek agents “had outwitted the Turks with lying 

dispatches concocted in Athens.” It was important that Ottoman agents operating overseas, many of whom 

were Greeks performed their duties honestly on behalf of their government.[45] Osmanli letter was highly crit-

ical of the proposed meeting and the role played by Greek agents in the Cretan issue. 

What proved to be the final meeting staged by American Philhellenes occurred at the Cooper Institute on 

January 8.The Mayor of New York, A.Oakey Hall opened the meeting officially by indicating his support 

and sympathy for the Cretans. William Cullen Bryant’s main message was that the island had been depopu-

lated since it became part of the Ottoman Empire and that the proposed Paris conference had to find a solu-

tion addressing Cretan independence in the interests of civilization. The next three speakers were Christian 

clergymen which Osmanli had raised in his letter to the Times editor. 

Rev Howard Crosby read out a cable from the Provincial Government of Crete where the latter expressed its 

satisfaction at the support received from the American public who proved to be “true friends of Cretan liber-

ty.” On the other hand, Dr Bellows was highly critical of the “selfish indifference of France and Great Brit-

ain which involved the future of the Christian church; and of civilization.” These two major European pow-

ers indifference contributed to the difficulties faced by the Cretans in their struggle for freedom. Bellows 

hoped that Russia would hold “Hellespont as it showed some sign of civilization in freeing its serfs.” The 

final speech by Rev Henry Ward Beecher focused on role the United States could play as “the patron of lib-
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erty the world around” for people who were fighting for their freedom like America. Resolutions were 

passed supporting the Cretan people and urging the U.S government “to use its influence to stop the warfare 

in Crete.” An appeal was made to the American public for the provision of money and clothing to aid some 

60,000 destitute refugees in Athens.[46] 

Despite all the exertions of American Philhellenes to assist the Cretan cause through fundraising and cover-

age in the Times; the overall response from the American public was disappointing and U.S avoiding to be-

come embroiled in a conflict very distant from its shores. 

4. US Congress and American diplomacy 1867-69[47] 

During the period 1866-69, the reactions of the US Congress and American foreign policy to the Cretan in-

surrection is best understood within the context of US domestic politics, political upheavals close to the US 

border and European power politics.  

At a domestic level, the US faced the serious problems of reconstruction, healing the wounds of a bloody 

civil war, the impeachment of President Andrew Johnson and re-admitting the southern states into the Union. 
[48] 

On the international front, the US was concerned by the presence of French troops in Mexico and Maxmilli-

an as claimant to the Mexican throne, the Alabama claims that impacted on US-British relations arising out 

of civil war, conflict between Spain and South American republics, the Austro-Prussian war and the emer-

gence of Bismarck as an important political figure in Europe and the rumors of a Franco-Prussian war. The 

most important achievement for American diplomacy was the purchase of Alaska from Russia.[49] 

The Monroe Doctrine 1823 was the cornerstone of U.S foreign policy in the period covered in this article. It 

rested on the principle of opposing European colonization anywhere in the Americas. The U.S supported 

nations who sought freedom from tyrannical rule, avoided entanglements in European problems, and cham-

pioned freedom on the seas both in times of war and peace. [50] During and especially after the civil war, US 

Secretary of State, William H. Seward (1861-1869) was looking to extend his country’s influence beyond its 

borders into Mexico, Cuba, Santo Domingo, Canada, Danish West Indies and Puerto Rico. His only success 

was the purchase of Alaska in 1867 .There was also a major tussle between the Congress and the White 

House regarding domestic and foreign policy with the former firmly in control.[51] 

The Times in its editorials supported Seward’s diplomatic efforts in the Americas for example when he pro-

posed a conference in Washington to resolve the differences between Spain and Chile. Furthermore his di-

plomacy was clearly based on the Monroe Doctrine where the U.S sought to remove European encroachment 

in its sphere of influence. Seward laid the foundations for the emergence of the U.S as a future global power. 
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Many European liberal statesmen were impressed with his diplomatic skills where he raised the image of the 

US on the international stage.[52] 

The resolutions of the US Congress and State Legislatures, reports of US diplomats in Canea and Constanti-

nople and pressure from Philhellenes did not persuade Seward’s to involve the US in the internal affairs of 

the Ottoman Empire. The Treaties of Commerce and Amity 1830 and Commerce and Navigation 1862 regu-

lated US-Ottoman affairs in the period under examination. As can be seen the U.S was very keen to develop 

and expand its commerce in the Near East and gain access to the Black Sea trade.[53] 

There are two Times reports published on September 15 and 27, 1866 quoting Journal des Debats (Paris) and 

De Bathe (Vienna) claiming the United States had acquired an island in the Gulf of Osina and Egina. Britain 

and France protested to the Sultan over the supposed U.S action.[54] It seems these reports may have had 

some substance to them with the British Ambassadors in Constantinople and Berlin, Sir Henry Elliot and 

Lord Augustus Loftus informing the Foreign Office that the U.S considered “the island of Crete or Melos as 

a naval base.” In his memoirs, Lord Loftus states that “an [unnamed] American traveller of distinction” de-

clared that America was interested in establishing a coaling station and not a naval base in the Mediterrane-

an. The American painted US-Russian relations in glowing terms and that eventually Russia would seek “to 

annul the provisions of the Treaty of Paris, which hampered the freedom of her maritime action in the Black 

Sea and Mediterranean.” [55] It should be noted that the Gulf of Aegina belonged to the Greek Kingdom and 

not to the Ottoman Empire and any negotiations for acquisition would have been conducted between Athens 

and Washington. The Gulf of Osine appears to be a typographical error. Obviously Britain and France would 

have viewed a U.S naval station with some suspicion and as a potential rival, especially, since both of them 

had major interests in the Levant. There suspicions would have been further heightened with the friendly 

relations between U.S and Russia. 

News reports continued to appear in the Times on the Cretan revolt.[56] Stillman at Canea was concerned 

about the plight of Cretan women and children on the island who sought refuge in the neighboring Greek 

islands or in Athens. As stated earlier, the Cretans appealed to the U.S for aid which is something that both 

Stillman and the American Minister in Constantinople, Edward Joy Morris sought to raise with Seward in 

Washington. Both of them were very keen to help the Cretans. In his dispatch to the State Department, Still-

man mentions his correspondence with Morris requesting that the USS Canandaigua be sent to assist with the 

removal of women and children similarly to the proposed action by the Russian Consul.[57] 

On November 22, 1866 Morris inquired whether an American merchant ship could be dispatched to aid the 

Cretans which “would be a noble act of Christian charity” on the part of the U.S. He wanted permission via 

telegraph to utilize “such a vessel … [and] if it would give equivalent instruction to Admiral Goldsborough.” 

Seward pointed out that the European powers remained neutral and that the “civil war in Candia has not 
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largely moved the public mind in the United States.” He wished to say nothing regarding this issue.[58] It can 

be seen that Seward’s silence indicated a neutral stance on the part of the U.S in this conflict. 

The Times reported briefly on January 1, 1867 that Admiral Goldsborough, the Commander of the European 

Squadron based at Lisbon, had requested “permission of his government to transport Cretan refugees in a 

war steamer.” [59] Admiral Goldsborough refused “to violate neutral obligations”, since he would require the 

permission of the Turkish government to remove the destitute Cretan women and children. If the Turkish 

authorities granted Morris the authority, then the U.S would not object to the employment of a steamer.[60]  

Meanwhile, Admiral Goldsborough dispatched Captain Strong of the USS Canandigua with instructions to 

outline the purpose of his mission with Turkish authorities in Crete. His visit was of a friendly nature as he 

explained to the Governor of Crete, Omar Pasha and sought the latter’s permission to remove the suffering 

women and children. Permission was declined as the Turkish government was taking care of these destitute 

individuals. However Strong visited Rhethymno to see first hand how men, women and children were being 

treated by the Turks. He saw that they “appeared to be comfortably clad and fed” and these poor souls were 

being maintained by good-hearted individuals “without the knowledge of the authorities.” Strong’s second 

appeal was flatly rejected by the Turkish Governor.[61] The U.S failed in its mission to remove the Cretan 

refugees off the island. 

The Times reported on February 5, 1867 that Morris had been instructed by Washington to approach his dip-

lomatic colleagues in Constantinople to “make a collective friendly appeal to the Sublime Porte in favor of 

the insurgents but they all gave the cold shoulder to his friendly proposition.” Morris’s appeal was rebuffed 

by ambassadors of the major European powers who claimed they had not received any instructions from 

their respective governments. In its editorial, the Times wanted to know the exact nature of Morris’s instruc-

tions regarding his cooperation with his counterparts in their collective approach to the Ottoman Govern-

ment. The Times claimed that Seward’s instruction may have been the first formal “expression of …interest 

of any important government in the cause of the Cretans.” Furthermore Britain and France were pessimistic 

whereas Russia had shown sympathy. In due time, Seward would be required to furnish Congress with all the 

relevant documents pertaining to Crete.[62] 

In 1867 and 1868, resolutions expressing sympathy for the Cretans were passed in State Legislatures and U.S 

Congress. Maine, New York and Massachusetts were the only states to pass resolutions on behalf of the Cre-

tans and with Maine’s being forwarded to Washington to be laid before Congress. [63] On February 13, 1867 

New York State legislature (Senate and Assembly) passed unanimously a joint resolution on behalf of the 

Cretan people. In the issuing debate, no information was provided as to the cause of the revolt. Next day the 

Times, editorial ‘The Cretans in New York’ commented on the joint resolution. It mentioned that the Cretans 

and Turks would not be able to differentiate “between a State Senator and Senator of the United States.” Fur-

thermore the editorial mentioned that it did not expect the US to wage war against Turkey on behalf of the 
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Cretans despite public meetings and actions of legislatures.[64] The Times editorial was sympathetic to the 

plight of the Cretans, and that the US would not embroil itself in the problems of Europe.  

On March 18, 1868 Mr. Adams introduced a resolution into the Massachusetts House of Representatives 

conveying sympathy for the Cretans which was then forwarded to the committee on Federal relations. It 

eventually came to the State Senate where it supported the resolution in terms of comparing it to its own his-

torical struggle for independence and condemning the Turks cruel war against the Cretans. The last part of 

the resolution urged the “national government, as is compatible with the obligations of public law, would be 

beneficent in its influence, and acceptable to our whole people.”[65] 

Both New York and Massachusetts resolutions were never forwarded to Washington. 

At a national level, both the House of Representatives and Senate passed joint resolutions on July 20, 1867 

and July 25, 1868 appealing to the Turkish government on behalf of the Cretans. The former expressed sym-

pathy for Cretans and directed President Johnson to transmit “a copy of the resolution to the [Turkish Gov-

ernment].” It is interesting that Secretary of the Navy, Gideon Welles noted in his diary that the July 20th, 

1867 resolution was “embarrassing… [and] it was one of those loose, indiscreet, measures which an incon-

siderate Congress enacts.” Welles informed Seward that Morris was the instigator behind the resolution and 

favored the recall of the latter from Constantinople. Morris was accused of “trying to induce our naval offic-

ers to break through neutrality and interfere in the insurrection.” [66] 

On August 29, 1867 the Times reported in a very brief article that Morris had seen the Sultan without any 

further explanation. An undated August dispatch from Morris to Seward where the former remarked that he 

had seen the Grand Vizier, Aali Pasha who was completely astonished at the tone of the resolution and made 

no comment at all.[67] 

It could appear that the Grand Vizier’s silence expresses disapproval with the US seeking to meddle in the 

internal affairs of the Ottoman Empire. 

On July 22, 1868 the Times published the last joint resolution which had three parts to it. Firstly, it sympa-

thized with plight of the Cretan people and that the islanders be granted an autonomous government; second-

ly, the “civilized powers” should use their combined influence on Turkey to end the conflict; and finally that 

Morris was “to cooperate with the Ministers of other powers in all good offices” and directed President John-

son to transmit “a copy of the resolution to the [Turkish Government].”[68] The first American Minister to 

Athens, Charles C. Tuckerman informed Seward that the U.S resolution was received with “unqualified sat-

isfaction” as it came at very advantageous time when the European powers showed apathy regarding the Cre-

tan issue. He pointed out that rendering assistance to the destitute Cretans was far more important than a po-

litical solution. Tuckerman hoped that the Cretans would achieve their independence in due course.[69] 
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The visit of Admiral Farragut, the Commander of the European Squadron to Constantinople and Piraeus in 

August-September 1868 was reported in the Times. These articles project a new found American confidence 

through its European Squadron patrolling the Mediterranean Sea with naval hero Admiral Farragut in com-

mand. The articles provide basic information of Farragut meeting royalty and foreign diplomats and attend-

ing official banquets given in his honor in Constantinople and Athens.  

On August 11 and 18 , 1868 the former article describes that USS Frolic arriving in Constantinople under 

Farragut’s command and the flagship USS Franklin at Syros, an island located in the Cyclades. The latter 

story mentions that USS Franklin was given permission “to pass through the Dardanelles to Constantinople 

should the Admiral so desire.” Furthermore it mentions the Russian Ambassador to the Porte, General Igna-

tiev entertaining “Farragut and his officers at a grand banquet given at the Russian Legation.”[70] Some im-

portant details were omitted from the accounts which don’t diminish the overall veracity of the information.  

According to Farragut and Morris’s official accounts that prior to the departure of the American ships from 

Syros, the Frolic sailed for the Ottoman capital whereas flagship Franklin proceeded onto Smyrna under 

Commodore Pennock. The Sultan issued a firman (royal decree) allowing the Frolic to enter the Dardanelles 

and arriving finally in Constantinople on August 8. However the Franklin waited for eight days at the Dar-

danelles before a firman was issued giving it permission to sail onto Constantinople.[71] There are two con-

ventions included in the Treaty of Paris 1856, one regulating the passage of foreign warships through the 

Dardanelles and Bosphorus and the other limiting Russian and Turkish naval forces in the Black Sea. The 

former prohibited the entry of foreign warships during the time of peace (Article 1); the Sultan retained the 

authority to issue royal decrees for light vessels “in the service of Missions of Foreign Powers (Article 2)”; 

and finally each of the signatories was restricted to two light vessels which would be placed at the mouth of 

the Danube “in order to secure the execution of the regulations relative to the freedom of that river (Article 

3).” In the latter, article 2 restricted steamers to fifty metres in length with maximum of tonnage of 800 

whereas light steam or sailing vessels could not exceed 200 tons.[72] 

On August 18, Morris wrote to Ottoman Foreign Minister, Fuad Pasha requesting that the Franklin be per-

mitted to enter the Straits whilst acknowledging the warship exceeded the size permitted under the Treaty of 

Paris. Since the U.S had no hereditary kings, Morris hoped that Farragut could be treated in a similar manner 

like ‘a prince of royal blood.” After all Farragut is described as a Civil War hero whose naval exploits played 

a very important part in defeating the Confederates and preserving the Union. 

The appearance of the Franklin was considered a courtesy visit and also an act of maintaining good relations 

between the U.S and Turkey. Next day Fuad Pasha issued a circular to all the signatory powers of the Treaty 

of Paris stating that the Sultan issued a firman making an exception this time allowing the Franklin to visit 

Constantinople.[73] 
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The most controversial event during Farragut’s visit to Constantinople was a Greek-Cretan delegation who 

“came on board [the flagship], and distributed an address to the officers praying assistance from the United 

States to the struggling Cretans.” It is reported correctly that Farragut with Morris’s intervention returned the 

address to the Greeks. The admiral received them as individuals disallowing any political matters to be dis-

cussed and a “friendly conversation …ensued.”[74] 

Morris’s two dispatches both dated August 31 to Washington describe the Greeks as “hot-headed” and if 

Farragut had accepted the address, then that would have put him in an invidious position with the Turkish 

government. This would have also compromised America’s neutrality in the Cretan revolt. Morris stated that 

soon after Farragut’s departure some of the Greeks were arrested by the Ottoman authorities. He wanted to 

be known that the indicent with the Greeks was not reported “mischievously to the public.” In his report to 

the Welles, Farragut stated that Morris and some of his colleagues made representations to the Ottoman au-

thorities on behalf of the arrested Greeks who were released from prison. The Grand Vizier’s action was 

made “exclusively out of deference for the admiral, otherwise they would have been sent into exile.”[75] 

It’s worth noting that the Times never reported the arrest of the Greeks which may indicate that the Ottoman 

authorities may have kept it secret in order to avoid arousing Greek passions in the capital and withholding 

such information from foreign correspondents for political purposes. After all, the Turks were negatively 

portrayed in the Times and in so many other American newspapers.[76] 

On October 5, the Times reported of Admiral Farragut’s arrival in Athens. The news item creates a very posi-

tive image of America in the minds of the Times readers with the “Greek King and Queen visit[ing] the US 

steamship Franklin and remain[ing] there over 3 hours under the American flag.” The “American flag” high-

lighted the symbols of freedom, democracy and independence which this young nation had achieved against 

British rule and also offered hope to the Cretans who were fighting their own war of independence. Further-

more flying the “American flag” projected American naval power in the Eastern Mediterranean and a nation 

confident in its future destiny.[77] 

Attending the baptism of Crown Prince Constantine, the heir to the Greek throne, by such an eminent Admi-

ral added prestige and honor to the Greek monarchy at a time of political uncertainty regarding the Cretan 

insurrection. Constantine was the first child of the Greek Royal family to be raised in the Orthodox faith with 

Farragut and all his officers witnessing the rites of the Orthodox Church.[78] Montgomery, an officer of the 

Franklin, described the church ceremony as “very imposing, and …intensely interesting to those concerned” 

and thought that Constantine “behaved remarkably well during the services, evincing all the attributes that 

‘dignity that doth hedge a king.” [79] 

The Times pointed out that the Athenians “did everything to show their admiration for the naval hero” and 

appreciated the generosity towards “the American people” for their aid. This part requires some explanation. 
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The Mayor of Piraeus, D. Montzopouli sent an address to Farragut acknowledging the contributions of 

American Philhellenes during the Greek war of independence.” He praised Farragut “as a prominent cham-

pion in the cause of constitutional liberty and humanity, are peculiarly fitted to appreciate our feelings, and to 

convey the unfeigned expression of our gratitude to your countrymen.” [80] Montgomery outlined the hapless 

state of some 63,000 Cretan woman and children living around Athens who depended on charity for their 

survival. The work of American missionaries resident in Athens and donations of food and clothing from the 

US played an important part in helping these destitute people. Officers of the Franklin collected some 720 

francs which they handed over to a Miss Baldwin.[81] 

It is evident in both newspaper accounts and official American sources that Admiral Farragut’s sojourns to 

Constantinople and Athens raised America’s prestige and profile during a time of political convulsions in 

Europe and the Near East. He was warmly received by royalty, diplomatic corps and ordinary citizens wher-

ever he visited. 

With 1868 coming to a close, Greece and Turkey were on the verge of war over the Cretan issue. However 

there were two reports dated on December 9 and 20 stating that the election of Ulysses S.Grant as US presi-

dent was most welcomed in Greece. He was dubbed “the friend of Hellenism and of Cretan independence.” 

Quoting the Independence Hellenique, the Times highlighted “that the public policy of American Govern-

ment towards the East will receive a fresh impulse under the direction of General Grant.” [82] Any illusion of 

Grant involving his nation in the Near Eastern affairs would be dashed. In his inaugural speech, Grant’s main 

priority was on domestic affairs whereas foreign policy was too broad without naming a particular region or 

specific nations. [83] 

As stated earlier, a Greek-Turkish war was in the offing with the great European powers having to intervene 

to contain a potential conflict which had ramifications beyond the borders of the two protagonists .From De-

cember 13-20 and 24,1868 and January 1 and 7, 1869 , the Times printed a series of news articles highlight-

ing the initial refusal of Athens to accept the Sultan’s ultimatum, the diplomatic rupture between Athens and 

Constantinople, the sinking of the blockade runner Enosis by the Ottoman Admiral Hobart Pasha off Syros, 

the potential expulsion of Greeks from the Ottoman Empire, the surrender of Cretan insurgents to Turkish 

authority and the major European powers urging calm.[84] The actual ultimatum presented to the Greek Gov-

ernment by the Turkish Minister in Athens, Photiades Bey on December 10, 1868 listed 5 conditions. First, 

the dispersal of volunteer bands and preventing the formation of others on Greek soil; second, disarming the 

blockade runners Panhellion and Crete and preventing them from using Greek ports; third, allowing Cretan 

immigrants to return to their homes; fourth, punishing those responsible for killing or wounding Ottoman 

soldiers and subjects and compensating the families of these individuals accordingly; and finally the Turkish 

and Greek ministers requesting their passports effectively closing down their legations in Constantinople and 

Athens and also the withdrawal of all Greek and Turkish Consuls from each others territory.[85] It is clear that 
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the Turkish ultimatum had a sobering effect on Greece indicating the Sultan’s determination to resolve the 

Cretan issue. Despite the clamor for war by ordinary Greeks, King George realised his country’s weak finan-

cial and military position presented him from waging war. Wise counsel prevailed in the end. 

The Times was unaware that the Greek Minister in Constantinople, Deliyanni had approached Morris re-

questing the Greeks in Turkey to come under the protection of the United States. Morris accepted provision-

ally subject to authorization from Washington and was very concerned that in the advent of war of the expul-

sion of some 200,000 Greeks from Turkey, of which 35,000 were resident in Constantinople. In the Ottoman 

capital, “they are engaged in all kinds of avocations, and contribute much to the prosperity of the city.”[86] 

As the great European powers pushed ahead with their idea for a peace conference to resolve Greco-Turkish 

differences[87], the Times editorial ‘Intervention for Greece’ of December 28, 1868 had a few things to say 

about it. There were reports suggesting that Russia wanted the US to become involved in the Eastern Ques-

tion, meaning to participate at the forthcoming peace talks in Paris. The Times argued that “our government 

exists to promote the welfare of its people,-not to propagate any religious faith nor adjust disputes among 

other Powers.” It continued to call attention that religion had nothing to do with Greek-Turkish differences 

but the machinations of major European powers in the Near East. Both Great Britain and France opposed 

Russian ambitions in the Ottoman Empire for their own particular reasons. If assuming the United States ac-

cepted the Russian invitation, then she too would become involved in the affairs and decisions of the Near 

East. The editorial concluded “our government, must, therefore decline to send a representative to the con-

ference.”[88] It is evident the Times may have been influenced by George Washington’s suggestion of avoid-

ing alliances or entanglements with the old world.  

Finally, the Greco-Turkish impasse was resolved with both sides accepting the conditions of the great pow-

ers, thus, paving the way for resumption of diplomatic relations between Athens and Constantinople. Whilst 

the final protocol mentions relief for the Cretans and allowing them to return to their homes without fear of 

retribution from the Turkish authorities; there was no reference as to the future of the island and the aspira-

tions of its inhabitants.[89] The major European powers maintained the status quo on the island until the next 

political eruption in 1878. 

In conclusion, the Times account of the Cretan insurrection is reliable as seen from a journalistic perspective. 

Some of the reports were contradictory and sometimes confusing but it managed to provide its readers with a 

good coverage of the Cretan revolt and its impact on the wider European political and diplomatic scene. 

The appeal of the Cretan assembly to President Johnson inspired the American Philhellenes in Boston and 

New York to organize meetings and to raise money, food and clothing for the destitute Cretan women and 

children. Despite the sincere efforts of the Philhellenes, it didn’t rally large sections of American public 

opinion to support these unfortunate individuals. 
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American diplomats William J. Stillman and Edward J. Morris were ardent philhellenes with the former be-

ing pro-active in assisting the Cretan cause through his published letters in the Times. Despite all his good 

intentions, Morris at no time advocated directly for the Greeks with the Turkish government. A good exam-

ple of this was when he intervened to deny the Greek delegation in presenting their address to Admiral Far-

ragut.  

The Times, generally, was sympathetic to the Cretan cause but as a newspaper did not support or favor direct 

US intervention in the affairs of the old world. It maintained strongly the George Washington line of no alli-

ances with Europe and Monroe doctrine. 
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Χρώμεθα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ τοὺς τῶν πέλας νόμους, παράδειγμα δὲ μᾶλλον αὐτοὶ 
ὄντες τισὶν ἢ μιμούμενοι ἑτέρους∙ καὶ ὄνομα μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ’ ἐς πλείονας 
οἰκεῖν δημοκρατία κέκληται∙ μέτεστι δὲ κατὰ μὲν τοὺς νόμους πρὸς τὰ ἴδια διάφορα 
πᾶσι τὸ ἴσον, κατὰ δὲ τὴν ἀξίωσιν, ὡς ἕκαστος ἔν τῳ εὐδοκιμεῖ, οὐκ ἀπὸ μέρους τὸ 
πλέον ἐς τὰ κοινὰ ἢ ἀπ’ ἀρετῆς προτιμᾶται, οὐδ’ αὖ κατὰ πενίαν, ἔχων γέ τι ἀγαθὸν 
δρᾶσαι τὴν πόλιν, ἀξιώματος ἀφανείᾳ κεκώλυται. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ, Ιστορία του 
Πελοποννησιακού πολέμου, Επιτάφιος,  [2.37.1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We have a form of government not fetched by imitation from the laws of our 
neighboring states (nay, we are rather a pattern to others, than they to us) which, 
because in the administration it hath respect not to a few but to the multitude, is called a 
democracy. Wherein, though there be an equality amongst all men in point of law for 
their private controversies, yet in conferring of dignities one man is preferred before 
another to public charge, and that according to the reputation not of his house but of his 
virtue, and is not put back through poverty for the obscurity of his person as long as he 
can do good service to the commonwealth. Thucydides, History of the Peloponnesian War.  
The English works of Thomas Hobbes of Malmesbury. Thucydides. Thomas Hobbes. translator. 
London. Bohn. 1843. 


