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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η επανάσταση που έγινε την τρίτη δεκαετία του 19ου αιώνα στο νότιο άκρο της 
βαλκανικής χερσονήσου, επανάσταση που ως συνέπεια είχε την δηµιουργία ενός 
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, αποτέλεσε ένα σηµείο καµπής για τους κατοίκους 
της περιοχής. Ο κόσµος τους ανασηµασιοδοτήθηκε˙ το φαντασιακό τους δυναµικό 
στράφηκε προς νέες κατευθύνσεις, νέα σηµαινόµενα που επιχείρησαν να καλύψουν 
τα κενά που αφήνει η αποδιάρθρωση ενός χρόνιου συστήµατος πολιτικής, 
οικονοµικής και κοινωνικής τάξης. Η ρήξη µε το προεπαναστατικό παρελθόν δεν 
ήταν γραµµική και µονοσήµαντη, ούτε υπάκουσε σε προϋπάρχουσες, αυστηρά 
καθοριζόµενες και υποστασιοποιηµένες συνταγές διαχείρισης των νέων 
πραγµατικoτήτων. Η τάση µιας συγκεκριµένης ιστοριογραφίας να ερµηνεύει την 
Επανάσταση χρησιµοποιώντας τελεολογικούς όρους που δεν αφήνουν περιθώριο 
δράσης και αντίδρασης στα υποκείµενα αλλά και στις -όποιες- συλλογικότητες, πέρα 
από µια εθελούσια και πειθήνια συµµόρφωση στα προτάγµατα του νεωτερικού 
εθνικού κράτους, έχει αποδειχτεί εσφαλµένη: η πληθώρα των πηγών της περιόδου 
αποδοµεί την παραπάνω άποψη φανερώνοντας την ΄΄ανυπακοή΄΄ ή τη µειωµένη 
προσαρµοστικότητα απέναντι στις εθνικιστικές θεωρίες. Όπως παρατηρεί γενικότερα 
ο Gunar Hering, η έρευνα των επαναστατικών γεγονότων προφυλάσσει από την 
βεβιασµένη αναγωγή του γεγονότος στην προϊστορία, την αναγκαιότητα, το 
αναπόφευκτο, την ιστορική νοµοτέλεια1.   

Στόχος της συγκεκριµένης εργασίας µέσα από τη προσέγγιση των νοοτροπιών 
και, ιδιαίτερα, των στάσεων και συµπεριφορών απέναντι στη νέα ετερότητα που 
φέρνει η εξέγερση, είναι η διαπίστωση των τοµών και των συνεχειών που 
παρουσιάζονται, ως συνέπεια της Επανάστασης, στη σύσταση των ατοµικών και 
συλλογικών ταυτοτήτων. Η ΄΄ταυτότητα΄΄ -όπως και η ΄΄ετερότητα΄΄- ως µέσο και 
µέτρο ερµηνείας των υποκειµενικών συµπεριφορών αποτελεί ένα σχετικά νέο 
αναλυτικό εργαλείο2. Παρ΄ όλα αυτά, η µελέτη των ταυτοτήτων συνιστά ένα 
συνεκτικό και εύχρηστο µεθοδολογικό άξονα για την κατανόηση βαθύτερων δοµών, 
καθώς µε αυτό τον τρόπο επιχειρείται η διείσδυση στις ιδιαίτερες στρατηγικές των 
ατόµων, η αναγωγή τους σε βαθύτερες πρακτικές του κοινωνικού τους χώρου, και 
τελικά η χαρτογράφηση µε επαγωγικούς όρους των κυρίαρχων νοοτροπιών της 
εξεταζόµενης κοινωνίας. Η διαδροµή έχει ως εξής: από το µερικό στο γενικό, το 
ατοµικό στο κοινωνικό, την εξαίρεση στον κανόνα και αντίστροφα, επιχειρείται µέσω 
της συνεχούς παλινδρόµησης η ανάδειξη και η εξήγηση των επιµέρους στρατηγικών.  

Τα προβλήµατα µε την χρήση των παραπάνω όρων, ίσως και ως συνέπεια του 
συνεχώς διαµορφούµενου και ανανεουµένου περιεχοµένου τους, είναι αρκετά: 
επικρατεί η αντίληψη ότι η ΄΄ταυτότητα΄΄ είναι µια συνεχής, αδιαπραγµάτευτη, 
αδιαµεσολάβητη σταθερά του ατόµου όσον αφορά τις επιλογές του σε πολιτικό, 
οικονοµικό, ιδεολογικό επίπεδο. Παραπέµπει σε α-χρονικές, αν-ιστορικές συνθήκες 
διάπλασης των υποκειµενικών τακτικών που οφείλουν να αντικατοπτρίζουν τον 
προδιαγεγραµµένο ιδεότυπό τους: ο έµπορος, ο στρατιωτικός, ο αρµατολός, ο 
πολιτικός, οφείλουν να συµπεριφέρονται σύµφωνα µε την ΄΄αντικειµενική΄΄ τους 
ταυτότητα ως ΄΄έµπορος΄΄, ΄΄στρατιωτικός΄΄, ΄΄αρµατολός΄΄, ΄΄πολιτικός΄΄. Όταν 
διαψεύδεται αυτή η ΄΄φωτογραφική΄΄ και µηχανιστική ερµηνεία του περιεχοµένου της 
ταυτότητας, κάτι που γίνεται συχνά και ιδιαίτερα στην εξεταζόµενη περίοδο, τότε 
                                                 
1 Gunar Hering, «Σχετικά µε το πρόβληµα των επαναστατικών εξεγέρσεων στις αρχές του 19ου αιώνα», 
Τα Ιστορικά 24-25 (1996), σ. 119.  
2 Στο εργαλείο αναζήτησης βιβλίων του Πανεπιστηµίου Κρήτης, υπάρχουν 10 εγγραφές για την λέξη 
΄΄ετερότητα΄΄, η παλαιότερη των οποίων ανάγεται στο 1994.  
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αντιµετωπίζουµε µε αµηχανία τις όποιες επιλογές που διαφοροποιούνται από το 
πρότυπο µας, παρουσιάζοντας τις ως ΄΄αντιφατικές΄΄, ΄΄παροδικές΄΄, ΄΄εξαιρετικές΄΄3.  

Αν ξεφύγουµε από το συγκεκριµένο σκόπελο και υιοθετήσουµε µια πιο 
σύγχρονη εννοιολόγηση (καλύτερα, πιο διασταλτική) των παραπάνω όρων, τότε είναι 
εφικτή η εύρεση µιας ικανοποιητικής αφετηρίας για τη µελέτη των κοινωνικών 
φαινοµένων. Οφείλουµε να κατανοήσουµε πως οι άνθρωποι µπορούν να 
ταξινοµηθούν µε διάφορες ταυτότητες, όχι κατ΄ ανάγκη συµπληρωµατικές και 
οµοειδείς, ταυτότητες που βασίζονται στο φύλο, στην ηλικία, στη µόρφωση, στην 
οικονοµική θέση στο σύστηµα παραγωγής, στη θρησκεία, στην πολιτική τοποθέτηση, 
στη γεωγραφική περιοχή, ταυτότητες που τελικά αποτελούν το συστατικό πνευµατικό 
σύνολο του κάθε ατόµου4. Αυτός η αέναη παλινδρόµηση ανάµεσα στις διάφορες 
ταυτότητες (προφανώς, ωστόσο, άνισα ιεραρχηµένες) δεν βιώνεται από το άτοµο ως 
πιθανή ψυχοπαθολογική κρίση ούτε ως ΄΄προδοτική΄΄ συµπεριφορά απέναντι σε µια 
υποτιθέµενη ακεραιότητα για την οποία οι ελιγµοί θεωρούνται σχεδόν ως άρνηση της 
ύπαρξής της. Αντίθετα, όπως επισηµαίνει ο Krappmann, το άτοµο βλέπει ΄΄στη 
διαδικασία απόκτησης της ταυτότητας, µια συνεχή και επαναλαµβανόµενη 
προσπάθεια, που συνοδεύεται µε ισορροπηµένη και έξυπνη κοινωνική απόδοση, στα 
πλαίσια της επικοινωνίας, σε µια επίκαιρη κοινωνική κατάσταση, µεταξύ της 
αυτοπροβολής του ατόµου και των προσµονών του συνοµιλητή. Αυτή η 
ισορροπηµένη απόδοση αποτελεί µεταξύ άλλων ένα µέτρο σταθερότητας και 
συνοχής, ταυτόχρονα όµως και µια αυτονοµία προβολής της ταυτότητας µέσω της 
συµπεριφοράς΄΄5.   

Σε ένα άλλο επίπεδο, αναφορικά µε την διάσταση της εθνικής ταυτότητας, 
ισχύουν παρόµοιες ιδιότητες: η συγκεκριµένη µορφή ταύτισης δεν διεκδικεί δάφνες 
συνέπειας και σταθερότητας, αποτελεί µε τη σειρά της –όπως και η ατοµική- µια 
διαµορφούµενη, ευέλικτη και κάποτε συγκυριακή µορφή συλλογικής νοοτροπίας.  
Αυτό αξίζει να επισηµανθεί γιατί υπάρχει µια σχολή ιστορικής γραφής που τονίζει -σε 
υπερβολικό βαθµό- την άµεση, µηχανιστική αναγωγή των ταυτοτικών συµπεριφορών 
στη σφαίρα της παραγωγής (γεγονός που συνιστά µια αντικειµενική αρχή, αλλά δεν 
εµπερικλείει όλο το δυναµισµό των κοινωνικών σχέσεων, καθώς τον φαλκιδεύει 
περιορίζοντας τον σε µια στείρα, οικονοµίστικη, σχηµατική αναπαράσταση). Η 
προσπάθεια να επεξηγήσεις µια πραγµατικότητα µε έννοιες που µεταφέρονται 
αυτούσια από άλλες κοινωνικές αναφορές και διαφορετικές αφετηρίες, παρουσιάζει 
µια γοητεία και ένα αναλυτικό ενδιαφέρον˙ ωστόσο, καθώς υπερτονίζονται οι 
οµοιότητες και παραµερίζονται οι διαφορές, χάνεται ένα µεγάλο µέρος της ουσίας, 
(όπως λέγεται, ΄΄ο διάβολος κρύβεται τις λεπτοµέρειες΄΄). Η εθνική ταυτότητα, αφού 
κάνουµε µια µεθοδολογική ακροβασία και δεχτούµε ότι είναι  πράγµατι εθνική, όπως 

                                                 
3 Το ίδιο µοντέλο εµφανίζεται και στην ετερότητα όπου η διάψευση των προσδοκιών µας 
αποδεικνύεται ευκολότερα: ΄΄Η εικόνα του «Άλλου» δεν είναι µια φωτογραφία, είναι µια κατασκευή, 
όπως ένας πίνακας ζωγραφικής, η οποία προδίδει το δηµιουργό της. Η εικόνα είναι αυτό που φέρουµε 
µέσα µας, δηλώνει τα γνωστικά µας όρια΄΄: Ηρακλής Μήλλας, Εικόνες Ελλήνων και Τούρκων. Σχολικά 
βιβλία, ιστοριογραφία, λογοτεχνία και εθνικά στερεότυπα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001, σ. 16.  
4 ΄΄Σύγχρονες θεωρήσεις στα ζητήµατα της ταυτότητας τονίζουν ότι οι άνθρωποι έχουν πολλαπλές και 
συχνά αντιτιθέµενες ταυτότητες, αντιλαµβάνονται δηλαδή τον εαυτό τους, σαν να ανήκουν συγχρόνως 
σε διαφορετικές και κάποτε ανταγωνιστικές οµάδες. Οι συλλογικές ταυτότητες των διαφόρων οµάδων 
σφυρηλατούνται µέσα στην αντιπαράθεση µε άλλες και τη διαφοροποίηση από άλλες συλλογικότητες 
και την επίκληση κοινών πολιτισµικών στοιχείων των µελών τους΄΄: Έφη Αβδελά, Ιστορία και σχολείο, 
νήσος, Αθήνα 1998, σ. 40-1.  
5 Παντελής Γεωργογιάννης, «Θεωρίες ταυτότητας του Krappmann και Erikson», Νεοελληνική Παιδεία, 
18 (1989), σ. 105.  
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και η ατοµική δεν είναι παρά µια ρευστή έννοια6. Συµπυκνώνει τις εκάστοτε 
πραγµατικότητες, αναδιατάσσει το παρελθόν, συστηµατοποιεί το παρόν και 
κινητοποιεί για το προσδοκώµενο µέλλον όπως, εξάλλου, κάνουν όλες οι ιδεολογίες.  

Ουσιαστικά, ο µεγάλος κίνδυνος που ενυπάρχει στη χρήση των όρων 
΄΄ταυτότητα΄΄ και ΄΄ετερότητα΄΄ συνίσταται στην εκ των υστέρων υποστασιοποίηση 
κοινωνικών φαινοµένων που, στην εποχή τους δεν διέθεταν την αυτονοµηµένη 
διάσταση που τους επισυνάφθηκε αργότερα. ∆εν µπορούµε να ερµηνεύουµε 
αποκλειστικά µε αιτιακά εργαλεία την εξέλιξη της ιστορίας αγνοώντας τυχαίους 
παράγοντες που µεταβάλλουν την υφή της. Όπως επισηµαίνεται, ΄΄όσο κι αν η ύστερη 
γνώση αποτελεί προνόµιο του ιστορικού, άλλο τόσο δεν πρέπει να εκφυλίζεται σε 
αναπλάσεις της εικόνας του παρελθόντος, στις οποίες στοιχεία που στον καιρό τους 
είτε ήταν άγνωστα είτε συγχέονταν µεταξύ τους, καταλήγουν να τακτοποιούνται σε 
τελεολογική διάταξη΄΄7. Όσο υπάρχει σταθερή υπόµνηση των αντιθετικών, 
ευκαιριακών κινήτρων που είναι τα ελατήρια της ανθρώπινης συµπεριφοράς, τόσο θα 
πλησιάζουµε στο στόχο της ευκρινέστερης απεικόνισης µιας εποχής. Από την άλλη, 
όσο επιµένουµε στο µερικό, το ατοµικό, το αποσπασµατικό χωρίς τις απαραίτητες 
γενικεύσεις, χωρίς την απαραίτητα αφηρηµένη διάσταση που έχουν οι κοινωνικές 
επιστήµες, τόσο οι ερµηνείες µας θα είναι ατελείς αφού θα έχουν παραιτηθεί από την 
προσπάθεια µιας ολικότερης ανάλυσης του κοινωνικού συνόλου, καθώς θα νοµίζουµε 
ότι κάθε φορά βρισκόµαστε µπροστά σε µια εµπειρία χωρίς προηγούµενο. Η αποφυγή 
τόσο της βεβιασµένης γενίκευσης όσο και της αποσπασµατικής αφήγησης γεγονότων 
είναι το ζητούµενο. 

Όπως υποδηλώνεται ο κεντρικός άξονας του σεµιναρίου είναι η πρόσληψη 
του άλλου στην Επανάσταση του 1821. Η πρόσληψη ως θεωρητική έννοια αποτελεί 
µια συνεισφορά της µελέτης της λογοτεχνίας στις κοινωνικές επιστήµες. Ως 
ιδιαίτερος κλάδος συστηµατοποιήθηκε στη δεκαετία του 1960 (προϋπήρχε ως µελέτη 
του αντίκτυπου ενός φαινοµένου)8. Το βάρος µετατοπίζεται από τον συγγραφέα στον 
αναγνώστη και στον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται ο δεύτερος το έργο. Στην 
ιστορία ο όρος χρησιµοποιείται για να δηλώσει την αντιµετώπιση ενός προσώπου ή 
ενός κοινωνικού φαινοµένου από τους σύγχρονους ή τους µεταγενέστερους. 
Συνηθέστερα, δηλώνει την χρήση και την ιδιοποίηση, κυρίως µέσω ενός 
παραµορφωτικού φίλτρου που επιτρέπει την αναγνώριση εκείνων µόνο των 
πληροφοριών που επιβεβαιώνουν προκατασκευασµένες απόψεις µας σχετικά µε ένα 
ζήτηµα. Εξάλλου ο ορισµός της επιβεβαιώνει την παραπάνω θέση, αφού πρόσληψη 
θεωρείται ΄΄η διαδικασία αποκτήσεως και εγγραφής νέων παραστάσεων στη 
συνείδηση κάποιου µε βάση κυρίως τις ήδη υπάρχουσες σε αυτόν΄΄9. 
                                                 
6 Όπως τονίζεται, δεν παραµένει σταθερή, αναλλοίωτη και καθολικά αληθινή σε όλες τις εποχές και 
για όλα τα άτοµα. Αντίθετα, διαµορφώνεται µέσα από τους εκάστοτε συνειδητούς πόθους, τη φαντασία 
και της συλλογική µνήµη µιας συγκεκριµένης οµάδας σε µια δεδοµένη χρονική συγκυρία΄΄: Μαρία 
Ιβρίντελη, Ο «άλλος» ως λόγος και ως εικόνα στο αναλυτικό πρόγραµµα και τα σχολικά εγχειρίδια των 
κοινωνικών σπουδών του δηµοτικού σχολείου: η περίπτωση της Αγγλίας, της Ελλάδας και των Η.Π.Α., 
∆ιδακτορική διατριβή, Ρέθυµνο 2002, σ. 20. 
7 Παντελής Λέκκας, «Η συγκρότηση της εθνικιστικής ιδεολογίας: εθνική θεωρία και εθνικό φρόνηµα», 
Έθνος – Κράτος - Εθνικισµός, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, 
Αθήνα 1994, σ. 246. Όπως υποστηρίζει ο Hering , «Σχετικά µε το πρόβληµα των επαναστατικών 
εξεγέρσεων στις αρχές του 19ου αιώνα», όπ. π., σ. 118: ΄΄Μέσα στην ίδια την επανάσταση 
δηµιουργούνται τα αίτια διαδικασιών, οι οποίες ανήκουν µεν στο επαναστατικό φαινόµενο , αλλά δεν 
µπορούν να αναχθούν στα αίτια του ξεσπάσµατος  της επανάστασης ή έχουν µια µακρινή σχέση µε 
τέτοιου είδους αιτίες΄΄.   
8 Douwe Fokkema – Elroud Ibsch, Θεωρίες λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα, Γιάννης Παρίσης 
µετάφραση, Πατάκης, Αθήνα 1997, σ. 223.  
9 Γεώργιος Μπαµπινιώτης, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα 1998. 
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Η εικόνα του άλλου αποτελεί, από τη µεριά της, ένα γνήσιο κατασκεύασµα 
µιας σύγχρονης αντίληψης της ιστορικής επιστήµης. Πριν δούµε τι σηµαίνει αυτή η 
άποψη (και παράλληλα να δείξουµε τους λόγους ενασχόλησης µε το συγκεκριµένο 
θέµα), είναι αναγκαίο να τονίσουµε ότι η ΄΄εικόνα΄΄ και ο ΄΄άλλος΄΄ αποτελούν τόσο 
αναλυτικές κατηγορίες, δηλαδή σχήµατα για την ανασύνθεση ενός γενικότερου 
κοινωνικού φαινοµένου, όσο και ΄΄πραγµατικές΄΄, αφού µε την επίκλησή τους έχουν 
τη δυνατότητα να παράγουν συγκεκριµένα κοινωνικά αποτελέσµατα. Πως προκύπτει, 
τώρα, µια δεδοµένη εικόνα του άλλου; Όπως υποστηρίζει η Danova, προκύπτει ΄΄από 
τις επαφές, που στη διάρκεια των αιώνων, απέκτησαν οι διάφορες εθνοθρησκευτικές 
κοινότητες, στους χώρους του οικονοµικού, του κοινωνικού, του πολιτικού και του 
πολιτισµικού βίου˙ είναι όµως, ταυτόχρονα και αποτέλεσµα µιας τελείως συνειδητής 
προσπάθειας, προσδιορισµένης από τις επιδιώξεις διαφόρων κοινωνικών και 
πολιτικών κύκλων΄΄10.  

Από τη στιγµή που κάθε ιδεολογία, όπως είπαµε, είναι µια πρόταση για 
δράση, τότε και η ιδεολογία που άπτεται της διαµόρφωσης της εικόνας του άλλου, εν 
προκειµένω η εθνική, προτείνει µία συγκεκριµένη ανάγνωση των χαρακτηριστικών 
ενός ατόµου, µιας κοινωνικής οµάδας, ενός έθνους, ή και ολόκληρου του κόσµου. Η 
λειτουργία αυτή καθιστά δυσχερέστατη την απόπειρα ουσιαστικότερης επαφής µε 
διαφορετικούς πολιτισµούς, καθώς η εθνικιστική ιδεολογία δεν έχει ως στόχο µόνο 
την ηγεµονία στον πολιτικό προσανατολισµό, αλλά επεκτείνεται σε µια εθνικά 
προσανατολισµένη µατιά σε όλες τις µορφές οργάνωσης της κοινωνικής ζωής, µατιά 
που συσσωµατώνει και αποκλείει, χαράσσει όρια και οµογενοποιεί. Η δυσκολία είναι 
προφανής: όπως υποστηρίζεται, ο ΄΄τρόπος µε τον οποίο ενεργούµε απέναντι στους 
«άλλους» µορφοποιείται από τον τρόπο µε τον οποίο τους φανταζόµαστε. Τόσο οι 
φιλοσοφικές όσο και οι λογοτεχνικές περιγραφές µιας τέτοιας φαντασίας, 
καταδεικνύουν τη δυσκολία της απεικόνισης άλλων προσώπων µε την πλήρη 
σηµασία και εγκυρότητά τους. Αυτό αληθεύει ακόµη και όταν το πρόσωπο είναι 
φίλος ή γνωστός. Το πρόβληµα µεγιστοποιείται περαιτέρω όταν πρόκειται για ξένο ή 
«αλλοδαπό»΄΄, αφού ακόµα και η φαντασία µας (ή τουλάχιστον οι βασικές 
συνιστώσες της) είναι εθνικά προσανατολισµένη. Αυτό σηµαίνει ότι οφείλουµε να 
σταµατήσουµε την προσπάθεια µελέτης πολιτισµών που απέχουν χρονικά ή 
γεωγραφικά από τον δικό µας, προσπάθεια που θα µας επιτρέψει να κατανοήσουµε 
καλύτερα τις δικές µας ιδιότητες; Όχι, υποστηρίζει ο Λεβί-Στρως: ΄΄Πρέπει σίγουρα 
να µην ξεχνάει κανείς ότι καταγράφοντας µια παρατήρηση, όποια κι αν είναι αυτή, 
δεν διατηρούµε τα γεγονότα στην αρχική τους αυθεντικότητα, αλλά τα µεταφράζουµε 
σε µιαν άλλη γλώσσα και κάτι χάνουµε καθ΄ οδόν. Αλλά τι πρέπει να συµπεράνουµε 
από αυτό; Ότι δεν µπορούµε ούτε να µεταφράζουµε ούτε να παρατηρούµε;΄΄11    

Η παραπάνω διαπίστωση µπορεί να χρησιµεύσει ως αφετηρία σχετικά µε την 
αιτιολόγηση της ενασχόλησης µε το συγκεκριµένο ζήτηµα. Αρχικά, επιλέχθηκε η 
επαναστατική περίοδος γιατί, ως τέτοια, παρουσιάζει ενδιαφέρον αναφορικά µε την 
διαπραγµάτευση συγκεκριµένων κοινωνικών σταθερών. Από τη στιγµή που 
παραδεχτούµε ότι η νεοπαγής ελληνική κοινωνία διαφέρει (πολύ ή λίγο, επαφίεται 
                                                 
10 Nadja Danova, «Η εικόνα του ΄΄άλλου΄΄ στα Βαλκάνια», Τα Ιστορικά 17 (1992), σ. 414.  
11 Elaine Scaire, «Η δυσκολία να φαντάζεσαι τους άλλους», Martha Nussbaum κ.α., Υπέρ πατρίδος. 
Πατριωτισµός ή κοσµοπολιτισµός;, Αλίκη Τσοτσορού-Ελευθέριος Μυστάκας µετάφραση, Scripta, 
Αθήνα 1999 [1996], σ. 121 και Κλωντ Λεβί-Στρως –Ντιντιέ Εριµπόν, Μνήµες µακρινές και πρόσφατες 
και «Μετά δύο έτη», Κατρίν Κολλέ µετάφραση, Ολκός / Μικρή Άρκτος, Αθήνα 1998 [1988], σ. 230. 
Παραπάνω, σ.185, ο γνωστός ανθρωπολόγος αναφέρει ότι οι ιστορικοί θα έπρεπε να του αναγνωρίζουν 
ότι δεν υπέπεσε σε ακραίο σχετικισµό από τη στιγµή που έθεσε το αξίωµα ότι υπάρχει κάτι κοινό 
ανάµεσα στον παρατηρητή και τον παρατηρούµενο, και ότι οι άνθρωποι σκέφτονται βασικά µε τον ίδιο 
τρόπο γεγονός που επιτρέπει την ΄΄µετάφραση΄΄ που επιχειρεί η ανθρωπολογία και η ιστορία.  
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στη –πολιτική- κρίση του κάθε ερευνητή) από την πρότερη οθωµανική, και ότι η 
µετάβαση αυτή δεν βιώθηκε από τους πρωταγωνιστές ως, απλά, µια εµπόλεµη 
περίοδος που άφησε αδιαφοροποίητες τις οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές 
δοµές, τότε τίθεται το ερώτηµα του τρόπου µε τον οποίο µετασχηµατίστηκαν οι 
παραπάνω δοµές, τις αντιστάσεις των φορέων της προηγούµενης κατάστασης και 
τους προσανατολισµούς των κοινωνικών στρωµάτων που αναδύονται και επιχειρούν 
να κατευθύνουν την πορεία της Επανάστασης. Όπως επισηµαίνεται: ΄΄Στις περιόδους 
αυτές ο ιστορικός µπορεί να διακρίνει ποιες είναι οι σταθερές νοητικές συµπεριφορές 
και ποια τα ανοίγµατα προς τις νέες παρορµήσεις ή, έστω, τα στοιχεία που είναι ικανά 
να επιβάλουν µια ριζική αναµόρφωση των νοητικών εικόνων΄΄12. 

Η γοητεία της προσέγγισης ενός επαναστατικού φαινοµένου, γοητεία που 
εντοπίζεται στην δυνητική αναδιάταξη ολικών κοινωνικών φαινοµένων –αλλά και 
στον ιδιαίτερο τρόπο µε τον οποίο τελικά αυτά σχηµατίστηκαν- µέσα στη δίνη της 
περιόδου, ισχύει και για την Ελληνική Επανάσταση, η οποία, παρά το πλούτο των 
πηγών της (η πιο µελετηµένη ιστορική περίοδος), υστερεί στον τοµέα της 
ενσωµάτωσης και εφαρµογής νέων ερωτηµάτων από το οπλοστάσιο της ιστορίας και 
άλλων κοινωνικών επιστηµών. Εξαιτίας ποικίλων σκοπιµοτήτων η Επανάσταση του 
1821 δεν έχει αποκτήσει µια προωθητική δυναµική ως αυτόνοµη περίοδος της 
ελληνικής ιστορίας, µια δυναµική που να την καθιστά –µε σύγχρονους όρους- 
προνοµιακό χώρο µελέτης κοινωνικών, πολιτικών και οικονοµικών ζητηµάτων. ΄΄Η 
ιδεολογικοποίηση και εξιδανίκευσή του προηγήθηκε της νηφάλιας επιστηµονικής του 
διαπραγµάτευσης΄΄ υποστηρίζει η Χριστίνα Κουλούρη, ενώ ο Σπύρος Ασδραχάς 
επισηµαίνει τα ανοικτά πεδία δράσης για τους ερευνητές της Ελληνικής 
Επανάστασης, προτείνοντας ανερµήνευτους δρόµους για την κατανόηση του 
φαινοµένου και την ολικότερη απεικόνισή –πέρα από τα πολεµικά και πολιτικά 
γεγονότα- της επαναστατικής κοινωνίας13.   

Όπως φαίνεται από την παραπάνω πρόταση, ζητήµατα που άπτονται της 
πολιτισµικής ιστορίας, µπορούν να διεγείρουν το ενδιαφέρον των µελετητών. Παρά 
τις όποιες δικαιολογηµένες ενστάσεις για την αναγκαιότητα χρήσης επιθετικών 
προσδιορισµών µπροστά από τον όρο ιστορία -ενστάσεις ευεξήγητες γιατί η µελέτη 
του παρελθόντος οφείλει να είναι ολική, να ερµηνεύει τα σύνθετα κοινωνικά 
φαινόµενα σταθερά προσηλωµένη στη γενίκευση, στο εθνικό, ακόµα και στο 
παγκόσµιο γίγνεσθαι-, η παραπάνω ιστορική κατεύθυνση προσφέρει αναλυτικά 
εργαλεία που ανοίγουν νέους δρόµους. Η υιοθέτηση πρακτικών της κοινωνικής 
ανθρωπολογίας, ιδιαίτερα σχετικά µε την αποκωδικοποίηση των συµβολισµών που 
χρησιµοποιεί ο εκάστοτε πολιτισµός για να αναδείξει βαθύτερες στάσεις του 
ιδιωτικού και δηµόσιου προσανατολισµού του, συντελεί στην ανανέωση του 
ιστορικού αντικειµένου, προπαντός στο πεδίο της πρόσληψης (και της 
αλληλεπίδρασης) νέων ιδεολογιών και νοοτροπιών από υπάλληλα στρώµατα14.    

                                                 
12 Alexandru Dutu, «Νοοτροπίες και οικονοµικές απαιτήσεις στα τέλη του ΄΄παλαιού καθεστώτος΄΄», 
Κλαίρη Μιτσοτάκη µετάφραση, Λουκία ∆ρούλλια κ.α., Προσεγγίσεις στις νοοτροπίες των βαλκανικών 
λαών 15ος - 20ός αι. Οικονοµικές αντιλήψεις και συµπεριφορές, Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1988, σ. 59. 
13 Χριστίνα Κουλούρη, Μύθοι και σύµβολα µιας εθνικής επετείου. Πανηγυρικός λόγος στον επίσηµο 
εορτασµό της 25ης Μαρτίου, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Κοµοτηνή 1995, σ. 16˙ Σπύρος 
Ασδραχάς, «Το ΄΄παράδοξο΄΄ µιας απουσίας», Κυριακάτικη Αυγή, 24/3/01, σ. 22.  
14 Όπως υποστηρίζει ο Κώστας Γαγανάκης: ΄΄Με την πρόταξη µιας «ιστορίας από τα κάτω» η 
κοινωνική και κατόπιν η νέα πολιτισµική ιστορία επιχείρησαν να αποκαταστήσουν µια σφαιρικότερη 
εικόνα των κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισµικών διεργασιών του ευρωπαϊκού παρελθόντος. 
Προσέδωσαν µια δυναµική στις σχέσεις πολιτισµικής επικοινωνίας ανάµεσα στις ελίτ και στα λαϊκά 
στρώµατα, την οποία είχε αρνηθεί η παραδοσιακή, «αριστοκρατική» θεώρηση ιστορίας΄΄: Natalie 

 6



Στο ίδιο θέµα και πιάνοντας ξανά το νήµα από την παρατήρηση του Λεβί-
Στρως σχετικά µε τη δυνατότητα ΄΄µετάφρασης΄΄ συγκεκριµένων κοινωνικών 
πραγµατικοτήτων σε άλλα πολιτισµικά συµφραζόµενα, µπορούµε να κάνουµε 
κάποιες υποθέσεις σχετικά µε την πρόσφατη εµφάνιση ερωτηµάτων που επιχειρούν 
να αναλύσουν ζητήµατα ΄΄εικόνας΄΄ και πρόσληψης και που, από µία πλευρά, 
εξηγούν την ερευνητική µου πρόταση. Τα ζητήµατα της ΄΄εικόνας΄΄ έχουν ως 
αφετηρία µια ανθρωπολογική παράδοση που αποτρέπει την εύκολη γενίκευση και 
εξαγωγή συµπερασµάτων (που κινούνται συνήθως σε ένα άξονα γραφικής αποδοχής 
της ΄΄εξωτικής΄΄ διαφοράς ή, συνηθέστερα, στην κατάκριση για την ΄΄καθυστέρηση΄΄ 
των εξεταζόµενων πολιτισµών) σχετικά µε κοινωνίες οι οποίες διέπονται από 
ξεχωριστούς κανόνες, ιστορικά προσδιορισµένους. Ο σεβασµός στη διαφορά, που σε 
µια περίοδο –αλλά και σήµερα, ως ένα βαθµό- συνιστούσε µια προοδευτική αιχµή 
των πολιτικών και κοινωνικών επιστηµών, οδήγησε στην αποδοχή του σχετικιστικού 
τρόπου µε το οποίο ερµηνεύουµε τον κόσµο. Η επαφή µε άλλους πολιτισµούς 
αποδιοργάνωσε το απόλυτο µέτρο αναφοράς που έθεταν οι δυτικοί πολιτισµοί και 
έθετε µετριοπαθέστερους κανόνες στο σχήµα της προόδου, µέσα στο οποίο 
εγγραφόταν όλη η κατανόηση της ιστορικής εξέλιξης από τα πρώιµα στάδια του 
διαφωτισµού ως σήµερα.     

Η συνειδητοποίηση της ερµηνευτικής αδυναµίας του εξελικτικού σχήµατος 
της προόδου οδήγησε, ωστόσο, στην παραίτηση από την απόπειρα γενικότερων 
σχηµάτων και η έρευνα στράφηκε προς την εξειδίκευση, το µερικό. Από την άλλη 
µεριά έχουµε την εξαφάνιση συγκεκριµένων πολιτικών ιδεολογιών που πρέσβευαν, 
σε θεωρητικό επίπεδο, µια µεταφυσική πορεία προς το τέλειο αύριο, όπως ο 
φασισµός και -σε ένα άλλο επίπεδο- ο κοµµουνισµός (και εποµένως δέσµευαν το 
φαντασιακό των ατόµων µε συγκεκριµένες επιταγές πραγµάτωσής του). Επίσης 
παρατηρείται µια σχετική ΄΄αποµάγευση΄΄ του κόσµου, όπως θα έλεγε ο Βέµπερ, 
συνέπεια της οποίας είναι η ελαχιστοποίηση του θρησκευτικού παράγοντα στην 
διαµόρφωση των συµπεριφορών (άρα, άλλο ένα χτύπηµα σε µια µεγάλη αφήγηση, σε 
µια ολική πρόταση διαχείρισης του παρόντος και του µέλλοντος όπως είναι η 
θρησκεία). Έτσι, η κατεύθυνση των πολιτικών και κοινωνικών επιστηµών οδηγήθηκε, 
µετά από µια περίοδο ενδοσκόπησης, σε ένα πρωτοφανή κατακερµατισµό των 
δραστηριοτήτων της, σε µια αποσπασµατικότητα άνευ προηγουµένου, τροµαγµένη 
από τις µεγάλες προτάσεις, εναρµονιζόµενη πλήρως µε τις παραπάνω πολιτικές και 
επιστηµονικές θέσεις αναφορικά µε την σχετικότητα των κοινωνικών φαινοµένων. 
Στη µετανεωτερική συγκυρία που διανύουµε ύψιστη αρχή είναι ο θρίαµβος της 
διαφοράς όχι η ενότητα, το απόσπασµα όχι το σύνολο, η ΄΄προσέγγιση΄΄ ενός 
ζητήµατος και όχι µια στέρεα παράθεση επιχειρηµάτων που να καλύπτουν το όλο.  

Εποµένως, µέσα από µια σειρά εξωγενών πολιτικών παραµέτρων, φτάσαµε 
από µια θεµιτή και αναγκαία παραδοχή της ανεκτικότητας απέναντι σε διαφορετικούς 
τρόπους σκέψης, να τείνουµε προς µια ακροδεξιά οπτική: κάθε πολιτισµική αρχή 
αξίζει σεβασµό και υπακοή γιατί εκφράζει µια εσωτερική ανάγκη εκείνου του 
κοινωνικού συνόλου, ανάγκη επιβίωσης και αναπαραγωγής του χωρίς τριγµούς και 
αστάθειες. Άρα, οφείλουµε –σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη θέση- να προασπίζουµε τη 
µη επέµβαση, να αποφεύγουµε την ανάµιξη γιατί δεν είµαστε ικανοί να 
προσεγγίσουµε την ουσία των συµβολισµών που ενσταλάζει σε µια πραγµατικότητα 
µία πολιτισµική σταθερά. Από έναν άλλο δρόµο καταλήγουµε στο ίδιο αποτέλεσµα: 

                                                                                                                                            
Zemon Davis, Η επιστροφή του Μαρτίνου Γκερ, Παρασκευάς Ματάλας µετάφραση, Κώστας 
Γαγανάκης επίµετρο, Νεφέλη, Αθήνα 2000 [1983], σ.177.  
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πρέπει, µέσω του ΄΄σεβασµού΄΄ της διαφοράς, να προωθούµε και να προάγουµε τον 
αποκλεισµό και την περιχαράκωση των πολιτισµών.  

Το ερώτηµα τίθεται ως εξής: οφείλουµε να παραιτούµαστε από κάθε 
προσπάθεια κατανόησης του κόσµου στη συγχρονία και τη διαχρονία, οχυρωµένοι 
πίσω από την αδυναµία µετάφρασης της ουσίας και του διαφορετικού- πολιτισµικά 
συγκεκριµένου- τρόπου διαχείρισης της κοινωνικοοικονοµικής δοµής; Ή, µπορούµε 
να θέτουµε ερωτήµατα στις πηγές µας και την περιβάλλουσα πραγµατικότητα 
παίρνοντας θέση σχετικά µε τις στρατηγικές άλλων ατόµων και οµάδων σε µια άλλη 
εποχή ή σε ένα άλλο τόπο; Θεωρώ πως, παρ΄ όλη την αδυναµία να κατανοήσουµε 
πλήρως µια εποχή (εξάλλου, δεν εγγυάται κανείς και τίποτα ότι µπορούµε να 
κατανοήσουµε και τη δική µας εποχή στην ολότητα της), αξίζει να χρησιµοποιήσουµε 
τα τόσο επίφοβα εργαλεία της ΄΄εικόνας΄΄, του ΄΄άλλου΄΄, της ΄΄ταυτότητας΄΄ και της 
΄΄ετερότητας΄΄, γιατί µπορούν να µας δώσουν µέσα από τη σχετική τους 
απροσδιοριστία µια σαφή αποτίµηση του παρελθόντος, αν όχι απόλυτα έγκυρη, 
τουλάχιστον ελέγξιµη ως προς την αντικειµενικότητά των συµπερασµάτων της. Η 
απόλυτη αντικειµενικότητα στην αναπαράσταση είναι η ουτοπία των κοινωνικών 
επιστηµών15. Ουτοπία, ωστόσο, που πρέπει να λειτουργεί ως µαγνήτης για τις 
επιδιώξεις µας, ως µια σισύφεια –ταυτόχρονα δύσκολη και µάταια- αρχή των 
προσανατολισµών µας.   

Από την άλλη οι κοινωνίες δεν ήταν –και δεν είναι- ποτέ τόσο 
οµογενοποιηµένες και µονοπολιτισµικές, όπως ο εθνικισµός µας οδηγεί να 
σκεφτούµε: ΄΄Ο όρος µονοπολιτισµική δεν σηµαίνει τίποτα, διότι δεν υπήρξε ποτέ 
τέτοια κοινωνία. Όλες οι κουλτούρες προκύπτουν από αναµείξεις, από δάνεια, από 
ανακατέµατα, που δεν έπαψαν να συµβαίνουν, αν και µε διαφορετικούς ρυθµούς, από 
τα βάθη των αιώνων. Μολονότι ήταν όλες πολυπολιτισµικές, εξαιτίας του τρόπου µε  
τον οποίο σχηµατίστηκαν, οι κοινωνίες κατόρθωσαν να κάνουν κατά την διάρκεια 
των αιώνων µια πρωτότυπη σύνθεση η καθεµία΄΄16. ∆ιαθέτουµε, λοιπόν, τα  νοητικά 
εργαλεία για µια κατανόηση του ΄΄άλλου΄΄ από τη στιγµή που σε ένα βαθµό είµαστε 
τµήµα του, αποτέλεσµα της συστατικής του προέλευσης.  

Οι παραπάνω λόγοι (γοητεία από επαναστατικά κινήµατα, ενδιαφέρον για την 
Ελληνική Επανάσταση ως περίοδο ρήξης, χρήση πολιτισµικών εργαλείων σε µια 
κατεξοχήν µετανεωτερική συνθήκη όπως είναι η ετερότητα), µε οδήγησαν να 
ασχοληθώ µε το πρόβληµα των νοοτροπιών και της πρόσληψης του άλλου στην 
δεκαετία του 1820. Το πρόβληµα εννοείται κυριολεκτικά˙ είµαστε απόλυτα σύµφωνοι 
µε την θέση ότι η µεταπτυχιακή εργασία, και όποια άλλη, ΄΄γίνεται από κάποιον που 
έχει ένα πρόβληµα, τεράστιο πρόβληµα˙ το πρόβληµα αυτό το εξειδικεύει, το καθιστά 
γνωστική διαδικασία και το ανακοινώνει΄΄, καθώς και ότι η παραπάνω ανακοίνωση 
είναι η ΄΄πάλη του ερευνητή µε το αντικείµενό του΄΄17. Αν σύµφωνα µε µια ευφυή 
ρήση ΄΄γράφουµε αυτό που θα θέλαµε να είχαµε διαβάσει΄΄ (άσχετα από τις 
απογοητεύσεις και τις πιθανές αποκηρύξεις του τελικού αποτελέσµατος), τότε αυτό 

                                                 
15 Όπως επισηµαίνει ο Ηρακλής Μήλλας, Εικόνες…, σ. 374 (σηµ.18), ένας πιθανός λόγος για την 
πρόσφατη ανάπτυξη της εικονολογίας, είναι η αναίρεση της διαδεδοµένης αντίληψης ότι η ιστορική 
έρευνα χαρακτηρίζεται από αντικειµενικότητα. Παραπάνω, σ. 302, αναφέρει σχετικά µε την ΄΄εικόνα 
του άλλου΄΄: ΄΄Σχετίζεται από τη µια µε µια φιλοσοφική θεώρηση που εκλαµβάνει τη σκέψη ως 
υποκειµενική πράξη, αναθεωρώντας την απόλυτα αντικειµενική εγκυρότητα της «επιστηµονικής» 
θεώρησης, και από την άλλη µε τη σύγχρονη αντίληψη της εθνικής ταυτότητας που πλέον 
εκλαµβάνεται σαν νοερή παράσταση΄΄.  
16 Κλωντ Λεβί-Στρως –Ντιντιέ Εριµπόν, Μνήµες µακρινές…, σ. 226-7. 
17 Σπύρος Ασδραχάς, Ιστορική έρευνα και ιστορική παιδεία. Πραγµατικότητες και προοπτικές, Ε.Μ.Ν.Ε 
- Μνήµων, Αθήνα 1982, σ. 17, 19. 
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που επιχειρείται στην παρούσα εργασία συνιστά ένα βασικό αιτούµενο για τον 
παραγωγό της. 

Για την πλήρωση του συγκεκριµένου αιτήµατος πραγµατοποιήθηκε µια 
προσέγγιση πηγών µε αρκετά προβληµατική αφετηρία: αναφορές για το ζήτηµα των 
νοοτροπιών και των ετεροτήτων µπορούν να ανιχνευθούν σε οποιοδήποτε κείµενο, 
καθώς ακόµα και οι σιωπές ή οι παραλείψεις δηλώνουν κάτι σχετικά µε την 
συγκρότηση των ατόµων και των οµάδων εκείνης της περιόδου. Εποµένως, οι πηγές 
που χρησιµοποιήθηκαν συνιστούν µικρό –ελάχιστο- µέρος (πως θα µπορούσε, 
άλλωστε, για την προκείµενη εποχή να υπάρξει πλήρη επισκόπηση;) των συνολικών˙ 
η αντιπροσωπευτικότητά τους και η σωστή αξιοποίηση έγκειται στην κρίση του 
αναγνώστη.   

Γενικότερα, το ζήτηµα της επιλογής των πηγών συνιστά µεγάλο µεθοδολογικό 
ερώτηµα. Η εκλογή και η διαχείριση τους δεν ξεφεύγει από την παρατηρητικότητα 
και την σπάνια αναλυτική διαύγεια του Κοραή που επισηµαίνει: ΄΄Η πολλή ύλη 
αναγκάζει την κρίσιν να εύρη µέθοδον, δια να φύγη την σύγχυσιν˙ και η µέθοδος 
πάλιν αυξάνει την ύλιν. Μία χωριστή αλήθεια, άγονος εις το φαινόµενον, γεννά 
πολλάς αληθείας, όταν συζευχθή µε γειτόνισσαν άλλην αληθείαν΄΄. Από την άλλη, 
σήµερα που γνωρίζουµε ότι η αναζήτηση της αλήθειας συνιστά δύσκολο εγχείρηµα 
(η εποχή του Κοραή έχει την φιλοδοξία να παράξει αντικειµενικές γνώσεις, 
επηρεασµένη από τις επιτυχίες των φυσικών επιστηµών και την ορθολογικοποίηση 
των κοινωνικών) είµαστε περισσότερο µετριοπαθείς: όπως υποστηρίζεται, ο σκοπός 
και η πολιτική αναζήτηση καθορίζουν πάντα το ερευνητικό αποτέλεσµα18.  

Η ιδιοσυστασία και οι πνευµατικές καταβολές του ερευνητή σε σχέση µε τα 
ζητήµατα που επιχειρεί να αναλύσει εκτός του γεγονότος της ασύνειδης (και κάποτε, 
δυστυχώς, συνειδητής) λογοκρισίας που επιβάλλει στις πηγές του, ως αποτέλεσµα της 
προαποφασισµένης –σε ένα βαθµό- στάσης του είναι το ένα ζήτηµα, ζήτηµα 
αξεπέραστο όσο γίνονται ιστορικές µελέτες από ανθρώπους. Το άλλο ζήτηµα έγκειται 
στην κατεύθυνση της έρευνας και την ΄΄ελευθερία΄΄ που αφήνει η χρήση των πηγών. 
Η συζήτηση είναι ιδιαίτερα έντονη19, αλλά έχει σε µεγάλο βαθµό λυθεί: το 
προβάδισµα έχει πάντα η ερώτηση, από τη στιγµή που ποτέ δεν προσερχόµαστε 
΄΄λευκοί΄΄ σε µια έρευνα αλλά ψάχνουµε κάτι συγκεκριµένο, απότοκο των 
προσωπικών µας αναζητήσεων, πιθανότατα καθοριζόµενων από τη συγκυρία. 
Ωστόσο, µια πιθανή ελαφρότητα στη διαδικασία αξιοποίησης των πηγών –ιδιαίτερα 
από µια επιθυµία τεκµηρίωσης των προειληµµένων υποθέσεών µας-, αποδιαρθρώνει 

                                                 
18 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικοµάχεια, Αδαµάντιος Κοραής εισαγωγή, Κ. Εβεράρτος, Παρίσι 1822, σ. λ΄ 
(σηµ.3)˙ Τσβετάν Τοντόροφ, «Οι καταχρήσεις της µνήµης», Κική Καψάµπελη µετάφραση, J. Hassoun, 
Γ. Θανασάκος, Ρ. Μπενβενίστε, Ο. Βαρών-Βασάρ, Εβραϊκή ιστορία και µνήµη, Τσβετάν Τοντόροφ 
επίµετρο, Πόλις, Αθήνα 1998, σ. 187-188.  
19 Αντώνης Λιάκος, «Προς επισκευήν ολοµέλειας και ενότητος. Η δόµηση του εθνικού χρόνου», 
Επιστηµονική συνάντηση στη µνήµη του Κ.Θ. ∆ηµαρά, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού 
Ιδρύµατος Ερευνών, Αθήνα 1994, σ. 198. Πιο συστηµατικά, σχετικά µε τους δύο τύπους προσέγγισης 
των πηγών, τοποθετείται ο Jauss: ΄΄Σύµφωνα µε τον πρώτο, ο ερευνητής αναζητά εκείνο το «κενό» που 
δεν εντόπισαν οι προγενέστεροί του, κατορθώνει να το επισηµάνει καταβάλλοντας το µόχθο που 
συνεπάγεται ο σχολαστικός έλεγχος της συσσωρευµένης, σχεδόν δυσεπισκόπητης βιβλιογραφίας και 
τελικά το συµπληρώνει, κάποτε µε επιτυχία κάποτε δίχως˙ η στρατηγική αυτή προϋποθέτει σιωπηρά 
την έννοια µιας συνεχούς ή γραµµικής προόδου στην επιστηµονική σκέψη, την εικόνα ενός µωσαϊκού 
από το οποίο υπολείπονται ορισµένες ψηφίδες για να ολοκληρωθεί. Ο δεύτερος τύπος έγκειται στην 
πρόταση µιας νέας υπόθεσης εργασίας, στην υποβολή ενός διαφορετικού ερωτήµατος, το οποίο 
απευθύνει ο µελετητής στο υλικό του έχοντας επίγνωση της ασυνεχούς διαδικασίας που διέπει την 
ιστορία της επιστήµης΄΄: Hans Robert Jauss, Η θεωρία της πρόσληψης, Μίλτος Πεχλιβάνος 
µετάφραση-εισαγωγή-επίµετρο, Εστία, Αθήνα 1995, σ. 9.  
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την αξιοπιστία των επιχειρηµάτων, καθώς εκτρέπει την πορεία προς το ζητούµενο, 
δηλαδή τη στέρεα αναπαράσταση ενός παρελθόντος.   

Οι πηγές που χρησιµοποίησα για να προσεγγίσω το παραπάνω αίτηµα 
συνίστανται σε κείµενα της περιόδου (επίσηµα έγγραφα του βουλευτικού σώµατος, 
αρχεία πρωταγωνιστών, πολιτικές παρεµβάσεις, αποµνηµονεύµατα, εφηµερίδες, 
προκηρύξεις, επιστολές, ποιήµατα, φιλελληνικά φυλλάδια) και σε βοηθήµατα σχετικά 
µε την Επανάσταση (γενικές ιστορίες, άρθρα περιοδικών, θεωρητικά και 
µεθοδολογικά εγχειρίδια). Θα επιχειρηθεί, όπου κριθεί σκόπιµο, να γίνει ανάλυση 
σχετικά µε πιθανές ενστάσεις για την αξιοπιστία των κειµένων. Ιδιαίτερα για τα 
αποµνηµονεύµατα των αγωνιστών, οι προσωπικές µαρτυρίες των οποίων έχουν 
αποτελέσει αντικείµενο συστηµατικής επεξεργασίας από διάφορους ερευνητές, 
γίνεται ξεχωριστή αναφορά. 

Η διάρθρωση της εργασίας έχει ως εξής: µετά από την παράθεση του 
κεφαλαίου για την έναρξη της Επανάστασης (απαραίτητο για την διασαφήνιση των 
αιτιών και των προσδοκιών της εξέγερσης αλλά και των πραγµατικοτήτων στην αρχή 
της περιόδου), ακολουθεί αυτό για την µελέτη των αποµνηµονευµάτων, σε µια 
απόπειρα να αποκρυπτογραφηθούν οι αντιλήψεις, οι προσµονές και οι επιδιώξεις των 
ατόµων που επιχείρησαν να τοποθετηθούν –και να τοποθετήσουν τον εαυτό τους-
απέναντι στο κορυφαίο γεγονός του έθνους. 

Στη συνέχεια, στο πρώτο τµήµα, γίνεται µια µελέτη των νοοτροπιών της 
Επανάστασης. Οι νοοτροπίες ως ιστορικό αντικείµενο έχουν τύχει σηµαντικής 
έρευνας, ιδιαίτερα από ορισµένους εκπρόσωπους της γαλλικής ιστοριογραφίας. Ο 
όρος είναι συνήθως ασαφής καθώς µπορεί να δηλώσει, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 
οποιαδήποτε δραστηριότητα των υποκειµένων ή των συλλογικοτήτων. Ο Georges 
Duby υποστηρίζει ότι η µελέτη των νοοτροπιών µιας εποχής οφείλει να συµπεριλάβει 
µια σειρά από κοινωνικές και ατοµικές δραστηριότητες: γλώσσα, σχέση µε αριθµούς 
και ψηφία, αισθήσεις, σώµα, διατροφή, ηλικία, υγεία, τρόπος ζωής, παιδεία, δηµόσιοι 
χώροι, καλλιτεχνία, βιβλίο, µύθοι, σύµβολα, συµβάσεις, εθιµοτυπία, δίκαιο και 
κοσµοθεωρία20. Ο Ζακ Λε Γκοφ (σ. 318 - 319) θεωρεί ότι ο ιστορικός των 
νοοτροπιών, εξαιτίας του µεγάλου εύρους των αναζητήσεών του, υποκαθιστά τον 
εθνολόγο, τον κοινωνιολόγο, τον κοινωνικό ψυχολόγο ενώ οφείλει να συνδέεται µε 
την ποσοτική ιστορία. Όλα συνηγορούν στην άποψη ότι οι νοοτροπίες ως ερευνητικό 
αντικείµενο διαθέτουν µια δυναµική που υπερβαίνει τη στενή, ιστορικίστικη  οπτική. 

Ποιο είναι όµως το περιεχόµενο του όρου; Η σχετική απροσδιοριστία δίνει το 
ελεύθερο για διάφορες απαντήσεις: η πιο διαδεδοµένη άποψη συνδέει τις νοοτροπίες 
µε εκείνες τις δραστηριότητες που ξεφεύγουν από την αντίληψη των επιµέρους 
υποκειµένων και αποκαλύπτουν το απρόσωπο περιεχόµενο της σκέψης τους -εξαιτίας 
των αυτοµατισµών που αυτή µελετά (Σαρτιέ, σ. 27). Αφορούν τις ενέργειες που 
΄΄µοιάζουν να µην έχουν ρίζες, που µοιάζουν για γεννήµατα του αυτοσχεδιασµού και 
του αντανακλαστικού, µηχανικές κινήσεις, ασυλλόγιστες κουβέντες, έρχονται από 
πολύ µακριά και µαρτυρούν τι µακρινό απόηχο έχουν τα συστήµατα σκέψης΄΄ (Λε 
                                                 
20 Georges Duby, «Ιστορία των νοοτροπιών», Ιστορία και µέθοδοί της, Β΄ 3, Charles Samaran 
επιµέλεια, Ελένη Στεφανάκη µετάφραση, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1988 [1961], 
σ. 259 – 276. Για την ιστορία των νοοτροπιών χρήσιµα βοηθήµατα είναι τα παρακάτω: Philippe Ariès, 
«L΄ histoire des mentalités», Jacques Le Goff – Roger Chartier – Jacques Revel επιµέλεια, Retz, 
Παρίσι 1982, σ. 402 – 423˙ Roger Chartier, «Intellectual History and the History of Mentalites. A Dual 
Re-evaluation», Cultural History. Between practices and representations, Polity Press, Οξφόρδη 1993 
[1988], σ. 19 – 52˙ Ζακ Λε Γκοφ, «Οι νοοτροπίες: µια διφορούµενη ιστορία», Το έργο της ιστορίας, Α΄, 
Ζακ Λε Γκοφ – Πιερ Νορά επιµέλεια, Κλαίρη Μιτσοτάκη µετάφραση, Ράππα, Αθήνα 1981 [1974], σ. 
316 – 338˙ Michel Vovelle, Idéologies et mentalités, Gallimard, Paris 1982. Όλες οι αναφορές για το 
ζήτηµα των νοοτροπιών αντλούνται από τις παραπάνω πηγές. 

 10



Γκοφ, σ. 323)˙ όπως υποστηρίζει ο Βοβέλ, πρόκειται για παλιές ιδεολογίες που έχουν 
αποδιαρθρωθεί, συνιστούν θραύσµατα παρελθοντικών στάσεων και αντιλήψεων: η 
νοοτροπία είναι η ΄΄ιδεολογία σε ψίχουλα΄΄ (σ. 21).  

Στο κείµενο που ακολουθεί, ο όρος νοοτροπία δηλώνει τόσο τις 
ανεπιτήδευτες, αντανακλαστικές και ασυνείδητες δράσεις των υποκειµένων όσο και 
τις πρακτικές που υπαγορεύονται από την ορθολογική, συστηµατική, εµπρόθετη 
στάση τους απέναντι στην κοινωνική πραγµατικότητα. Εξετάζεται, δηλαδή, στο 
µέτρο του δυνατού, τόσο η νοοτροπία όσο και η ιδεολογία. Με την χρήση του πρώτου 
όρου καλύπτεται, όπως υποστηρίζει ο Robert Mandrou, ΄΄ό,τι συλλαµβάνεται και 
γίνεται αισθητό, το πεδίο τόσο της διανόησης όσο και της συναίσθησης΄΄, οι 
νοοτροπίες ως ΄΄θεάσεις του κόσµου΄΄ (Σαρτιέ, σ. 28 και Βοβέλ, σ. 18). Η επιλογή 
αυτή, µπορεί να κριθεί για πολλές αιτίες: οι ιδεολογίες αφορούν µια πιο οργανωµένη 
ανασύσταση του κόσµου. Πρόκειται –άσχετα αν είναι ορθές ή παραπλανητικές- για 
ένα σύστηµα αρχών που λειτουργεί κανονιστικά στις συµπεριφορές των 
υποκειµένων: η έλλογη σύστασή τους αντιτίθεται στην ακανόνιστη και ασαφή ουσία 
των νοοτροπιών. Από την άλλη, οι ιδεολογίες αφορούν ένα µικρότερο ιστορικό 
διάστηµα –µικροϊστορία ή ιστορία της συγκυρίας- ενώ οι νοοτροπίες εκτείνονται και 
καλύπτουν µεγαλύτερα χρονικά τµήµατα.       

Υποστηρίζω ωστόσο ότι, τόσο οι νοοτροπίες όσο και οι ιδεολογίες, αποτελούν 
µέσα για την κατανόηση µιας ιστορικής εποχής. Οι ιδέες, οι µύθοι, οι αξίες, τα 
συστήµατα πεποιθήσεων συνιστούν δυνάµεις µέσα από τις οποίες τα άτοµα ζουν –
αντιλαµβάνονται, συναινούν, αντιδρούν- στην εποχή τους. Οι ιδεολογίες 
φιλτράρονται αναπόφευκτα από τις νοητικές διαθεσιµότητες του κάθε ατόµου˙ 
προσαρµόζονται σε αυτές, αποκαθαίρονται ή διαστρεβλώνονται: γίνονται, σε ένα 
βαθµό, αντικείµενα αναδιαπραγµάτευσης µε τις πρότερες νοοτροπίες, τις υφιστάµενες 
κοινωνικές και ατοµικές συνθήκες. Όλες αυτές οι όψεις, σύνθεσης και αντίθεσης, 
µπορούν να εξεταστούν κάτω από ένα ενιαίο πλαίσιο. Η κοινωνική ανθρωπολογία 
έχει δώσει σαφή δείγµατα τέτοιων προσανατολισµών, µπολιάζοντας την ιστορία µε 
νέα εργαλεία21. Με τον όρο νοοτροπία, λοιπόν, δηλώνεται η πρόθεση να εξεταστεί η 
σύζευξη του ατοµικού µε το συλλογικό, του ΄΄µεγάλου΄΄ µε τον ΄΄µικρό΄΄ χρόνο, του 
δοµικού µε το συγκυριακό, του παραδοσιακού µε το νέο, του οικείου µε το 
απρόβλεπτο, του περιθωριακού µε το γενικό, του συστηµατικού µε το ανεπίγνωστο. 
Όταν, εποµένως, στο κείµενο συναντάται ο όρος νοοτροπία, πρέπει να γίνεται 
αναγωγή και σύνδεση µε τις προκείµενες καταστατικές αρχές.  

Ερχόµενοι πίσω στην διάταξη του κειµένου: αρχικά τίθεται το ζήτηµα της 
στάσης των στρατιωτικών και των πολιτικών ηγετών απέναντι στις νέες 
πραγµατικότητες, οι συµπεριφορές που υιοθετούν, οι συµβολισµοί µε τους οποίους 
επενδύουν κάθε τους κίνηση, οι απόψεις τους για το χρήµα, το έθνος, την τιµή, την 
αντιπαράθεση µε τον εχθρό. Ακολουθεί ένα κεφάλαιο σχετικά µε την συγκρότηση 
κεντρικού κρατικού µηχανισµού, την αποδοχή του ή µη, την απήχησή του, τη 
νοµιµότητα, εν τέλει που απολαµβάνει. Στο ίδιο κλίµα, εξετάζεται η διαφορά µεταξύ 
προεπαναστατικών συνθηκών και εκείνων που αναδύονται µέσα από τις αναδιατάξεις 

                                                 
21 Όπως υποστηρίζεται: ΄΄Από τη νέα σκοπιά οι ιστορικοί µελετούν το ευρωπαϊκό παρελθόν όπως οι 
ανθρωπολόγοι συνηθίζουν να αναλύουν το παρόν των « άλλων »: στο επίπεδο της καθηµερινής ζωής, 
σε στάση, ως ολότητα επιµερισµένη σε όψεις, που βρίσκονται µεταξύ τους σε σχέσεις αµοιβαίου 
καθορισµού και αλληλεξάρτησης, και τις οποίες µόνο µια συγχρονική ανάλυση µπορεί να αποκαλύψει. 
Προνοµιούχα διάσταση µιας τέτοιας προσέγγισης αποτελούν οι νοοτροπίες΄΄: Ευθύµιος 
Παπαταξιάρχης, «Το παρελθόν στο παρόν. Ανθρωπολογία, ιστορία και η µελέτη της νεοελληνικής 
κοινωνίας», Ανθρωπολογία και παρελθόν. Συµβολές στην κοινωνική ιστορία της νεότερης Ελλάδας, 
Ευθύµιος Παπαταξιάρχης – Θεόδωρος Παραδέλλης επιµέλεια, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1993, σ. 23.  
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που επιφέρει το 1821. Για κάποιους, η συγκυρία της Επανάστασης δεν αποτελεί τοµή 
τέτοιου µεγέθους που οφείλει να αντιµετωπιστεί µε καινούρια αναλυτικά εργαλεία˙ 
άλλοι έχουν συνείδηση ή, καλύτερα, επιθυµία να διαχειριστούν τις νέες 
πραγµατικότητες µε την αίσθηση της ασυνέχειας και της νεωτερικότητας. 

Σε ένα κοινωνικό χώρο ο οποίος δεσµευόταν –λίγο ή πολύ- πριν την 
Επανάσταση από το αίσθηµα του µοιραίου, του προαποφασισµένου, της πρόνοιας και 
του υπερφυσικού, αισθήµατα που ενσταλάζει η κυριαρχία του θρησκευτικού 
παράγοντα ως φορέα κοινωνικοποίησης, η ρήξη του 1821 επιφέρει αλλαγές στο 
βαθµό και την ποιότητα προσήλωσης στα εκκλησιαστικά κηρύγµατα. Η Επανάσταση 
γίνεται και για θρησκευτικούς σκοπούς, τουλάχιστον η φρασεολογία των υποκινητών 
και των πρωταγωνιστών αυτό υποδηλώνει, ωστόσο η δηµιουργία ενός σύγχρονου 
κράτους, βασισµένο στα ευρωπαϊκά αντίστοιχά του –όπως ήταν η επιθυµία πολλών- 
στερούσε από την εκκλησιαστική εξουσία ζωτικό χώρο για την αναπαραγωγή της 
ηγεµονίας της. Αυτή η σύνθεση παραδοσιακής θρησκευτικότητας µε τη σύγχρονη 
ιδεολογία του εθνικισµού, και ο τρόπος µε τον οποίο προσλαµβάνεται, αποτελεί το 
θέµα του επόµενου κεφαλαίου.    

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στον τοµέα της καθηµερινότητας. Ο όρος 
αυτός είναι καταχρηστικός επειδή όλες οι εκδηλώσεις της ιδιωτικής και δηµόσιας 
δράσης, κατά µία έννοια, ανάγονται στην καθηµερινότητα µας από την στιγµή που 
επηρεάζουν τον τρόπο που παράγουµε, οργανώνουµε την κοινωνική ζωή, 
αναπαραγόµαστε. Ωστόσο, για αναλυτικούς λόγους, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε 
ζητήµατα όπως η ενδυµασία, η αρχιτεκτονική, η επίπλωση, η διατροφή, η 
διασκέδαση. Επίσης γίνονται νύξεις για τα άτοµα που δεν ασχολούνται ενεργά µε τα 
ζητήµατα της εποχής, άτοµα για τα οποία η Επανάσταση αποτελεί ευκαιρία ή 
ανάσχεση των προσδοκιών για καλυτέρευση της προσωπικής τους κατάστασης.  

Το επόµενο κεφάλαιο άπτεται του ζητήµατος της σχέσης των Ελλήνων µε τον 
κλασικό πολιτισµό. Παρουσιάζει ενδιαφέρον να δούµε αν, και για ποιο λόγο, οι 
επαναστατηµένοι Έλληνες αποδέχονται την σύνδεση µε τα επιτεύγµατα (και µε ποια) 
των αρχαίων κατοίκων της ίδιας περιοχής σε φιλοσοφικό, πολιτικό και κοινωνικό 
επίπεδο. Ιδιαίτερα, αξίζει να µελετηθεί αν η σύνδεση και η συνείδηση ενός νήµατος 
αποτελεί κοινό κτήµα των νοοτροπιών των επαναστατηµένων: ποιους αφορά, µε ποια 
ένταση και µε τι περιεχόµενο 

Προχωρώντας, ερχόµαστε αντιµέτωποι µε το ένα κεφάλαιο αρκετά πρόσφορο 
για αναλύσεις και γενικεύσεις, ακριβώς γιατί τα στοιχεία τα οποία τεκµηριώνουν το 
περιεχόµενό του είναι αποσπασµατικά και ελλιπή. Μέσα από τα θραύσµατα των 
πηγών, λοιπόν, επιχειρείται η ανασύσταση της εποχής όσον αφορά το ζήτηµα του 
φόβου, της βίας, των διαδόσεων. Σε ένα κόσµο µε, σχεδόν, ανύπαρκτες διόδους 
πληροφόρησης για τα τεκταινόµενα είναι φυσικό να πριµοδοτούνται εκείνες οι 
απόψεις που καλύπτουν τις φαντασιακές µας ανάγκες. Γενικεύοντας και 
σχηµατοποιώντας µπορούµε να πούµε ότι όταν απουσιάζει η γνώση, έρχεται στο 
προσκήνιο το συναίσθηµα, το ένστικτο, κάποιες φορές το άλογο, µε συνέπεια να 
ευνοούνται συµπεριφορές που δίνουν γρήγορη διέξοδο στην πρωτεύουσα ανάγκη του 
ανθρώπου να διαχειρίζεται το παρόν του. Οι συµπεριφορές αυτές είναι συνήθως 
ακαριαίες, απόλυτες και εκρηκτικές µέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, ωστόσο, που 
αποδέχεται την βίαιη αντιµετώπιση ως µέρος των επιλογών του για επίλυση 
αντιτιθέµενων λογικών. 

Το τελευταίο κεφάλαιο στο τµήµα των νοοτροπιών πραγµατεύεται ζητήµατα 
που θα µπορούσαν να περιληφθούν κάτω από µια ενιαία δοµή, που θα την ονόµαζα 
΄΄δυτική έλξη΄΄. Η µετάβαση που συντελείται στην Επανάσταση αναµφισβήτητα 
οφείλει την τελική της συνισταµένη στην αποδοχή των ιδεών και των νοοτροπιών που 
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έρχονται από την Ευρώπη η οποία, χωρίς ασφαλώς να είναι αδιαίρετη και οµόρροπη, 
παρουσιάζει µια δέσµη χαρακτηριστικών που την ξεχωρίζουν πολιτικά και 
πολιτισµικά από υπόλοιπες αναφορές και, ιδιαίτερα, από την οθωµανική 
αυτοκρατορία. Η τάση, λοιπόν, ορισµένων ατόµων να ενστερνίζονται τις δυτικές 
πολιτισµικές σταθερές σε ζητήµατα όπως η ατοµικότητα, η πνευµατική δηµιουργία, η 
ελευθεροτυπία και η συστηµατοποίηση των στρατιωτικών σωµάτων, αναδεικνύει τον 
σταθερό προσανατολισµό των συγκεκριµένων υποκειµένων στον ευρωπαϊκό 
προσανατολισµό. Εδώ ερευνάται αν κάποιες από τις παραπάνω θέσεις γενικεύονται 
και καλύπτουν ευρύτερα τµήµατα αν, δηλαδή, µετατρέπονται  σε νοοτροπίες. 

 Το δεύτερο τµήµα της εργασίας επικεντρώνεται στις αντιλήψεις για τον 
Άλλο. Γίνονται συγκεκριµένες επιλογές οµάδων για ανάλυση, επιλογές που 
αναδύονται από το εµπειρικό υλικό αλλά και από µια διαδικασία ιστορικά 
προσδιορισµένη που διοχετεύει στην έρευνα η εθνική οπτική22. Έχουµε αναφέρει ήδη 
ότι η αναφορά σε οµάδες, εθνότητες και µειονότητες και η πρόσληψή τους, γίνεται µε 
επιφύλαξη και µε συναίσθηση των ορίων της ερµηνείας.   

Η πρώτη οµάδα στην οποία αντικατοπτρίζεται πλήρως το νόηµα της 
ετερότητας στην Επανάσταση είναι η τουρκική. Ο κορυφαίος Άλλος, εκείνος από τον 
οποίο επιθυµεί το ελληνικό στρατόπεδο να απαγκιστρωθεί, να διαφύγει της εξουσίας 
του δεν έχει ακόµα συγκροτηθεί ως σώµα και ως νοοτροπία. Υπάρχουν ακόµα 
ρωγµές: απέναντι σε µια έκδηλη δυσαρέσκεια για τον άλλο, τον κυρίαρχο, που είναι 
εγγενής σε όλα τα κοινωνικά υποκείµενα και οµάδες, και σε µια εθνική ιδεολογία που 
πρεσβεύει τον αφανισµό του διαφορετικού και την οµογενοποίηση σε µια επικράτεια, 
εµφιλοχωρούν πολλές αντιλήψεις που αδυνατίζουν το σχήµα της, κοινής, οµόθυµης 
αντίδρασης ενάντια στον τύραννο ανεξάρτητα από προηγούµενες προσωπικές ή 
επαγγελµατικές σχέσεις. Ο στόχος είναι να διαπιστωθεί προς τα πού και πότε κλίνει η 
ζυγαριά, αν δηλαδή τα βαρίδια της εθνικής συγκρότησης υπερτερούν εκείνων της 
προεπαναστατικής περιόδου. Αυτό που βγαίνει συνοπτικά, είναι ότι στην 
Επανάσταση δεν έχουµε ποτέ κάθετους διαχωρισµούς ανάµεσα σε αντιλήψεις και 
οµάδες˙ οι νοοτροπίες τέµνονται και δηµιουργούν ένα πλέγµα που είναι ετεροβαρές, 
παρουσιάζει αδράνειες, ανοµοιότητες και η ανάλυση του οποίου αποστρέφεται την 
ανέξοδη σχηµατοποίηση: για αυτό τον λόγο, άκρως ενδιαφέρον. 

Το δεύτερο κεφάλαιο πραγµατεύεται την σχέση των ελληνικών στρατευµάτων 
µε τα αντίστοιχα αλβανικά, σχέση που -εξαιτίας των προεπαναστατικών επαφών σε 
κοινές πολεµικές επιχειρήσεις- είναι ιδιαίτερα πολυσήµαντη ειδικότερα για τους 
ρουµελιώτικους πληθυσµούς.  

Η επόµενη µελέτη της ετερότητας γίνεται για τους Εβραίους. Οι αντιλήψεις, 
γενικότερα, των χριστιανικών πληθυσµών για τα άτοµα που ασπάζονται τον 
ιουδαϊσµό κινούνται σε ένα άξονα αποστροφής µε µια διάθεση εξαφάνισης των 
εβραϊκών κοινοτήτων. Ο επαναστατηµένος χώρος δεν διαφέρει˙ µε αξιοσηµείωτες 
εξαιρέσεις ο ορθόδοξος ελληνικός κόσµος αναπαράγει τα στερεότυπα για την 
συγκεκριµένη θρησκευτική µειονότητα, στερεότυπα που στη δίνη της Επανάστασης 
εκφράζονται µε δραµατικό και οξύ τρόπο.    

                                                 
22 Όπως αναφέρεται, ο ονοµατισµός του Άλλου επέχει ΄΄τη θέση µιας ένδειξης για το ποιοι «άλλοι» 
συνιστούν προνοµιακές οµάδες αναφοράς, οι οποίες µπορούν να κατοπτρίζουν και την ιστορική 
διαδικασία αυτοπροσδιορισµού ενός λαού και την ύπαρξη διαθεσιµοτήτων ανάπτυξης ξενοφοβικών 
αντιδράσεων, ανάλογα µε το εκάστοτε πρότυπο στην ιεραρχία των εγκλήσεων περί «άλλου»΄΄: 
Παναγιώτης Καφετζής, Αικατερίνη Μιχαλοπούλου, Ευδοκία Μανώλογλου, Πάρις Τσάρτας, 
«Εµπειρικές διαστάσεις της ξενοφοβίας», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Μακεδονία και 
Βαλκάνια. Ξενοφοβία και ανάπτυξη, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1998, σ. 179-80. 
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Συνεχίζοντας, ερευνάται η θέση των Ευρωπαίων στην Ελληνική Επανάσταση, 
θέση νοητική και πραγµατική. Από τη µια, δηλαδή, εντοπίζεται το νήµα που συνδέει 
τις θέσεις των επαναστατών µε τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και από την άλλη 
αναδεικνύεται η στάση και οι προσδοκίες των εθελοντών που µε την παρουσία τους 
δίνουν µια ευρεία διάσταση στην εξέγερση, διάσταση που δύσκολα δικαιολογείται αν 
σκεφτούµε ότι πρόκειται για µια πολεµική αντιπαράθεση που γίνεται σε ένα µικρό 
τµήµα της οθωµανικής αυτοκρατορίας, έστω κοντινό στα δυτικά κράτη.  

Το επόµενο κεφάλαιο άπτεται των αντιλήψεων για τους καθολικούς 
πληθυσµούς. Σε µια σχετικά διαµορφωµένη ελληνική επικράτεια, ένα τµήµα δεν 
αντιµετωπίζει µε εθνικούς όρους την συµµετοχή του σε αυτό αλλά προβάλλει την 
θρησκευτική του υπόσταση για να δοµήσει µια ταυτότητα που δεν υπακούει στα 
κελεύσµατα του νεωτερικού κράτους. Οι εκατέρωθεν νοοτροπίες είναι αποκαλυπτικές 
για τις πραγµατικότητες της περιόδου και ιδιαίτερα για την επιχειρησιακή 
αποδοτικότητα του θρησκευτικού στοιχείου ως συνεκτικό ή ως αποκλίνον στοιχείο 
του νέου σχηµατισµού. 

Μια κατηγορία ετερότητας που περιέχεται στην εργασία είναι η γυναικεία. Ο 
προσδιορισµός του έµφυλου διαχωρισµού είναι προβληµατικός (θα µπορούσε, 
κάλλιστα να απουσιάζει) γιατί αποδέχεται την κυρίαρχη θέση του άνδρα παρατηρητή 
-και συνάµα εξουσιαστή- στο κοινωνικό σύνολο, αλλά γίνεται για δύο λόγους: 
πρώτον επειδή απουσιάζει η οπτική των γυναικών για την Επανάσταση, απουσία που 
είναι ενδεικτική αναφορικά µε τη θέση που έχουν σε µια παραδοσιακή κοινωνία και, 
έπειτα, γιατί αξίζει να µελετηθεί αν µέσα στη συγκεκριµένη δεκαετία κλονίζονται και 
φιλελευθεροποιούνται οι κυρίαρχες αντιλήψεις για τις σχέσεις των φύλων.  

Τα δύο τελευταία κεφάλαια αναφέρονται σε διαφοροποιήσεις που δεν είναι 
εθνικές, θρησκευτικές ή έµφυλες. Το πρώτο ασχολείται µε την διάσταση του 
τοπικισµού: σε µια περίοδο που επιχειρείται η αναγωγή των τοπικών ιδιαιτεροτήτων 
σε ένα κεντρικότερο µηχανισµό όπως είναι το κράτος, έχει ενδιαφέρον να 
παρατηρήσουµε τις αντιστάσεις που προβάλλονται από τα άτοµα που θεωρούν ότι ο 
πρωταρχικός δεσµός αφοσίωσης επιφυλάσσεται για τον περιβάλλοντα τόπο και όχι 
για µια αφηρηµένη, ανοίκεια, σχεδόν εχθρική αρχή. Αν τοποθετήσουµε στο µείγµα 
και την διάσταση των εµφυλίων πολέµων µε τις δυναµικές αντιπαραθέσεις που 
εκφράζονται µε γεωγραφικούς όρους, το αποτέλεσµα γίνεται εκρηκτικό. Από την 
άλλη, η τελική δηµιουργία του εθνικού κράτους, έστω µε αγκυλώσεις και 
προβλήµατα, είναι αρκετά ισχυρό επιχείρηµα για την υποβάθµιση του τοπικιστικού 
στοιχείου στα επαναστατικά χρόνια.  

Το τελευταίο κεφάλαιο πραγµατεύεται το ζήτηµα των ετεροχθόνων. Αποτελεί 
ένα κεφάλαιο που δανείζεται στοιχεία από αυτά του τοπικισµού και των Ευρωπαίων, 
ωστόσο οφείλει να είναι αυτόνοµο. Ο λόγος είναι απλός: µε το ξέσπασµα της 
Επανάστασης χρειάστηκε η πλήρωση µιας σειράς θέσεων που απαιτούσαν ικανότητες 
που απουσιάζουν ή σπανίζουν στον ελληνικό χώρο. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται από 
πρόσωπα που διέθεταν την απαιτούµενη εµπειρία, έχοντας διοικητικές θέσεις κυρίως 
στις παραδουνάβιες ηγεµονίες. Η διαφορά και σύγκρουση των αντιλήψεων τους µε 
τις αντίστοιχες των ντόπιων ελίτ είναι εµφανής από την πρώτη επαφή και 
εντοπίζονται από την εµφάνιση ως τον οραµατισµό για το µέλλον του ελληνικού 
κράτους. Εποµένως δεν είναι µεθοδολογικά εύστοχο να τους εντάξουµε στο τµήµα µε 
τις ετερότητες που προκύπτουν από την Ευρώπη ή τον τόπο, γιατί οι ετερόχθονες 
προβάλλουν τις απαιτήσεις τους σε κεντρικό επίπεδο, και τις προβάλλουν µε 
µαχητικό τρόπο διεκδικώντας την κατίσχυση των ιδεών τους σε ένα χώρο που –οι 
περισσότεροι- γνώριζαν ως τότε µόνο εξ ακοής.  
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Στο συµπερασµατικό κεφάλαιο γίνεται µια συνοπτική ανακεφαλαίωση των 
θέσεων για τις νοοτροπίες και τις ετερότητες που προκύπτουν από τα παραπάνω και 
παράλληλα τίθενται δύο ζητήµατα. Το πρώτο ερώτηµα είναι εσκεµµένα προκλητικό: 
από ποια αρχή, µε βάση ποια νοµιµοποίηση δικαιολογούνται οι Έλληνες να 
διεκδικούν την ανεξαρτησία τους (και ποιο είναι ή, θέλουν να, είναι το ακροατήριό 
τους); Ουσιαστικά γίνεται µια διαπραγµάτευση του τρόπου µε τον οποίο τα κείµενα 
των Ελλήνων και φιλελλήνων συγγραφέων υπερασπίζονται τις ενέργειες απόσχισης 
από την οθωµανική αυτοκρατορία, ενώ σε δεύτερο επίπεδο αναδεικνύεται η τεχνική 
της ευαισθησίας και του ροµαντισµού µε την οποία περιβάλλονται οι επαναστατικές 
πράξεις. 

Το τελευταίο ζητούµενο της εργασίας είναι, ίσως, περιττό καθώς η απάντησή 
του επιχειρείται στις σελίδες που προηγούνται. Ωστόσο, ένα ερώτηµα τόσο 
δυσεπίλυτο όπως είναι η διάσταση της τοµής ή της συνέχειας που επιφέρει στις 
συνειδήσεις και τις πραγµατικότητες η Ελληνική Επανάσταση, αξίζει µιας 
συνολικότερης και αυτόνοµης διαπραγµάτευσης. Ουσιαστικά, όπως έχουµε ήδη 
στοχοθετήσει, το αιτούµενο είναι ακριβώς αυτό: αν, δηλαδή, το 1821 συνιστά 
διάρρηξη µιας σταθερής κοσµοθεώρησης ή αποτελεί, απλώς, αναδιάταξη πάγιων 
πολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών φαινοµένων.      
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ΑΙΤΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
 

΄΄Μπορεί να πιστέψει κανείς ότι ο εκτεθηλυµένος πρίγκιπας του Φαναριού θα ενωθεί 
µε το Μανιάτη για την κοινή υπόθεση; Γίνεται να ταχθεί στην ίδια γραµµή ο 
µαταιόδοξος Αθηναίος µε τον Μωραΐτη αγρότη ;… Γι΄ αυτούς η πατρίδα αποτελεί 
µιαν ιδέα κάπως ακαθόριστη΄΄23

 
΄΄Ωσαύτως εν τη αρχή της επαναστάσεως, οπότε οι φιλοπάτριδες προετίµησαν εν ταις 
προκηρύξεσιν αυτών και άλλοις δηµοσίοις εγγράφοις την αρχαίαν ονοµασίαν 
Έλληνες, οι Τούρκοι ακούοντες κατά πρώτον την επωνυµίαν ταύτην ούτε 
κατελάµβανον περί τίνος λαού προέκειτο. Αλλά τίνες εισίν οι Έλληνες ούτοι, ηρώτων 
εκείνοι οι Βάρβαροι, και που κατοικούσιν; Έρχονται ίσως µακρόθεν˙ επειδή ουδέποτε 
ηκούσαµεν προφερόµενον τούτο το όνοµα΄΄24

 
΄΄ζώµεν εις την δέκατην εννάτην εκατονταετηρίδα, ήτις µέλλει να ονοµασθή εις την 
ιστορίαν Εκατονταετηρίς της ελευθερίας των εθνών΄΄25

 
Η Επανάσταση του 1821, αντίθετα από την κυρίαρχη ιστοριογραφική τάση, 

δεν αποτέλεσε το αποκορύφωµα µιας συνεχούς, αδιάκριτης και δυναµικής 
αντιπαλότητας του ελληνικού ορθόδοξου χριστιανικού στοιχείου µε άλλα, σαφώς 
προσδιορισµένα, στο πλαίσιο της οθωµανικής αυτοκρατορίας. Η εθνική 
ιστοριογραφία επιχείρησε µέσω µιας ανασηµασιοδότησης των γεγονότων να 
εγγράψει αντιπαλότητες παραδοσιακού τύπου σε ένα πρίσµα «αδούλωτης», 
διαχρονικής αντιπαράθεσης ενός αυτονοµηµένου, ενιαίου συνόλου που ονοµάστηκε 
«ελληνικό» µε το αντίστοιχο, υπεραιώνιο «τούρκικο». Το παραπάνω σχήµα, παρά τις 
εµφανείς ερµηνευτικές του αδυναµίες και τις ρωγµές που έχουν προκληθεί από µια 
σειρά νέων επιστηµονικών αναζητήσεων, παραµένει ισχυρό καθώς ικανοποιεί ένα 
σύνολο ψυχολογικών, ταξικών, κοινωνικών, πολιτικών αναγκών ταύτισης µε µια 
ευρύτερη κοινότητα˙ η κοινότητα αυτή είναι το έθνος, η προέλευση, η σύσταση και η 
λειτουργικότητα του οποίου είναι αποτέλεσµα νεωτερικών διαδικασιών στις οποίες 
κινητήρια δύναµη είναι ο εθνικισµός.  
 Από την στιγµή που δεχόµαστε ότι το ελληνικό έθνος είναι παράγωγο µιας 
καινοφανούς διαδικασίας ανασχηµατισµού και κατάτµησης των αυτοκρατοριών και 
όχι αποτέλεσµα µιας παρθενογένεσης (ο τοκετός της οποίας ξεκίνησε, για τους 
περισσότερους, το 1453), οφείλουµε να δούµε ορισµένα χαρακτηριστικά αυτής της 
νέας ιδεολογίας που -χάρη στη δυναµική των φορέων της, αλλά και της αποδοχής που 
έτυχε γενικότερα- άλλαξε τον κόσµο.   

Η πλήρης κατάλυση του φεουδαρχικού κόσµου µέσω της διττής επανάστασης 
(όπως την ονόµασε ο Eric Hobsbawm για να περιγράψει την πολιτική ανατροπή που 
επέφερε η Γαλλική Επανάσταση και την οικονοµική επιτάχυνση, κύριος φορέας της 
οποίας ήταν η Βρετανία), ήταν αποτέλεσµα ενός ρεύµατος σκέψης που οι ρίζες του 
ανάγονται στην Αναγέννηση. Ο ∆ιαφωτισµός αποτέλεσε εκείνο το πλαίσιο το οποίο 
τροφοδότησε τις παραπάνω επαναστάσεις. Συνοπτικά, το σχήµα έχει ως εξής: φορείς 

                                                 
23 I. K. Χασιώτης, Μεταξύ οθωµανικής κυριαρχίας και ευρωπαϊκής πρόκλησης. Ο ελληνικός κόσµος στα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 198. Η ρήση ανήκει στον 
Frederick S. N. Douglas, που περιηγήθηκε στην Ελλάδα το 1811. 
24 Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός, Ιστορία των γραµµάτων παρά τοις νεώτεροις Έλλησι, Πέρρης – Βάµβας, 
Αθήνα 1870 [Γενεύη 1826], σ. 172. 
25 Αδαµάντιος Kοραής, Σηµειώσεις εις το προσωρινόν πολίτευµα της Ελλάδος του 1822 έτους, 
Θεµιστοκλής Βολίδης επιµέλεια, Αθήνα 1933, σ. 128.  
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της ευρωπαϊκής αστικής τάξης, είτε κάτω από το πνεύµα µιας προτεσταντικής ηθικής 
που στο οικονοµικό επίπεδο πριµοδοτεί την αποταµίευση και την επένδυση σε 
παραγωγικούς κλάδους, είτε ωθούµενοι από τις δυνατότητες που προκύπτουν από το 
εµπορικό κεφάλαιο που δηµιουργείται στις πόλεις, είτε και από τα δύο, 
αποδεσµεύουν επενδύσεις από την χρήση της γης και τα κατευθύνουν σε τοµείς 
εντατικότερης παραγωγής και εκµετάλλευσης. Ο παραγόµενος πλούτος δηµιουργεί 
αναδιατάξεις σε κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο που είναι άµεσα µεταφράσιµες και 
σε πολιτικό. Συγκεκριµένα, οι αστοί που αναδεικνύονται από την παραπάνω 
διαδικασία διεκδικούν πολιτική ισχύ και αντιπροσώπευση ευθέως ανάλογη της θέσης 
που κατέχουν στις νέες πραγµατικότητες. Ωστόσο, η νοµιµοποίηση που αντλούν δεν 
µπορεί να έρθει ούτε από µία προσήλωση σε κληρονοµικά δίκαια όπως κάνει η 
παραδοσιακή αριστοκρατία, ούτε από µια θεοκρατική δικαιική προσέγγιση από την 
οποία εξασφαλίζεται η αναπαραγωγή της µοναρχίας. Η προέλευση του πλουτισµού 
τους οδηγεί σε άλλου είδους ιδεολογικές δοµές: η κυριαρχία στη φύση, η 
εκλογίκευσή της, η εντατικοποίηση ως συνέπεια της εξειδίκευσης και της 
τεχνολογικής βελτίωσης, συνιστούν παράγοντες που παρέχουν ιδιαίτερη 
αυτοπεποίθηση. Ο αστός αισθάνεται πως µπορεί και πρέπει να κάνει τα πάντα˙ είναι 
έτοιµος να αντιπαρατεθεί µε όποιον και ότι παρεµβληθεί στο δρόµο του. 

Στο πνευµατικό χώρο, οι διανοούµενοι που συνδέονται οργανικά µε τους 
νέους αστούς, σηκώνουν το γάντι και προκαλούν µε τις θέσεις τους διαχρονικές και 
απρόσβλητες αυθεντίες. Επιτίθενται σε παραδεδοµένες αντιλήψεις, αποδιαρθρώνουν 
τον θρησκευτικό παράγοντα, στηλιτεύουν την ακινησία και την νωθρότητα, πολεµούν 
προλήψεις και δεισιδαιµονίες, συστηµατοποιούν τις νέες φυσικές επιστήµες. Παρά τις 
αντιστάσεις, οι φορείς του ∆ιαφωτισµού κερδίζουν το παιγνίδι και θέτουν το 
κυρίαρχο επιστηµονικό παράδειγµα. 

Οι διαφωτιστικές ιδέες στο πολιτικό πεδίο έχουν ως πρώτη προτεραιότητα την 
κατάλυση των οπισθοδροµικών αυτοκρατορικών. Παρά τις ορισµένες προσπάθειες 
προσέγγισης, που έχουν ως αποτέλεσµα τις ΄΄φωτισµένες δεσποτείες΄΄, οι αστοί 
διανοούµενοι αντιλαµβάνονται γρήγορα, όχι χωρίς απογοητεύσεις, το οροθετηµένο 
εύρος των µεταρρυθµίσεων που είναι διατεθειµένες να λάβουν οι ελίτ των 
αυτοκρατοριών. Ουσιαστικά, η αυτοκατάργηση είναι µονόδροµος για το µονάρχη που 
θα ακούσει κατά γράµµα τις συµβουλές των νέων πνευµατικών ηγετών, από τη 
στιγµή που η εκλογίκευση θα καταδείξει το αναχρονιστικό, το αδιέξοδο και το 
περιττό του θεσµού του οποίου ηγείται. Από την άλλη, οι πιθανές αυθαιρεσίες των 
αυτοκρατόρων διαταράσσουν την εξασφάλιση της ιδιοκτησίας και το απερίσπαστο 
του εµπορίου, στοιχεία που είναι ανελαστικές προϋποθέσεις για τη νέα οργάνωση της 
παραγωγής. Έτσι, οι νέοι αστοί παραιτούνται από την προσπάθεια αναθεώρησης και 
µετατροπής των παλιών αυτοκρατοριών˙ στόχος τους είναι ένα πολιτικό σύστηµα που 
να εκφράζει τα οικονοµικά και κοινωνικά τους συµφέροντα µε πληρέστερο τρόπο.  

Εξασφαλίζοντας την συναίνεση -όχι βέβαια µε όρους ισότιµης συνεισφοράς, 
αλλά περισσότερο µε όρους διαθεσιµότητας- και την συµµετοχή των χαµηλότερων 
τάξεων -είτε αυτές λέγονται τεχνικά στρώµατα που βλέπουν το µέλλον και την 
ανέλιξή τους µέσα σε µια κοινωνία που αναγνωρίζει τις δεξιότητές τους, είτε λέγονται 
ανειδίκευτο εργατικό δυναµικό των πόλεων που βλέπει την ελπίδα της βιοµηχανικής 
οργάνωσης της παραγωγής ως µοναδική ελπίδα άρσης της εξαθλίωσής του, είτε 
λέγονται ακτήµονες της υπαίθρου που επιθυµούν την αναδιανοµή της γης µέσα από 
την κατάργηση της παραδοσιακής γεωκτητικής τάξης-, ο αστικός κόσµος κατορθώνει 
να ηγηθεί µιας ευρείας συµµαχίας. Ο σκοπός είναι, πρώτα, η ανατροπή της 
παραδοσιακής τάξης πραγµάτων και έπειτα η συγκρότηση ενός πολιτικού πλαισίου 
που να λειτουργεί ενοποιητικά για τα νέα κοινωνικά υποκείµενα, για τους φορείς της 
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παραπάνω συµµαχίας. Η Γαλλική Επανάσταση αποτελεί το σύµβολο και την 
κορύφωση αυτής της διαδικασίας του 18ου αιώνα δηµιουργώντας την ιδιότητα του 
πολίτη, του πατριώτη που αναφέρεται, ορκίζεται, πράττει και µάχεται στο όνοµα του 
έθνους.               

Το παραπάνω σχήµα, παρά τις ελλειπτικές και αποσπασµατικές του αναφορές, 
συνιστά µια κατευθυντήρια αρχή για την επεξήγηση της εθνοποιητικής διαδικασίας. 
∆εν είναι αναγκαίο να δεσµευόµαστε από αυτό, ούτε να µοιράζουµε ρόλους και 
συµπεριφορές µε βάση την παρατιθέµενη ερµηνεία. Ωστόσο, η υπέρτατη ιδεολογία 
του νεωτερισµού που ονοµάστηκε εθνικισµός αντλεί την προέλευση και τη 
νοµιµοποίησή της από τη συναίνεση που ο ευρωπαϊκός αστικός κόσµος εξασφάλισε 
για να προασπίσει τα συµφέροντά του26. Στο οικονοµικό πεδίο υπήρχαν οι πρώτες 
ύλες (αποικίες, εντατικοποίηση των καλλιεργειών σε ευρωπαϊκό έδαφος), ο 
δευτερογενής τοµέας επεξεργασίας (βιοτεχνίες και εργοστάσια που στηρίζονται σε 
µια σειρά µεσαίων εξειδικευµένων στελεχών και χαµηλών ανειδίκευτων εργατών) και 
ο τριτογενής τοµέας που εξασφάλιζε την διακίνηση των προϊόντων σε µια νέα αγορά 
µε σαφέστατα διευρυµένες προοπτικές. Στο πολιτικό πεδίο παρά την πρόσκαιρη 
οπισθοδρόµηση εξαιτίας της δικτατορίας του Ναπολέοντα στη Γαλλία και της ήττας 
του από τον διεθνή συνασπισµό δυνάµεων, ο άξονας κινούνταν προς µια 
αντιπροσωπευτικότερη εκπροσώπηση και νοµιµοποίηση µέσω της δηµιουργίας 
δηµοκρατικών νοµοθετικών και εκτελεστικών θεσµών που ενσωµάτωναν, λιγότερο ή 
περισσότερο, τη νεοδηµιούργητη µεσαία τάξη.  

Στο επίπεδο της πνευµατικής εξουσίας ο ∆ιαφωτισµός κατόρθωσε να 
µετουσιώσει τα παραπάνω προτάγµατα δηµιουργώντας τις κατάλληλες υποδοχές για 
τις ανάγκες των νέων υποκειµένων, λαµβάνοντας υπόψη και βαθύτερες ψυχολογικές 
ανάγκες ταύτισης. Όπως σηµειώνεται, η ΄΄ιδεολογία αποτελεί παράγοντα κοινωνικής 
συνοχής, επειδή παρέχει νόηµα στη ζωή του ανθρώπου ως κοινωνικού υποκειµένου, 
εξηγώντας πού ανήκει, µε ποιους είναι ή οφείλει να είναι αλληλέγγυος, ποιος είναι ο 
ρόλος του ή ο προορισµός του και πώς ορίζονται τα περιθώρια και οι υποχρεώσεις 
της κοινωνικής του πράξης΄΄27. Έτσι, ο εθνικισµός υπήρξε απόλυτα πετυχηµένη 
ιδεολογία. ∆ηµιουργώντας νέες συσσωµατώσεις, αποδιαρθρώνοντας άλλες, 
ικανοποίησε τις ανάγκες µεγάλων τµηµάτων των ευρωπαϊκών πληθυσµών, τµηµάτων 
που παρουσιάζουν ετερόκλητες στοχεύσεις γεγονός που υποδηλώνει πολλά για την 
δύναµη της ταυτότητας που κατασκευάζει: ο εθνικισµός κατόρθωσε να αποσιωπά ή 
να παρακάµπτει µε επιτυχία, οξύτατες κοινωνικές αντιθέσεις, δηµιουργώντας το 
αίσθηµα της ενότητας και της αλληλεγγύης28.  

Έχοντας υπόψη την παραπάνω ιδιοµορφία, δηλαδή τη συστράτευση ανόµοιων 
κοινωνικών οµάδων κάτω από την σηµαία του εθνικισµού, µπορούµε να κάνουµε 
                                                 
26 Όπως σηµειώνει ο Βασίλης Κρεµµυδάς, η δηµιουργία της σύγχρονης αγοράς συνιστά το σηµείο 
εκκίνησης για την αναγνώριση του εθνικισµού και τη µελέτη του έθνους: «Η έγερση των εθνικισµών 
υπακούει σε κοινωνικούς όρους», Έθνος…, σ. 366-7.  
27 Παντελής Λέκκας, Η εθνικιστική ιδεολογία. Πέντε υποθέσεις εργασίας στην ιστορική κοινωνιολογία, 
Ε.Μ.Ν.Ε.-Μνήµων, Αθήνα 1992, σ. 46-7. Επίσης, για την ανάγκη ταύτισης µε ένα σύνολο: ΄΄Η εθνική 
ταυτότητα ήρθε να αντικαταστήσει το κενό που δηµιούργησε η κατάλυση των παραδοσιακών µορφών 
κοινωνικής οργάνωσης και να προσφέρει στα µέλη των σύγχρονων κοινωνιών νέα βάση κοινωνικής 
συνοχής µέσα από τη δηµιουργία της «φαντασιακής  κοινότητας» του έθνους που στηρίζεται στη νέα 
νοηµατοδότηση υπαρκτών κοινών πολιτισµικών χαρακτηριστικών΄΄: Έφη Αβδελά, Ιστορία…, σ. 42. Ο 
πατριωτισµός ΄΄ µιλά στη δύναµη της εσώτερης ανθρώπινης ανάγκης να ανήκουµε κάπου – ακόµη και 
βάσει φανταστικών ταυτοτήτων, επινοώντας και άλλες που ο αποκλεισµός (ή η καταστροφή τους µας 
βοηθά να χαράξουµε τα όρια΄΄: Benjamin Barber, «Η συνταγµατική πίστη», Martha Nussbaum κ.α., 
Υπέρ πατρίδος…, σ. 52.  
28 Παντελής Λέκκας, «Η συγκρότηση της εθνικιστικής ιδεολογίας: εθνική θεωρία και εθνικό 
φρόνηµα», Έθνος…, σ. 233. 
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ορισµένες υποθέσεις για τα βασικά σηµεία του περιεχοµένου της συγκεκριµένης 
ιδεολογίας. Αρχικά, είναι αναγκαίο να εξεταστεί αν τα χαρακτηριστικά του 
εθνικισµού προηγούνται ή ακολουθούν της σύστασης κράτους. Το ερώτηµα έχει 
ενδιαφέρον γιατί µε την απάντησή του κρίνεται η κατεύθυνση που παίρνουν οι 
επιστηµονικές αλλά και οι πολιτικές αναζητήσεις. 

 Αναφέρθηκε ότι η δηµιουργία του έθνους-κράτους αποτελεί ευθεία 
αντανάκλαση των κυρίαρχων προσταγών της εθνικιστικής ιδεολογίας. Αυτή η 
παραδοχή τείνει να κυριαρχήσει στην ιστοριογραφική συζήτηση σχετικά µε τον 
τρόπο δηµιουργίας των σύγχρονων κρατών, αντικαθιστώντας τις απόψεις που 
εξέφραζαν ως φυσική, αναµενόµενη και διαχρονική την ύπαρξη µιας εθνικής 
ταυτότητας στα µέλη που απαρτίζουν µια κρατική οντότητα29. Από την στιγµή, 
λοιπόν, που η µελέτη του εθνικού φαινοµένου απεκδύεται των φανερών στοχεύσεων 
του εθνικισµού ο οποίος κατασκευάζει συνειρµούς σχετικά µε την αυτονόητη 
σύσταση κρατικών µορφωµάτων, οδηγούµαστε σε µια κατεύθυνση που διαλευκάνει 
περισσότερο την ουσία της ιδεολογίας. Όπως αναφέρει η σχολή που ονοµάζεται 
΄΄νεωτερική΄΄ (εξαιτίας της πρότασης της για τη καινή διάσταση της εθνικής 
ταυτότητας) ο εθνικισµός ΄΄Σχετίζεται γενεσιουργά µε τους οικονοµικούς, πολιτικούς 
και ιδεολογικό-πολιτισµικούς µετασχηµατισµούς που επιβάλλει η νεωτερικότητα 
καθώς και µε τα λειτουργικά, εξουσιαστικά ή εν γένει κοσµοθεωρητικά ζητούµενά 
τους΄΄30.   

Η συγκεκριµένη ερµηνεία είναι αρκετά επαρκής αλλά δεν αντιµετωπίζει τα 
ζητήµατα που εγείρονται σχετικά µε την αποδοχή της εθνικιστικής ιδεολογίας σε 
περιοχές ή σε κοινωνικές οµάδες που απέχουν ή έχουν µέτρια επαφή της νεωτερικής 
διάστασης των οικονοµικών µετασχηµατισµών. ∆εν εξετάζεται η χρήση συµβόλων 
παραδοσιακής λειτουργικότητας στη διαµόρφωση εθνικής ταυτότητας καθώς 
θεωρείται απλώς ζήτηµα µετάβασης και προσαρµογής. Με αυτό τον τρόπο 
αποκλείονται από την µελέτη όλες οι περιπτώσεις που προκαλούν αγκυλώσεις στην 
εθνική θεωρία και υπερτονίζεται η διάσταση της συναίνεσης, της συµµετοχής, ακόµα 
και αν επενδύεται µε το µανδύα των παρασυρµένων-από το νεωτερικό ρεύµα- 
ατόµων ή οµάδων µε παραδοσιακή αναφορά. Φτάνουµε, από µια άλλη οδό, στο 
΄΄αναπόφευκτο΄΄, στο επόµενο και στο ασφαλές συµπέρασµα ότι τα πράγµατα ΄΄δεν 
µπορούσαν να γίνουν αλλιώς΄΄˙ επιβεβαιώνεται το τετελεσµένο –επικράτηση των 
νεωτερικών ιδεών-, αναδεικνύεται το γεγονός (εκ των υστέρων) ως µοναδική λύση.    

Εισάγοντας στην παραπάνω ερµηνεία δύο καίριες συνιστώσες αποκτούµε µια 
πληρέστερη εναλλακτική θεωρία για την σύσταση και την πειθώ της επαναστατικής 
ιδεολογίας του εθνικισµού. Αρχικά, είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι η πρόταση για την 
σύσταση κρατικών µορφωµάτων µε πληθυσµούς που παρουσιάζουν µια –σχετική- 
οµοιογένεια και ένα βαθµό κοινής συνείδησης δεν αποτελεί µια αυστηρά 
συγκροτηµένη, περιχαρακωµένη, a priori δεκτή θεωρία. Ο εθνικισµός (όπως πολλοί 
ασαφείς όροι -ανάµεσά τους το παραδοσιακό και το νεωτερικό) είναι από τη σύστασή 
του, ως αστικό κατασκεύασµα, ευέλικτος˙ προσαρµόζεται στις οικονοµικές, πολιτικές 
και κοινωνικές συνθήκες, προτάσσει διαφορετικά κριτήρια για να αποκλείσει ή να 
ενσωµατώσει. Οι παραπάνω ελιγµοί δεν αποτελούν απλώς απάντηση στα 
παρουσιαζόµενα εµπόδια αλλά συνιστούν την ουσία της ιδεολογίας που συγκροτεί το 

                                                 
29 Είναι η εποχή των αναδυόµενων εθνικισµών ΄΄οπότε το έθνος εκλαµβανόταν ανθρωποµορφικά, σαν 
ένας ζωντανός οργανισµός ο οποίος λόγω µιας ανωµαλίας είχε χάσει τη «µνήµη» του και έπειτα από 
αιώνες «συνειδητοποιούσε» ότι ήταν Γερµανός, Έλληνας, Τούρκος κ.α.΄΄: Ηρακλής Μήλλας, 
Εικόνες…,σ. 373.  
30 Μάριος Χατζόπουλος, «Έθνος και εθνικισµός. Συνοπτική επισκόπηση ενός σύγχρονου 
επιστηµονικού διαλόγου», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης, 19 (2002), σ. 112.  
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γίγνεσθαί της καθώς αντιµετωπίζει την εκάστοτε πραγµατικότητα. Χωρίς να χάνει τις 
αφετηριακές του σταθερές, ο εθνικισµός µπόρεσε να συνεγείρει, να κινητοποιήσει 
τόσο ετερόκλητες οµάδες και άτοµα σε διαφορετικές περιοχές µε ανόµοιο τρόπο 
ανάπτυξης, εξαιτίας της ενσωµάτωσης αντιφατικών -φαινοµενικά ή µη- πρακτικών 
των µελών του υπό σύσταση κράτους, ιδιότητα που υπήρξε αποτελεσµατική χάρη 
στην εύπλαστη ιδιοσυστασία του.  

Το δεύτερο και κυριότερο σηµείο είναι το γεγονός ότι ο εθνικισµός παρότι 
είναι γνήσιο τέκνο της νεωτερικότητας δεν αποποιήθηκε παραδοσιακές αναφορές και 
λειτουργίες. Η µεγάλη του αποτελεσµατικότητα έγκειται στο γεγονός ότι 
επαναχρησιµοποίησε σύµβολα που προσιδίαζαν σε χώρους µε κοινοτική οργάνωση 
και τα κατέστησε δραστικά σε νέα κοινωνικά και πολιτικά συµφραζόµενα. Με αυτό 
τον τρόπο αποδυνάµωσε τις αντιστάσεις συλλογικοτήτων και υποκειµένων που 
αισθάνονταν ταυτισµένοι µε µια σειρά από καθηµερινές συνήθειες τους: δεν 
κατάργησε αλλά προσάρµοσε, απέφυγε την εκρίζωση και έτεινε προς το µπόλιασµα 
µε νέο –εθνικό- περιεχόµενο. Αν η συγκεκριµένη προσαρµοστικότητα ήταν προϊόν 
ανάγκης για να αποφευχθούν αλλοιώσεις και καθυστερήσεις ή ήταν συστατική αρχή 
της ιδεολογίας, έχει λίγη σηµασία. Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι η νέα 
συλλογική ταυτότητα στηρίζεται ΄΄στην ιδεολογικής έµπνευσης αναδιάταξη µιας 
πλειάδας στοιχείων που ποικίλουν σε σηµασία, έκταση και βάθος κατά περίπτωση και 
συγκυρία: γλώσσα, θρησκεία, έθιµα και όλες οι άλλες διακριτικές ορίζουσες του 
πολιτισµού που στη νεωτερικότητα εθνικοποιούνται και αποκτούν πολιτική 
σηµασία΄΄31. ∆εν παραγνωρίζεται η δραστικότητα των παραδοσιακών στοιχείων 
ταύτισης και αποδοχής˙ ο εθνικισµός, σύµφωνα µε την παραπάνω θέση αποτελεί µια 
νέα κωδικοποίηση σηµείων που αντιστοιχούν σε εθνοτικές οµάδες.  

Με τις παραπάνω προσθήκες εκλείπει σε µεγάλο βαθµό το ασαφές των 
ερµηνειών της προέλευσης και της λειτουργικότητας της εθνικιστικής ιδεολογίας, 
ασαφές που ανακύπτει τόσο από τη θεωρία της αυθόρµητης, διαχρονικής κοινής 
επιθυµίας για σύσταση αστικού κράτους, όσο και –λιγότερο- από την θεωρία της 
προσαρµογής στα κελεύσµατα της νεωτερικότητας. Συγκεκριµενοποιούνται οι 
αφετηρίες, οι µέθοδοι, οι ελιγµοί, οι στόχοι. Καταδεικνύονται και αποφεύγονται οι 
µηχανιστικές αναφορές ενός µοντέλου πάνω σε ιδιαίτερες, µοναδικές συγκυρίες. Τι 
προκύπτει στη θέση τους; Ένας ρυθµιστικός κανόνας που επιτρέπει την 
πολλαπλότητα των αναφορών. Ειδικότερα, αναφέρεται µεν η νεωτερικότητα της 
ιδεολογίας αλλά δεν παραλείπεται η υπενθύµιση της προέλευσης από οικείες µίτρες: 
ο εθνικισµός θέλει να ικανοποιεί µέσω µιας σαφέστατα ιδεολογικής χρήσης του 
παρελθόντος ΄΄καινούριες ανάγκες που αναζητούν στο παρελθόν καινούριες αξίες, 
κρυµµένες, ξεχασµένες, παραγνωρισµένες είτε και ανύπαρκτες, έτσι ώστε να 
στερεώσουν στο παρόν και αναδροµικά την άποψή-τους΄΄32. Το παρελθόν 
επικαθορίζει το παρόν, δεν λειτουργεί το ένα ανεξάρτητο από το άλλο, δεν υπάρχουν 
ως αυτόνοµες, διακριτές οντότητες. Η γέννηση του εθνικισµού δεν εξασφαλίζει 
λευκές επιταγές από το κοινωνικό σύνολο˙ αντίθετα, υπακούει σε µια σειρά από 
προγενέστερες δεσµεύσεις. Η χρυσή ισορροπία έγκειται στο γεγονός ότι ΄΄το απόθεµα 
µνηµών, µύθων, συµβόλων, αξιών και παραδόσεων που διαθέτει ένας δεδοµένος 
πληθυσµός (ή, τουλάχιστον, κάποια τµήµατά του) καθώς εισέρχεται στη 
νεωτερικότητα, στοιχεία που στην ιδανική περίπτωση συνθέτουν µια προ-εθνική 
µορφή συλλογικής αυτοσυνειδησίας, µια εθνοτική ταυτότητα (ethnic identity) η οποία 
                                                 
31 Παντελής Λέκκας, Το παιγνίδι µε τον χρόνο. Εθνικισµός και νεοτερικότητα, Ελληνικά Γράµµατα, 
Αθήνα 2001, σ. 20.  
32 Αλέξης Πολίτης, Ροµαντικά χρόνια. Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830 – 1880, 
Ε.Μ.Ν.Ε. – Μνήµων, Αθήνα 1998 [1993], σ. 46. 
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µορφοποιεί τον πληθυσµό αυτό (ή τα τµήµατά του) σε µια προνεωτερική εθνοτική 
κοινότητα΄΄33. 

Ως τώρα προσεγγίσαµε τα σηµεία της εθνικιστικής ιδεολογίας που διέπονται 
από ελιγµούς, προσαρµογές, διαφορετικές προσλήψεις και αναγνώσεις. Ωστόσο, 
όπως είναι εύλογο, ο εθνικισµός δεν καθορίζεται µόνο από τις ευκαιριακές του 
δεκτικότητες˙ οι πάγιες κατευθύνσεις του, πάγιες εξαιτίας συγκεκριµένων 
στοχεύσεων της αστικής ελίτ, δεν χάνουν την δραστικότητά τους µπροστά στις 
αγκυλώσεις της παραδοσιακής κοινωνίας. Τα κινήµατα για την δηµιουργία εθνών, 
παρά τις ταλαντεύσεις και τις τοπικές ιδιοµορφίες, τείνουν να προσεγγίζουν ένα 
ιδεατό άξονα µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που λειτουργεί ως µαγνήτης ή, 
καλύτερα, ως σηµείο αναφοράς για τα άτοµα και τις οµάδες που συναινούν στην 
εφαρµογή του.  

Το εθνικό κίνηµα, λοιπόν, αντιλαµβάνεται το υπό σύσταση έθνος ως σύνολο 
ατόµων µε κοινή συνείδηση η οποία πρέπει να υπερβαίνει και να υπερισχύει 
προγενέστερων µορφών συνείδησης. Το συγκεκριµένο σύνολο οφείλει να 
αυτοκυβερνάται από µία πολιτική ηγεσία που είναι αναγκαίο να παίρνει υπόψη της το 
καλό όλων των µερών του. Σε αυτή την συνθήκη υπάρχει αυξανόµενη 
συνειδητοποίηση κοινού πολιτισµού και περηφάνιας καθώς και επιθυµία για διακριτή 
–εθνική- γλώσσα, λογοτεχνία και θρησκεία, δηλαδή για εθνικό πνευµατικό πολιτισµό. 
Όπως αναφέρει ο Hroch, οι στόχοι του κλασικού εθνικού κινήµατος εκτείνονται σε 
µια σειρά από οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά πεδία˙ οι µέθοδοί του 
προϋποθέτουν µια σειρά από απαιτούµενες πολιτισµικές συνθήκες και καλύπτουν ένα 
µεγάλο εύρος ενεργειών που στόχο έχουν τη καλλιέργεια και την ανάπτυξη της 
εθνική οντότητας34.  

Μένοντας στις παραπάνω διαστάσεις τίθεται το ερώτηµα για το ποιο ή ποια 
είναι τα κοινωνικά στρώµατα που αυτονοµούνται από την παραδοσιακή κοινότητα 
και επιχειρούν να κατασκευάσουν την παραπάνω συναίνεση, χτίζοντας ταυτόχρονα 
τους όρους της ανατροπής και της απονοµιµοποίησης. Ανιχνεύεται εύκολα ότι από τη 
στιγµή που µιλάµε συχνά µε πολιτισµικούς όρους σχετικά µε την ουσία και την 
αποτελεσµατικότητα του εθνικού κινήµατος (κουλτούρα, γλώσσα, εκπαίδευση, 
εγγραµατωσύνη), τότε είναι αναµενόµενο πως τα άτοµα που κατέχουν µεγάλο 
συµβολικό κεφάλαιο στο συγκεκριµένο πεδίο συνιστούν τους φορείς της ανατροπής. 
Πράγµατι, οι διανοούµενοι -όρος που γενικά αναφέρεται σε άτοµα που 
απολαµβάνουν υψηλή επιστηµονική εγκυρότητα και αποδοχή σε ένα τοµέα, 
εγκυρότητα που µετεγγράφεται σε ανάλογη αποδοχή σε παρεµβάσεις τους εκτός 
επιστηµονικού πεδίου, ιδιαίτερα στην πολιτική- είναι η κρίσιµη κοινωνική οµάδα που 
αναλαµβάνει την διάχυση των εθνικών ιδεών. Στην εποχή του ∆ιαφωτισµού οι φορείς 
των επιστηµονικών επαναστάσεων περιβάλλονται µε µια άνευ προηγουµένου γοητεία 
και ξεφεύγουν από τα όρια ενός απλού επαγγέλµατος: ικανοποιώντας την ανάγκη για 
εκλογίκευση του φυσικού περιβάλλοντος, δίνοντας βάσιµες εναλλακτικές ερµηνείες 
απέναντι στην µονοκρατορία του υπερφυσικού που συντηρούσε και αναπαρήγαγε η 

                                                 
33 Μάριος Χατζόπουλος, «Έθνος και εθνικισµός. Συνοπτική επισκόπηση ενός σύγχρονου 
επιστηµονικού διαλόγου», Ελληνική…, σ. 117. Όπως υποστηρίζει ο Παντελής Λέκκας: ΄΄Η εθνικιστική 
ιδεολογία παράγει πράγµατι την έννοια του έθνους, αλλά, για να έχει απήχηση η έννοια και αξιοπιστία 
η ιδεολογία, η ΄΄παραγωγή΄΄ δεν µπορεί παρά να βασίζεται σε υπαρκτές ΄΄πρώτες΄΄ ύλες΄΄, Η 
εθνικιστική…, σ. 100. 
34 Για µια συνοπτική παράθεση των στόχων και των µεθόδων των εθνικών κινηµάτων: Miroslav 
Hroch, «Από το εθνικό κίνηµα στην εθνική ολοκλήρωση», Miroslav Hroch – Μαρία Τοντόροβα, 
Εθνικό κίνηµα και Βαλκάνια, Παρασκευάς Ματάλας- Νίκος Ποταµιάνος- Ποθητή Χατζαρούλα 
µετάφραση, Θεµέλιο, Αθήνα 1996, σ. 23-4, 36-7. 
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άγνοια και η θρησκεία, ο επιστήµονας είναι ο νέος ιερέας µε τη σηµαντική διαφορά, 
ωστόσο, ότι µπορεί να ελεγχθεί για την ορθότητα των απόψεών του.    

Έτσι, τα άτοµα που κερδίζουν την αναγνώριση σχετικά µε την ικανότητα 
συστηµατοποίησης των επιστηµών τους, συγκροτούν την αποφασιστική δυναµική 
οµάδα που κατευθύνει το κοινωνικό σύνολο. Όσο κι αν αυτό αποδείχτηκε ευεργετικό 
(ξεσκεπάστηκαν χρόνιοι ανορθολογισµοί, βελτιώθηκε το βιοτικό επίπεδο, οι 
συνθήκες ζωής και πολλά άλλα γεγονότα που οφείλονται στις κατακτήσεις των 
επιστηµόνων), δεν πρέπει να µας διαφεύγει το γεγονός ότι οι διανοούµενοι ως 
συγκροτηµένο κοινωνικό σώµα –έστω ασαφές, χαλαρό και µε αποκλίνουσες τάσεις- 
συντελούν µε τις πράξεις τους στη δηµιουργία ενός κόσµου στον οποίο θα είναι 
ολοένα πιο απαραίτητοι. Ειδικότερα, προετοιµάζουν εκείνες τις κοινωνικές, 
οικονοµικές, πολιτικές και πολιτισµικές συνθήκες που εξασφαλίζουν τόσο την 
αναπαραγωγή και την ανέλιξη τους σε µια νοητή κλίµακα κύρους (καθόλου νοητή, 
όµως, όταν µετεγγράφεται σε οικονοµικές απολαβές), όσο και την συνεχή ζήτηση 
επιστηµονικών υπηρεσιών που, αναπόφευκτα, µεγιστοποιούν την σπουδαιότητα τους 
δηµιουργώντας µια σειρά από εξαρτήσεις. Έτσι, µια σειρά από µεσαία στελέχη –
τεχνικοί, γιατροί, νοµικοί, εκπαιδευτικοί, δηµοσιογράφοι- αναρριχώνται στην 
κοινωνική βαθµίδα.  

Αν αυτό συµβαίνει σε περιόδους σχετικής σταθερότητας, όπου οι ευκαιρίες 
κινητικότητας είναι µάλλον προκαθορισµένες, η δυνατότητα επηρεασµού του 
κοινωνικού συνόλου παίρνει µεγάλες διαστάσεις όταν το σύστηµα προσεγγίζει 
κρίσιµα όρια αναπαραγωγής του και οι ασφαλιστικές δικλείδες αµφισβητούνται από 
ευρύτερα τµήµατα. Η εποχή των εθνικισµών είναι ασφαλώς τέτοια: σε µια περίοδο 
ανατροπής είναι χρησιµότερα παρά ποτέ τα άτοµα που πρέπει να προετοιµάσουν, να 
κινητοποιήσουν, να συνεγείρουν, να καταστήσουν προσιτή και εφικτή την αλλαγή. 
Άρα είναι εύλογο πως οι διανοούµενοι είναι ΄΄υπεύθυνοι για τη νοηµατοδότηση του 
συµβολικού και φαντασιακού περιεχοµένου της εθνικιστικής ιδεολογίας 
µετασχηµατίζοντας την σε εθνική συλλογική ταυτότητα΄΄35. Γενικότερα, η  περίοδος 
έχει µια ιδιαιτερότητα: η δόµηση εθνικών ταυτοτήτων είναι η πρώτη ιστορική 
αποστολή των νέων διανοούµενων ως καλλιεργητές της συναίνεσης και της πειθούς 
καθώς, ως τότε, η αποδοχή επιτυγχάνονταν µε την επίκληση του θεού και του βασιλιά 
(ή µε πιο βίαια µέσα).  

Από την άλλη µεριά όταν υποστηρίζουµε ότι η εθνική ταυτότητα δεν είναι 
συλλήβδην δηµιούργηµα όλου του έθνους, δεν σηµαίνει ότι οι δηµιουργοί της 
στερούνται σύνδεσης µε άλλα τµήµατα της κοινωνίας. Πράγµατι, οι διανοούµενοι 
ακόµα κι αν δεν συνδέονται οργανικά µε την αστική τάξη –γεγονός αρκετά σπάνιο, 
που όταν συµβαίνει εξηγείται µάλλον εξαιτίας µιας χαλαρής συγκρότησης της 
προκείµενης τάξης και λιγότερο σε µια διάθεση για σχετική αυτονοµία-, εξαρτούν τα 
συµφέροντά τους µε τα αντίστοιχα της αστικής τάξης. Η σχέση είναι αµφίδροµη: οι 
διανοούµενοι συγκεκριµενοποιούν και επιταχύνουν στο ιδεολογικό πεδίο ένα πλέγµα 
από νοοτροπίες που δηµιουργεί ευνοϊκούς όρους ανέλιξης για τους νέους αστούς που, 
µε τη σειρά τους, αναλαµβάνουν το ρόλο της επικύρωσης του πρωτοποριακού ρόλου 
των νέων διανοούµενων (µε µια σειρά από πρακτικές όπως οικονοµική ενίσχυση για 
έκδοση βιβλίων, ανάληψη θέσεων σε νέα εκπαιδευτικά κέντρα, προστασία από 
διώξεις αντιφρονούντων και της Εκκλησίας). Έτσι, χάρη στην συγκεκριµένη 
αλληλεπίδραση µε το νέο δυναµικό κοινωνικό σώµα, αλληλεπίδραση επωφελή και 

                                                 
35 Γ. Φλουρής – Γ. Πασιάς, «Ο εθνικός χαρακτήρας της γνώσης και η ιδεολογία του ΄΄ευρωπαϊσµού΄΄», 
Παιδαγωγική επιστήµη στη Ελλάδα και στην Ευρώπη: τάσεις και προοπτικές, πρακτικά Ζ΄ ∆ιεθνούς 
συνεδρίου Ρέθυµνο 3 – 5 Νοεµβρίου 1995, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1997, σ. 258.  
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για τους δύο36, οι προτάσεις για την ανάγκη δηµιουργίας κρατικού µορφώµατος 
γίνονται κυρίαρχες.  
 
α. Η ελληνική περίπτωση 
 
Για να δούµε πως µεταφράστηκαν τα παραπάνω στον ελληνικό χώρο, οφείλουµε να 
εξετάσουµε πρώτα τις δεκτικότητες των κοινωνικών συνθηκών απέναντι στα 
κυρίαρχα προτάγµατα της εθνικιστικής ιδεολογίας, δηλαδή τις σχέσεις ελληνικών 
οµάδων µε τα τεκταινόµενα στον ευρωπαϊκό χώρο, και, έπειτα, πως αυτές οι επαφές 
µέσα στη συγκυρία εκφράζονται µε την πρόταση για ανεξαρτησία.  
 Οι σχέσεις µε αυτό το µόρφωµα, που χάριν ερµηνευτικής ευκολίας 
αποκαλείται ∆ύση, διέπονται από ένα µείγµα έλξης και απώθησης. Η έλξη 
δηµιουργείται από µια οµάδα που αναπτύσσει εµπορικούς δεσµούς µε τις δυτικές 
αγορές και γοητεύεται από τον τρόπο ζωής και τις ατοµικές ελευθερίες που 
απολαµβάνουν οι πολίτες της. Η οµάδα αυτή δεν δυσκολεύεται να ανάγει την 
οικονοµική ευµάρεια και την πολιτισµική ακµή σε αίτια που άπτονται της κρατικής 
κυριαρχίας και ανεξαρτησίας. Από την άλλη, η αντίρροπη δύναµη της απώθησης, 
εκφράζει ανησυχίες, φόβους και προκαταλήψεις αιώνων που είναι -κυρίως- συνέπεια 
αντιλήψεων που απορρέουν από θρησκευτικούς λόγους αντιπαλότητας µε την δυτική 
χριστιανική εκκλησία. Οι θέσεις αυτές είναι, κατά κανόνα, αντιθετικές˙ όταν 
συγκλίνουν –έστω, ευκαιριακά και µε εκατέρωθεν διάθεση επικράτησης- 
δηµιουργούν εκείνες τις συνθήκες που ευνοούν την ανατροπή µέσω της υιοθέτησης 
εθνικιστικών αντιλήψεων. Η σύγκλιση, ωστόσο, δεν είναι ισότιµη: οι φορείς της 
αντιδυτικής στάσης, εκόντες-άκοντες προσαρµόζονται προς την άλλη συνιστώσα, 
γεγονός που θα εξηγηθεί παρακάτω.  
 Οι νέες κοινωνικές οµάδες που αναδύονται στον ελληνικό χώρο ως 
αποτέλεσµα ανακατατάξεων στην οικονοµική διαδικασία, έχουν σαφέστατα 
ευρωπαϊκές αναφορές. Οι εµπορικές παροικίες που σχηµατίζονται έξω από την 
οθωµανική αυτοκρατορία λειτουργούν ως θύλακες σχηµατισµού µιας προεθνικής 
ταυτότητας έναντι της ταυτότητας της χώρας υποδοχής. Η αστική τάξη που 
δηµιουργείται τον 18ο αιώνα αποκτά χαρακτηριστικά που φιλτράρονται από τον 
ευρωπαϊκό διαφωτισµό και σχηµατίζουν σαφείς εθνικούς προσδιορισµούς. Οι 
καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής χάρη στην κυριαρχική θέση της προκείµενης 
εµπορικής τάξης διαχέονται στον ελληνικό χώρο και, συνάµα, διαχέεται η ιδεολογία 
των αστών. Όπως επισηµαίνεται ΄΄ Οι δηµιουργούµενες και σταδιακά επεκτεινόµενες 
αστικές σχέσεις προσέλαβαν εξαρχής ένα εθνικό ιδεολογικό πρόσηµο΄΄37.  

                                                 
36 ΄΄Η συµβολική ανατροπή παράγεται στο εσωτερικό του πεδίου των λόγιων, στηρίζεται σε δικά τους 
συµφέροντα, αλλά δεν υλοποιείται παρά µόνον εφόσον πείσει και κινητοποιήσει εκείνα τα κοινωνικά 
στρώµατα που έχουν υλικά και συµβολικά συµφέροντα από την υιοθέτηση και εφαρµογή των νέων 
ιδεών΄΄: Σωκράτης Πετµεζάς, Μερικές υποθέσεις σχετικά µε την πρώιµη συγκρότηση και δραστικότητα 
του εθνικ(ιστικ)ού λόγου ως κυρίαρχης συµβολικής της ελλαδικής κοινωνίας (τέλη 18ου-αρχές 19ου 
αιώνα) και τη συνακόλουθη διαµόρφωση ενός αυτόνοµου επιστηµονικού (΄΄φιλοσοφικού΄΄) πεδίου, 
αδηµοσίευτη εργασία, σ. 16.  
37 Γιάννης Μηλιός, Ο ελληνικός κοινωνικός σχηµατισµός. Από τον επεκτατισµό στην καπιταλιστική 
ανάπτυξη, Κριτική, Αθήνα 2000, σ. 233. Ο ίδιος µελετητής αναφέρει: ΄΄Από τη στιγµή που οι νέες 
(καπιταλιστικές) κοινωνικές σχέσεις έσπασαν τα στεγανά της τοπικής χριστιανικής κοινωνίας, και 
πολύ περισσότερο από τη στιγµή που το εµπόριο µεγάλων αποστάσεων γίνεται διεθνές (εξαγωγικό) 
εµπόριο, από τη στιγµή αυτή τίθεται σε κίνηση µια διαδικασία «ελληνοποίησης» όχι µόνο των 
εµπόρων-καπιταλιστών, αλλά και των κοινωνικών οµάδων και τάξεων που υπάγονται στο κεφάλαιο σε 
µια θέση εξουσιαζόµενου-εκµεταλλευόµενου΄΄: Γιάννης Μηλιός, «Η διαµόρφωση του νεοελληνικού 
έθνους και κράτους ως διαδικασία οικονοµικής και πληθυσµιακής οµογενοποίησης», Το µειονοτικό 
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 Υπήρξε, ωστόσο, καπιταλισµός στον ελλαδικό χώρο στα τέλη του 18ου και 
στις αρχές του 19ου αιώνα; Αν µε τον συγκεκριµένο όρο εννοούµε σε οικονοµικό 
επίπεδο την εντατικοποίηση της παραγωγής µε εξειδικευµένο δυναµικό (που έχει 
µισθωτή, εξαρτηµένη εργασία) το οποίο απασχολείται σε µεγάλες βιοµηχανικές 
µονάδες οι οποίες τροφοδοτούν µια ανεπτυγµένη, ενιαία αγορά και σε κοινωνικό 
επίπεδο την συγκρότηση οµάδων µε ξεκάθαρες τοποθετήσεις όσον αφορά την σχέση 
µε το κεφάλαιο, τότε δεν υπήρξε καπιταλισµός. Αν, ωστόσο, ορίσουµε τον 
καπιταλισµό ως µια δυναµική που αναπτύσσεται σε διάφορα κέντρα και επηρεάζει 
περιοχές που λειτουργούν περιφερειακά σε αυτό το σύστηµα (κυρίως ως χώρες 
παραγωγής πρώτων υλών ή ως διαµετακοµιστικά κέντρα), τότε ο ελλαδικός χώρος µε 
την σύνδεση στις διεθνείς αγορές, είναι τµήµα του καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης 
της παραγωγής38.  

Η διείσδυση καπιταλιστικών σχέσεων δεν αρκεί, ωστόσο, να εξηγήσει την 
συναίνεση ή την ανοχή απέναντι στα νέα, εθνικά προτάγµατα˙ χρειαζόταν µια 
κινητήρια δύναµη που να εµπνεύσει το σύνολο των ελληνικών πληθυσµών. Η 
θρησκεία, που στις συγκεκριµένες κοινωνίες επωµίζεται ένα ρόλο διαµόρφωσης των 
κοινωνικών αρχών και της ατοµικής προσωπικότητας, συνιστούσε την παραπάνω 
δύναµη που ενοποιούσε οµάδες µε διαφορετική προέλευση: οικονοµική, κοινωνική, 
γεωγραφική και πολιτισµική. Ο Βασίλης Κρεµµυδάς σηµειώνει εύστοχα ότι οι 
οικονοµικές µεταβολές επηρέαζαν όλα τα στρώµατα, δηµιουργούσαν µια κοινή 
αίσθηση του προβλήµατος που, σε συνδυασµό µε τον θρησκευτικό παράγοντα, 
προήγαγαν την εθνική αντίληψη του προβλήµατος39.     

Πριν εστιάσουµε στη µελέτη της προεπαναστατικής περιόδου ως περίοδο 
στην οποία συγκροτείται και µορφοποιείται η νέα αυτή συµµαχία, η νέα αυτή 
ταυτότητα συµφερόντων, είναι αναγκαίο να δούµε κάποια από τα στοιχεία που 
οδηγούν στην συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας και την ανάγκη για 
επανάσταση. Η ελληνική αστική τάξη επωφελούµενη από εξωτερικές συγκυρίες 
κατορθώνει να ισχυροποιηθεί οικονοµικά και να συγκροτηθεί ως αυτόνοµος, 
διακριτός πόλος στην οθωµανική αυτοκρατορία. Ο διορισµός Φαναριωτών σε 
ηγετικές θέσεις στις παραδουνάβιες ηγεµονίες και, γενικότερα, η στελέχωση καίριων 
θέσεων της αυτοκρατορίας από µορφωµένους, γλωσσοµαθείς Έλληνες αποτέλεσε το 
ένα στοιχείο της ακµής, ακµή που προέκυπτε από την επαφή µε τη δυτική Ευρώπη (η 
επαφή µε τις ιδέες του Ροµαντισµού οδήγησε, από άλλο δρόµο, στην αυξανόµενη 
αποκρυστάλλωση της επιθυµίας για δηµιουργία ενός ανεξάρτητου έθνους). 

Οι Έλληνες αστοί που δεν στράφηκαν προς την κατάληψη κρατικών θέσεων 
εκµεταλλεύτηκαν την ανάγκη ευρωπαϊκών εµπορικών οίκων να αποκτήσουν 
αντιπροσώπους σε σηµαντικές πόλεις της αυτοκρατορίας, πόλεις που είχαν έντονη 
ανάπτυξη εξαιτίας της αλλαγής των δρόµων του εµπορίου προς την ανατολή. Οι 
συγκεκριµένοι έµποροι λειτούργησαν διαµεσολαβητικά ανάµεσα σε περιοχές 
παραγωγής πρώτων υλών και στις δυτικές αγορές, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα 
την εξοικείωση µε τις ευρωπαϊκές συνήθειες.  

                                                                                                                                            
φαινόµενο στην Ελλάδα. Μια συµβολή των κοινωνικών επιστηµών, Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης – 
∆ηµήτρης Χριστόπουλος επιµέλεια, Κριτική, Αθήνα 1997, σ. 287.  
38 ΄΄Στην ενδεχόµενη ένσταση ότι στον τουρκοκρατούµενο ελληνικό χώρο δεν είχε επισυµβεί κάποια 
βιοµηχανική επανάσταση, η απάντηση είναι ότι οι αναδιατάξεις στο κοινωνικό σώµα –όπως και στις 
διεθνείς σχέσεις- γίνονται µε όρους αγοράς και όχι µε όρους βιοµηχανικής παραγωγής΄΄: Βασίλης 
Κρεµµυδάς, «Η έγερση των εθνικισµών υπακούει σε κοινωνικούς όρους», Έθνος…, σ. 366.  
39 Βασίλης Κρεµµυδάς, Εισαγωγή στην ιστορία της νεοελληνικής κοινωνίας (1700-1821), Εξάντας, 
Αθήνα 1976, σ. 204-5.  
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Ο πολιτισµός των ευρωπαϊκών κρατών και η µετεγγραφή του στον ελλαδικό 
χώρο φάνταζε ως η αναγκαία συνθήκη για την προσπάθεια εξισωτισµού µε τις 
γενικότερες συνθήκες διαβίωσης της ∆ύσης. Αρχίζει, από τα µέσα του 18ου αιώνα, 
µια προσπάθεια εκπαιδευτικής αναγέννησης που θα καθιστούσε ευχερέστερη την 
προσέγγιση µε τα δυτικά πρότυπα. Η προσπάθεια αυτή είχε σηµαντικά αποτελέσµατα 
και δηµιούργησε ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς: ο Γεδεών -µε κάποια υπερβολή, έστω- 
αναφέρει σχετικά µε τις αρχές του 19ου αιώνα ότι η πρόοδος του γένους ήταν έντονη: 
όλες οι δυνάµεις πάλευαν, συχνά µε επιτυχία, για την πνευµατική ανάταση40. 

Η αυξανόµενη συνειδητοποίηση σχετικά µε την ανωτερότητα του ελληνικού 
στοιχείου µέσα στην οθωµανική αυτοκρατορία, συνειδητοποίηση που προκύπτει από 
τον ρόλο που παίζει στην παγκόσµια αγορά αλλά και τη πνευµατική αναγέννηση, 
οδηγεί σε µια κοινωνική αλλά και ψυχολογική παραδοχή της διαφοράς µε το 
µουσουλµανικό στοιχείο. Η συνειδητοποίηση της διαφοράς ήταν πάντοτε παρούσα, 
ως αποτέλεσµα της ανόµοιας θέσης των χριστιανών και των µουσουλµάνων στην 
κοινωνική ιεραρχία. Οι παραπάνω θέσεις που εκφράζονταν µε διάφορα προνόµια και 
απαγορεύσεις που άγγιζαν ζητήµατα ουσίας (αλλά και καθηµερινότητας όπως η 
αρχιτεκτονική και η ενδυµασία), είχαν συγκροτήσει ένα πλαίσιο ετερότητας. Ωστόσο, 
η νέα ετερότητα που δηµιουργείται από την πρόθεση των Ελλήνων αστών να 
αποτελέσουν εκείνο το κοµµάτι που θα αναλάβει την ευθύνη πρόσδεσης µε τα δυτικά 
πρότυπα, δηµιουργεί πιο αυστηρές συσσωµατώσεις.    

Βέβαια, δεν πρέπει να παρασυρόµαστε από τις εκ των υστέρων γενικεύσεις 
της εθνικιστικής ιδεολογίας για την οµοφωνία και την συσπείρωση του ελληνικού 
στοιχείου έναντι του µουσουλµανικού. Οι διαιρέσεις και οι διαφωνίες είναι έκδηλες 
και ιδιαίτερα µαχητικές˙ µεγιστοποιούνται, µάλιστα, όταν γίνεται ευκρινέστερο ότι η 
οθωµανική εξουσία παρουσιάζει διαλυτικές τάσεις. Η Εκκλησία, για παράδειγµα, 
επιχειρεί µε άµεσες επεµβάσεις να καταστείλει την ανάπτυξη της εθνικής ετερότητας, 
φοβούµενη την αποδιοργάνωση της ισχύος της στο ορθόδοξο millet. Μέσα από τις 
περιπτώσεις των Ρήγα και Κοραή, το Πατριαρχείο αντιλαµβάνεται την διαβρωτική 
δύναµη των νεωτερικών ιδεών και προσπαθεί για την ανάσχεσή τους41. 

Άλλη διαφωνία υπήρξε στο πολιτικό επίπεδο µε στρατόπεδα που πάνω ή κάτω 
επικαθορίζονταν από την προηγούµενη διαίρεση. Οι εθνικές -και συνήθως 
προοδευτικές- δυνάµεις καλλιεργούσαν την αρνητική εικόνα του Μουσουλµάνου, 
ενώ το άλλο στρατόπεδο που είχε συντηρητική αναφορά, τόνιζε την θετική πλευρά 
του οθωµανικού συστήµατος κατάκτησης42.  

Αυτό που πρέπει να κρατήσουµε από τις παραπάνω υποθέσεις είναι το 
γεγονός της οικονοµικής και πνευµατικής ανόδου που χαρακτηρίζουν τον ελλαδικό 
χώρο (ας µην ξεχνάµε ότι, όπως υποστηρίζει ο Hering, οι περιοχές στις οποίες 
                                                 
40 Μανουήλ Γεδεών, Η πνευµατική κίνησις του γένους κατά τον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνα, Άλκης Αγγέλου – 
Φίλιππος Ηλιού επιµέλεια, Ερµής, Αθήνα 1976, σ. 133-4. Σε ένα φυλλάδιο του 1823 αναφέρεται ότι οι 
Έλληνες δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται αδαείς και αµόρφωτοι γιατί τα τελευταία 30 χρόνια έχουν 
κάνει µεγάλες προόδους, ιδιαίτερα στην γνώση της γλώσσας τους (και, άρα, έχουν δικαίωµα να 
συµπεριληφθούν στην χορεία των πολιτισµένων εθνών): Address of the committee of the Greek fund of 
the city of New-York to their fellow-citizens throughout the United States, Ιστορική και Εθνολογική 
Εταιρία, Αθήνα 1974 [Νέα Υόρκη 1823], σ. 9.    
41 ΄΄Μέσα από ένα λόγο που δεν είναι απλώς δογµατικός, αλλά είναι και κατασταλτικός, στο µέτρο που 
η Εκκλησία, εκτός από τις πνευµατικές της λειτουργίες, ενισχύει και διευρύνει διαρκώς την κοσµική 
διάσταση της εξουσίας της, επιχειρεί να χειραγωγήσει το ποίµνιό της και να υποτάξει, µε όλα τα 
πρόσφορα µέσα, όσους επιχειρούν να προβάλουν µια διαφορετική αντίληψη για τα πράγµατα΄΄: 
Φίλιππος Ηλιού, «∆ογµατισµός και αυθεντία στις διαδροµές του νεοελληνικού στοχασµού», Κίνηση 
πολιτών κατά του ρατσισµού, Θρησκευτική ελευθερία και δηµοκρατία, Παρασκήνιο, Αθήνα 2000, σ. 
44. 
42 Ηρακλής Μήλλας, Εικόνες…, σ. 298.  
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ξέσπασε η Επανάσταση χαρακτηρίζονταν από σηµαντική οικονοµική και 
εκπαιδευτική βελτίωση στα προεπαναστατικά χρόνια43). Αν συνδυάσουµε την δράση 
των λογίων που γοητεύονται από τα κηρύγµατα του εθνικισµού για την εθνική 
αυτοδιάθεση, την πολιτική δηµοκρατία, την θεσµική ισοπολιτεία τότε, µπορούµε να 
σκιαγραφήσουµε το σχήµα της πορείας προς την Επανάσταση, σχήµα που ήδη 
αναπτύχθηκε στο τµήµα για την εθνικιστική ιδεολογία. Αρκούν όµως αυτά για να 
εξηγηθεί το 1821;  

Η ιστοριογραφία σχετικά µε την µελέτη της έναρξης της Επανάστασης έχει να 
επιδείξει διαφορετικά µοντέλα ερµηνειών, που συνοµιλούν τόσο µε το εκάστοτε 
πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον, όσο και µε τις δεσµεύσεις και τις κατευθύνσεις 
της προηγούµενης έρευνας44. Από τον Παπαρρηγόπουλο και τον Σάθα, µέχρι τον 
Σβορώνο και τον ∆ηµαρά έχουν προταθεί διάφορες θέσεις που, λιγότερο ή 
περισσότερο, εκλαµβάνουν το 1821 ως απόληξη µιας προοδευτικής πορείας προς την 
ανεξαρτησία (µε διαφορές, ωστόσο, στα αίτια: άλλοι προτάσσουν το εθνικό 
΄΄αδούλωτο φρόνηµα΄΄, άλλοι την πάλη των κοινωνικών στρωµάτων, άλλοι την 
πνευµατική αναγέννηση και την οικονοµική άνθηση). Ωστόσο, το πρόβληµα µε αυτές 
τις ερµηνείες είναι εµφανές: γιατί σε µια περίοδο εθνικής, κοινωνικής, οικονοµικής 
και πολιτιστικής βελτίωσης επιλέγεται ο δρόµος της εξέγερσης, που µπορεί να 
ανακόψει ή να σταµατήσει αυτή την εξέλιξη;  

Πράγµατι, ο παράγοντας της έναρξης της Επανάστασης σε µια περίοδο που 
όλες οι παράµετροι για το ελληνικό στοιχείο της αστικής τάξης είναι ευοίωνοι 
παραµερίζεται στις σχετικές ιστορικές µελέτες. Η λογική και η ιστορία υπαγορεύει 
ότι κανένα άτοµο ή κοινωνικός σχηµατισµός δεν προχώρησε σε δυναµικές 
διεκδικήσεις ανατροπής όταν προερχόταν από µία συνεχή πορεία βελτίωσης γιατί, 
όπως είναι φυσικό, προσέβλεπε σε αυτήν ακριβώς την πορεία για να ανεβάσει το 
βιοτικό του επίπεδο. Έτσι, όµως, καθίσταται προβληµατική η ερµηνεία της Ελληνικής 
Επανάστασης ως µια συνεχής ΄΄εποποιία΄΄ των αστικών στρωµάτων ή –και- του λαού 
που οδεύουν προς το 1821 µέσα σε δόξα, ηρωισµούς, επιτεύγµατα. 

Το στοιχείο που υπεισέρχεται στο παραπάνω µοντέλο και το καθιστά 
λειτουργικό είναι το γεγονός της απότοµης κρίσης που παρουσιάζεται στο οικονοµικό 
και στο πνευµατικό επίπεδο στις περιοχές της Επανάστασης, λίγα χρόνια πριν το 
1821. Η περίοδος πριν την Ελληνική Επανάσταση χαρακτηρίζεται, στην καλύτερη 
των περιπτώσεων, από στασιµότητα και αδυναµία του συστήµατος να βελτιωθεί και 
να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των ατόµων και των οµάδων που έχουν επενδύσει σε 
αυτό την καλυτέρευση της ζωής τους. Σύµφωνα µε τον James Davies, οι 
επαναστάσεις προκαλούνται ΄΄όταν µια περίοδο πραγµατικής οικονοµικής ανάπτυξης 
ακολουθεί µια σύντοµη, δύσκολη ύφεση: οι βελτιώσεις στη φάση ανάπτυξης 
προκαλούν ελπίδες και απαιτήσεις, οι οποίες κατόπιν δεν ικανοποιούνται, έτσι ώστε 
να εµφανίζεται απογοήτευση και ανασφάλεια΄΄. Όπως, χαρακτηριστικά, σηµειώνεται 
΄΄η Επανάσταση του 1821 εκδηλώθηκε µέσα σε µια περίοδο βαθύτατης κρίσης, όχι 
µόνο σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά ακόµη και στους 
πνευµατικούς και ιδεολογικούς προσανατολισµούς σε σηµείο, µάλιστα, που να 
αµφισβητούνται και ορισµένα ιδεολογικά στηρίγµατα της νεαρής ακόµη αστικής 

                                                 
43 Gunar Hering, «Σχετικά µε το πρόβληµα των επαναστατικών εξεγέρσεων στις αρχές του 19ου 
αιώνα»,  όπ. π., σ. 108, 111.  
44 Οι ερµηνείες για την έναρξη της Επανάστασης παραθέτονται ευσύνοπτα, στο ιδιαίτερα χρήσιµο 
άρθρο του Παναγιώτη Στάθη, «Ερµηνευτικά σχήµατα για το ξέσπασµα της Επανάστασης. Η 
νεοελληνική ιστοριογραφία για το 1821», Κυριακάτικη Αυγή, 24/3/2002, σ. 22-23. 

 26



τάξης΄΄45. Πράγµατι, η Επανάσταση δεν ακολούθησε µια θριαµβική πορεία των 
ελληνικών καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής προς την εθνική ολοκλήρωση. 
Αντίθετα, µετά την ειρήνη του 1815 και την πτώση των τιµών των δηµητριακών, 
µειώνονται οι ναύλοι στη Μεσόγειο για τη µεταφορά αγαθών κάτι που έχει ως 
συνέπεια την αύξηση της ανεργίας, ιδιαίτερα για την Ύδρα και τις Σπέτσες, νησιά εξ 
ολοκλήρου προσανατολισµένα στο διαµετακοµιστικό εµπόριο. Η µεγάλη παραγωγή 
του 1820 στην Ευρώπη κατέστησε λιγότερο αναγκαία την ελληνική ναυτιλία και 
βύθισε σε µεγαλύτερο τέλµα τους ιδιοκτήτες και τα πληρώµατά των πλοίων. Στην 
ηπειρωτική Ελλάδα η διαπίστωση ότι το σύστηµα έφτασε στα όρια του και ότι η 
παραγωγή µπορούσε να επεκταθεί µακροπρόθεσµα µόνο µε την κατοχή των 
µουσουλµανικών κτηµάτων –που εποφθαλµιούσαν οι ακτήµονες χωρικοί-, έστρεψε 
τους πληθυσµούς προς ριζοσπαστικότερες λύσεις46. Επίσης, η διαφαινόµενη πτώση 
του Αλή πασά δηµιουργούσε ένα κενό εξουσίας και µια αίσθηση ανασφάλειας σε 
εκείνα τα τµήµατα του ελληνικού πληθυσµού που στελέχωναν τις δηµόσιες θέσεις.    

Τι έγινε εφικτό, στο οικονοµικό επίπεδο, µε την Επανάσταση; Τουλάχιστον 
τον πρώτο χρόνο, οι κινητοποιήσεις που αποσκοπούσαν σε πολεµική ετοιµότητα και 
δραστηριότητα εξάλειψαν την ανεργία των πληρωµάτων ενώ έγιναν επενδύσεις για 
εξοπλισµό των πλοίων. Έτσι, η Ελληνική Επανάσταση ενσωµάτωσε την κοινωνική 
ένταση, πρόσφερε µια οικονοµική βοήθεια και µια έξοδο από την γενικότερη κρίση 
του συστήµατος47. 

Το στοιχείο της οικονοµικής, κοινωνικής και πνευµατικής κρίσης αρκεί από 
µόνο του να εξηγήσει την Επανάσταση; Μάλλον όχι˙ προβλήµατα και δυσλειτουργίες 
διέκοπταν πάντα την κανονικότητα του συστήµατος και απορροφούνταν µε τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο. Εξάλλου, όπως έχει αποδειχτεί, πολύ συχνά οι οικονοµικές κρίσεις 
αντί να ριζοσπαστικοποιούν τις οµάδες τις οποίες πλήττουν, τις οδηγούν σε µια 
αυξανόµενη συντηρητικοποίηση, σε µια προσπάθεια διασφάλισης των κεκτηµένων 
και σε ιδιωτεύσεις που δυσχεραίνουν τις κοινές δράσεις και συλλογικότητες.  

Η παράµετρος που επεξηγεί την πορεία προς την Επανάσταση είναι η κρίση 
νοµιµότητας του συστήµατος εξουσίας. Η Οθωµανική αυτοκρατορία αποτελούσε, για 
ολοένα και ευρύτερα τµήµατα, ένα ανεπαρκές πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων 
τους: δεν µπορούσε να εγγυηθεί καµία από τις συνιστώσες επιβίωσης και 
αναπαραγωγής της νέας οικονοµικής πραγµατικότητας. Η πτώση εµφανιζόταν ως 
αναπότρεπτη, άσχετα από την χρονική συγκυρία στην οποία θα πραγµατοποιούνταν, 
γιατί η ύπαρξή της αντίβαινε µια αυξανόµενη δυναµική για εισαγωγή δυτικών 
θεσµών. Σχηµατικά, η αστική τάξη αλλά και µαζικότερες συσσωµατώσεις 
αντιµετώπιζαν την αυτοκρατορία ως ένα βαρίδι στην προσπάθειά τους να 
ακολουθήσουν ευρωπαϊκά πρότυπα˙ δεν υπήρχε χώρος για διορθώσεις και µεταβολές 
γιατί η κρίση ήταν, πλέον, δοµική. Όπως εξηγείται σε ένα φιλελληνικό φυλλάδιο του 
1822, οι Έλληνες δεν είχαν να αντιµετωπίσουν µια κακή κυβέρνηση η οποία µε 

                                                 
45 Gunar Hering, «Σχετικά µε το πρόβληµα των επαναστατικών εξεγέρσεων στις αρχές του 19ου 
αιώνα», όπ. π., σ. 111 και  Βασίλης Κρεµµυδάς, «Η οικονοµική κρίση στον ελλαδικό χώρο στις αρχές 
του 19ου αιώνα και οι επιπτώσεις της στην Επανάσταση του 1821», Μνήµων 6 (1976-1977), σ. 17-8. Ο 
ίδιος, Εισαγωγή…, σ. 224 αναφέρει: ΄΄Η επανάσταση του 1821 ήταν συνέπεια της βαθειάς κρίσης που 
ξέσπασε στον ελλαδικό χώρο και της αποσύνθεσης της φεουδαρχικής οθωµανικής κοινωνίας. ∆εν 
προήλθε από ανέβασµα του επιπέδου των παραγωγικών δυνάµεων, αλλά από την εξαθλίωση των 
παραγωγικών τάξεων ως συνέπεια οξύτατων αντιφάσεων στις παραγωγικές σχέσεις΄΄.  
46 John A. Petropulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο Ελληνικό βασίλειο (1833 – 1943), 
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1997 [1968], σ. 46-7 και Gunar Hering, όπ.π., σ. 116. 
47 Βασίλης Κρεµµυδάς, «Προεπαναστατικές πραγµατικότητες. Η οικονοµική κρίση και η πορεία προς 
το Εικοσιένα», Μνήµων 24 (2002), σ. 84.  
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διατύπωση παραπόνων µπορούσε να αλλάξει, αλλά ένα κράτος εγγενώς παραβατικό 
που δεν µπορούσε να εξυπηρετήσει τις φιλοδοξίες τους48.     

Η κρίση του συστήµατος και η απονοµιµοποιήση της οθωµανικής εξουσίας 
οδήγησαν στην υιοθέτηση των εκσυγχρονιστικών προταγµάτων της εθνικιστικής 
ιδεολογίας. Η επανάσταση είναι το φυσικό ακόλουθο για µία κοινωνία που 
µαγνητίζεται από τις αξίες και την δυναµική της Ευρώπης και θέλει την εισαγωγή 
τους στην ελληνική πραγµατικότητα. Βέβαια, δεν πρέπει να θεωρήσουµε ότι 
σύσσωµο το κοινωνικό σύνολο επιθυµούσε την ανατροπή των παλιών θεσµών και 
την εγκαθίδρυση νέων, δυτικών. Πολλοί είναι αυτοί που ζητούν, απλώς, την 
αντικατάσταση των µουσουλµάνων ηγετών µε ορθόδοξους, επιφυλάσσοντας συνήθως 
τους εαυτούς τους για αυτές τις θέσεις. Η τάση δεν είναι ασυνήθης στις µεταβατικές 
περιόδους όπου κάποια κοινωνικά στρώµατα χρησιµοποιούν οικείες –αλλά 
ξεπερασµένες- αναφορές και συµβολισµούς για να καθησυχάσουν την αµηχανία τους 
ή να ισχυροποιήσουν τις θέσεις τους στις νέες πραγµατικότητες. Εξάλλου, η αντίθεση 
παράδοσης-εκσυγχρονισµού είναι ΄΄η τυπική µορφή µε την οποία εσωτερικοποιείται 
η αντιφατική διαδικασία ενσωµάτωσης των περιφερειακών κρατών στην παγκόσµια 
καπιταλιστική αγορά΄΄49. Ωστόσο, η πεποίθηση ότι µόνο εντός του ευρωπαϊκού 
πλαισίου θα µπορούσε να επιτευχθεί το αίτηµα για ανεξαρτησία οδήγησε το σύνολο 
των επαναστατηµένων –έστω, µε πολλά προβλήµατα και αντιγνωµίες- σε αποδοχή 
µιας σειράς δυτικών νοοτροπιών σε ζητήµατα πολιτικής και οικονοµίας. 

Έτσι, όπως αναφέρει ο Eric Hobsbawm, δηµιουργούνται µία σειρά από 
επινοηµένες παραδόσεις οι οποίες, σε περιόδους ταχύτατων µετασχηµατισµών, 
εκφράζουν ζητήµατα ταύτισης και αλληλεγγύης. Η κοινωνία εξασθενεί ή 
καταστρέφει τους θεσµούς που ικανοποιούσαν τις παλιές παραδόσεις και στην θέση 
τους συγκροτεί νέους. Η συνέχεια είναι προφανής, όπως περιγράφει ο Παντελής 
Λέκκας: ΄΄ο εκσυγχρονισµός προκαλεί την απόσπαση του ατόµου από τους δεσµούς 
ασφαλείας της παραδοσιακής κοινότητας. Η εξέλιξη αυτή αναγκάζει το άτοµο να 
αναζητήσει κάποια συλλογικότητα µέσα στην οποία να µπορεί να ενταχθεί και µέσω 
της οποίας να µπορεί να ορίσει την κοινωνική του παρουσία΄΄50. Η νέα 
συλλογικότητα, ο νέος πόλος έλξης είναι το έθνος-κράτος. 

Ο δεσµός που δηµιουργεί η πιθανότητα δηµιουργίας ενός εθνικού κράτους 
είναι ισχυρός˙ παλιές ταυτότητες παραµερίζονται, νέα κίνητρα ωθούν τους 
επαναστάτες. Συγκροτούνται ενιαίες αναφορές, πρωτόγνωρες ως τότε: στην πρώτη 
εθνοσυνέλευση οι ΄΄επιζήσαντες διηγούντο ότι δάκρυα έρρεον από των οφθαλµών 
πάντων, και ως εν τη ηµέρα της Αναστάσεως ανταπεδίδοντο ασπασµοί΄΄51, γεγονότα 
που θα άφηναν κατάπληκτο τον Douglas που υποστήριζε δέκα χρόνια νωρίτερα (βλ. 
υποσηµείωση στην αρχή του κεφαλαίου) ότι η πατρίδα είναι για τους Έλληνες µια 
΄΄ακαθόριστη υπόθεση΄΄. Προεπαναστατικές σχέσεις αγνοούνται, φιλίες και 

                                                 
48 Address in behalf of the Greeks, especially those who have survived the late massacres in Scio, 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία, Αθήνα 1974 [Εδιµβούργο 1822], σ. 3. Ο Βασίλης Κρεµµυδάς, 
«΄΄Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος΄΄. Μεθοδολογικές προτάσεις για τη µελέτη του Εικοσιένα», 
Θεωρία και Κοινωνία 5 (1991), σ. 72 αναφέρει ότι η κρίση των προεπαναστατικών χρόνων  στον 
τοµέα των οικονοµικών δραστηριοτήτων ΄΄ανέδειξε το πρόβληµα της ανταγωνιστικότητάς τους και την 
ανάγκη για κρατική προστασία΄΄, µε συνέπεια την άρση της εµπιστοσύνης στην οθωµανική εξουσία.  
49 Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, «Παράδοση και Εκσυγχρονισµός. Μερικά γενικότερα ερωτήµατα», 
Ελληνισµός-Ελληνικότητα. Ιδεολογικοί και βιωµατικοί άξονες της νεοελληνικής κοινωνίας, 
∆.Γ.Τσαούσης επιµέλεια, Εστία, Αθήνα 1983, σ. 44. 
50 Eric Hobsbawm, «Inventing Traditions», The invention of tradition, Cambridge University Press, 
Cambridge 1984 [1983], σ. 4 και Παντελής Λέκκας, Το παιγνίδι…, σ. 50.  
51 Νικόλαος ∆ραγούµης, Ιστορικαί αναµνήσεις, Α΄, Άλκης Αγγέλου επιµέλεια, Ερµής, Αθήνα 1973, σ. 
31. 
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γειτνιάσεις θεωρούνται ως ξεπερασµένες µορφές ανάγνωσης του κόσµου: το πάν 
είναι το έθνος, µια οµαδοποίηση που µέσα στην ασάφειά της σχηµατίζει –
πιθανότατα- τις πιο δυναµικές ταυτίσεις που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Ο 
µουσουλµάνος έµπορος αλευριού στη Νάουσα ήταν φανερά έκπληκτος µπροστά στην 
τελευταία εντύπωση της ζωής του, όπως αναφέρει ο Νικόλαος Κασοµούλης, τα 
αποµνηµονεύµατα του οποίου συνιστούν µία από τις πιο έγκριτες πηγές της 
Επανάστασης: ΄΄Ήτον ελεεινόν θέαµα, λέγει <ο αδερφός µου>, να βλέπης εκατόν 
χρονών φίλους πατρόθεν, χωρίς όπλον, µε το σακκί της κούσπας και αλευριού 
έµπροσθέν του να ζυγιάζη ο Αχµέτης. Ο δε ∆ηµήτρης φίλος του να τον λερίζη µε το 
µαχαίρι˙ να φωνάζη ο Τούρκος «Βρε Μήτρο, βρε καρδάς, ηµείς παλαιοί φίλοι, 
αναντάν µπαµπαντάν, τι είναι τούτο;». Που ακούγει ο Ναουσαίος. «Πατρίς, πατρίς, 
ελευθερία! Τούρκε, γαµώ την πίστη σου και το συκότι σου δεν θέλοµεν κούσπα, στο 
διάβολο κ΄ εσείς και αυτή»΄΄52.  
 Ήταν ανήθικη, ασυγχώρητη και άγρια η πράξη του συγκεκριµένου ∆ηµήτρη 
απέναντι στον µουσουλµάνο φίλο του; Κατά µία έννοια, ναι˙ ωστόσο, ήταν συνεπής 
µε τις βασικές αρχές της αδιαµεσολάβητης αντιπαλότητας που πρεσβεύει ο 
εθνικισµός. Η συγκεκριµένη ιδεολογία δεν αναγνωρίζει προγενέστερες δεσµεύσεις 
και συναισθηµατικούς δεσµούς. Αντίθετα επιχειρεί να οικειοποιηθεί όλο τον 
φαντασιακό χώρο των υποκειµένων που συντάσσονται µαζί της. Ο πρωταγωνιστής 
του παραπάνω επεισοδίου δεν αποκάλεσε µε το όνοµά του την ώρα της δολοφονίας 
τον Αχµέτη, αλλά τον είπε ΄΄Τούρκο΄΄. ∆εν σκότωσε ένα φίλο, αλλά κάτι άλλο: όλα 
τα ατοµικά χαρακτηριστικά είχαν εξαλειφθεί και στην θέση τους τοποθετήθηκε το 
ιδεότυπο του µισητού αλλοεθνή, του ατόµου που ανήκει σε µια οµάδα η οποία 
εµποδίζει την ατοµική αλλά και συλλογική ευηµερία του (ακόµα καλύτερα, η 
δολοφονία δεν έγινε από έναν ∆ηµήτρη αλλά από έναν Έλληνα χριστιανό ορθόδοξο ο 
οποίος όφειλε να φερθεί µε τον συγκεκριµένο τρόπο). 
 Στο ίδιο πλαίσιο: όταν ο Αντώνης Τζιράς οδηγείται στην κρεµάλα (4 Απριλίου 
1821, Μπεσίκτας) αναφωνεί:΄΄∆εν θα γλυτώσετε από τα χέρια του έθνους µας µε το 
να σφάζετε ηµάς΄΄53. ∆εν περιµένει εκδίκηση από τους συγγενείς και τους φίλους του, 
ή, έστω, µόνο από αυτούς. Απευθύνεται σε µια συλλογικότητα που βρίσκεται στο 
γίγνεσθαί της, σε µια συλλογικότητα που πρέπει να φροντίζει τους νεκρούς της για να 
αποδειχθεί άξια των θυσιών που γίνονται στο όνοµά της. Έχουν διαµορφωθεί οι 
προϋποθέσεις ώστε τα υποκείµενα να θεωρούνται µέλη ενός έθνους, µιας οµάδας 
ατόµων που έχουν –ή οφείλουν να έχουν- κοινές αντιδράσεις και συµπεριφορές.   
 Τα παραπάνω παραδείγµατα δεν πρέπει να θεωρηθούν ως αποκλειστικοί και 
δεσµευτικοί δείκτες συµπεριφοράς. Με την Επανάσταση δεν επιτυγχάνεται αυτόµατα 
το πέρασµα από τις παραδοσιακές ταυτίσεις στην εθνική ταυτότητα. Μάλιστα, αυτή η 
διαδικασία –στον βαθµό που επιτυγχάνεται- θα γίνει αρκετά µετά την ίδρυση 
ανεξάρτητου κράτους µέσα από τις οµογενοποιητικές διαδικασίες (εκπαίδευση, 
πολιτική εκπροσώπηση, υποχρεωτική στράτευση, φορολογία) του νέου µορφώµατος. 
Την δεκαετία του 1820 υπήρχαν σε µεγάλο βαθµό νοοτροπίες που αναδείκνυαν την 
διάθεση για παραµονή στο οθωµανικό σύστηµα εξουσίας. Ο Θεόδωρος Ρηγόπουλος, 
ένας αγωνιστής της ανεξαρτησίας που αναφέρει στο ηµερολόγιο του κάποιες τιµωρίες 
λιποτακτών από τα ελληνικά στρατεύµατα και συνεχίζει: ΄Ίσως απορούσιν οι 
σήµερον ακούοντες τα τοιαύτα αυστηρά της στρατολογίας µέσα και τας τοιαύτας 
τιµωρίας των λιποτακτών. Αλλά πρέπει να γνωρίσουν ότι δεν υπήρχεν εις όλους ο 
                                                 
52 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα στρατιωτικά της επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833, Α΄, 
Γιάννης Βλαχογιάννης εισαγωγή – σηµειώσεις, ∆ηµιουργία, Αθήνα 1997 [1939], σ. 203.  
53Νικηφόρος Μοσχόπουλος, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως κατά τους Τούρκους ιστοριογράφους 
εν αντιπαραβολή και προς τους Έλληνας ιστορικούς, Χ. Λεοντιάδης, Αθήνα 1960, σ. 154.  
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υπέρ ελευθερίας ενθουσιασµός και η κατά των εχθρών εκουσία και αυθόρµητος 
κίνησις και µάλιστα κατά το πρώτον και δεύτερον έτος της Επαναστάσεως˙ εξ 
εναντίας, εις την αρχήν έκαµνον τινές και τον κατάσκοπον εις τους Τούρκους΄΄54. 
 Ακριβώς σε αυτό το σηµείο έγκειται η διάσταση που επιχειρείται να αναλυθεί 
εδώ: αν, σε ποιο βαθµό, µε ποιους περιορισµούς και αγκυλώσεις, η ελληνική 
κοινωνία είναι ευεπίφορη -τόσο στην έναρξη όσο και στη συνέχεια- να υιοθετήσει 
στοιχεία οµόθυµης νοοτροπίας απέναντι στις διάφορες εθνότητες που κινούνται γύρω 
της. ∆εν θα εξετάσουµε ποια είναι η ΄΄ορθή΄΄ αντίδραση, η στάση που θα έπρεπε να 
ακολουθηθεί˙ όσο και αν είναι εθνικά προσανατολισµένη η µατιά όλων µας, θα 
επιχειρήσουµε να µην γίνουµε κατήγοροι και δικαστές για µειωµένα εθνικά 
φρονήµατα, χρησιµοποιώντας αναχρονιστικά επιχειρήµατα. Αντίθετα, θα γίνει 
προσπάθεια να αναδειχτεί ο τρόπος που µία ή παραπάνω συµπεριφορές αποκτούν 
κυριαρχική θέση, γίνονται αποδεκτές και θεωρούνται αναµενόµενες από το κοινωνικό 
σύνολο: γιατί, και ποιες κανονικότητες αναδεικνύονται µε την Επανάσταση˙ γιατί, 
και ποια είναι τα ρήγµατα σε αυτό το µοντέλο.  

 

                                                 
54 Ι. Θεοφανίδης, Ιστορικόν αρχείον, Α΄, (περιέχει αυτοβιογραφία και αρχείο Θ. Κολοκοτρώνη µε 
σχόλια, γεγονότα από πρώτη πολιορκία Μεσολογγίου και από συµβάντα στη Σµύρνη το 1922 και το 
ανέκδοτο ηµερολόγιο του Θ. Ρηγόπουλου), χ.τ. χ.χ., σ. 95. Οι αναµνήσεις του Ρηγόπουλου, ωστόσο, 
θα πρέπει να αντιµετωπίζονται γενικά µε επιφύλαξη, γιατί αναδεικνύουν –µε υπέρµετρο τρόπο- τη 
προσωπική συµβολή στην Επανάσταση.  
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ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 
 

Οι µαρτυρίες των πρωταγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης αντιµετωπίζονται 
συνήθως µε δύο τρόπους από τους µελετητές της ιστορίας, αλλά και από την 
ευρύτερη κοινωνία: πρώτα, υπάρχει η µερίδα που ενσκήπτει πάνω τους µε 
υπερβατικό δέος και τα θεωρεί ως αποκλειστικά, αυθεντικά τεκµήρια  
αναπαράστασης της ΄΄αλήθειας΄΄ για το 1821. Από την άλλη µεριά, έχει αναδειχτεί 
ένας προβληµατισµός που συντελεί στην ανάγνωση των αποµνηµονευµάτων ως 
απολύτως προσωπικών µαρτυριών, χωρίς αντικειµενικές προεκτάσεις και επιδιώξεις, 
ύποπτες για αυτοδικαιωτικά και µεροληπτικά κίνητρα. Η πρότασή µας είναι ότι η 
ουσία λανθάνει κάπου ανάµεσα, παρακάµπτοντας ηρωικές αναγνώσεις και 
αναθεωρητικούς, αποδοµιστικούς µηχανισµούς. Αν θέλουµε να αποκτήσουµε µια 
σαφέστερη εικόνα για µία από τις κυριότερες πηγές της εποχής55, να δούµε το εύρος 
και την ποιότητα τους, να τα εµπιστευτούµε ή να τα αµφισβητήσουµε, οφείλουµε να 
εξερευνήσουµε τις µεριές που τα αποθεώνουν αλλά και αυτές που δυσπιστούν 
απέναντί τους.   
 Κατ΄ αρχάς, αποµνηµονεύµατα για το 1821 διαθέτουµε αρκετά˙ ίσως όχι αυτά 
που θα θέλαµε (µε λεπτοµέρειες της καθηµερινότητας, κοινωνικές συνθήκες, 
νοοτροπίες και συµπεριφορές), αλλά υπάρχει πληθώρα διαθέσιµων πηγών για τον 
ερευνητή56. Η πρώτη εξήγηση έχει να κάνει µε το ίδιο το γεγονός το οποίο βιώνεται 
ως σπουδαίο –δικαίως- από τους πρωταγωνιστές του. Αποτελεί ένα σηµείο καµπής 
τόσο για τους ίδιους όσο και για την ευρύτερη κοινωνία, καθώς η µελέτη του βοηθά 
τον αυτοπροσδιορισµό της, αφού οι εµφάσεις και οι παραλείψεις που εγγράφει πάνω 
στην Επανάσταση άπτονται των επιλογών που κάνει για το παρόν και το µέλλον. 
Όπως σηµειώνεται ΄΄Η επανάσταση, που είχε προηγηθεί, απαιτούσε, µετά την 
πραχτική της διεκπεραίωση, και τη θεωρητική της επεξεργασία. Ένα πλήθος 
ατοµικών αναπαραστάσεων εκ µέρους των προσώπων που είχαν πάρει µέρος στην 
επανάσταση, µαρτυράει την αφύπνιση µιας νέας ιστορικής συνείδησης΄΄57.  

Η νέα ιστορική συνείδηση, από τη στιγµή που αφορµάται από το κορυφαίο 
γεγονός της εθνικής ανεξαρτησίας, έχει χαρακτηριστικά που υπηρετούν την ιδεολογία 
του εθνικισµού. Σπάνια το σχήµα ξεφεύγει από τον παρακάτω κανόνα: οι πράξεις των 
συγγραφέων-πρωταγωνιστών είναι ηρωικές, υπάρχει πάνδηµη συναίνεση για τον 
αγώνα, οι αντιθέσεις µετριάζονται ή αποσιωπούνται (όταν παρουσιάζονται είναι 
αντιθέσεις των συγγραφέων –που έχουν δίκαιο- µε άτοµα ή οµάδες που έχουν 
ιδιοτελή κίνητρα). Είπαµε, το γεγονός είναι σπουδαίο, έχει ήδη καταχωρηθεί ως η 
ληξιαρχική πράξη γέννησης ενός κράτους από ένα έθνος µε µεγάλη ιστορία˙ όλοι 
παίρνουν θέση απέναντι σε αυτό, και φροντίζουν –µέσω των αποµνηµονευµάτων- η 

                                                 
55 Όπως σηµειώνεται, στα αποµνηµονεύµατα συµπλέκονται ΄΄γεγονότα και απόψεις των τελευταίων 
χρόνων της Τουρκοκρατίας και της Επανάστασης µε αντιλήψεις δηµιουργηµένες στο διάστηµα του 
αγώνα και των µετεπαναστατικών χρόνων που κάνουν τα αποµνηµονεύµατα των αγωνιστών 
προνοµιακό χώρο µελέτης των µηχανισµών διαµόρφωσης της νεοελληνικής ιδεολογίας΄΄: Α. Φενερλή 
– Παναγιωτοπούλου, «Οι αγωνιστές και τα αποµνηµονεύµατά τους», Ο Πολίτης, 10 (1977), σ. 31. 
56΄΄Είτε η επιθυµία πληρεστέρας απεικονίσεως είτε αποκαταστάσεως αδικιών ώθησε τους αγωνιστάς 
να γίνουν αποµνηµονευταί, εδηµιουργήθη ιστοριογραφικός έρανος, εις τον οποίον έρριψαν τον οβολόν 
των πολλοί δια µέσου του χρόνου΄΄: Τάσος Γριτσόπουλος, «Ιστοριογραφία του Αγώνος», Μνηµοσύνη 
3 (1970-1), σ. 33.   
57 Γιώργος Βελουδής, Ο Jakob Philipp Fallmerayer και η γένεση του ελληνικού ιστορισµού, Ε.Μ.Ν.Ε.- 
Μνήµων, Αθήνα 1982, σ. 13. Η Χριστίνα Κουλούρη, Μύθοι…, σ. 19 αναφέρει ότι τα 
αποµνηµονεύµατα µας µεταφέρουν ΄΄την αίσθηση της τοµής και του σηµαντικού που συµµερίζονταν 
όσοι µετείχαν στην Επανάσταση. Η συγγραφή των αποµνηµονευµάτων δηλώνει ακριβώς την βαρύτητα 
που απέδιδαν στη διατήρηση της µνήµης του γεγονότος΄΄.  

 31



θέση τους να είναι όσο το δυνατόν ψηλότερη. Αν η Επανάσταση είναι σηµαντική, τι 
να πει κανείς για τα άτοµα που κινητοποιήθηκαν, την υπηρέτησαν και την 
υπεράσπισαν;    

Έτσι, φτάνουµε στο δεύτερο παράγοντα της συγγραφής αποµνηµονευµάτων: 
την προσωπική δικαίωση και την ένταξη µέσα σε ένα γενικότερο σύστηµα 
πετυχηµένων ενεργειών που συνετέλεσαν στη δηµιουργία κράτους. Η συνείδηση της 
ιστορικότητας του γεγονότος οδηγεί σε υπερβολές σχετικά µε την ατοµική 
συνεισφορά, υπερβολές δικαιολογηµένες καθώς χρειάζονται µεγάλα αποθέµατα 
µετριοπάθειας, αναλυτικής ευρύτητας και πολιτικού σχετικισµού που οι περισσότεροι 
δεν διαθέτουν. Οι λόγοι είναι τόσο ψυχολογικοί (όλοι θέλουµε να είµαστε -ή να 
θεωρούν οι άλλοι ότι είµαστε- σηµαντικοί και αναντικατάστατοι) όσο και κοινωνικοί: 
οι παλιοί αγωνιστές θεωρούν ότι η Επανάσταση είναι ένα –αποκλειστικά- πολεµικό 
γεγονός, τα οφέλη του οποίου πρέπει να διαχειρίζονται οι µοναδικοί διεκπεραιωτές 
του. Αυτό το γεγονός έχει την εξής συνέπεια: κάθε αποµνηµονευµατογράφος 
αισθάνεται ότι αναλαµβάνει µια αποστολή: να προστατέψει και να αναδείξει την 
αλήθεια, δηλαδή τον εαυτό του, και τη πατρίδα (µε µια έννοια, πάλι τον εαυτό του 
καθώς επιθυµεί να είναι ο εκφραστής όλων των αρετών του έθνους, επιχειρεί να 
συµπυκνώσει στο πρόσωπό του το σύνολο των προτερηµάτων). Ο Νίκος Ροτζώκος 
υποστηρίζει: ΄΄Κάθε µαρτυρία είναι κι ένας ολόκληρος κόσµος. Στο πλαίσιο αυτής 
της συνθήκης, ο αφηγητής αναδύεται από τη µερικότητά του και αναγορεύεται σε 
υπέρτατο εκφραστή των δικαίων του έθνους και της πατρίδας΄΄58.  

Μια άλλη παράµετρος που είναι αναγκαίο να επισηµανθεί, συνίσταται από τη 
διάθεση των συγγραφέων να υποστηρίξουν τις επιλογές τους στην Επανάσταση 
έχοντας κυρίως στο νου την συγχρονία και την µεγιστοποίηση του ρόλου τους σε 
αυτή. Αυτό είναι εύλογο και θα εξηγηθεί παρακάτω˙ το ενδιαφέρον εδώ έγκειται στο 
γεγονός ότι επιθυµούν την καταξίωση και την δικαίωση χρησιµοποιώντας τακτικές 
που εγείρουν συναισθηµατικές ταυτίσεις. Οι αποµνηµονευµατογράφοι εµφανίζονται 
από τη µια ως οι σηµαντικότεροι πρωταγωνιστές του αγώνα και, ταυτόχρονα ως 
θύµατά του, επιζητώντας από δύο µεριές την αύξηση της διαπραγµατευτικής τους 
ισχύος. Όπως σηµειώνεται:΄΄Ένας παλιός αγωνιστής, ένας παλιός αντιστασιακός, 
ένας παλιός ήρωας δεν έχει όρεξη να αγνοεί ο κόσµος τον περασµένο ηρωισµό του, 
και αυτό στο κάτω κάτω είναι απολύτως φυσιολογικό΄΄ και ΄΄αν κανένας δεν θέλει να 
είναι θύµα, όλοι, απεναντίας, θέλουν να έχουν υπάρξει, χωρίς πλέον να είναι˙ 
λαχταρούν τη θέση του θύµατος΄΄59. 

Τα παραπάνω οδηγούν σε µια πληθώρα πηγών για την Επανάσταση, πηγών 
που είναι αποτέλεσµα προσωπικών στρατηγικών αναρρίχησης και καταξίωσης στη 
µετεπαναστατική κοινωνία. Η ποσότητα υπάρχει˙ η ποιότητα; Είναι σηµαντικά, στη 
σηµερινή συγκυρία, τα αποµνηµονεύµατα; Επίσης, µε ποια κριτήρια είναι εφικτή µια 
αξιολόγηση των πληροφοριών που µας µεταφέρουν οι συγγραφείς τους; Η 
συγκεκριµένη συζήτηση άπτεται γενικότερων ιστοριογραφικών µεταβολών. 

                                                 
58 Νίκος Ροτζώκος, «Τα αποµνηµονεύµατα του ’21: Παραγωγή και χρήση τους στην ιστοριογραφία», 
Ο Πολίτης 61 (1999), σ. 32. Προηγουµένως, σ. 29, αναφέρει: ΄΄Οι περισσότεροι από τους παλαιούς 
αγωνιστές συµπεριφέρονται µε την αίσθηση ότι συνδιαλέγονται µε την «ιστορία»˙ την ιστορία όχι 
µόνο του αγώνα αλλά και ολόκληρου του γένους, την «αλήθεια του γένους»˙ και απέναντι σ΄ αυτήν 
και µόνο θεωρούν τον εαυτό τους υπόλογο΄΄. 
59 J. Hassoun , Γ. Θανασάκος , Ρ. Μπενβενίστε, Ο. Βαρών-Βασάρ, Εβραϊκή ιστορία…, σ. 192. Ο ίδιος 
αναφέρει: ΄΄Η συλλογική µνήµη προτιµά συνήθως να συγκρατεί από το παρελθόν της κοινότητας δύο 
τύπους καταστάσεων: αυτούς στους οποίους υπήρξαµε είτε νικηφόροι ήρωες είτε αθώα θύµατα. Και οι 
δύο επιτρέπουν να νοµιµοποιούµε τις σηµερινές µας διεκδικήσεις΄΄: Τσβετάν Τοντόροφ, Ο 
εκπατρισµένος, Οντέτ Βαρών – Βασάρ µετάφραση, Πόλις, Αθήνα 1999 [1996], σ. 82-3. 
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Ως τώρα, τα αποµνηµονεύµατα αντιµετωπίζονταν ως µαρτυρίες για αποφάσεις 
πολεµικής και πολιτικής υφής. Επίσης, οι ερευνητές αντλούσαν πληροφορίες για τους 
πρωταγωνιστές του αγώνα και την θέση τους στην Επανάσταση: ένα ΄΄πλήρες΄΄ 
αποµνηµόνευµα αρκούσε να εξαντληθεί σε µια περιγραφική ανάλυση των δεδοµένων 
από την πλευρά των κορυφαίων. Σήµερα, η κοινωνική ιστορία έχει µετατοπίσει την 
γωνία παρατήρησης από τις πράξεις των σπουδαίων, των σηµαντικών, σε αυτές των 
µαζικότερων στρωµάτων. Επιχειρεί να ανασυστήσει ένα ολόκληρο κόσµο που, ως 
τώρα, απουσίαζε από το ιστορικό προσκήνιο. Ο συγκεκριµένος αναπροσανατολισµός 
έχει επηρεάσει και το είδος των πηγών στις οποίες ανατρέχει ο ιστορικός ή, 
ακριβέστερα, στις ίδιες πηγές δίνεται σηµασία σε αγνοηµένες και παραγκωνισµένες 
αναφορές. 

Η ποιότητα µιας µαρτυρίας κρίνεται από το βαθµό που καθιστά ευχερή την 
προσέγγιση σε µια πληθώρα κοινωνικών, πολιτισµικών, πολιτικών και οικονοµικών 
παραγόντων. Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση τις εµφάσεις, τις σιωπές, τις παραλείψεις, 
τις παρενθέσεις, τις στιχοµυθίες που µεταφέρονται και πολλά άλλα χαρακτηριστικά 
που υπερβαίνουν τη στατική απεικόνιση της εξεταζόµενης κοινωνίας. Για να γίνει 
περισσότερο κατανοητή η µεταβολή των ιστορικών αναζητήσεων ας δούµε πως 
αναλύει τα αποµνηµονεύµατα του Κασοµούλη ένας ερευνητής λίγα χρόνια πριν: 
΄΄συχνότατα ο Κασοµούλης φλυαρεί, ανεκδοτολογεί, σχεδόν µωρολογεί και την 
ατµόσφαιρα της αφηγήσεως µεταβάλλει εις πεδίον χαριτολογηµάτων, παρατηρήσεων 
περιττών, αχρήστων εντελώς εικόνων και αναφορών΄΄60. Το 1970, που γράφει ο 
Γριτσόπουλος, είναι ακόµα ισχυρή η τάση που υποδεικνύει ένα συγκεκριµένο τρόπο 
ανάγνωσης των αποµνηµονευµάτων. Οι παραπάνω πρακτικές, όπως σηµειώνεται 
΄΄είναι ενδεικτικές της αντοχής ιδεολογικών µορφωµάτων τα οποία, δηµιουργηµένα 
σε συγκεκριµένες κοινωνικές πραγµατικότητες, αναπαράγονται µε µικρές 
παραλλαγές, για να καλύψουν ανάγκες του εκάστοτε παρόντος˙ γίνονται σταδιακά, 
στερεότυπα΄΄, και έχουν ως συνέπεια την αδυναµία της ιστοριογραφίας να ανανεώσει 
την οπτική της61. Τα ιδεολογικά µορφώµατα που δεσµεύουν την περαιτέρω 
επεξεργασία της Ελληνικής Επανάστασης συγκροτούνται γύρω από µια βάση που 
ερµηνεύει το 1821 ως -αποκλειστικά- την εποποιία του ελληνικού λαού στην πορεία 
του προς την ανεξαρτησία. Θεωρείται πως οτιδήποτε ξεφεύγει από την προκρούστεια 
κλίνη του παραδεδοµένου σχήµατος πρέπει να αφαιρείται ή να αποσιωπάται καθώς 
υπάρχει ο κίνδυνος της σκίασης ατόµων, οµάδων ή νοοτροπιών που λειτουργούν ως 
συστατικές, ιδρυτικές αναφορές του έθνους, ως ιερά τοτέµ που τους πρέπει µόνο 
θαυµασµός και λατρεία.  

Η επιστηµονική αναζήτηση, ωστόσο, δεν υπακούει πειθήνια σε πολιτικές 
στοχεύσεις ή, καλύτερα, µε την αλλαγή των προτεραιοτήτων και των αναγκών, 
αναδεικνύεται ένας χώρος που επιτρέπει την ανανεωτική ιστοριογραφική τάση, τάση 
που στηριζόµενη στα ίδια υλικά (΄΄η επιστηµονική σκέψη προοδεύοντας δεν κόβει 
τους δεσµούς της µε το παρελθόν αλλά κατορθώνει περιοδικά να το ιδιοποιείται εκ 
νέου΄΄ σηµειώνει ο Λεβί-Στρως), συνθέτει µια εναλλακτική θέαση του παρελθόντος. 
Έτσι, σήµερα, τα αποµνηµονεύµατα του Κασοµούλη θεωρούνται µαρτυρίες που 
βοηθούν τη νέα κοινωνική ιστορία να νοηµατοδοτήσει την εποχή της Επανάστασης: 
΄΄Η καθηµερινότητα υπάρχει στον Κασοµούλη, όπως και το ιστορικό βάθος, το οποίο 
προσδιορίζει τους πρωταγωνιστές του Εικοσιένα, ή η παρατήρηση των διαφορετικών 

                                                 
60 Τάσος Γριτσόπουλος, «Ιστοριογραφία του Αγώνος», όπ. π., σ. 128. 
61 Χρήστος Λούκος, «Οι ΄΄τύχες΄΄ του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου στη νεοελληνική συνείδηση», Η 
Επανάσταση του 1821. Μελέτες στη µνήµη της ∆έσποινας Θεµελή – Κατηφόρη, Ε.Μ.Ν.Ε. –Μνήµων, 
Αθήνα 1994, σ. 94.   
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καταστάσεων. Η αίσθηση του αστείου, η αίσθηση της πολεµικής κριτικής µέσα από 
την αστειότητα. Όλα αυτά υπάρχουν στον Κασοµούλη΄΄62. 

 Εποµένως, υπάρχει κάποια βάση στην άποψη που αντιµετωπίζει τις 
µαρτυρίες των αγωνιστών ως πηγές που επιτρέπουν την ανάδειξη καίριων πλευρών 
της κοινωνίας του 1821. Τα τεκµήρια πράγµατι αποτυπώνουν µια φωτογραφία της 
εποχής, φωτογραφία, όµως, µε συγκεκριµένο παραγωγό: σε ένα τοπίο (όπως και σε 
µια εποχή) ο καθένας επιλέγει να εστιάσει σε µορφές και καταστάσεις που θεωρεί 
άξιες µνηµόνευσης στο µέλλον. Αν οι εικόνες που εµφανίζονται έχουν συνεχώς στο 
πλάνο τους τον φωτογράφο-αποµνηµονευµατογράφο, τότε οφείλουµε να 
΄΄µοντάρουµε΄΄ την εποχή µε περισσή προσοχή και σύνεση εξετάζοντας και 
΄΄λογοκρίνοντας΄΄ τα στοιχεία.  

Αποµνηµονεύµατα που επιτρέπουν την τεκµηρίωση πληρέστερων υποθέσεων 
χωρίς να διέπονται από αυτιστικές, αυτοαναφορικές σταθερές υπάρχουν αρκετά. 
Πρωταγωνιστές της Επανάστασης δείχνουν µε τα γραπτά τους ότι µπορούν να 
ξεφύγουν από το σωρό των υπολοίπων αναδεικνύοντας, χωρίς πολλά φίλτρα, µια 
ξεκάθαρη προοπτική ανασύνθεσης του. Για παράδειγµα, ο Νικόλαος ∆ραγούµης, ο 
Νικόλαος Καρώρης και ο Κασοµούλης που προαναφέρθηκε, συνιστούν –µε 
διαφορετική βαρύτητα- αξιόπιστες πηγές της Επανάστασης63. 

Άρα, βοηθούµενοι και από τις παραπάνω πηγές, µπορούµε να ισχυριστούµε 
ότι, µε κάποιες αφαιρέσεις, εκλεπτύνσεις και επεξεργασίες, είναι εφικτή µια 
ανασύσταση της εποχής. Η άποψη που θεωρεί, λοιπόν, τα αποµνηµονεύµατα ως 
κυρίαρχα βοηθήµατα για τη µελέτη του 1821 είναι -µε κάποιες ενστάσεις σχετικά µε 
την αξιοπιστία συγκεκριµένων συγγραφέων- βασικά ορθή. 

Οι δίκαιες ενστάσεις προέρχονται από ερευνητές που υποτιµούν την ιστορική, 
γενικευτική προοπτική στα έργα των αγωνιστών της Επανάστασης. Θεωρούν πως οι 
δεσµεύσεις που επιβάλλει η οπτική της δικαίωσης στα αποµνηµονεύµατα είναι 
ανυπέρβλητες αναφορικά µε την ισχύ των µαρτυριών. Υποστηρίζεται εύστοχα πως η 
πράξη της συγγραφής αποµνηµονευµάτων από την γέννησή της  έχει ως αφετηρία την 
διάθεση απάντησης και συνδιαλλαγής µε κοινωνικές πραγµατικότητες της εποχής. 
Συνειδητά παραγνωρίζεται και υποτιµάται η ακρίβεια της αναπαράστασης˙ µε την 
επίκληση –και µόνο- ενεργητικής συµµετοχής στην Επανάσταση υπάρχει ένα 
πλεονέκτηµα, πόσο µάλλον αν οι µαρτυρίες δοµηθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε ο 
συγγραφέας τους να απολαύσει θαυµασµού για τις διορατικές πολιτικές και 
πολεµικές ικανότητές του. Τα αποµνηµονεύµατα ξεκινούν, σύµφωνα µε την 
παραπάνω θέση, από το παρόν, από την διάθεση των συντακτών τους να το 
κατευθύνουν˙ στη διάθεση τους υπάρχουν τα παράσηµα της Επανάστασης –αληθινά 
ή πλαστά- γεγονός που είναι καθοριστικό για το που θα απευθυνθούν ώστε να 
αποκτήσουν στερεή βάση οι διεκδικήσεις τους: το ένδοξο πρόσφατο παρελθόν και η 
συµµετοχή τους σε αυτό συνιστούν προνοµιακό πεδίο διεκδίκησης δικαιωµάτων στη 
συγχρονία. Όµως, οι παραπάνω αρχές δεν συγκροτούν µια ιστορική πηγή καθώς εκεί 
η µέθοδος είναι ανάποδη: ΄΄τ΄ αποµνηµονεύµατα δεν είναι ακόµη ιστορική έρευνα -
                                                 
62 Κλωντ Λεβί-Στρως – Ντιντιέ Εριµπόν, Μνήµες µακρινές…, σ. 171 και Σπύρος Ασδραχάς, 
«Αποµνηµονεύµατα, µια µοναδική πηγή ιστορίας», συνέντευξη στον Βαγγέλη Καραµανωλάκη, 1821. 
Η ξεχασµένη Επανάσταση. Από κυρίαρχο αντικείµενο έρευνας και διδασκαλίας, στην υποβάθµιση και τη 
σιωπή, Βιβλιοθήκη (περ. Ελευθεροτυπίας), 21/3/2003, σ. 20.  
63 Ο Κασοµούλης χαίρει γενικής εκτίµησης: ΄΄Ο αγωνιστής αποµνηµονευµατογράφος φαίνεται να 
κατέχεται από ακατανίκητη έφεσι να γνωρίση όλα όσα συµβαίνουν γύρω του και να τα εκθέση µε 
ακρίβεια και πληρότητα˙ έτσι οδηγείται σε µία περιγραφή καθαρά πραγµατιστική, που τείνει στην 
υλοποίησι του κυρίου στόχου του, της αντικειµενικότητος΄΄: Φαίδων και Γλυκερία Μπουµπουλίδη, «Η 
νεωτέρα ελληνική λογοτεχνία. Γραµµατολογικό διάγραµµα. (Από τα µέσα του ΙΗ΄ αιώνος ως την 
εποχή του Κ. Παλαµά)», Επετηρίς Ιδρύµατος Νεοελληνικών Σπουδών 3 (1983-1984), σ. 122.  
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υπηρετούν απλά την ανάγκη του ιστορικού δράστη να παραδώσει στους 
µεταγενέστερους τις πράξεις του. Αποσκοπούν στο άµεσο παρόν για χάρη του 
παρελθόντος, ενώ η ιστορική έρευνα καθεαυτήν ξεκινάει από το παρελθόν, 
σκοπεύοντας, µέσω του παρόντος, στο µέλλον΄΄64. 

Η διαδικασία συγγραφής αποµνηµονευµάτων έχει λοιπόν διαφορετικές 
αφετηρίες από την αντίστοιχη διαδικασία συγγραφής ιστορικών κειµένων. Αν και οι 
δύο προσπάθειες γίνονται στο παρόν, µε αναφορές στο ίδιο παρελθόν, η πορεία και το 
τέλος αποκλίνουν καθώς οι πρωταγωνιστές του αγώνα καίγονται να δώσουν 
απαντήσεις σε προσωπικά προβλήµατα. Επιθυµούν να απαντήσουν, ειδικότερα, σε 
άλλους συγγραφείς και, γενικότερα, σε µια ΄΄αχάριστη΄΄ κοινωνία που δεν 
αναγνωρίζει την προσφορά τους: ΄΄Φυσικόν δ΄ ήτο να επιζητήση έκαστος να ιδή εκ 
της σκοπιάς του τα γενόµενα και να διεκδικήση την βαρύτητα του ρόλου όν 
διεδραµάτισεν, αντικρούων εν ανάγκη τους ισχυρισµούς τους προβληθέντας υπ΄ 
άλλου΄΄65. Είναι φυσικό, αλλά αυτή η παραγωγή –µε τα συγκεκριµένα ελατήρια- δεν 
µπορεί να έχει αξιώσεις επιστηµονικής κρίσης και αποδοχής.  

Η χρήση των αποµνηµονευµάτων είναι, εξάλλου, και για άλλους λόγους 
προβληµατική. Όπως υποστηρίζει ο Άλκης Αγγέλου, ΄΄δεν πρέπει να µας διαφεύγει 
πως κάθε αποµνηµονευµατογράφος, και ο πιο ουδέτερος φαινοµενικά, είναι όργανο 
του υποσυνείδητού του. Με το έργο του λοιπόν, αναπόφευκτα, είτε απολογείται, είτε 
διαµαρτύρεται, είτε, τέλος, κάνει τον απολογισµό της κοινωνικής οµάδας ή της τάξης 
στην οποία ανήκει.΄΄66. Είτε συνειδητά, είτε υποσυνείδητα φαίνεται ότι τα 
αποµνηµονεύµατα εγγράφονται στην κατηγορία των κειµένων που έχουν φανερά 
αποδεικτική λειτουργία, κείµενα που αγγίζουν τα όρια της υποκειµενικής 
αυτοαναφορικότητας, κείµενα –εν τέλει- λογοτεχνικά. 

Είναι, ωστόσο, έτσι; Οφείλουµε να παραιτηθούµε από την προσπάθεια 
ποιοτικής προσέγγισης των αποµνηµονευµάτων ως αποδεικτικών µαρτυριών; 
Ορισµένοι ερευνητές απαντούν θετικά σε αυτό το ενδεχόµενο υποστηρίζοντας ότι οι 
προσωπικές µαρτυρίες δεν συντελούν ΄΄στην «αποκάλυψη» κάποιας κρυµµένης 
αλήθειας –του «αληθινού νοήµατος» της ιστορίας. Παρέχουν το υλικό για την 
ανασύσταση (στο λόγο της ιστοριογραφίας και υπό τους περιορισµούς που 
ενυπάρχουν στην ίδια την πράξη της γραφής) των κανόνων µε βάση τους οποίους 
οργανώνεται η πληροφορία και νοηµατοδοτούνται οι ιστορικές συγκυρίες και 
εξελίξεις΄΄67. Αν µείνουµε στο –ενδιαφέρον, πάντοτε- γεγονός του τρόπου ΄΄που 
οργανώνεται η πληροφορία΄΄ τότε θέτουµε φραγµούς στην δυνατότητα µετάφρασης 

                                                 
64 Γιώργος Βελουδής, Ο Jakob…,σ. 13. Επίσης, ενστάσεις υπάρχουν και για το µαχητικό ύφος των 
στρατευµένων µαρτυριών (σε αντίθεση µε το ουδέτερο, περιγραφικό των ιστορικών κειµένων): ΄΄Είναι 
κείµενα µαχητικά και εξατοµικευµένα, κι ας έχουν µερικές φορές την επίφαση νηφάλιων αφηγήσεων. 
Εξοµολογητικά ή υπαινικτικά κείµενα, αναιρετικά ή απολογητικά, επιθετικά ή αµυντικά –διαµαρτυρία, 
καταγγελία ή πρόκληση- αλλά πάντοτε κείµενα διαποτισµένα από συναισθηµατισµό και 
βιαιοπάθειες΄΄: Κυριάκος Σιµόπουλος, Ιδεολογία και αξιοπιστία του Μακρυγιάννη, Στάχυ, Αθήνα 2000, 
σ. 7.  
65 Νικόλαος Τωµαδάκης, «Ήτο εθνικόν ή κοινωνικόν κίνηµα η ελληνική εθνεγερσία;», Μνηµοσύνη 3 
(1970-1), σ. 13. Ο Βλαχογιάννης υποστηρίζει ότι η παρουσία του παρόντος στα αποµνηµονεύµατα 
µπορεί να είναι ανεξάρτητη των προθέσεών του: ΄΄Γράφοντάς τα δεν αντιγράφει πιστά όσα είδε, αλλά 
χωρίς να θέλη, τα πλουτίζει, τα στολίζει µε τη φαντασία που δίνει στη µνήµη η χρονική απόσταση. Τον 
αποµνηµονευµατογράφο, και χωρίς να θέλη τον τραβάνε τα παλιά του πάθη χυµένα στα πάθη τα 
καινούρια, και γίνεται µέσα στο έργο του ένα ζύµωµα µυστικό των νέων στοιχείων µε τα παλιά˙ έτσι 
περιγράφει έναν κόσµο, που δεν είναι καθαυτό εκείνος ο παλιός και αληθινός, αλλά ένας άλλος που 
πήρε τον τόπο του παλιού΄΄: Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Α΄, σ. µγ΄-µδ΄. 
66 Νικόλαος ∆ραγούµης, Ιστορικαί…, σ. λς΄-λζ΄. 
67 Νίκος Ροτζώκος, «Τα Αποµνηµονεύµατα του ’21 ως υλικό της ιστοριογραφίας», ∆οκιµές 2 (1994), 
σ. 6.  
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και οικειοποίησης συνθηκών που παράγονται σε διαφορετικούς, χρονικά ή τοπικά, 
πολιτισµούς. Προάγουµε τον επιστηµονικό σχετικισµό, την αποµόνωση χάριν ενός 
υπαρκτού, αλλά διαχειρίσιµου, προβλήµατος: αν θεωρήσουµε ότι σε µια επικοινωνία 
υπάρχουν τρία συστατικά µέρη (ποµπός, µήνυµα, δέκτης) και ότι ο ποµπός 
διαστρεβλώνει -εξατοµικεύοντας- το µήνυµα µε σκοπό να επηρεάσει τις 
συµπεριφορές του δέκτη, τότε υποτιµάµε (είτε χάριν νωθρότητας, είτε λόγω ακραίου 
κυνισµού, είτε εξαιτίας ενός µεταµοντέρνου αισθητισµού) την δύναµη των 
αναλυτικών εργαλείων της επιστήµης.  

Φυσικά και είναι κεκτηµένο ότι ΄΄ η εποχή του οποιουδήποτε δέκτη θεωρείται 
πλέον απαραίτητο στοιχείο για τη σύσταση του αισθητικού αντικειµένου΄΄68. Ωστόσο, 
είναι εφικτή η ανάδειξη ενός τρόπου που να εξασφαλίζει µια ικανοποιητική 
προσέγγιση µεταξύ πραγµατικότητας και αναπαράστασης, οντότητας και διάθλασής 
της. Το ζητούµενο είναι µια θαυµαστή ισορροπία µεταξύ δύο αντιτιθέµενων 
αναγκών: της πλέον σκεπτικιστικής διερεύνησης όλων των υποθέσεων και αναφορών 
και ταυτόχρονα της µεγάλης δεκτικότητας των παρεχόµενων πληροφοριών. Αν είσαι 
απλώς σκεπτικιστής τότε δεν σε αγγίζει καµιά προσέγγιση, καµία φιλοδοξία 
ανασύστασης του κόσµου. Αν, από την άλλη, είσαι δεκτικός σε βαθµό ευήθειας τότε 
δεν µπορείς να διακρίνεις τις χρήσιµες πληροφορίες από τις άχρηστες. Εξάλλου, αν 
όλες οι πληροφορίες και οι ιδέες είναι εξίσου έγκυρες και σχετικές, τότε καµία 
πληροφορία, κανένα µήνυµα και καµιά ιδέα δεν είναι έγκυρη και καθολική.      

 Ανάµεσα σε τόσα αποµνηµονεύµατα, σε τόσες πληροφορίες και µηνύµατα, 
σε τόσες µαρτυρίες είναι δυνατόν να επιτευχθεί –µε συστηµατική κρίση και ανάλυση- 
µια ικανοποιητική και αποδείξιµη προσέγγιση του παρελθόντος. Ψάχνοντας στα κενά, 
στις αντιπαραθέσεις, τις κανονικότητες και τις ρήξεις µπορούµε να εντοπίσουµε µια 
εικόνα της εξεταζόµενης κοινωνίας. Είναι βέβαιο ότι οι υποκειµενικές αντιλήψεις 
περιορίζουν την ολότητα, αλλά µε την κατάλληλη ζύµωση και επεξεργασία, 
µπορούµε να φτάσουµε σε ευρύτερες αναγωγές.  

Συµπερασµατικά, ακόµα και αν παραδεχτούµε ότι τα αποµνηµονεύµατα µας 
λένε ΄΄ψέµατα΄΄, και ότι στερούνται της χρησιµότητας των αληθινών ιστορικών 
πηγών τότε µπορούµε να κάνουµε µια ΄΄ιστορία του ψέµατος΄΄ αναζητώντας τους 
λόγους που οδήγησαν στην απόκρυψη και την παραποίηση της αντικειµενικότητας 
και να τα εντάξουµε στη µελέτη της Επανάστασης: ΄΄µπορούµε να πούµε ότι οι ιδέες 
και οι αξίες αυτών των ανθρώπων, τα συµφέροντά τους, όπως εκείνοι τα 
καταλαβαίνουν, οι προσδοκίες και οι διαψεύσεις τους, όπως εκείνοι τις βιώνουν, οι 
φαντασιώσεις, οι παραπλανήσεις, τα ψεύδη και οι αλήθειες τους είναι εξίσου 
πραγµατικά, αληθινά˙ αποτελούν, άρα, κι αυτά µέρος της ιστορίας του Αγώνα΄΄69.  
  
 

                                                 
68 Douwe Fokkema –Elroud Ibsch, Θεωρίες λογοτεχνίας ..., σ. 226. Όπως εξηγείται στην ίδια σελίδα, η 
΄΄διαφορική σχέση της παλιότερης αυτής εποχής µε την εποχή ενός οποιουδήποτε µελετητή ή άλλου 
δέκτη αποκαλύπτει µεταβολές οι οποίες µας παρέχουν µια ξεκάθαρη άποψη για την ιστορική 
συνείδηση΄΄.       
69 Νίκος Ροτζώκος, «Τα αποµνηµονεύµατα του ’21: Παραγωγή και χρήση τους στην ιστοριογραφία», 
όπ. π., σ. 30.  
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
 

 Η διερεύνηση των νοοτροπιών και των αντιλήψεων που διέπουν το στρατιωτικό και 
το πολιτικό δυναµικό του αγώνα είναι αναγκαία για δύο λόγους. Πρώτα, χρειάζεται 
να αναλυθεί η εσωτερική σύσταση των οµάδων –σε πρώτο επίπεδο αν πρόκειται για 
οµάδες µε κοινά χαρακτηριστικά ή για σύνολα ατόµων µε παρόµοιες αλλά διακριτές 
λειτουργίες. Να εντοπιστούν οι στάσεις, οι συµπεριφορές, οι δεκτικότητες, οι 
αγκυλώσεις που προσανατολίζουν στη µία ή την άλλη δραστηριότητα. Σε δεύτερο 
επίπεδο, µετά την ανάλυση στα εσωτερικά των πεδίων, γίνεται λόγος για τις σχέσεις 
των δύο οµάδων µεταξύ τους. Καθώς η Επανάσταση είναι, πρώτιστα, ένα γεγονός 
που απαιτεί στρατιωτική και πολιτική διαχείριση, οφείλουµε να εξετάσουµε την 
αλληλεπίδραση ανάµεσα στους φορείς των κύριων λειτουργιών. Είναι αναγκαίο, 
δηλαδή, να δούµε αρχικά πως η δυναµική, πολεµική δραστηριότητα συγκροτείται και 
µεταλλάσσεται µέσα στο 1821, έπειτα να αναλυθεί η δόµηση της νέας –
πρωτοφανούς- πολιτικής εξουσίας και, τέλος, να διερευνηθεί η µεταξύ τους επαφή: 
αν, και σε ποιο βαθµό, είναι συµπληρωµατική ή ανταγωνιστική. 
 Το στρατιωτικό κοµµάτι της Επανάστασης συνιστά ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγµα ιστορικού  πεδίου που είναι τόσο µελετηµένο όσο και άγνωστο. Οι 
επιτυχίες στις πολεµικές αντιπαραθέσεις αποτελούν προνοµιακό τµήµα της έρευνας, 
ιδιαίτερα µε σκοπό να προβληθούν οι πράξεις αυτοθυσίας και ηρωισµού. Συνήθως, οι 
µελέτες εξαντλούνται εκεί έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα την έγερση 
συναισθηµατικής ταύτισης µε τους πρωταγωνιστές των αναφερόµενων επεισοδίων, 
ενώ απουσιάζει ένας πιο δυναµικός τρόπος προσέγγισης των πηγών. Συγκεκριµένα, 
παρά τις ευτυχείς εξαιρέσεις, αγνοούνται ή παραµερίζονται λειτουργίες όπως η 
σύσταση των στρατοπέδων, ο αξιακός κώδικας των πολεµιστών, οι µάχες ως τρόπος 
επικοινωνίας µεταξύ αντιπάλων –όχι µόνο ως προοίµιο διθυραµβικών σχολίων, οι 
αντιλήψεις για την δηµιουργούµενη πατρίδα, οι στάσεις απέναντι στο χρήµα ή τα 
αξιώµατα. Όλα εννοούνται ως τετελεσµένα, αυστηρά και περιχαρακωµένα κάτω από 
τις οδηγίες και τα κελεύσµατα της εθνικής ιδεολογίας που απαγορεύει ή 
περιθωριοποιεί τις παρεκκλίσεις από τον κανόνα. Ωστόσο, όπως αναλύθηκε στο 
τµήµα για την έναρξη της Επανάστασης, συνιστά µεθοδολογικό ατόπηµα η 
αντιµετώπιση του εθνικισµού ως συγκροτηµένου, προκατασκευασµένου κινήµατος 
καθώς η ανάπτυξη –και η επιτυχία του- εντοπίζεται στη ρευστότητα, τη δυναµική και 
την ευελιξία του να ενσωµατώνει διαφορετικές, παραδοσιακές αντιλήψεις για την 
κοινωνία.  

Η πρόταση µας είναι πως το ίδιο συµβαίνει και µε το στρατιωτικό τµήµα της 
Ελληνικής Επανάστασης: παρά και πέρα από τις θριαµβευτικές προσεγγίσεις 
λανθάνει ένας κόσµος µε τόσες ανεξερεύνητες πλευρές που χρειάζεται περαιτέρω 
εξέταση για να αναδειχθεί η ολότητά του. Είναι αναγκαίο να τονισθεί, ωστόσο, ότι 
δεν έχουµε ως στόχο µια αγοραία διάθεση αποµυθοποίησης της Επανάστασης: χωρίς 
αναθεωρητικούς κοµπασµούς θα επιχειρηθεί, κατά το δυνατόν, η ένταξη όλων των 
ενεργειών σε ένα κοινωνικό, ιστορικά προσδιορισµένο, πλαίσιο. Το εγχείρηµα δεν 
είναι εύκολο, καθώς παραµονεύει ο κίνδυνος της παράθεσης πηγών που  δηµιουργούν 
εντυπώσεις-πυροτεχνήµατα, γεγονός που δεν οδηγεί στην άρση στερεοτύπων και 
στην προσέγγιση των πραγµατικοτήτων αλλά στην αντικατάσταση µε άλλους µύθους 
αναφορικά µε την διαθεσιµότητα και την στράτευση των πρωταγωνιστών στην 
Επανάσταση, πρωταγωνιστές που από ΄΄ήρωες΄΄ και άσπιλα είδωλα µετατρέπονται σε 
άτοµα µε ιδιοτελή κίνητρα, σχεδόν ΄΄προδότες΄΄ του αγώνα του έθνους για την 
ανεξαρτησία του. 
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Τα άτοµα που στελεχώνουν τα άτακτα στρατιωτικά σώµατα του αγώνα 
χαρακτηρίζονται από ορισµένες σταθερές. Οι συγκεκριµένες στάσεις εκπορεύονται 
κυρίως από ένα παραδοσιακό κώδικα τιµής που διαπνέει ορισµένες υποοµάδες µέσα 
σε ένα αγροτικό πολιτισµικό πλαίσιο. Επίσης, η κύρια δεξιότητά τους ως χειριστές 
όπλων -δεξιότητα εξόχως σηµαντική τόσο στη συγκυρία της Επανάστασης όσο και 
προεπαναστατικά- οδηγεί στην εγχάραξη συγκεκριµένης αυτοεικόνας και σε µια 
συνειδητοποίηση του σπουδαίου ρόλου τους. Μια κοινωνία που, αν δεν προκρίνει, 
δεν έχει τα µέσα ή την διάθεση να αποτρέψει την δυναµική διευθέτηση διαφόρων 
ειδών αντιπαράθεσης, απονέµει έκτακτες εξουσίες στα υποκείµενα που υιοθετούν τις 
συγκεκριµένες πρακτικές, εξουσίες που δηµιουργούν αυτοπεποίθηση για την 
δυνατότητα ελέγχου και παρέµβασης στα κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά 
δρώµενα: ΄΄Αι περιστάσεις όµως εβγάζουν τους άνδρας, και όσον κι αν εµποδίζουν 
<τυχόν> την πρόοδόν του, καθ΄ αυτό πάλιν αυταίς µε την <ιδίαν του> ικανότητα το 
συντρέχουν <να αναδειχθή>΄΄ αναφέρει ο Κασοµούλης, σίγουρος για τον εαυτό του 
ή, καλύτερα, για τον εαυτό του ως µέλος µιας σηµαντικής συλλογικότητας70.   

Ποιο είναι, λοιπόν, το ιδεότυπο του πολεµιστή; Παρά το σχηµατικό της 
ερώτησης µπορούµε να συµφωνήσουµε σε ορισµένα σηµεία. Ο πολεµιστής έχει 
στενή σχέση µε τα όπλα του, αδυνατεί να φανταστεί τον εαυτό του χωρίς τα εργαλεία 
που του παρέχουν τέτοια οικονοµική ανεξαρτησία, κοινωνική αναγνώριση και 
πολιτική δύναµη. Ο Στορνάρης εµφανίζεται ανυποχώρητος µπροστά στις αξιώσεις 
του Ιµπραήµ να παραδώσουν τα όπλα οι πολιορκηµένοι του Μεσολογγίου: 
΄΄Τόλµησεν ο κερατάς, έλεγεν, να ζητήση άρµατα˙ όλοι εδώ να ταφούµεν αν είναι 
<να γίνη> τούτο! ∆εν ηξεύρει <ότι> τα άρµατα όπου [τα] βαστούµεν προ 300 χρόνια 
<τα έχοµεν> εις το ζωνάρι όλοι όσοι ήµεσθεν εδώ;΄΄. Τον ενόχλησε η απαίτηση να 
παραιτηθεί µε τέτοιους όρους από την δυνατότητα υπεράσπισης ενός σηµαντικού 
εθνικού φρουρίου ή θεώρησε ότι θίγεται η τιµή, η ικανότητα επιβολής και 
αναπαραγωγής του στη συγκεκριµένη κοινωνία; Ίσως και τα δύο, πάντως λίγο 
παραπάνω απευθύνεται στον Νότη Μπότσαρη που αφαίρεσε τα όπλα από έναν 
υπασπιστή του λέγοντας: ΄΄Ή τ΄ άρµατα στέλνεις, αυτήν την στιγµήν εις το σπίτι µου, 
ή το κάµνοµεν άνω κάτω –και το παίρν’ ο διάολος και το Μισολόγγι και την 
πατρίδα!΄΄71.    

Ο πολεµιστής επιθυµεί να αναρριχηθεί στην κοινωνική ιεραρχία 
χρησιµοποιώντας τα όπλα του, κερδίζοντας φήµη και χρήµατα, καταξιωµένος στη 
συνείδηση του κόσµου. Η ανοδική κινητικότητα εκφράζεται και επιτυγχάνεται µέσα 
από το επιτυχές πέρασµα των δοκιµασιών που βάζει η µάχη, ο πόλεµος. Ας δούµε το 
παράδειγµα του Κασοµούλη ο οποίος µετά από τις ανεπιτυχείς προσπάθειες του να 
κινητοποιήσει και να ηγηθεί της Επανάστασης στην πατρίδα του, τη Νάουσα, 
βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας Στορνάρη ως γραµµατικός. Παρά την εκτίµηση 
που απολαµβάνει από τον εργοδότη του και τις πρωτοβουλίες που του αναθέτει 
(πρωτοβουλίες που, ίσως, υπερτονίζει ο συγγραφέας σε µια προσπάθεια να αναδείξει 
τον σηµαντικό, αυτόνοµο και διακριτό του ρόλο) ο Κασοµούλης, εναρµονιζόµενος µε 
τις κυρίαρχες αξίες της εποχής επιθυµεί την καταξίωση µέσα από πολεµικές 
δραστηριότητες. Θέλει να συµµετάσχει σε µάχες για να υψωθεί ΄΄από την καταδίκη 
του ονόµατος του «γραµµατέως» όπου µε είχαν κολλήσει΄΄. Όταν ο γιος του 
Νικόλαου Στορνάρη του ζητά, µετά από τον θάνατο του πατέρα του, να συνεχίσει 
µαζί του ως γραµµατικός, αρνείται ΄΄διότι αρκετά υπέφερον τον τίτλο του 
γραµµατέως µε τον πατέραν του΄΄. Συµφωνεί µε τις απόψεις του αδερφού του ο 
                                                 
70 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…,Α΄, σ. 269. 
71 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα στρατιωτικά της επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833, Β΄, 
Γιάννης Βλαχογιάννης εισαγωγή – σηµειώσεις,  ∆ηµιουργία, Αθήνα 1998 [1940], σ. 222, 167.  
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οποίος καταδικάζει την υπαλληλική σχέση του µε την παραπάνω οικογένεια:΄΄είχε 
΄΄απέχθειαν εις ταύτην την οικογένειαν, θεωρών την προσκόλλησίν µας <των τριών 
αδερφών> τόσους χρόνους <εις τους Στορναραίους> ως δυστύχηµα της οικογένειάς 
µας και της τιµής µας˙ και είχεν δίκαιον΄΄. Παρά τον κίνδυνο της εκ των υστέρων 
ηρωοποίησης που πιθανόν υπάρχει και στις δικές του µαρτυρίες, θα τον 
εµπιστευτούµε όταν παραθέτει την απάντηση που έδωσε στον Καραϊσκάκη ο οποίος 
του ανέθεσε µια αποστολή: ΄΄Αρχηγέ µου, τον λέγω, όπου γνωρίζεις τον µεγαλύτερον 
κίνδυνον διόρισέ µε και θα σε υπακούσω˙ πλην εκείνο όπου θα σε παρακαλέσω είναι 
να µη µου θυσιάσεις την φιλοτιµίαν και κρύψης την δούλευσίν µου΄΄72.    

Η µάχη, ο ηρωισµός, ο θρίαµβος είναι άµεσες προτεραιότητες της εποχής. 
Όσοι εκπληρώνουν ικανοποιητικά τις παραπάνω λειτουργίες εξασφαλίζουν µια 
σηµαντική θέση στην επαναστατική ιεραρχία. Αν θεωρήσουµε την Επανάσταση ως 
µια περίοδο αναδιάταξης, µια περίοδο ευκαιριών τότε οφείλουµε να παραδεχτούµε 
ότι η αποτελεσµατική πολεµική δράση είναι το κυριότερο όχηµα εκπλήρωσης 
ατοµικών φιλοδοξιών. Εξάλλου, αν η αξιοδότηση των επαγγελµάτων είναι προφανής 
στον Κασοµούλη, γίνεται ακόµα ευκρινέστερη µε το σχόλιο του Σπυρίδωνα Τρικούπη 
σχετικά µε έναν ανίκανο πολεµιστή. Ο Τρικούπης του απευθύνεται, σε ένα ποίηµα, 
βάζοντας στο στόµα του ήρωα τα παρακάτω λόγια: ΄΄Ντροπή σου να ονοµάζεσαι, του 
λέγει, παλληκάρι. Χαρτί σου πρέπει να βαστάς, χαρτί και καλαµάρι΄΄73. Αν ο 
συγγραφέας του ποιήµατος, που διακρίθηκε στην Επανάσταση χάρη στην κατοχή 
πολιτισµικού και πολιτικού κεφαλαίου (οπωσδήποτε, όµως, όχι πολεµικού), 
χρησιµοποιεί τις παραπάνω φράσεις κατατάσσοντας σε µια νοητή βαθµίδα τις 
λειτουργίες του πολεµιστή και του γραµµατικού, η επιλογή για τον Κασοµούλη –που 
κατέχει την τεχνογνωσία του πόλεµου- είναι προφανής: θέλει να διακριθεί ως 
πολεµιστής, ακριβώς γιατί αν θέλει να διακριθεί πρέπει να είναι πολεµιστής. Μπορεί 
το 1821 που γράφει ο Τρικούπης να είναι µια χρονιά που η Επανάσταση χρειάζεται 
αποκλειστικά πολεµικές αρετές και άλλες ικανότητες να παραµερίζονται, ωστόσο, 
παρά τον ισοσκελισµό που εµφανίζεται αργότερα, η στρατιωτική δράση, µέχρι το 
τέλος της δεκαετίας, συνιστά το αποδοτικότερο µέσο -και µέτρο της- κοινωνικής 
καταξίωσης.    

Έτσι, από θέση υπεροχής είναι φυσικό να περιφρονούνται άλλες κοινωνικές 
οµάδες. Ο Καραϊσκάκης αναφέρει, για να δικαιολογήσει µια επίθεση στο Μεσολόγγι 
ότι δεν υπέφερε ΄΄οι ψαράδες να δέρνουν στρατιώτας όπου πολέµησαν και 
πολεµούν΄΄74. Ένας ποιητής περιγράφει µία νίκη που επιτεύχθηκε µε αποφασιστική 
παρέµβαση της συγκεκριµένης κατηγορίας (µε σκοπό να ανατρέψει  κυρίαρχα 
στερεότυπα για το θάρρος): ΄΄Ποτέ τους δεν το ήλπιζαν, πως τέτοιοι ψαράδες, να 
καταστρέψουν την Τουρκιά, τέσσαρες χιλιάδες΄΄75. Όπως αναφέρεται 
χαρακτηριστικά, οι στρατιωτικοί ηγέτες ήταν µέτοχοι µιας παράδοσης που εξύψωνε 
την στρατιωτική ικανότητα και απαξίωνε οποιονδήποτε παραγωγικό κλάδο76.  

                                                 
72 Όπ.π., σ. 166, 349, 669, 424. Η πολεµική δράση ως στοιχείο κινητικότητας δεν περιορίζεται στα 
επαναστατικά πλαίσια. Όταν ένας εθελοντής παρουσιάζεται στον ελληνικό στρατό στα µέσα του 19ου 
αιώνα αναζητά την άνοδο µέσω της στρατιωτικής καταξίωσης: ΄΄ήλπιζον να προβιβασθώ, 
αναδεικνυόµενος εις τινα συµπλοκήν, επειδή αρκετόν ήδη καιρόν ο βαθµός του απλού στρατιώτου µε 
εταπείνωνε΄΄: Ανώνυµος, Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι, Περίπλους, Αθήνα 2000 [Βράϊλα 1870], σ. 
180-1.   
73 Σπυρίδων Τρικούπης, Ο ∆ήµος, Φιρµίνος ∆ιδότος, Παρίσι 1821, σ. 7. 
74 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Α΄, σ. 378.  
75 Στασινός Μικρούλης, Ιστορία της ∆υτικής Χ: Ελλάδος, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία, Αθήνα 
1971 [Μεσολόγγι 1824], σ. 10. Στο ίδιο σηµείο αναφέρεται ότι οφείλουµε να τους αναγνωρίζουµε ως  
ήρωες παρά την διαδεδοµένη αντίληψη περί του αντιθέτου.  
76 John A. Petropulos, Πολιτική…, σ. 39. 
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Σε µια κοινωνική υποοµάδα που προκρίνει την ατοµική δραστηριότητα και 
επιτυχία, που αναγνωρίζει την πολεµική επιδεξιότητα ως ύψιστη αξία, είναι φυσικό ο 
ρόλος του αρχηγού να είναι περιβεβληµένος µε ιδιαίτερη ισχύ και αποδοχή. Είτε ως 
κάτοχος οικονοµικού κεφαλαίου, είτε ως επιτήδειος στρατιωτικός, είτε και τα δύο, ο 
ηγέτης ενός στρατιωτικού σώµατος συνιστά ένα κεφαλαιώδες σηµείο της 
Επανάστασης. Παρά την σχετική ανεξαρτησία του απλού αγωνιστή, την απαραίτητη 
συγκατάθεσή του στην τακτική και τις κινήσεις της οµάδας που συµµετέχει (ο 
Σάµουελ Χάου, ένας εθελοντής γιατρός, αναφέρει:΄΄∆εν υποτάσσεται εις πειθαρχίαν, 
διότι νοµίζει ότι θα υποδουλωθή. ∆εν υπακούει εις διαταγήν, ήν δεν εγκρίνει καθόσον 
φρονεί, ότι εις τα τοιαύτα ζητήµατα έχει δικαίωµα να δίδη την γνώµην του΄΄77), ο 
αρχηγός του εκάστοτε σώµατος είναι αυτός που συνεγείρει και κινητοποιεί τους 
υπόλοιπους.  

Τα προτερήµατα του αρχηγού είναι, εκτός από την οικονοµική78 και πολεµική 
εξουσία, συγκεκριµένα. Οφείλει, πρώτα, να έχει φυσικά χαρακτηριστικά που να 
εµπνέουν τόσο συγκίνηση όσο και φόβο. Πρόκειται να ηγηθεί µιας οµάδας σε ένα 
κοινωνικό σύνολο που πριµοδοτεί την εξωτερική εµφάνιση ως ύψιστο 
χαρακτηριστικό διάκρισης. Η επιβλητική φυσική παρουσία, και η πλούσια 
ενδυµασία, όπως θα εξηγηθεί σε άλλο κεφάλαιο, συνιστούν άφευκτες προϋποθέσεις 
για την κατάληψη αρχηγικής θέσης. Ο Μιαούλης, θεωρείται ιδανικός ηγέτης 
πολεµικών δραστηριοτήτων γιατί είχε γιγαντιαίο σώµα, σοβαρό και σκεπτικό 
πρόσωπο, στρατηγικό νου, φωνή και γενναιότητα λιονταριού79.  

  Έπειτα, πρέπει να έχει φυσική παρουσία και δράση στη µάχη. Ο 
Καραϊσκάκης αναφέρει ότι ΄΄οι Έλληνες δεν ακολουθούν <εις τον πόλεµον> εάν δεν 
ιδούν τον αρχηγόν εµπρός και πρώτον΄΄80. Είναι δύσκολο, ως αδύνατο, να 
κινητοποιήσεις άτοµα και οµάδες χάριν ενός επικίνδυνου σκοπού επιφυλάσσοντας 
για τον εαυτό σου θέση παρατηρητή˙ οφείλεις να είσαι πρωτοπόρος και συµµέτοχος 
των ίδιων κινδύνων. Σε αυτό το σηµείο µπορούµε να κάνουµε µια υπόθεση: µε την 
προσδοκία της εµφάνισης του αρχηγού ως ηγέτη σε µια έφοδο, µια µάχη ή µια 
πολιορκία δεν καλύπτεται µόνο µία ψυχολογική ανάγκη ταύτισης µε τον αρχηγό και 
τον επιδιωκόµενο στόχο: ικανοποιείται και µια ανάγκη ταυτοποίησης του αρχηγού ως 
τέτοιου. Με την παρουσία του στην πρωτοπορία των µαχών, περνάει επιτυχώς από 
µια διαδικασία ελέγχου, από ένα τεστ στο οποίο όλα τα µάτια των συναγωνιστών του 
είναι καρφωµένα επάνω του. Αν θέλει να αναπαραχθεί ως αρχηγός, οφείλει να 
φέρεται ως αρχηγός.     

  Όπως είναι φυσικό µια τέτοια θέση είναι αξιοζήλευτη και επιθυµητή. Οι 
κορυφαίοι οπλαρχηγοί ερίζουν για την κατάληψη της στρατιωτικής ηγεσίας και 
προβαίνουν σε ενέργειες για την προάσπιση του κύρους τους µε σκοπό την 
τοποθέτησή τους σε αυτή. Επειδή η ανδρεία και η πολεµική διορατικότητα, όσο κι αν 
είναι φανερά, δεν είναι µετρήσιµα µεγέθη, οι αρχηγικές θέσεις γίνονται αντικείµενο 
έριδος από αρκετούς στρατιωτικούς. Κανένας δεν θεωρεί τον εαυτό του υποδεέστερο 
από έναν άλλο ώστε να τοποθετηθεί στις διαταγές του: η αίσθηση του ανυπότακτου –
κλέφτη ή αρµατολού- σε συνδυασµό µε την διαφαινόµενη κατάλυση της οθωµανικής 
                                                 
77 Σάµουελ Χάου, Ηµερολόγιο από τον αγώνα 1825-1829, Βιβλιοπωλείο Νότη Καραβία, Αθήνα 1971, 
σ. 11.  
78 Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ο Κολοκοτρώνης απευθύνεται στους φρουρούς της Κορίνθου για 
οικονοµική και στρατιωτική βοήθεια και όχι στον Τσωρτς που ήταν γενικός στρατιωτικός αρχηγός 
΄΄διότι ήξευρεν πόσον ισχύουν οι αρχηγοί, όταν δεν έχουν τα µέσα, και <επιπλέον> τοπικήν 
επίρροιαν΄΄: Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…,Β΄, σ. 606.  
79 Γεώργιος Γαζής, Λεξικόν της Επαναστάσεως και άλλα έργα, Λ. Βρανούσης επιµέλεια, Εταιρεία 
Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1971, σ. 11.  
80 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Β΄, σ. 480. 
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εξουσίας (της ύψιστης εξουσίας) δηµιουργεί, µέσω της αίσθησης αναρχίας, µια 
υπερπροσφορά ατόµων στην κάλυψη ηγετικών θέσεων: όλοι νοµίζουν ότι µπορούν να 
γίνουν αρχηγοί. Αυτό έχει ως συνέπεια διάφορες συµπεριφορές που αποδεικνύουν 
την ορθότητα των παραπάνω: οι Ρουµελιώτες δεν δέχονταν γενικό αρχηγό από τους 
ίδιους γιατί ΄΄κάθε ένας από αυτούς επιθυµούσεν να είναι ο ίδιος <αρχηγός> και όλοι 
εύρισκαν τον εαυτόν των ικανόν να διοικήση΄΄81. Όταν η Γερουσία της ∆υτικής 
Ελλάδος συγκροτεί σε σώµα µια εκστρατεία στα Άγραφα (20/3/22), ο Ράγκος 
διορίζεται οδηγός82. Ίσως, απλώς, πρόκειται για µια λεκτική διατύπωση, αλλά 
πιθανότερα πρόκειται για διπλωµατική διαχείριση του άγχους των συντακτών της 
προκήρυξης να µην προκαλέσουν τους υπόλοιπους ρουµελιώτες οπλαρχηγούς.   

Μπορούµε να κάνουµε και µια γενικότερη υπόθεση για την σηµασία του 
αρχηγού στις πολεµικές δραστηριότητες. Συγκεκριµένα, από τις πηγές αναδεικνύεται 
µια οικοιυµενικότερη αντίληψη που διαπερνάει οριζόντια τις νοοτροπίες των 
στρατιωτικών, ανεξαρτήτως στρατοπέδου, αναφορικά µε την τιµή που πρέπει να 
απολαµβάνουν. Ειδικότερα: ο Ιουσούφ πασάς ήλπιζε να δοθεί σε αυτόν η 
αρχιστρατηγία των στρατευµάτων που θα κατέστελλαν την Επανάσταση. Όταν αυτή 
ανατέθηκε στον ∆ράµαλη, ο οποίος ήταν ένας από τους ακόλουθους του πατέρα του, 
προέβαλε εµπόδια δυσχεραίνοντας την σύσταση και την ανάπτυξη του στρατοπέδου 
στο οποίο ήταν µέλος. Ό Τσωρτς, αρνείται (προσωρινά, στις 1/4/27) την 
αρχιστρατηγία που του προσφέρει η εθνοσυνέλευση υποστηρίζοντας ότι ΄΄ήθελα 
χάσει ολοκλήρως την υπόληψίν µου, εάν λέγεται ότι εχάθησαν αι Αθήναι, όταν 
έλαβεν ο γκενεράλ Τζούρτζ την αρχιστρατηγίαν΄΄83. Το υπέρτατο κριτήριο 
συµµετοχής σε µια εκστρατεία συνίσταται από την πιθανότητα ατοµικών απολαβών, 
είτε αυτές είναι οικονοµικές είτε κοινωνικές. Τα αποµνηµονεύµατα των αγωνιστών 
βρίθουν από περιγραφές στις οποίες πολεµιστές αρνούνται στρατιωτικές αποστολές 
γιατί υποβαθµίζεται –ή θεωρούν ότι υποβαθµίζεται, το ίδιο κάνει- η αξία τους. Ο 
στρατιωτικός της εποχής, είτε λέγεται Καραϊσκάκης, Ιουσούφ πασάς, ή Τσωρτς 
αντιλαµβάνεται ότι η συντήρηση και η αναπαραγωγή της ισχύος του περνάει µέσα 
από την δυνατότητα που έχει να ελέγχει, να ιδιοποιείται και να καρπώνεται τα οφέλη 
των συγκρούσεων. Αυτή η διαπαραταξιακή σταθερά -όχι η µόνη- που συνίσταται 
στην επίµονη προσπάθεια διασφάλισης των προνοµίων των ανώτερων στρατιωτικών, 
µπορεί να εξηγηθεί ως εξής: ο πόλεµος είναι ευκαιρία για άνοδο αλλά και για 
ανατροπή. Οι επιχειρήσεις εναντίον του –εκάστοτε- εχθρού µπορούν να οδηγήσουν 
σε θρίαµβο ή καταστροφή συνέπεια της οποίας είναι, πρώτα η απονοµιµοποίηση στο 
εσωτερικό του στρατιωτικού πεδίου και έπειτα η αποδυνάµωση της ικανότητας του 
αρχηγού να επιβάλλει τις απόψεις του σε ευρύτερο, κοινωνικό. Τα οφέλη είναι 
ευθέως ανάλογα του ρίσκου˙ αν ο µεσαίας κλίµακας στρατιωτικός επιθυµεί την 
αναρρίχηση του µέσα από την συµµετοχή σε µάχες, ο ανώτερος προσπαθεί να 
διατηρήσει τα κεκτηµένα ελέγχοντας, τουλάχιστον, τους όρους µε τους οποίους θα 
εκτεθεί σε µια αναµέτρηση. 

 Συνεχίζοντας την παρατήρηση των νοοτροπιών του στρατιωτικού τµήµατος 
της Επανάσταση ερχόµαστε σε ένα σηµείο που άπτεται των προηγουµένων. Ο 
πολεµιστής του 1821, επιθυµεί την καταξίωση του χρησιµοποιώντας κυρίως 
προεπαναστατικούς όρους. Η κινητοποίηση των σωµάτων δεν γίνεται από µια 

                                                 
81 Όπ. π., σ. 32. 
82 Ιστορικόν αρχείον Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, 1. Έγγραφα των ετών 1803 – 1822.  Εµµ. 
Πρωτοψάλτης επιµέλεια, Ακαδηµία Αθηνών, Αθήνα 1963, σ. 146. 
83 Νικηφόρος Μοσχόπουλος, Ιστορία…, σ. 282 και Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821 – 1832. 
Αι Εθνικαί συνελεύσεις, Α΄: Α΄ εν Επιδαύρω, Β΄ εν Άστρει, Γ΄ εν Επιδαύρω, εν Ερµιόνη και Τροιζήνι 
κατ΄ επανάληψιν, Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 1971, σ. 435. 
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κεντρική διοίκηση στην οποία να λογοδοτεί ο κάθε στρατιωτικός˙ ωστόσο, από την 
άλλη, συγκροτείται σταδιακά ένας µηχανισµός πολιτικής εξουσίας. Αυτές οι 
αντίρροπες δυνάµεις έχουν ως αποτέλεσµα την πρόσληψη του νέου κράτους µε όρους 
προνεωτερικούς ή, καλύτερα, προεθνικούς. Αν στην εθνική συγκυρία το ύψιστο 
πρόταγµα είναι η εθελούσια συµµετοχή στους αγώνες για την προάσπιση της 
πατρίδας, στην επαναστατική περίοδο τα πράγµατα είναι πιο σύνθετα. Η νέα πολιτική 
διοίκηση αντιµετωπίζεται κατά βάση µε οθωµανικές συµβολικές και πρακτικές 
αναφορές. Η εξασφάλιση χαρτιού διορισµού, τίτλου ή αξιώµατος συνιστούν βασική 
προτεραιότητα και οικεία πρακτική για όλους τους συµµετέχοντες στο παιγνίδι. 

Οι στρατιωτικοί αναζητούν τα αξιώµατα γιατί µε αυτό τον τρόπο αυξάνουν 
την ισχύ τους: αναγνωρίζονται από µια κεντρική πολιτική εξουσία, µπορούν να 
στρατολογήσουν άτοµα στις διαταγές τους και αποκτούν την δυνατότητα συµµετοχής 
σε δηµοπρασίες για την αγορά προσόδων. Οι πολιτικοί µοιράζουν αφειδώς τίτλους 
για διάφορους λόγους: κερδίζουν την –ένοπλη, µην το ξεχνάµε- υποστήριξη 
σηµαντικών ατόµων ή οµάδων, αποκτούν συµµάχους σε µια τοπική ή εµφύλια 
σύγκρουση, µπορούν να κινητοποιήσουν, ελλείψει οικονοµικής άνεσης, στρατιωτικά 
σώµατα εναντίον των Οθωµανών που αλλιώς θα έµεναν ανενεργά. Έτσι, το σηµείο 
αναφοράς παραµένει προεπαναστατικό σχετικά µε την απονοµή αξιωµάτων από την 
κεντρική διοίκηση και την εξασφάλιση προνοµίων από την στρατιωτική µερίδα. Όσο 
επικρατεί -δηλαδή ως το τέλος του αγώνα- η άτακτη συγκρότηση σωµάτων ως 
πρακτική πολέµου, τόσο το σηµείο αναφοράς θα είναι η ευκαιριακή σύσταση 
συµµαχιών µε βάση το αξίωµα και τον τίτλο. 

Είναι προφανές από την πρώτη κιόλας στιγµή: ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στις 
25/2/21 προβαίνει σε µια σειρά προβιβασµών και αναφέρει καθαρά ότι στο µέλλον θα 
γίνουν κι άλλοι. Ο αδερφός του ∆ηµήτριος, µε το που έρχεται στην Ύδρα, ως 
αντιπρόσωπος της Φιλικής Εταιρείας, στην διακήρυξη ΄΄Οµογενείς, φιλελεύθεροι 
Έλληνες΄΄ (12/6/21) αναφέρει ότι ΄΄βραβεία και προβιβασµοί θέλουν δοθεί εις 
έκαστον αναλόγως της αξιότητος και των ανδραγαθηµάτων του΄΄84. Είναι ευδιάκριτο 
ότι η Επανάσταση µπορεί να κινητοποιήσει άτοµα και συλλογικότητες µόνο εφόσον 
δύναται να τους υποσχεθεί άνοδο της κοινωνικής τους δύναµης, κάτι που µπορεί να 
γίνει µε τον πόλεµο και την απονοµή αξιωµάτων. Έτσι, από διάφορες αφετηρίες -που 
µπορούν να συνοψιστούν στο παρακάτω σχήµα: κρίση νοµιµότητας της οθωµανικής 
εξουσίας που διογκώνεται από την θρησκευτική διαφορά και την οικονοµική 
στασιµότητα, διαθεσιµότητα και εµπειρία σε στρατιωτικό επίπεδο για εξέγερση, 
διάχυση και αποδοχή των εθνικών ιδεών- η Επανάσταση ξεκινά και ένας κόσµος 
ευκαιριών ανοίγεται˙ ευκαιρίες που σε στρατιωτικό επίπεδο µεταφράζονται σε 
απονοµή αξιωµάτων. 

Παρατηρώντας  τις πηγές µπορούµε να δούµε τι συµβαίνει στην διάρκεια της 
Επανάστασης µε τα αξιώµατα, αν δηλαδή παραµένουν ψηλά σε µια συµβολική 
κλίµακα ιεράρχησης των προτεραιοτήτων από το κοινωνικό σύνολο. Ας κοιτάξουµε 
πως τα αντιλαµβάνονται οι ίδιοι: ο Βαρνακιώτης συµφωνεί µε τον Μάρκο Μπότσαρη 
σχετικά µε τους τίτλους και τα βραβεία, αν υποθέσουµε ότι και των δυο οι απόψεις 
µεταφέρονται επακριβώς: ο πρώτος αναφέρει ότι ΄΄ο πόλεµος θέλει ανθρώπους 
καλούς να διοικούν, οι άνθρωποι θέλουν τα βραβεία των΄΄, ενώ ο δεύτερος 
υποστηρίζει ότι τα διπλώµατα είναι ΄΄της φιλοτιµίας κεντρώµατα΄΄85. Το φιλότιµο και 
                                                 
84 Μονόφυλλα του Αγώνος. Προκηρύξεις – θεσπίσµατα – διατάγµατα 1821 – 1827, Α΄, Ι.Κ. Μαζαράκης 
Αινιάν εισαγωγή, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία, Αθήνα 1973, µονόφυλλα Α7, Β2.    
85 Ιστορικόν αρχείον Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, 1. Έγγραφα των ετών 1803 – 1822, σ. 249˙ 
Γεώργιος Γαζής, Βιογραφία των ηρώων Μάρκου Μπότσαρη και Καραϊσκάκη, Εθνικό Τυπογραφείο, 
Αίγινα 1828, σ. 15. 
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η βράβευση συνιστούν όντως αιτίες έγερσης και κινητοποίησης  για άτοµα ή οµάδες. 
Ωστόσο, αν αυτές οι αφετηρίες παραµένουν σε ένα ηθικό στάδιο και δεν 
µεταφράζονται σε οικονοµικές, πολιτικές ή άλλου είδους απολαβές, σταδιακά 
εξελίσσονται σε κενό γράµµα, επίκληση περισσότερο παρά ουσία. Οι θυσίες που 
απαιτεί η Επανάσταση είναι πάρα πολλές για να ισοσκελιστούν µε µια –πιθανή- 
διάθεση προσφοράς σε µια έννοια ή ιδέα ελάχιστα οικεία και αναγνωρίσιµη, σε 
αντίθεση µε την οικονοµική ανέλιξη που συνιστά δοµικό προσανατολισµό της 
ανθρώπινης συµπεριφοράς. 

 Πράγµατι, οι περισσότεροι οπλαρχηγοί δεν συµφωνούν µε τις παραπάνω 
ροµαντικές απόψεις περί ανιδιοτελούς προσφοράς. Τα αρχεία της Ελληνικής 
διοίκησης είναι γεµάτα από αιτήσεις προβιβασµών, αιτήσεις που για τους λόγους που 
εξηγήσαµε γίνονται συνήθως αποδεκτές. Μπορεί οι παλιοί αρµατολοί να θεωρούσαν 
αίσχος την µισθωτή εξάρτηση και να περιφρονούσαν τους βαθµούς86, οι πολεµιστές, 
όµως, της Επανάστασης αντιλαµβάνονται γρήγορα την σταθερή πηγή κέρδους που 
µπορεί να τους αποδώσει η άνοδος σε µια στρατιωτική ιεραρχία, κέρδος που µπορεί 
να αντισταθµίσει τις απώλειες που είχαν µε την έναρξη της Επανάστασης και την 
διακοπή των πλουτοπαραγωγικών λειτουργιών τους ως ληστές, φύλακες ή συνοδοί σε 
φορολογικές συγκοµιδές. Αναφέρεται, από το 1826 κιόλας, πως απ΄ όταν ΄΄εσυστήθη 
Ελληνική ∆ιοίκησις εις κάθε περίοδον της ∆ιοικήσεως εδηµιουργήθησαν από ένα 
µέγαν σωρόν αξιωµατικοί, στρατηγοί, αντιστράτηγοι΄΄87. Ένα χρόνο πριν, στις 
20/3/25 συστήνεται επιτροπή για να διερευνήσει τις καταγγελίες ότι στο Υπουργείο 
πολέµου γίνονται καταχρήσεις και πως ο γενικός γραµµατέας δωροδοκείται για να 
δίνει διπλώµατα88.   

Η απονοµή αξιωµάτων γίνεται και για λόγους πολιτικής τακτικής σε 
διαφορετικά επίπεδα: σε επιστολή προς το Βουλευτικό σώµα στις 17/3/23 µε 
περιεχόµενο την τοποθέτηση ενός Ναξιώτη σε µια υψηλή θέση αναφέρεται:΄΄Επειδή 
µάλιστα εις το ελληνικόν Αρχιπέλαγος οι άνθρωποι δεν έφθασαν ακόµη εις τον 
βαθµόν του ενθουσιασµού των άλλων Ελλήνων, κρίνεται καλόν µε τιµάς και 
αξιώµατα, αν είναι δυνατόν, να εκπληρωθή η κατά τούτο έλλειψις αυτών΄΄89. Η 
πολιτική χρήση των αξιωµάτων γίνεται τόσο διαδεδοµένη -ο προβιβασµός π.χ. 
κάποιου Γεώργιου Πασχάλη δεν εγκρίνεται γιατί πρότεινε µόνος του(!) τον εαυτό του 
για µια θέση90- ώστε κάποτε η διοίκηση απαγορεύει εξ ολοκλήρου την απονοµή νέων. 
Οι αντιδράσεις είναι άµεσες µπροστά σε αυτή την προοπτική: σε µια επιστολή της 
διευθύνουσας επιτροπής της ∆υτικής Ελλάδος (10/6/25), αναφέρεται ότι δεν πρέπει 
να σταµατήσουν οι προβιβασµοί όπως αποφάσισε έκτακτα η ∆ιοίκηση ΄΄διότι δεν 
είναι ολίγοι οι περιµένοντες προβιβασµούς, και όταν γνωρίσουν ότι ηπατήθησαν εις 

                                                 
86 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Β΄, σ. 36. 
87 Εµµανουήλ Σπυρίδωνος, Σχέδιον οργανισµού του ατάκτου στρατιωτικού της Ελλάδος, Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρία, Αθήνα 1972 [Αθήνα 1826], σ. 26. Εκεί αναφέρεται ότι δίνονται περίπου 60.000 
µισθοί εκ των οποίων µόνο 10% ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Μια γενιά αργότερα, στο 
έργο Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι, σ. 11, αναφέρεται σχετικά µε την πληθώρα των ανώτερων 
αξιωµατικών: ΄΄Άµα κατέβην εις το καφενείον του ξενοδοχείου, την προσοχήν µου είλκυσαν τρεις 
τέσσαρες φουστανελοφόροι µε πάλλαν και χρυσά κοµβία, περιτριγυρισµένοι µε σέβας από διάφορα 
άτοµα, και στρατηγοί τιτλοφορούµενοι˙ εδώ στρατηγός, εκεί στρατηγός, παρ΄ εκεί στρατηγός΄΄.   
88 Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας µέχρι της εγκαταστάσεως της βασιλείας, ∆΄: Γ΄ Βουλευτική 
περίοδος 1824 – 1826, πρακτικά του Βουλευτικού σώµατος, Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 1973, σ. 
182.  
89 Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας µέχρι της εγκαταστάσεως της βασιλείας, Α΄: Α΄ Βουλευτική 
περίοδος 1822 – 1823, πρακτικά του Βουλευτικού, προβουλεύµατα και λοιπά δηµόσια έγγραφα, 
Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 1971 [1857], σ. 309.  
90 Αρχεία…, ∆΄, σ. 527. 
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την προσδοκίαν των, θέλουν βέβαια δυσαρεστηθή, και η δυσαρέσκεια των εµπορεί να 
επιφέρη ταραχήν τινά επιβλαβή΄΄91.   

Ο κανόνας είναι δεδοµένος: όλοι οι εµπλεκόµενοι µε τα στρατιωτικά και τα 
πολιτικά πράγµατα συµµετέχουν σε µια διαδικασία που αλληλοτροφοδοτείται από 
την συναλλαγή στο επίπεδο των αξιωµάτων, των µισθών και των εκδουλεύσεων. Το 
δίπλωµα θεωρείται ως µια -υψηλά νοηµατοδοτηµένη- πρόσκτηση κύρους που 
παρέχεται στον κάτοχό του. Τα ρήγµατα είναι λίγα και συγκεκριµένα: ο Μάρκος 
Μπότσαρης σχίζει το δίπλωµα διορισµού του ΄΄λέγων προς τον Τζιαβέλαν και 
Σουλιώτας ότι «Ιδού το δίπλωµα, το οποίον σας ενοχλεί (και το εξέσχισεν) και όποιος 
είναι παληκάρι εις το Σκόδραν φαίνεται΄΄˙ το ίδιο κάνει και ο Παπαφλέσσας, και οι 
δύο λίγο πριν πεθάνουν92. Αυτές οι αφηγήσεις, αν δεν είναι προϊόντα µιας ύστερης 
εθνικής ιδεολογίας που πρεσβεύει την ανυστερόβουλη προσφορά, είναι, πιθανότατα, 
αποτέλεσµα µιας στάσης µε συγκεκριµένη αναφορά: στο εσωτερικό του 
στρατιωτικού κλάδου ενυπάρχει µια αδιόρατη –ή εµφανής, ανάλογα µε την συγκυρία- 
υποτίµηση των πολιτικών ενεργειών και αξιών. Οι νοηµατοδοτήσεις του πολιτικού 
στοιχείου στερούνται αποδοχής σε ένα κόσµο που πρεσβεύει τον δυναµισµό, την 
ριζική, αδιαµεσολάβητη αντιπαράθεση. Όταν οι παραπάνω αγωνιστές σκίζουν το 
δίπλωµα απευθύνονται στους συµπολεµιστές τους υπονοώντας ότι –σε τελική 
ανάλυση- η νοµιµοποίηση εκπορεύεται µόνο από την δράση στο πολεµικό πεδίο, ότι 
η εγκυρότητα αντλεί τα διαπιστευτήριά της από την αποτελεσµατικότητα στις µάχες 
µε τον εχθρό. 

Η σπουδαιότητα που έχουν τα διπλώµατα και οι βαθµοί φέρνουν στην 
επιφάνεια τις νοοτροπίες των στρατιωτικών σχετικά µε τις οικονοµικές απολαβές. 
Από τη στιγµή που οι τίτλοι µπορούν να δηµιουργήσουν πλουτοπαραγωγική βάση, 
γίνονται αντικείµενο ζήτησης. Ο πολεµιστής, µακράν από το να θεωρείται απλός 
µισθοφόρος93, επιζητά εκείνους τους όρους που θα διασφαλίσουν ή θα 
µεγιστοποιήσουν το κέρδος του στη δεδοµένη συγκυρία. Πολλές συµπεριφορές 
αγωνιστών ξενίζουν τον σηµερινό αναγνώστη, ιδιαίτερα αν η αντίληψή του έχει 
φιλτραριστεί µε έντονα εθνικά χρώµατα. Τόσες αναφορές για λάφυρα, πλιάτσικο και 
επιδροµές δεν γίνονται εύκολα αποδεκτές από ροµαντικά µάτια που περιµένουν 
ευγενείς φιγούρες, αγνούς πατριώτες, ηρωικές πράξεις και αφειδώλευτη προσφορά. 
Ωστόσο, στην επαναστατηµένη περιοχή οι τρόποι προσπορισµού οικονοµικών 
αγαθών περιλαµβάνουν τις παραπάνω δραστηριότητές. Μάλιστα, δεν πρέπει να µας 
διαφεύγει ότι για κάποιους από τους αγωνιστές η αρπαγή είναι το κύριο, αν όχι το 
αποκλειστικό, κίνητρο συµµετοχής στον αγώνα. Συνεχίζεται, έτσι, η αποκλειστική 
πρακτική των ένοπλων σωµάτων που µε αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουν τα αναγκαία 
προς το ζην.  

Η συγκεκριµένη πρακτική δεν διαταράσσεται από την συγκρότηση στρατού 
µε εθνικές προσδιοριστικές αναφορές. Ο πληρεξούσιος του Υψηλάντη στο Ιάσιο, 
Γεώργιος Κατακουζηνός, αισθάνεται την ανάγκη να διατάξει τους στρατιώτες του να 
σταµατήσουν τις αρπαγές (23/5/21)94. ∆ικαιολογίες υπάρχουν για την παραπάνω 
συµπεριφορά: η διαφαινόµενη ήττα και τα προβλήµατα στη τροφοδοσία είναι 
παράγοντες που µπορούν να οδηγήσουν σε µια χαλάρωση των ηθών. Το ζήτηµα, 
ωστόσο, είναι ότι τέτοιες συνήθειες δεν εγγράφονται ως ΄΄χαλάρωση΄΄(έννοια που δεν 

                                                 
91 Αλληλογραφία Φρουράς Μεσολογγίου 1825 – 1826, Εµµανουήλ Πρωτοψάλτης εισαγωγή – 
σηµειώσεις, Αθήνα 1963, σ. 130.  
92 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Α΄, σ. 336-7 και Β΄, σ. 68. 
93 Όπως αναφέρει ο Σάµουελ Χάου, προφανώς επηρεασµένος από άλλα συµφραζόµενα: Ηµερολόγιο…, 
σ. 102. 
94 Μονόφυλλα…, Α΄, µονόφυλλο Α12. 
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υπάρχει γιατί προϋποθέτει µια ΄΄υγιή΄΄ κανονικότητα στις συµπεριφορές) αλλά ως µια 
σταθερά στην πολεµική φύση των αγωνιστών, ακόµα και αν πρόκειται για πόλεµος µε 
κίνητρα που ξεφεύγουν ή δεν περιορίζονται  σε οικονοµικές διεκδικήσεις. 

Αναφορές ή αντιλήψεις που χαρακτηρίζουν µε αρνητικούς αξιολογικούς 
προσδιορισµούς τις παραπάνω συµπεριφορές, συνίστανται από µια αναχρονιστική 
οπτική καθώς αποφεύγουν να συνυπολογίσουν τα κοινωνικά συµφραζόµενα που τις 
υπαγορεύουν. Όποιος περιµένει ότι τα κείµενα για την Επανάσταση έχουν πλήθος 
πληροφοριών για υπεράνθρωπους, άσπιλους αγωνιστές µε πάλλευκες καρδιές, απλώς 
προβάλλει τις συνιστώσες της εθνικής ιδεολογίας στην συγκεκριµένη εποχή. Από την 
άλλη, η αντίληψη που θέλει τους ανθρώπους της εποχής ως τέρατα, χωρίς εθνική 
συνείδηση και µε παθολογική ροπή προς τις καταχρήσεις, στερείται ερµηνευτικής 
πληρότητας. Πράγµατι, οι στρατιωτικοί αγωνίζονται µε τα µάτια στραµµένα στα 
κέρδη που θα τους εξασφαλίσει η νίκη, κάποιες φορές µάλιστα στραµµένα µόνο στο 
κέρδος και όχι στη τελική επικράτηση95. Οι όποιες ηθικές κατηγοριοποιήσεις 
µπορούν να γίνουν, µε µεγάλη προσοχή, µετά από πλήρη µελέτη της εξεταζόµενης 
κοινωνίας και µόνο µέσα σε αυτήν. Είναι επιλήψιµη πράξη η αρπαγή και µη απόδοση 
λαφύρων στη διοίκηση µετά από µία µάχη; Πιθανώς, ναι˙ είναι ωστόσο η διοίκηση ο 
κατάλληλος πολιτικός φορέας για να διαχειριστεί τα χρήµατα που προκύπτουν από 
τις παραπάνω δραστηριότητες; Πολλές φορές, όχι. Σε ένα άλλο επίπεδο: συνιστά 
ατόπηµα και παρανοµία η βιαία υφαρπαγή χρηµάτων και τροφής από καλλιεργητές ή 
κτηνοτρόφους; Συνήθως, ναι. Ωστόσο, η δυνατότητα των στρατιωτικών να 
διατηρούνται σε µια ανεκτική και επαρκής κατάσταση, ιδιαίτερα αν η κεντρική 
διοίκηση αδυνατεί να τους εξασφαλίσει τα αναγκαία, καλύπτεται –αναγκαστικά ή µη- 
µε τις παραπάνω επιθέσεις. Με τέτοιες –και πολλές άλλες- περιπτώσεις είναι δύσκολο 
να γινόµαστε κριτές˙ το πολύ-πολύ να στεκόµαστε κριτικοί απέναντι σε εξυµνητικές 
ή απαξιωτικές θέσεις.    

Για παράδειγµα, µπορούµε να σταθούµε κριτικοί στις συχνές υπερβολικές 
αιτιάσεις των οπλαρχηγών αναφορικά µε τους στρατιώτες που έχουν υπό την δύναµή 
τους. Και εκεί, όµως, µπορούµε να εντοπίσουµε ένα µικρό ελαφρυντικό: οι 
οπλαρχηγοί συνηθισµένοι σε µια σχετική αυτονοµία κινήσεων αισθάνονται ότι 
περιορίζεται η ελευθερία τους να κινηθούν ανεξάρτητα για την κάλυψη των 
οικονοµικών αναγκών. Μπροστά στους περιορισµούς που προβάλλει το κράτος, 
αφενός αισθάνονται ότι πρέπει να διεκδικήσουν περισσότερα απ΄ ότι πρόκειται να 
πάρουν και, αφετέρου, να αποζηµιωθούν για τη ζηµιά που τους προκάλεσε η 
Επανάσταση. Εξάλλου, η παραπάνω πρακτική είναι συνηθισµένη και κοινή στα 
στρατιωτικά σώµατα της περιόδου: και στο στρατόπεδο του Χουρσίτ πασά στη 
Λαµία υπάρχει διαφορά ανάµεσα στους πραγµατικούς στρατιώτες και στις αιτήσεις 
για µισθοδοσία96, γεγονός που αποδεικνύει ότι το κράτος –ανεξαρτήτως ταυτότητας, 

                                                 
95 Απολύτως ενδεικτικά, δύο παραθέµατα: σύµφωνα µε το ηµερολόγιο του Πραΐδη, 27/11/2, ΄΄οι 
Βαλτινοί πρώτοι εµβήκαν µε ορµήν και οι Τούρκοι έφυγον εως κοντά εις το κάστρον˙ αλλ΄ επειδή 
εκείνων ο σκοπός ήτον τα λάφυρα, έπεσον αµέσως εις αυτά χωρίς να ρίξουν ούτε τουφέκι εις τους 
εχθρούς˙ δεν έκαµαν διάκρισιν ούτε προς οµογενείς ούτε προς Τούρκους΄΄: Ιστορικόν αρχείον 
Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. 2. Πρωτόκολλα αλληλογραφίας κ.λ. των ετών 1821 – 1823, Εµµ. 
Πρωτοψάλτης επιµέλεια, Ακαδηµία Αθηνών, Αθήνα 1965, σ. 29 ενώ ένας ποιητής αναφέροντας για 
την επικράτηση επί του ∆ράµαλη υποστηρίζει: ΄΄Και αν δε των Μανιατών η προσοχή δεν εσύρετο από 
τους σκευοφόρους ίππους, πιθανόν ότι Τούρκος δεν ήθελεν αποφύγειν΄΄: Παναγιώτης Τσοπανάκος, 
Άσµατα πολεµιστήρια του υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος αγώνος, Ν. Παππαδόπουλος, Αθήνα 
1838, σ. 75.  
96 Νικηφόρος Μοσχόπουλος, Ιστορία…, σ. 252, ενώ στις  αρχές της Επανάστασης ο αντιπρόσωπος 
τους ηγεµόνα της Μέκκας απευθυνόµενος στον αρχηγό των γενίτσαρων προσπαθεί να κατευνάσει τις 
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παλαιότητας, ή ισχύος- και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την υποταγή σε αυτό, 
είναι επιεικώς αδύναµο να εµπνεύσει την ειλικρίνεια και τον σεβασµό˙ άλλες είναι οι 
πρωτεύουσες δεσµεύσεις του ατόµου, και ειδικότερα του πολεµιστή, στη 
συγκεκριµένη περίοδο. Το κράτος, αν µπορούµε να µιλήσουµε σχηµατικά και 
οµοιόµορφα για ένα µόρφωµα που δηµιουργείται εκείνη τη στιγµή και είναι –γενικά- 
προσωποπαγές και όχι αφηρηµένο, γνωρίζει τις οικονοµικές υπερβάσεις των 
στρατιωτικών. Κάποτε αγανακτεί97, ωστόσο δεν επεµβαίνει παρά ελάχιστες φορές: 
είτε γιατί είναι αδύναµο, είτε γιατί εξυπηρετείται από τις µεσολαβήσεις στους 
εµφύλιους και ανταποδίδει τις οφειλές, ο νεοπαγής κρατικός σχηµατισµός 
συγκροτήθηκε µέσα από µια πορεία ενσωµάτωσης ακόµα και ετερόκλητων ή 
υπερβολικών απαιτήσεων. Οι οπλαρχηγοί που δεν βρίσκούν θετική αντιµετώπιση από 
την κεντρική διοίκηση είτε στερούνται προσωπικής ισχύος, είτε είναι εξόφθαλµα 
παράνοµοι στις αιτιάσεις τους98.  

Η ΄΄παρουσία΄΄ του Κοραή και των απόψεών του είναι ελάχιστη ως 
ανύπαρκτη. Η ελληνική πολιτική σκηνή, παρά τις σαφέστατες πνευµατικές οφειλές 
προς τον πιο διάσηµο Έλληνα της εποχής, δεν ενστερνίζεται τις θέσεις του σχετικά µε 
τις αµοιβές και τους τίτλους. Ο Κοραής υποστηρίζει: ΄΄όταν αι αµοιβαί χαρίζωνται 
και πολλαί και χωρίς κρίσιν˙ όσον προθυµότερον τρέχουν οι ανάξιοι εις αυτάς, τόσον 
βραδύτεροι και ολιγώτεροι γίνονται οι άξιοι. Η άκριτος δόσις των αµοιβών, αν ήναι 
χρηµατικαί, παρακινή τον πολίτην να τας προσµένη και δι΄ αυτά τα απαραιτήτως 
χρεωστούµενα υπουργήµατα, και εξαντλεί τον δηµόσιον θησαυρόν, ώστε να µην έχη 
πλέον πώς να αντιβραβεύση τους αληθώς χρήσιµους πολίτας΄΄99. Αν 
χρησιµοποιήσουµε συγκροτηµένες έννοιες πολιτικής επιστήµης –κάτι αρκετά 
επισφαλές για την εποχή- µπορούµε να ισχυριστούµε πως οι αρχές του 
φιλελευθερισµού που διατυπώνονται µε ορµή στις αρχές του 19ου αιώνα παραµένουν 
άγνωστες ή, καλύτερα, αδύναµες, στον επαναστατηµένο χώρο. Παρά τις 
διακηρυκτικές προθέσεις των πολιτικών ηγετών, ιδιαίτερα εκείνων που έρχονται από 
την Ευρώπη, η συνισταµένη του πολιτικού τόξου στρέφεται προς µια κατεύθυνση 
ενσωµάτωσης οικείων πρακτικών, συµβολισµών, τελετουργιών, οικονοµικών 
διεκδικήσεων. Τα ΄΄απαραιτήτως χρεωστούµενα υπουργήµατα΄΄ του Κοραή είναι 
κενό γράµµα για την επαναστατηµένη κοινωνία˙ αναπαριστούν µια επιθυµία του 
συγγραφέα παρά µια πραγµατικότητα, µια ευχή παρά µια διαπίστωση. Για να έχει 
επιτυχία η Επανάσταση του 1821 ή, καλύτερα, για να υπάρξει ως τέτοια, οφείλει να 
συµπεριλάβει στο οπλοστάσιό της ένα σωρό από αντιλήψεις που ακυρώνουν τις 
καλοπροαίρετες, φιλελεύθερες θέσεις. Οι πολιτικές και φιλοσοφικές τοποθετήσεις 
που δεν ανταποκρίνονται σε µια κοινωνική οντότητα, µπορούν να αντιµετωπιστούν 
είτε ως πνευµατικές ασκήσεις, είτε ως παραινέσεις για αλλαγή της συγκεκριµένης 
                                                                                                                                            
οικονοµικές του απαιτήσεις: ΄΄ Αυτός είναι «καυγάς» (πόλεµος) υπέρ πίστεως. ∆εν είναι καιρός να 
συζητώµεν περί «λουφέ»΄΄, όπ.π., σ. 234.   
97 Το εκτελεστικό απαντώντας σε αναφορά του Υπουργείο πολέµου (18/8/25) υπέρ της διαταγής 
στρατολόγησης νέων στρατιωτών από Σουλιώτες αποφαίνεται αρνητικά γιατί ΄΄εδόθη τόσος αριθµός 
µισθωτών εις τους αρχηγούς Σουλιώτας, ώστε, και το ήµισυ µέρος εάν υπήρχε πραγµατικόν, έπρεπε να 
κάµνουν θαύµατα΄΄: Αλληλογραφία…, σ. 156. Πάλι προς το ίδιο υπουργείο, το οποίο στις 11/12/25 
αναφέρει ότι ο Στάθης Κατζικογιάννης δεν µπορεί να πείσει τους στρατιώτες του να πάνε στο 
Μεσολόγγι αν δεν πληρωθούν άµεσα, η διοίκηση απαντά ΄΄Ότι χρήµατα δεν είναι, και αν δεν 
καταπείση τους στρατιώτας του να τρέξουν όπου το χρέος τους καλεί, ας τους διαλύση΄΄: όπ.π., σ. 262.    
98 Το Υπουργείο πολέµου στις 8/12/25 απευθύνεται -µε διακριτικότητα, είναι αλήθεια- στο 
εκτελεστικό σώµα για υπόθεση µισθοδοσίας του παραπονούµενου Σωτήριου Βαλτινού:΄΄Το 
Υπουργείον προλαβόντως, ότε εγίνετο ο κατάλογος των έξω του Μισολογγίου οπλαρχηγών, δεν 
κατέταξεν εις αυτόν και αυτόν, διότι το αποδεικτικόν το οποίον είχε δεν εφαίνετο τόσον νόµιµον΄΄: 
όπ.π., σ. 258. 
99 Αδαµάντιος Κοραής, Σηµειώσεις…, σ. 138-9. 
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οντότητας˙ τα γραπτά του Κοραή εµπίπτουν στην δεύτερη κατηγορία, αλλά δεν θα 
συναντήσουν ανταπόκριση και αποδοχή, ακριβώς γιατί είναι αποτέλεσµα µιας άλλης 
κοινωνικής πραγµατικότητας που έχει ορισµένες σταθερές οικονοµικής 
σταθερότητας, πολιτικής εξισορρόπησης και κοινωνικής συνοχής που είναι 
ζητούµενα για τον επαναστατηµένο χώρο.  

Απόψεις σαν τις παραπάνω προϋποθέτουν µια σαφή εθνική συνείδηση που να 
υπαγορεύει αντιλήψεις και να κατευθύνει συµπεριφορές. Θεωρώ ότι συνιστά πλάνη 
αν πάρουµε δεδοµένη την εθνική συνείδηση την συγκεκριµένη εποχή˙ συγκροτείται 
µέσα από αποκλεισµούς και ενσωµατώσεις, πραγµατικότητες και οράµατα, 
αγκυλώσεις και ανεκτικότητες, είναι προϊόν µε εισαγόµενη προέλευση αλλά µε 
ευρεία εσωτερική αγορά. Συγκροτείται εκείνες τις στιγµές και δεν υπακούει ούτε σε 
µηχανιστικές µεταφορές σχηµάτων από το εξωτερικό ούτε σε προσπάθειες 
ιδιοποίησης από προεπαναστατικούς φορείς εξουσίας: τα εµπερικλείει και τα 
υπερβαίνει. Στο στρατιωτικό τοµέα, για παράδειγµα, έχουµε έναν ορισµό για το τι 
είναι αγωνιστής, σύµφωνα µε τον Νικόλαο ∆ραγούµη, επιφανή εκπρόσωπο των 
ευρωπαϊκών ιδεών και της πολιτικής εξουσίας: ΄΄Αγωνιστής λέγεται ο προθύµως, 
απροφασίστως και αφιλοκερδώς υπηρετών υπέρ του αγώνος, ο αγογγύστως 
υποβάλλων εαυτόν εις πάσαν κακουχίαν, ο πεινών, ο γυµνητεύων, ο εις όρη και 
σπήλαια περιπλανώµενος, ο φειδόµενος των δηµοσίων, ο µη αποβλέπων εις τίτλους, 
βαθµούς, παράσηµα, ή άλλας τιµάς, ο δυνάµενος να ζήσει εν ευπαθεία εκτός της 
Ελλάδος και όµως προτιµών να δεινοπαθή εν αυτή, ενί λόγω ο τιθέµενος υπεράνω 
του ιδίου συµφέροντος το κοινόν και αποθνήσκων υπέρ πατρίδος΄΄100. Ακολουθώντας 
πιστά τον ορισµό φτάνουµε στο συµπέρασµα ότι δεν υπήρξε ούτε ένας αγωνιστής 
στον ελληνικό χώρο! Είναι φυσικό να µην πληροί τους όρους του ∆ραγούµη κανείς 
γιατί υπακούουν και αντλούνται από µια µεταγενέστερη, σχηµατισµένη ιδεολογία. 
Πιθανότατα δε, πηγάζουν και από µια κρυφή απογοήτευση των ξενόφερτων απέναντι 
στους διστακτικούς, επιφυλακτικούς και  µετριοπαθείς απέναντι σε ένα εθνικό όραµα, 
Έλληνες.  

Τι σηµαίνει αυτό; Όταν ο ∆ηµήτριος Υψηλάντης φεύγει από το πατρικό του 
σαν πρίγκιπας και έρχεται στην Ύδρα όπου υπογράφει σαν πατριώτης101 -άσχετα αν 
το κάνει για λόγους ροµαντισµού ή σκοπιµότητας, παρά την σχετικά ευρεία αποδοχή, 
γρήγορα περιθωριοποιείται: καλές και άγιες οι µεγαλόστοµες διακηρύξεις περί 
πατριωτισµού, οι περισσότεροι συγκινούνται, αγγίζουν ευαίσθητες χορδές˙ ωστόσο, 
ακριβώς λόγω της ασάφειας και του εύπλαστου χαρακτήρα τους, επιχειρείται η 
ιδιοποίησή τους. Το επείσακτο σχήµα αναγκαστικά επηρεάζεται και από τις 
εσωτερικές πραγµατικότητες. Είτε για λόγους προσωπικής πολιτικής αδυναµίας, είτε 
–περισσότερο- εξαιτίας της θέσης του ως µέλος µιας οµάδας χωρίς πραγµατικά 
στηρίγµατα και δύναµη στον επαναστατηµένο χώρο, ο Υψηλάντης γρήγορα περνά 
στην αφάνεια. Η αδιόρατη εικόνα του έθνους που πρεσβεύει είχε µόλις αρχίσει να 
διεισδύει στη συλλογική συνείδηση, και ακόµα λιγότερο στις τάξεις των οπλαρχηγών 
οι οποίοι είδαν την εξέγερση ως ευκαιρία να διευρύνουν τα όρια των καπετανάτων 
τους και να τα ισχυροποιήσουν102.   

Οι στρατιωτικοί ηγέτες, ωστόσο, γρήγορα απευθύνονται στη νέα πολιτική 
διοίκηση χρησιµοποιώντας όρους υποταγής, νοµιµοφροσύνης και πίστης προς την 
πατρίδα και το έθνος. Πως συντελείται αυτή η µετάλλαξη; Νοµίζω ότι πρόκειται για 
συνδυασµό τριών παραγόντων: αρχικά, είναι πιθανόν να πρόκειται για µια 
                                                 
100 Νικόλαος ∆ραγούµης, Ιστορικαί…, σ. 87. 
101 ∆ηµήτριος Γκίνης, «Ο ∆ηµήτριος Υψηλάντης κατεβαίνει στην Ελλάδα», Ο Ερανιστής 9-10 (1964), 
σ. 189. 
102 John A. Petropulos, Πολιτική…, σ. 42. 
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πραγµατική, ουσιαστική επίκληση εθνικών αρχών, αρχές που συγκινούν και 
κινητοποιούν χάρη στην πρωτογενή ανάγκη ταύτισης µε ένα σύνολο. Έπειτα, η 
επίκληση νοµιµοφροσύνης µπορεί να ιδωθεί ως συνέχεια της πρακτικής των 
οπλαρχηγών απέναντι στην οθωµανική εξουσία, όπου οι συνεχείς δηλώσεις υποταγής 
είναι σύνηθες φαινόµενο (τόσο σύνηθες που, κάποτε, είναι κενό γράµµα, απλώς 
επίκληση χωρίς ουσία και αντίκρισµα). Απλώς, στη συγκυρία της Επανάστασης 
αλλάζει ο παραλήπτης˙ το περιεχόµενο είναι το ίδιο. Η τρίτη υπόθεση συνίσταται 
στην προσπάθεια εκµετάλλευσης και ιδιοποίησης των εθνικών ιδεών, που διαρκώς 
κερδίζουν έδαφος, µέσω της ατοµικής ένδειξης αγνού ζήλου και φροντίδας στο νέο 
πλαίσιο. Οι οπλαρχηγοί επιχειρούν να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα 
πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης ώστε να διεκδικήσουν από προνοµιακή θέση 
αργότερα την εκπλήρωση των διεκδικήσεών τους. Έτσι, υπερπροβάλλεται η 
συνεισφορά τους στο έθνος, η απόλυτη υπακοή στις προσταγές του και η 
αφειδώλευτη προσφορά του κάθε αγωνιστή στον κοινό αγώνα103. 

  Ξαναπιάνοντας το νήµα σχετικά µε τις νοοτροπίες των στρατιωτικών στην 
Επανάσταση ερχόµαστε στο ζήτηµα της ανδρείας. Οι συχνότατες και 
επαναλαµβανόµενες αναφορές για την συγκεκριµένη ιδιότητα αναδεικνύουν µια 
ευρέως διαδεδοµένη και αποδεκτή αντίληψη για το πρότυπο του πολεµιστή. Το 
θάρρος και η παλικαριά, ως ενδείξεις ατρόµητου χαρακτήρα, συνιστούν µια από τις 
πιο αναγνωρίσιµες και θετικά φορτισµένες έννοιες του αγώνα. Η ανδρεία, και το 
τελικό της αποτέλεσµα –που υποβόσκει σε όλες τις συγκεκριµένες πράξεις, δηλαδή ο 
ηρωικός, πολεµικός θάνατος- συνιστούν την αποκορύφωση της αυταπάρνησης και 
της προσφοράς σε ένα κοινό στόχο. Περιστατικά που περιγράφουν –ή έχουν σκοπό 
να κινητοποιήσουν προς- ανδρείες πράξεις υπάρχουν πάρα πολλά σε όλα τα 
αποµνηµονεύµατα και στον τύπο της εποχής˙ εξάλλου, η παράθεση θαρραλέων 
πράξεων είναι βασική αιτία συγγραφής των αποµνηµονευµάτων104. Όποιος δεν έχει 
την ευκαιρία να ανταποκριθεί στα πρότυπα της στρατιωτικής ανδρείας ή δεν έχει την 
ικανότητα να το κάνει, είναι άχρηστο σώµα, σπαταληµένη ζωή, αντιµετωπίζεται µε 
δυσαρέσκεια και αποστροφή105. Όλα αυτά είναι κοινός τόπος και δεν θα γίνει 
ιδιαίτερη αναφορά. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, είναι να τονίσουµε µια άλλη 
παράµετρο: την κοινότητα των αντιλήψεων από τους πολεµιστές σχετικά µε την 
παλικαριά. 

   Είδαµε παραπάνω ότι υπάρχουν κοινές στάσεις στα στρατιωτικά σώµατα 
ανεξαρτήτως στρατοπέδων. Η πιο χαρακτηριστική συνίσταται στον σεβασµό που 
επιδεικνύεται στον αντίπαλο και, ειδικότερα, στον γενναίο αντίπαλο. Γενικότερα, το 
                                                 
103 Ένα αιώνα πριν την Ελληνική Επανάσταση, ένας κορυφαίος στοχαστής εξέφρασε µε απόλυτα 
εύστοχο τρόπο, την διάθεση κάθε πολεµιστή να ιδιοποιείται τις νίκες στα διάφορα µέτωπα: ΄΄Αδύνατον 
να παραδεχτεί πως η Γαλλία κέρδισε κάποια µάχη όπου δεν παρευρέθηκε αυτός, ή ν΄ ακούσει να 
εκθειάζουν κάποια πολιορκία όπου εκείνος δε σκαρφάλωσε στα τείχη. Πιστεύει πως είναι τόσο 
απαραίτητος στη ιστορία µας, ώστε φαντάζεται πως αυτή τελείωσε στο σηµείο όπου τελείωσε και 
εκείνος΄΄: Μοντεσκιέ, Περσικές επιστολές, Νίκη Μολφέτα µετάφραση, Καστανιώτης, Αθήνα 1998, σ. 
126. 
104 ΄΄εφάνη εκ νέου, οποία θαύµατα κατορθώνει η φυσική των Ελλήνων ανδρεία΄΄: Γενική Εφηµερίς της 
Ελλάδος, Μικροφωτογραφηµένη µονάδα της Βουλής, α.α.: 167/1985, 25/9/26. Ο Χάου, Ηµερολόγιο …, 
σ. 40 (και αλλού), αναφέρει ότι οι Έλληνες συµπεριφέρονται µε τρόπο που τιµάει κάθε έθνος. 
105 Έτσι ο Γερµανός στρατηγός Νόρµαν που πεθαίνει στο Μεσολόγγι ΄΄τον άµαχον και αχρείον 
θάνατον του κραββάτου τότ΄ έλαβε΄΄: ∆ηµήτριος Γουζέλης, Σάλπισµα πολεµιστήριον περιέχον τα της 
Ελλάδος, Τυπογραφία της ∆ιοίκησης, Ναύπλιο 1827, σ. ιζ΄. Επίσης, στην πολιορκία της Αθήνας από 
τον Κιουταχή, κάποιος ∆ηµήτριος Καζαγγής παρακολουθώντας µια κηδεία συναγωνιστή του 
κατέρρευσε, έπεσε σε σπασµούς και πέθανε. Ο µάρτυρας της σκηνής τον περιγράφει µε µελανά 
χρώµατα και τον αποκαλεί ΄΄άθλιο΄΄: Νικόλαος Καρώρης, Ηµερολόγιον, Αποµνηµονεύµατα Αθηναίων 
αγωνιστών, Αθήνα 1957, σ. 83.  
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κοινό πλαίσιο αναφοράς, ο πόλεµος, δηµιουργεί µια σειρά από δεσµεύσεις και 
συναντιλήψεις. Πόσο µάλλον στην συγκεκριµένη εποχή που τα στρατόπεδα δεν είναι 
δεδοµένα, αυστηρά και αδιαπέραστα ενώ ο τρόπος πολέµου (αντιπαράθεση εκ του 
σύνεγγυς) επιτρέπει τον εντοπισµό θαρραλέων πράξεων από το αντίπαλο στρατόπεδο. 
Μάλιστα, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι το θάρρος είναι µια ΄΄πατρίδα΄΄: µια πατρίδα 
όπου επικρατούν κοινές στάσεις, στόχοι και επιθυµίες ενώ πριµοδοτούνται, από το 
σύνολο που την απαρτίζει, συγκεκριµένες συµπεριφορές. Όπως υποστηρίζεται 
΄΄υπάρχει µια αλληλεγγύη µεταξύ θαρραλέων ανθρώπων, όποια κι αν είναι η υπόθεση 
που υπηρετούν και τα µέσα που χρησιµοποιούν. Ανήκουν στην ίδια αδερφότητα΄΄106.  

Επιφυλάσσεται σεβασµός, κατανόηση και θαυµασµός για τον αντίπαλο που 
εκπληρώνει το παραπάνω πρότυπο. Βέβαια, ο συγκεκριµένος θαυµασµός µπορεί 
εύκολα να αναλυθεί ως σεβασµός για συγκεκριµένες πολεµικές ιδιότητες, άρα και 
έµµεσα και για τον ίδιο που τον υποδηλώνει: µάλλον τον εαυτό τους εξυµνούν ως 
φορείς των ίδιων χαρακτηριστικών. Ωστόσο, έχει σηµασία να τονισθεί η παραπάνω 
νοοτροπία για να αναδειχθεί αυτή η αντίληψη που διαπερνάει οριζόντια τα 
στρατόπεδα χτίζοντας κοινούς δεσµούς (και, συνακόλουθα, δηµιουργώντας 
περιχαρακώσεις µε άτοµα του ίδιου στρατοπέδου που ανήκουν σε άλλες οµάδες, 
συνήθως τους πολιτικούς). Ας αναφέρουµε µερικούς από αυτούς, όπως 
περιγράφονται από τον Κασοµούλη: ο απεσταλµένος του Κιουταχή στους 
πολιορκηµένους του Μεσολογγίου, έχει την ευκαιρία να γνωρίσει το στρατόπεδο των 
Ελλήνων. Φεύγοντας, τους χαιρετά λέγοντας: ΄΄είσθε παλικάρια, και ο µεγαλύτερος 
<ακόµα> εχθρός σας πρέπει να σας αγαπά΄΄ και συνεχίζει ΄΄Σας αφήνω υγείαν, λέγει, 
και επιθυµώ να µε κατατάξετε εις την σειράν των φίλων σας, -και εις <την> των 
παλικαργιών΄΄. Στο Μοναστήρι της Αττικής, οι Τούρκοι κάνουν συνθήκη µε τους 
πολιορκητές τους και ζητούν ΄΄διότι και αυτοί ήτον παληκάρια <και> να έβγουν µε τα 
άρµατά των και µε τας αποσκευάς των΄΄, κάτι που γίνεται δεκτό από το ελληνικό 
στρατόπεδο που αναγνωρίζει την ορθότητα του αιτήµατος. Τέλος, ο Κιουταχής, όπως 
αναφέρει ο Κασοµούλης, λυπάται για τον θάνατο του Καραϊσκάκη και δεν έδωσε 
κανένα δώρο σε αυτόν που του το ανάγγειλε, ούτε σε αυτούς που παρουσιάζονταν να 
του πουν πως εκείνοι τον σκότωσαν107.   

Γιατί ο Κιουταχής θαυµάζει τον Καραϊσκάκη, ο Οµέρ Βρυώνης τον Αθανάσιο 
∆ιάκο, ο Ιµπραήµ τον Παπαφλέσσα; Είναι απλώς ένα σχήµα της εθνικής αφήγησης 
για να αναδείξει το µεγαλείο των ανδρών και την αυτοθυσία τους για το έθνος; Όχι 
µόνο˙ όπως υποστηρίζεται: ΄΄Στη ζωή του ήρωα, ορισµένες ανθρώπινες ιδιότητες 
είναι πιο ευυπόληπτες από άλλες. Η πρώτη, πιθανόν, είναι η πίστη σ΄ ένα ιδεώδες –
πίστη την οποία υποληπτόµαστε αυτήν καθαυτήν, ανεξάρτητα από τη φύση αυτού 
του ιδεώδους (γι΄ αυτό και µπορούµε να θαυµάσουµε έναν ήρωα εχθρό)΄΄108. Η 
προσήλωση σε ιδανικά –όποια και αν είναι: έθνος, θρησκεία, πολιτική- δηµιουργεί, 
σε πρώτο επίπεδο, ένα αίσθηµα αλληλεγγύης µε τα άτοµα που και αυτά έχουν ταχθεί 
στην υπηρεσία ενός άλλου ιδανικού.  

Βέβαια δεν πρέπει να θεωρήσουµε ότι έχουµε να κάνουµε µε ένα πόλεµο 
γεµάτο ευγενείς προθέσεις και φιλοφρονήσεις ούτε µε στρατιωτικούς που 
ακολουθούν ένα ιπποτικό κώδικα τιµής και συµπεριφοράς˙ οι πολεµικές επιχειρήσεις 
–θεωρείται δεδοµένο και γι΄ αυτό δεν αναφέρεται- είναι δριµύτατες, βίαιες και 
καταστροφικές. Ίσως  αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω που παρατηρούνται τόσες 
                                                 
106 Ζαν Ντανιέλ, Ταξίδι στα όρια του έθνους, Γιάννης Κιουρτσάκης µετάφραση, Πόλις, Αθήνα 1996 
[1995], σ. 138-9. 
107 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Β΄, σ. 124, 487, 512. 
108 Τσβετάν Τοντόροφ, Απέναντι στο ακραίο, Βασίλης Τοµανάς µετάφραση, Νησίδες, Σκόπελος 2002, 
σ. 13. 
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περιπτώσεις αλληλεγγύης και εξυπηρέτησης. Εννοούµε πως µπροστά στις 
διαφαινόµενες θηριωδίες, τις ξαφνικές µεταβολές της τύχης, καλό είναι να έχεις 
δηµιουργήσει σηµεία επαφής µε έναν αντίπαλο που µπορεί να σε προστατέψει και να 
εγγυηθεί τη ζωή σου. Γι΄ αυτό π.χ., ο Κ. Αναγνώστης εξυπηρετεί τον πολιορκητή του 
στην Αθήνα Φερχάτ εφέντη, που ζητά να µάθει νέα για τον αιχµάλωτο αδερφό του109.  

Η τελευταία λειτουργία των κινήσεων ΄΄ευγενούς αντιπαλότητας΄΄, αν 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα τέτοιο όρο, είναι η προσπάθεια εξευµενισµού 
των αντιπάλων. Όταν καταπατείται ο όρκος που εξασφάλιζε την συνθήκη παράδοσης 
Τούρκων σε Έλληνες, ο Καραϊσκάκης ψάχνει τους αίτιους που πυροβόλησαν πρώτοι 
και ζητά ΄΄οποιοιδήποτε και αν είναι, να δουφεκισθούν εν τω µέσω του στρατοπέδου 
και απέναντι των εχθρών΄΄, υπακούοντας σε ένα άτυπο κώδικα τιµής των 
στρατιωτικών. Ο ίδιος οπλαρχηγός λαµβάνει ένα γράµµα από τον Σκόδρα πασά που 
γράφει: ΄΄Είµαι πιστός, είµαι τίµιος. Το στράτευµα µου το περισσότερον σύγκειται 
από χριστιανούς. Εδιορίσθην από τον Σουλτάνον να ησυχάσω τους λαούς˙ δεν θέλω 
να χύσω αίµα µη γένοιτο΄΄110. Η προσπάθεια όλων των εµπλεκόµενων να αποδείξουν 
ότι κρατάν τον λόγο τους, ότι είναι τίµιοι και έχουν µπέσα, αποδεικνύει –πέρα από 
προσπάθειες παραπλάνησης- την ύπαρξη ενός κοινού συστατικού χαρακτηριστικού 
σε όλους τους στρατιωτικούς. Θα µπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι στον πόλεµο 
όλα επιτρέπονται, ακόµα και η µη τήρηση συµφωνιών. Ναι, αλλά ο Καραϊσκάκης, 
και κάθε οπλαρχηγός, βλέπει στον προδοµένο στρατιωτικό τον εαυτό του και 
αναλογίζεται µε αποστροφή µια πιθανή, ίδια κατάληξη. Επίσης επιθυµεί, µέσα στο 
παραδοσιακό κοινωνικό πλαίσιο να παράξει, να συντηρήσει και να αναπαράγει µια 
καλή εικόνα για την φήµη του και όχι να σπιλώσει το όνοµά του µε παραβιάσεις 
συµφωνιών.     

Κλείνοντας το κεφάλαιο των σχέσεων που αναπτύσσουν οι στρατιωτικοί µε 
τους αντιπάλους τους ερχόµαστε στο εσωτερικό του ελληνικού στρατοπέδου: η 
ανάλυση των σχέσεων στρατιωτικών – πολιτικών θα λειτουργήσει ως αφετηρία και 
αφορµή για τη διερεύνηση των νοοτροπιών των δεύτερων. Αναφέρθηκε 
προηγουµένως ότι οι πολεµιστές, γενικότερα, αντιµετωπίζουν τις πολιτικές 
δραστηριότητες είτε µε κάποια καχυποψία είτε µε υποτίµηση. Το στοιχείο της άµεσης 
δράσης αξιοδοτείται ως πρωτεύον µέσα στο συγκεκριµένο κλάδο καθώς δίνει 
οριστικά και τελεσίδικα αποτελέσµατα. Αν η πολιτική είναι η ανθρώπινη 
δραστηριότητα που αφαιρεί από το µίσος τον αιώνιο χαρακτήρα του και υποτάσσει το 
παρελθόν στο παρόν, ο πόλεµος είναι η δραστηριότητα που αναδαυλίζει και συντηρεί 
την αντιπαράθεση. Η πολιτική θέλει να διαχειριστεί, ο πόλεµος να εξουδετερώσει, η 
πρώτη επιθυµεί την συνύπαρξη (τουλάχιστον στις υγιείς, δηµοκρατικές µορφές της) 
ενώ ο δεύτερος ψάχνει την ολοκληρωτική απουσία, την καταστροφή του άλλου 
τµήµατος. Οι εγγενείς περιορισµοί που βάζει η πολιτική στο στρατιωτικό τµήµα δεν 
γίνονται δεκτοί αδιαµαρτύρητα καθώς ακυρώνουν τις ακραίες τάσεις του πολεµικού 
συστήµατος, ενώ εµποδίζουν την δυνατότητα επιβολής τους ως σηµαίνον µέρος του 
κοινωνικού συνόλου.  

Στην Ελληνική Επανάσταση ισχύουν αυτές οι γενικές αρχές αλλά, ακριβώς 
επειδή είναι επανάσταση, βιώνονται µε µεγαλύτερη ένταση. Τα δύο τµήµατα δεν 
είναι διακριτά και αυτόνοµα καθώς υπάρχουν αρκετά άτοµα που είναι στρατιωτικοί 
αλλά έχουν και πολιτικά αξιώµατα. Η αντιπαράθεση, ωστόσο, είναι υπαρκτή και 
οξυµένη γεγονός που εκφράζεται και µε τις εµφύλιες συρράξεις. Στη συγκυρία του 
αγώνα, η δύναµη που αποκτούν οι στρατιωτικοί και η αποδοχή τους από το κοινωνικό 

                                                 
109 Νικόλαος Καρώρης, Ηµερολόγιον, σ. 51. 
110 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Β΄, σ. 492 και Α΄, σ. 325. 
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σύνολο κινητοποιεί τους πολιτικούς προς δύο συναισθήµατα: πρώτα εµφανίζεται η 
γοητεία, ο θαυµασµός και η αντιγραφή και έπειτα ο φθόνος, η αντιπάθεια και ο 
φόβος.  

Τα παραπάνω συναισθήµατα έρχονται ως απάντηση στη κυριαρχία των 
στρατιωτικών αξιών: οι οπλαρχηγοί που καταφέρνουν τις περιφανείς νίκες έναντι του 
εχθρού και προστατεύουν τους πληθυσµούς από την εκδίκησή του, αναδεικνύονται 
ως φυσικοί και αδιαµφισβήτητοι ηγέτες. Αυτοί καθησυχάζουν τους φόβους των 
ατόµων, αυτοί διαχειρίζονται µε επιτυχία το πέρασµα από την οθωµανική σε µια άλλη 
εξουσία: είναι η ανερχόµενη δύναµη που αντλεί τη νοµιµοποίησή της από πηγές που 
δεν ελέγχονται από τις παραδοσιακές πολιτικές δυνάµεις. Η συνέπεια είναι προφανής: 
οι πολιτικοί, παλιοί και νέοι, προσπαθούν να αποκτήσουν στρατιωτικό συµβολικό 
κεφάλαιο διοργανώνοντας ή αναλαµβάνοντας πολεµικές επιχειρήσεις. (Οι 
επιχειρήσεις αυτές σπάνια πετυχαίνουν γιατί οι ηγέτες τους στερούνται της οξύνοιας 
των έµπειρων πολεµιστών ενώ δεν είναι ικανοί να κινητοποιήσουν και να 
συνεγείρουν τους κατώτερους στρατιωτικούς). Ωστόσο, στα χρόνια της Επανάστασης 
ήταν σύνηθες φαινόµενο η προσπάθεια απόκτησης, έστω και έµµεσα, της αίγλης που 
έχαιραν οι στρατιωτικοί ηγέτες. Ο Βλαχογιάννης αναφέρει ότι είχε γίνει συρµός 
ακόµα και στους πολιτικούς να αποκτούν ωραία άλογα και όπλα ώστε να κερδίζουν 
σεβασµό και καταξίωση111. Η θέληση για µετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο δεν 
εκφράζεται και µε τους κοµψότερους τρόπους: έτσι, απορρίπτεται από το Βουλευτικό 
σώµα (7/5/24) η αίτηση του Εµµανουήλ Σπυρίδωνος να γίνει αρχιστράτηγος ενώ 
πρώτα ήταν γνωστός ως πολιτικός. Έτσι, ΄΄δι΄ αποφυγήν συγχύσεων΄΄ εγκρίνεται η 
τοποθέτησή του στο αξίωµα του χιλίαρχου112. 

Όλες αυτές οι προσπάθειες των πολιτικών να υποδυθούν το ρόλο των 
στρατιωτικών δεν πρέπει να αντιµετωπιστούν ως ενδείξεις προσωπικής µαταιοδοξίας 
ούτε, βέβαια, ως κινήσεις ανιδιοτελούς προσφοράς προς το έθνος µέσω της 
στράτευσης, µε την κυριολεκτική έννοια, στον αγώνα. Όπως επισηµαίνεται, η 
στράτευση γίνεται ΄΄επειδή η διάκριση στον πατριωτικό στίβο συνεπαγόταν το 
σεβασµό, αν όχι και τη δηµοτικότητα, και µεταφραζόταν σε πολιτική επιρροή΄΄113. 
Από την άλλη, η εξοικείωση µε τα κυρίαρχο πρότυπο του πολεµιστή διαχέεται µε 
ευκολία σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα. Το όπλο, και οι συνδηλώσεις του, είναι  το 
κατεξοχήν σηµάδι κυριαρχίας και ανεξαρτησίας στο συγκεκριµένο κοινωνικό 
πλαίσιο. Πως µεταφράζεται η παραπάνω υπόθεση; Στις εθνικές συνελεύσεις, που 
είναι η ανώτατη θεσµική λειτουργία της πολιτικής, όλοι οι παρευρισκόµενοι, µετά 
την ορκωµοσία πυροβολούν και τελειώνουν τις εργασίες των συναντήσεων114. Ο 
συγκεκριµένος οµαδικός πυροβολισµός µπορεί να αντιµετωπισθεί ως έκφραση 
αυτοπεποίθησης, αισιοδοξίας και χαράς (ερµηνεία που είναι η πιο λογική και πιθανή). 
Ωστόσο, µε µια ακραία υπέρβαση, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι ο πυροβολισµός ως 
δηλωτικό µέσο επικύρωσης πολιτικών δραστηριοτήτων συνιστά µια πράξη έµµεσης, 
υποσυνείδητης κολακείας και υποταγής στο στρατιωτικό στοιχείο και στις αξίες του. 
Αν η αντιγραφή είναι η ύψιστη φιλοφρόνηση (και η µίµηση η ειλικρινέστερη 
κολακεία), τότε, και µέσα από αυτό το θραύσµα, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι το 
                                                 
111 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Β΄, σ. 38, σηµ. 3. 
112 Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας µέχρι της εγκαταστάσεως της βασιλείας, Γ΄: Β΄ Βουλευτική 
περίοδος 1823 – 1824, συνέχεια των προβουλευµάτων και λοιπών εξερχόµενων εγγράφων εκδοθέντων 
εις τους τόµους 1 και 2 της παρούσης σειράς, Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 1972, [1862], σ. 116-7. 
113 John A. Petropulos, Πολιτική…, σ. 97. 
114 Όπως, για παράδειγµα, κάνουν οι βουλευτές της τρίτης περιόδου και το εκτελεστικό στις 10/10/24: 
Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας µέχρι της εγκαταστάσεως της βασιλείας, Β΄: Β΄ Βουλευτική 
περίοδος 1823 – 1824, πρακτικά του Βουλευτικού, προβουλεύµατα, Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 
1972 [1862], σ. 425. 
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πολιτικό τµήµα –ενσωµατώνοντας µια στρατιωτική πρακτική- επιθυµεί την ταύτιση 
µε το συγκεκριµένο σώµα. Η υπόθεση είναι, όντως, ακραία: δεν πρέπει να ξεχνάµε 
ότι αρκετοί ήταν οι οπλαρχηγοί που συµµετείχαν ως αντιπρόσωποι στις συνεδρίες 
και, άρα, ο πυροβολισµός ήταν ένα οικείο και πρόσφορο µέσο πανηγυρισµού˙ τα 
ευτυχή γεγονότα, επίσης, δηλώνονται σε όλες τις εποχές µε δυναµικές εκφράσεις, η 
συνηθέστερη των οποίων είναι η χρήση του όπλου. Ωστόσο, ακόµα και αν πρόκειται 
για ερµηνευτική υπέρβαση, έχει ενδιαφέρον να εξεταστεί γιατί σηµαίνει κάτι για το 
είδος, την συγκρότηση και την θεµελίωση  των πολιτικών θεσµών της εποχής. 

Η ΄΄συνδιαλλαγή΄΄ πολιτικών και στρατιωτικών παρουσιάζει ορισµένες πτυχές 
που αξίζουν αναφοράς. Και οι δύο πλευρές επιθυµούν µέσα σε ένα ανταγωνιστικό 
πλαίσιο να ισχυροποιήσουν τις θέσεις τους, υποσκάπτοντας την ισχύ και την 
αξιοπιστία του έτερου φορέα. Οι στρατιωτικοί χρησιµοποιούν υποτιµητικούς 
προσδιορισµούς και περιφρονούν τη σηµασία των πολιτικών λειτουργηµάτων115. 
Επίσης, το πιο συχνό σχήµα δικαιολόγησης των ηττών στα αποµνηµονεύµατα –µαζί 
µε την προδοσία και την ασύγκριτη αριθµητική υπεροχή του αντιπάλου- είναι η 
αδυναµία και η απροθυµία της διοίκησης να παρέχει τα µέσα για την ευτυχή 
κατάληξη των µαχών. Από την άλλη, η κεντρική εξουσία µέµφεται τις απείθαρχες, 
φιλοχρήµατες στάσεις των οπλαρχηγών ως κύρια αιτία δυσλειτουργίας και κρίσης της 
Επανάστασης116. Οι στρατιωτικοί, ωστόσο, στη διάρκεια της δεκαετίας χάνουν το 
παιγνίδι ή, καλύτερα, το κέντρο βάρους µετατοπίζεται προς τον πολιτικό τρόπο 
αξιοδότησης και διευθέτησης των κοινωνικών ζητηµάτων. 

Παρά την αισιοδοξία του Στορνάρη στις αρχές της Επανάστασης για τον 
κυρίαρχο ρόλο των πολεµιστών έναντι των πολιτικών117, τα πράγµατα δεν 
εξελίσσονται όπως επιθυµεί και προβλέπει. Οι αιτίες είναι πολλές κυριότερες εκ των 
οποίων είναι οι εξής: τα στρατιωτικά σώµατα δεν µπορούν να λειτουργήσουν στη 
µακρά διάρκεια ως αυτόνοµοι πόλοι διεκδίκησης και κατοχής της εξουσίας χωρίς 
µεσολαβήσεις του πολιτικού στοιχείου (γεγονός που δεν ισχύει στην Επανάσταση). 
Είναι βασικό στοιχείο του φαντασιακού τους κόσµου η –αργή ή γρήγορη- πρόσδεση 
και υποταγή σε ένα πολιτικό φορέα γιατί ακριβώς στερούνται µιας κοινωνικής 
συνοχής118.Επίσης, αποτυγχάνουν γιατί δεν έχουν την διορατικότητα να κινηθούν σε 
ένα νεωτερικό πολιτικό πλαίσιο που υπαγορεύει διαφορετικού τύπου συµπεριφορές 
απέναντι στην εξουσία, λιγότερο άµεσες και επιθετικές απ΄ ότι είχαν συνηθίσει. Αν 
συµπεριλάβουµε στο σχήµα τις απαιτήσεις που θέτει ο ευρωπαϊκός πολιτισµός 
σχετικά µε την συγκρότηση και την κωδικοποίηση των πολιτειακών θεσµών 
(απαιτήσεις που εκλαµβάνονται και λειτουργούν, όπως θα δούµε αργότερα, ως 
διαταγές από τους επαναστατηµένους), τότε µπορούµε να ερµηνεύσουµε το 
θνησιγενές των στρατιωτικών φιλοδοξιών.  
                                                 
115 Όπως ισχυρίζεται ο Μάρκος Μπότσαρης απαντώντας στην ερώτηση για την υπεροψία των 
οπλαρχηγών: ΄΄ το αίµα µε το µελάνι δεν ισοτιµείται πανταχού΄΄: Γεώργιος Γαζής, Βιογραφία…, σ. 15. 
116 Ενδεικτικά: ο Κασοµούλης αναφέρει ότι η ανδρεία των 300 ανδρών του ∆ιαµαντή ήταν 
απερίγραπτη, ωστόσο ΄΄ η διοίκησις ήτον άπειρος του πολέµου΄΄ και επήλθε η ήττα: Ενθυµήµατα…, Α΄, 
σ. 195. Το εκτελεστικό σώµα στη συνεδρίαση της 13/4/25 αναφέρει ότι δεν ΄΄ηµπόρεσε να χαλινώση 
την απληστίαν και αισχροκέρδειαν πολλών ή σχεδόν όλων των οπλαρχηγών΄΄: Αρχεία…, ∆΄, σ. 214.   
117 Μετά από µια διαφωνία µε ένα πρόκριτο αναφέρονται τα παρακάτω: ΄΄αφ΄ ότου επαναστατήσαµεν, 
ετζακίσθη όλως διόλου η <προεστική> χουλιάρα των, και µένει εις ηµάς <τους στρατιωτικούς> πλέον 
να αποφασίζωµεν και <άλλη> καµµιά ελπίς δεν τους µένει΄΄: Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, 
Α΄, σ. 195. 
118 Η στρατιωτική αλληλεγγύη (π.χ. η συµµαχία του στρατοπέδου του Κασοµούλη µε τα σώµατα του 
Φωτοµάρα στο Ναύπλιο εναντίον ενός κινήµατος πολιτών, παρά την δηλωµένη τους έχθρα: όπ.π., Β΄, 
σ. 396) πρέπει να θεωρηθεί ως έκφραση ενός κώδικα τιµής και υποστήριξης των οπλαρχηγών απέναντι 
στα υπόλοιπα τµήµατα της κοινωνίας, ως προ-ταξική συµπαράσταση παρά ως ένδειξη ενός 
συγκροτηµένου, δοµικά προσδιορισµένου στρώµατος µε κοινά συµφέροντα και επιδιώξεις. 
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Αυτή η συνειδητοποίηση οδηγεί στην περιφρόνηση: αν δούµε τις αντιλήψεις 
των οπλαρχηγών για τους πολιτικούς ως εκφράσεις µειονεξίας ενός κόσµου που 
αισθάνεται την αδυναµία του -παρόλη την επιφανειακή και παροδική του κυριαρχία- 
να κατευθύνει τις εξελίξεις, είµαστε πιο κοντά στις πραγµατικότητες. Η δυσαρέσκεια 
για το διαγραφόµενο µέλλον (που, όπως και να έχει, δεν θα είναι ίδιο µε το ένδοξο 
παρόν στο οποίο µεγαλουργούν και είναι άκρως απαραίτητοι) οδηγεί σε δύστροπες 
κρίσεις απέναντι σε πρόσωπα, στους ΄΄κακούς΄΄ πολιτικούς. Αναπόφευκτα, για τους 
στρατιωτικούς οι εναλλακτικοί δρόµοι είναι δύο: είτε ενσωµατώνεσαι στο νέο 
σύστηµα και προσπαθείς να διαχειριστείς, µε κάποια δυσθυµία, το παρελθόν και το 
παρόν σου µέσα σε αυτό, είτε προβάλλεις τις αντιστάσεις σου και επιχειρείς να 
διαπραγµατευτείς έξω από αυτό την κοινωνική σου σταθερότητα και εξέλιξη119.  

Η παραπάνω διαπίστωση για την υπεροχή και επικράτηση του πολιτικού 
στοιχείου της Επανάστασης δεν πρέπει να εκληφθεί ως νίκη ενός συγκροτηµένου, 
προσδιορίσιµου φορέα απέναντι σε ένα παραδοσιακό σχηµατισµό. Η πολιτική 
διάσταση του αγώνα χαρακτηρίζεται, µε τη σειρά της, από ατοµικές στρατηγικές, 
τοπικές διαφορές και ιδιαίτερες βλέψεις. Παρά τη σχετική οµοιοµορφία όσον αφορά 
την οικονοµική τους βάση (είτε ισχυροί γαιοκτήµονες ή εφοπλιστές, έχοντας κάποια 
επαφή µε υπερτοπικές αγορές, είτε εγγράµµατοι από το εξωτερικό µε νοµιµοποίηση 
από τις κληρονοµικές τους θέσεις), οι πολιτικοί του αγώνα δεν εκφράζουν –παρά 
µόνο ασυναίσθητα και αδιόρατα- µια κοινή ταξική αναφορά. Μόνο µετά το τέλος της 
Επανάστασης, ως συνέπεια της επερχόµενης οµογενοποίησης, θα δηµιουργείται 
σταδιακά µία αλληλεγγύη ανάµεσα σε ισχυρούς οικονοµικούς παράγοντες του νέου 
κράτους. Την περίοδο που εξετάζουµε οι πολιτικοί ηγέτες έχουν συγκεκριµένα 
στοιχεία ταύτισης: µια προεπαναστατική µαθητεία σε σώµατα δηµογεροντίας καθώς 
και µια ροπή προς αποδοχή των ευρωπαϊκών ιδεών αναφορικά µε την σύσταση 
κράτους. 

Τα παραπάνω σηµεία είναι αρκετά ώστε να συγκροτηθεί ένα πλαίσιο 
υπεροχής έναντι άλλων φορέων διεκδίκησης της εξουσίας. Το σχήµα δεν είναι 
δεσµευτικό αλλά οι δύο παράγοντες είναι κυρίαρχοι: αρχικά, γίνεται σύντοµα 
αντιληπτό στους επαναστατηµένους πως κυρίαρχο ρόλο στον αγώνα, στην 
διαµόρφωση και τη λειτουργία του νέου κράτους, θα παίξουν αυτά τα άτοµα και οι 
οµάδες που έχουν πιο ξεκαθαρισµένες θέσεις και πρότυπα σε σχέση µε τα υπάρχοντα 
ευρωπαϊκά ακριβώς γιατί, χάρη στην σχετική τους συγκρότηση, µπορούν ευκολότερα 
και γρηγορότερα να θέσουν όρους και να δηµιουργήσουν προνοµιακά πεδία στη 
δηµόσια συζήτηση. Από την άλλη, η συνύπαρξη σε συλλογικά σώµατα πολιτικών 
αποφάσεων πριν από το 1821 συντελεί στη κοινότητα αντιλήψεων µέσα στις 
συνελεύσεις του αγώνα. Παρά τις συχνές, οξύτατες διαφωνίες και τους 
ανταγωνισµούς για τον έλεγχο της πολιτικής εξουσίας που οδηγούν σε διασπάσεις και 
σε εµφύλιους πολέµους, φαίνεται ότι οι ρήξεις και οι αντιπαραθέσεις δεν στοχεύουν 

                                                 
119 Τον πρώτο δρόµο ακολουθούν οι περισσότεροι οπλαρχηγοί, που δεν έχουν ξεκαθαρίσει τι ζητούν 
ακριβώς µέσα στην Επανάσταση (ακριβώς γιατί η δυναµική της τους υπερβαίνει) και µετά το τέλος της 
΄΄µέσα στο κλίµα της παλιάς τους ιδεολογικής ασάφειας και ενός συναισθηµατικού πατριωτισµού που 
δεν επιτρέπει την προσαρµογή τους στις νέες κοινωνικές συνθήκες, περνούν σε µία φάση 
αµφισβήτησης της εξουσίας, µη δεχόµενοι ότι ο ρόλος τους τελείωσε µε τον αγώνα΄΄: Α. Φενερλή – 
Παναγιωτοπούλου, «Οι αγωνιστές και τα αποµνηµονεύµατά τους», σ. 32. Την δεύτερη περίπτωση 
εκφράζει, ανάµεσα σε άλλους και µε διάφορους περιορισµούς, ο Ανδρούτσος. Όπως αναφέρεται ΄΄η 
διαπραγµάτευση του Ανδρούτσου µε τους τούρκους συνιστά µια από τις όψεις της ανταρσίας του 
απέναντι στην ελληνική εξουσία, το διακύβευµα της οποίας ήταν για τον οπλαρχηγό η υπεράσπιση της 
κοινωνικής και πολιτικής του δύναµης, η προστασία του υπέρτατου αγαθού που είναι η κυριαρχική του 
ικανότητα, η περιφρούρηση της ταυτότητάς του ως ένοπλου΄΄: Νίκος Κοταρίδης, Παραδοσιακή 
επανάσταση και Εικοσιένα, Πλέθρον, Αθήνα 1993, σ. 160.  
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την ουσία των µορφών πολιτικής διάρθρωσης αλλά αποσκοπούν στην ευνοϊκότερη 
νοµή υπέρ των εκάστοτε διαφωνούντων˙ ο καβγάς γίνεται µέσα στο σύστηµα καθώς 
απουσιάζουν εναλλακτικές θεάσεις σχετικά µε την δοµή της εκπροσώπησης. Παρά 
την µεγάλη ανανέωση που έρχεται µέσα στην Επανάσταση120, η έλξη των 
ευρωπαϊκών προτύπων είναι σαφής και αναντίρρητη από όλα τα κοινωνικά 
στρατόπεδα.     

Ωστόσο, η αδιαµφισβήτητη έλξη δεν συνεπάγεται και µια αυτόµατη κυριαρχία 
των αιτηµάτων του ευρωπαϊκού πολιτισµού ή, καλύτερα, δεν συνδέεται µε την 
υιοθέτηση όλων των προτάσεων των πολιτικών δυνάµεων της δύσης. Για 
παράδειγµα, ο πολιτικός φιλελευθερισµός του Κοραή  τελικά δεν ευδοκίµησε -παρά 
την επιτυχία του σε ατοµικό επίπεδο- να µετουσιωθεί σε κυρίαρχο πρόταγµα του νέου 
κράτους καθώς οι προσδοκίες του δεν έτυχαν ευρύτερης αποδοχής στη συγκυρία του 
αγώνα. Άλλες ήταν οι µορφές –µοναρχία ή, στην αρχή, δηµοκρατία µε 
υπερσυγκεντρωµένες εξουσίες στον κυβερνήτη Καποδίστρια- που κυριάρχησαν στη 
συγκρότηση των πολιτειακών θεσµών, ακριβώς γιατί απαντούσαν τόσο σε εξωτερικά 
όσο και σε ενδογενή αίτια της περιόδου.     

Ξαναπιάνοντας το νήµα σχετικά µε τις νοοτροπίες των πολιτικών στην 
Επανάσταση συµπεραίνουµε ότι υπάρχουν κοινές τάσεις µε τις αντίστοιχες των 
στρατιωτικών ηγετών. Στο ζήτηµα της οικονοµικής κυριαρχίας και ανέλιξης, 
παρατηρούµε ότι η πολιτική εκπροσώπηση αποτελεί µια δυναµική και αρκούντως 
υποσχόµενη πηγή εισοδηµάτων για τους φορείς της. Η σύνδεση µε το κράτος, και 
ιδιαίτερα µε τις κορυφαίες θέσεις της ιεραρχίας του, συνιστά µια πάγια θέση των 
ατόµων που επιθυµούν να κατευθύνουν την κοινωνική ζωή καθώς, µε αυτό τον 
τρόπο, είναι εφικτός και αποτελεσµατικός ο έλεγχος σε δηµόσιες δραστηριότητες µε 
κυριότερες –ανάµεσα σε άλλες- αυτές της φορολόγησης, της εκπαίδευσης, της 
αστυνόµευσης και της εξωτερικής πολιτικής. Στην Επανάσταση, για παράδειγµα, ο 
έλεγχος του κράτους στη συγκυρία αποτέλεσε αποφασιστικό εφόδιο για την 
κατίσχυση στους εµφύλιους αγώνες, καθώς η δυνατότητα σύναψης δανείου µε 
τραπεζικούς οίκους του εξωτερικού, δηµιούργησε καίρια πλεονεκτήµατα στο πεδίο 
των εσωτερικών αντιπαραθέσεων υπέρ της επίσηµης πλευράς, που µπορούσε να 
διαθέσει τα χρήµατα για εξαγορά, απόκτηση εφοδίων και πληρωµή των στρατιωτικών 
σωµάτων.  

Ο οικονοµικός παράγοντας εποµένως αποτελεί µια συστατική αρχή για την 
αφετηρία ενασχόλησης µε την πολιτική δραστηριότητα. Η ανάγκη για έλεγχο των 
πηγών πλουτισµού δεν πρέπει να αποδοθεί αποκλειστικά σε µια διάθεση ιδιοποίησης, 
αποθήκευσης και επένδυσης. Η κυριαρχία συνεπαγόταν µια επιβολή και στο πολιτικό 
επίπεδο καθώς η διατήρηση και η αναπαραγωγή της ισχύος σε αυτό προϋπέθετε ένα 
καθεστώς γενναιοδωρίας και επίδειξης στο οικονοµικό επίπεδο. Η διαρκής ανάγκη 
για χρήµατα από τη µεριά των ελίτ ήταν συνέπεια και αυτής της τάσης του 
κοινωνικού συνόλου να αξιοδοτεί θετικά την αναδιανοµή µέσω της σπατάλης121. 
Έτσι, σε συνδυασµό µε την παραδοσιακή αντίληψη ότι µια θέση σε ένα κεντρικό 
µηχανισµό είναι πηγή ατοµικών κερδών –γι΄ αυτό, άλλωστε, ήταν αποτέλεσµα 
πλειστηριασµού ως την Επανάσταση- και όχι αφετηρία για γενικότερη εξυπηρέτηση 
του συνόλου, η πολιτική δραστηριότητα αποτέλεσε πρόσφορο και επιδιωκόµενο µέσο 
για την κάλυψη των αναγκών από τους επαναστατηµένους Έλληνες.  
                                                 
120 Από τα 697 πρόσωπα που συµµετείχαν στις εθνοσυνελεύσεις τα 243 είναι νέα στη δεύτερη 
εθνοσυνέλευση (περίπου το 35%). Επίσης, µε ένα αδόκιµο τρόπο, φαίνεται ότι 100 περίπου πρόσωπα 
βγαίνουν στο πολιτικό προσκήνιο σε κάθε χρόνο της Επανάστασης: Τόνια Κιουσοπούλου, «Η 
ταυτότητα των µελών της Β΄ Εθνοσυνέλευσης», Η Επανάσταση…, σ. 70.  
121 John A. Petropulos, Πολιτική…, σ. 86.  
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Εποµένως, οι προερχόµενοι από το εξωτερικό ή οι άµεσα επηρεασµένοι από 
την Ευρώπη θα είναι εκείνοι που θα εκπλαγούν και θα στηλιτεύσουν την παραπάνω 
σύνδεση πολιτικής δραστηριότητας-οικονοµικών ωφεληµάτων. Αντλώντας από µια 
πρακτική ουσιαστικού –κάποτε, όµως, και επιφανειακού- διαχωρισµού των 
παραπάνω λειτουργιών, ξενίζονται από τις τακτικές των επαναστατηµένων που 
χρησιµοποιούν άµεσα και απροκάλυπτα την πολιτική ως µέσο διασφάλισης, ανέλιξης 
και αναπαραγωγής της οικονοµικής τους θέσης: ΄΄Πολιτικός! Τρελάθηκες; µην ήµαι 
απελπισµένος; µε καταδίκασ΄ ο Θεός να ζω από το Γένος;΄΄ αναφωνεί ο ήρωας του 
Αλέξανδρου Σούτσου στην προοπτική να ασχοληθεί µε την δηµόσια ζωή. Έτσι 
έχουµε -ως συνέπεια της αδυναµίας να εξηγηθεί µε ιστορικούς και πολιτισµικούς 
όρους η διαπλοκή της πολιτικής µε την οικονοµική σφαίρα- η προσφυγή σε προσφιλή 
επιχειρήµατα επίρριψης ευθυνών στην οθωµανική διοίκηση:΄΄την µεν προς την 
πατρίδα αγάπην και την ανδρίαν δεν είχεν εξαφανίσει η πολυχρόνιος δουλεία, την 
πολιτικήν όµως αρετήν είχε διαστρέψει κατά πολύ, ανασπάσασα από των ψυχών την 
αρχαιοπρεπή εκείνην αφιλοκερδείαν΄΄122.  

Σε ένα άλλο επίπεδο οι πολιτικοί ταυτίζονται πλήρως µε τις στρατιωτικές 
αντιλήψεις επιχειρώντας να ιδιοποιηθούν ένα µεγάλο µέρος του συµβολικού 
κεφαλαίου της προεπαναστατικής διοίκησης. Τα αξιώµατα και οι τίτλοι συνιστούν 
µια ξεκάθαρη και αναγνωρίσιµη πρακτική για την οθωµανική κοινωνία. Η 
αντικατάστασή τους µε όρους που παραπέµπουν σε ανοίκειες, ευρωπαϊκές 
πραγµατικότητες δεν αντανακλά τις διεργασίες που παραµένουν ισχυρές στον 
ελληνικό χώρο. Η µετάβαση γίνεται στο συλλογικό φαντασιακό όπου οι όροι 
΄΄µπέης΄΄, ΄΄πασάς΄΄ κλπ., πρέπει να αντικατασταθούν µε ισάξιας σπουδαιότητας 
τίτλους, όπως ΄΄πρίγκιπας΄΄, ΄΄βαρόνος΄΄. Τόσο αυτοί που φέρουν τους παραπάνω 
τίτλους όσο και οι υπόλοιποι που τους αποδέχονται και τους χρησιµοποιούν, ανάγουν 
τις συµπεριφορές τους στο άµεσο παρελθόν για να αποδώσουν και να εκφράσουν µε 
συνοπτικό τρόπο τον σεβασµό, την τιµή, την εξουσία. Ωστόσο, σταδιακά 
παρατηρείται µια σχετική σπανιότητα στην χρήση των παραπάνω τίτλων ώσπου µε τη 
δηµιουργία του νέου κράτους εκλείπουν εντελώς. Η ξεκάθαρη, φιλελεύθερη 
τοποθέτηση των συνταγµάτων του αγώνα στο ζήτηµα των κληρονοµικών και άλλων 
αξιωµάτων αποτρέπει την χρήση τίτλων στον επαναστατηµένο χώρο.  

Από την άλλη, η συνεχής και αδιάλειπτη µάχη που δίνει ο Κοραής και ο 
κύκλος του όσον αφορά τα προνόµια και τα αξιώµατα, φαίνεται να είναι µία από τις 
λίγες περιπτώσεις όπου είναι αποτελεσµατική και νικηφόρα. Η µάχη δεν είναι άνευ 
αντικειµένου και αυτό το ξέρει ο κορυφαίος λόγιος του διαφωτισµού: σε όλα τα 
γραπτά του την περίοδο της Επανάστασης και µε κάθε αφορµή στηλιτεύει την 
επιθυµία για διάκριση µέσω των τίτλων. Αξίζει να δούµε ενδεικτικά κάποιες από τις 
µοµφές που χρησιµοποιεί ήδη από το 1821: ΄΄και τόνοµα ΠΡΟΝΟΜΙΟΝ να 
αποβάλλεται µε βδελυγµόν ως πολιτική βλασφηµία, ή µάλλον ως εις αυτόν τον 
Χριστόν ασέβεια, όστις κατήργησεν όλα τα προνόµια΄΄123. Συνεχίζει υποστηρίζοντας 
πώς όποιος ΄΄χαίρεται να χωρίζεται από τους αδερφούς του µε τίτλους, δείχνει εντάµα 
και την µισανθρωπίαν, και της αληθινής πολιτικής την παντελήν απαιδευσιάν του΄΄ 
ενώ στο ίδιο αναφέρει ότι ΄΄βίον αβίωτον νοµίζουν πολλοί την ζωήν, αν δεν έχωσι 
στιγµένον το µέτωπον µε κανέν όνοµα ή παράσηµον ξένον΄΄124. Αργότερα είναι πιο 
οξύς, ακριβώς γιατί θεωρεί ότι µε το πέρασµα το χρόνου θα έπρεπε να εξαλειφθούν οι 
                                                 
122 Αλέξανδρος Σούτσος, Σάτυραι, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία, Αθήνα 1972 [Ύδρα 1827], σ. 3˙ 
Νικόλαος ∆ραγούµης, Ιστορικαί…, σ. 26. 
123 Αδαµάντιος Κοραής, Σάλπισµα πολεµιστήριον, Παρίσι 1821 [1801], σ. 20. 
124 Αδαµάντιος Κοραής, Περί των ελληνικών συµφερόντων διάλογος δύο Γραικών, Ελληνική 
Τυπογραφία, Ύδρα 1825, σ. 20, 42.  
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διακρίσεις: ΄΄Πόθεν ήκουσαν ότι ο περιβόητος και µέγας Περικλής επωνοµάσθη 
Πρίγκιψ; Ας εξηγηθώσι καθαρά, χωρίς περιπλοκάς. Έλληνες θέλουν να ήναι ή 
Τούρκοι;΄΄125. Τέλος, το 1831, επιτίθεται και σε αυτούς που ανέχονται ή συντηρούν 
µε το ενδιαφέρον τους την χρήση τίτλων:΄΄Πώς θέλεις να µην υψηλοφρονή, µηδέ να 
γίνεται υβριστής, ο τιτλοφορούµενος Πρίγκιψ, Κόµης, Βαρόνος ή Καβαλλιέρος, όταν 
βλέπη  τους τεχνίτας ν΄ αφίνωσι το έργον των τρέχοντες εις το πρόθυρον, τους 
οδοιπόρους να διακόπτωσι τον δρόµον των, δια να ιδώσι µε βλέµµα ορνεώδες, και 
στόµα ανοικτόν ως βοσκήµατος τον τιτλοφόρον, του τιτλοφόρου το αµάξιον, τα 
παράσηµα, τους προάγοντας και τους ακολουθούντας κόλακας, δορυφόρους ή 
δούλους του;΄΄126. Στο ίδιο κλίµα, το 1827 ο Σπυρίδων Βαλέττας κατακρίνει τους 
συµπατριώτες του βάζοντας τον ήρωα ενός διαλόγου του να αναφέρει: 
΄΄καταλαµβάνω ότι, δια να απολαύση τις την εύνοιαν τοιούτων Ελλήνων 
αναγκαιούσιν οι τίτλοι της αυτής φύσεως΄΄127. 

Τα παραδείγµατα είναι αναρίθµητα γεγονός που οφείλεται τόσο στην διάθεση 
των φιλελεύθερων διανοούµενων να αποβάλλουν οποιαδήποτε τάση για διάκριση 
µέσα από αξιώµατα όσο και σε µια κοινωνική πραγµατικότητα που συντηρεί αυτές 
τις επιθυµίες. Ωστόσο, όπως είπαµε, µε το πέρασµα του χρόνου ατονεί η 
συγκεκριµένη πρακτική και κερδίζει έδαφος η αντίθετη αντίληψη128, ώσπου και 
κυριαρχεί ολοκληρωτικά. Έτσι η νοοτροπία των πολιτικών να εµφανίζονται ως 
απόγονοι και δικαιούχοι τίτλων που τους παρέχουν δικαιωµατικά διευκολύνσεις και 
τιµές εξαφανίζεται γρήγορα. Πλέον, πρέπει να γίνεται πιο έµµεσα και µε 
πλαγιότερους τρόπους η διευθέτηση των πολιτικών αναγκών και όχι µε την απλή 
επίκληση ενός αξιώµατος. Εποµένως, στο συγκεκριµένο επίπεδο έχουµε µια σαφή 
επικράτηση εκείνων των δυνάµεων που διεκδικούν την απαγκίστρωση από το 
οθωµανικό παρελθόν και την συνακόλουθη εξάλειψη όλων των πρακτικών του έναντι 
εκείνων που επιζητούν την αντικατάσταση και την αναπροσαρµογή µε άλλους όρους.  

Σε ένα άλλο επίπεδο η ενασχόληση µε την πολιτική είναι φυσικό αποτέλεσµα 
για τους ελάχιστους µορφωµένους σε µια κοινωνία που παρουσιάζει µεγάλο βαθµό 
αναλφαβητισµού. Η ανάγκη για υποτυπώδη γραφειοκρατική δοµή οδήγησε σε 
συναίνεση για ανάδειξη µιας µερίδας ατόµων που έχουν εµπειρία στη συγκρότηση 
θεσµών που ξεφεύγουν από το κοινοτικό πλαίσιο: γνωρίζουν ξένες γλώσσες, κώδικες 
αλληλογραφίας, πρωτόκολλα επικοινωνίας. Οι συγκεκριµένες οµάδες, κυρίως από τις 
ηγεµονίες και τις παροικίες του εξωτερικού, αναδύονται στο πολιτικό σκηνικό του 
1821 χάρη στις δεξιότητες, τη τεχνογνωσία του δηµόσιου χώρου και της πολιτικής. 
∆εν στηρίζονται σε κατοχή γης, σε εµπόριο ή σε στρατιωτικό κύρος: το προσωπικό 
τους κεφάλαιο τροφοδοτείται από την ικανότητά τους να ενσωµατώνουν στον 
ελληνικό χώρο τα ευρωπαϊκά πρότυπα πολιτικής και κοινωνικής δοµής. Όταν η 
παρουσία τους είναι αναγκαία –ακριβώς εξαιτίας της συνειδητοποίησης ότι είναι οι 
µοναδικοί δίαυλοι επικοινωνίας µε τις χώρες που µπορούν να επηρεάσουν το 
αποτέλεσµα του αγώνα-, τότε ανεβαίνουν στη πολιτική κλίµακα. Και αυτοί, όπως όλα 
τα άτοµα και οι κοινωνικές οµάδες, προσπαθούν να δηµιουργήσουν εκείνους τους 
                                                 
125 Αδαµάντιος Κοραής, ∆ιάλογος δεύτερος περί των ελληνικών συµφερόντων, Ύδρα 1827, σ. 63. 
126 Αδαµάντιος Κοραής, Τι συµφέρει εις την ελευθερωµένην από Τούρκους Ελλάδα να πράξη εις τας 
παρούσας περιστάσεις δια να µη δουλωθή εις χριστιανούς τουρκίζοντας. ∆ιάλογος δύο γραικών δεύτερος, 
Κ. Εβεράρτος, Παρίσι 1831, σ. 51-2.  
127 Σπυρίδων Βαλέττας, Επτά πληγαί της Ελλάδος. Εις επτά διαλόγους δίχως ρω, Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρία, Αθήνα 1972 [1827], σ. 12. 
128 Έτσι, στην εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας ο Γεννάδιος κερδίζει την γενική αποδοχή αναφέροντας 
ότι κανένας από τους Μαυροκορδάτο, Κολοκοτρώνη, Κωλέττη δεν είναι πυγολαµπίδα (΄΄χάριν δε 
σεµνότητος δεν επαναλαµβάνω τας λέξεις του ρήτορα΄΄, αναφέρει ο Νικόλαος ∆ραγούµης), για να 
αναφέρεται ως εκλαµπρότατος: Ιστορικαί…, σ. 48. 
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όρους που να καθιστούν απαραίτητη την συµµετοχή τους στο ευρύτερο σκηνικό. 
Αναδεικνύουν τα σηµεία υπεροχής τους έναντι των υπολοίπων και τα βάζουν στη 
προµετωπίδα των διεκδικήσεων τους˙ όταν γράφεται για παράδειγµα, έστω και 
υπόγεια µε τη µορφή σάτιρας, ότι ΄΄αλοίµονον! του γένους µας τολµούν να ήναι 
στύλοι όσοι ποτέ δεν έµαθον πως πιάνουν το κονδύλι΄΄129 έχουµε µια έξυπνη µορφή 
αντιµεταθετικής ιδιότητας: η πολιτική ηγεσία χρειάζεται –µόνο- µορφωµένους 
ανθρώπους, µορφωµένοι άνθρωποι είµαστε εµείς, άρα πρέπει να γίνουµε και 
πολιτικοί ηγέτες.      

Βέβαια, οφείλουµε να αντιµετωπίζουµε τα γεγονότα µε µεγαλύτερη σύνεση 
καθώς οι µορφωµένοι της εποχής είναι όντως απαραίτητοι για την συγκρότηση του 
ελληνικού κράτους. Από την άλλη, συνιστούν µια από τις πιο δυναµικές µερίδες στην 
πορεία για την Επανάσταση130. Ωστόσο, δεν αίρεται η εµφανής προσπάθεια να 
παράξουν εκείνες τις προϋποθέσεις συντήρησης και αναπαραγωγής της κοινωνικής 
τους θέσης. Η σάτιρα του Σούτσου πρέπει να αντιµετωπιστεί ως µια επιχείρηση 
επιβολής -στο πεδίο των ιδεών- έναντι των υπόλοιπων κοινωνικών οµάδων, είτε 
λέγονται παραδοσιακοί πολιτικοί, είτε στρατιωτικοί ηγέτες (νέοι ή παλιοί): εξάλλου η 
λογοτεχνία γενικότερα, προσφέρεται ως µέσο επηρεασµού της κοινής γνώµης-
καλύτερα: της δυναµικής, εγγράµµατης µειοψηφίας-, ιδιαίτερα σε εποχές όπου ο 
γραπτός λόγος είναι αποφασιστικής σηµασίας131. Ούτε µπορεί να αντιµετωπιστεί 
µόνο ως αποτέλεσµα ατοµικής πνευµατικής προσπάθειας: συνήθως κάθε έργο 
αφορµάται, εµπνέεται και καθοδηγείται από την θέση του φορέα του στην κοινωνική 
ιεραρχία132.  

Συµπερασµατικά, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι κάθε κοινωνική οµάδα, νέα 
ή παλιά, επιχειρεί παράλληλα µε τον αγώνα για την ανεξαρτησία, αλλά και πέρα απ΄ 
αυτόν, να συγκροτήσει ένα προνοµιακό πεδίο εκφοράς του συστατικού της λόγου. Οι 
στρατιωτικοί και οι πολιτικοί εν προκειµένω, αναζητούν µε λιγότερη ή περισσότερη 
επιτυχία να αναδειχθούν ως εκφραστές του κοινωνικού συνόλου. Οι νοοτροπίες τους, 
οι στάσεις και οι συµπεριφορές, οι κανονικότητες και οι ρήξεις αναλύονται ως µια 
προσπάθεια ατόµων και οµάδων να εξασφαλίσουν σηµαίνον ρόλο στην Επανάσταση 
και να εγγράψουν υποθήκη για την όποια συνέχεια. Κάποιες νοοτροπίες είναι 
συνέχεια της προεπαναστατικής εποχής, άλλες είναι νέες: όλες όµως επηρεάζονται 
από την δυναµική του ένοπλου αγώνα, τις ανακατατάξεις στο κοινωνικό πεδίο, τις 
µεταναστεύσεις πληθυσµών αλλά και τον ερχοµό νέων ατόµων στο πολιτικό 
προσκήνιο. Η ζύµωση που δηµιουργείται απέχει πολύ από µια θεωρούµενη ΄΄αγνή΄΄, 

                                                 
129 Και ΄΄ιδέαν διπλωµατικής κανείς προτού δεν είχε τώρα ζητούν να δείξωσι πως είναι Μετερνίχαι΄΄: 
Αλέξανδρος Σούτσος, Σάτυραι, σ. 6.  
130 Ανάµεσα σε άλλες µαρτυρίες έχουµε και αυτή του Κ. Οικονόµου ο οποίος σε γράµµα προς τον 
αδερφό του Στέφανο (17/9/21), αναφέρει ότι φυλακίστηκε ο µητροπολίτης Εφέσου γιατί θεωρήθηκε 
΄΄προστάτης των καρµπονάριδων, των οποίων πρώτιστοι είναι οι πεπαιδευµένοι΄΄: Κωνσταντίνος 
Οικονόµος, Αλληλογραφία, Β΄ (1818-1822), Κώστας Λάππας-Ρόδη Σταµούλη επιµέλεια, Κέντρο 
Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισµού της Ακαδηµίας Αθηνών, Αθήνα 2002, σ. 148. 
131 Όπως υποστηρίζεται µπορεί να είναι δείκτης ΄΄πολιτικών διεργασιών, ιδιαίτερα σε καιρούς πολέµου 
και έντασης, σε εθνικές συγκρούσεις κ.λ.π., όταν η λαϊκή λογοτεχνία γίνεται σηµαντικό εργαλείο για 
την προώθηση πολιτικών επιδιώξεων και για τη χειραγώγηση του πληθυσµού από την εκάστοτε 
ηγεσία΄΄: Klaus Roth, «Η λαϊκή λογοτεχνία της νοτιοανατολικής Ευρώπης και η ανάγκη να µελετηθεί 
σε ευρωπαϊκό πλαίσιο», Τετράδια εργασίας, 15: Η λαϊκή λογοτεχνία στη νοτιοανατολική Ευρώπη (19ος 
και αρχές 20ου,  Συνάντηση εργασίας 21 – 22 Απριλίου 1988, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού 
Ιδρύµατος Ερευνών, Αθήνα 1995, σ. 20.  
132 Αντί ΄΄να συνδέουµε το λογοτεχνικό έργο µε τη ζωή και την προσωπικότητα αυτού που το έγραψε, 
είναι προτιµότερο να συσχετίζουµε τη δοµή του έργου µε τη διανοητική δοµή της κοινωνικής του 
οµάδας΄΄: ∆ηµήτρης Τζιόβας, Μετά την αισθητική. Θεωρητικές δοκιµές και ερµηνευτικές αναγνώσεις 
της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Γνώση, Αθήνα 1987, σ. 206.  
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αυθύπαρκτη και αµόλυντη πρώτη ύλη. Τα πρωταρχικά στοιχεία διαθλούνται και  
µετασχηµατίζονται µέσω της µίξης καθώς, µέσα στη δίνη της Επανάστασης και την 
πάλη για επικράτηση, αναδεικνύεται µια κυρίαρχη συνισταµένη που δεν ταυτίζεται µε 
καµία από τις συνιστώσες της. Ωστόσο, η κοινωνική συνισταµένη έλκεται από 
εκείνες τις δυνάµεις που κατορθώνουν να αντιµετωπίσουν τη νέα εποχή µε τη 
µεγαλύτερη διαύγεια αφού το πλεονέκτηµα της διορατικής µατιάς –και της 
αντίστοιχης προσαρµοστικότητας- είναι, ιδιαίτερα σε καιρούς αλλαγής όπως οι 
επαναστάσεις, η σηµαντικότερη ιδιότητα ατόµων και οµάδων.  

Με κάθε επιφύλαξη -γιατί το τυχαίο, το αναπάντεχο καθώς και η δυναµική 
των πραγµάτων που πολύ συχνά υπερβαίνει τις αρχικές προθέσεις και τους 
σχεδιασµούς- µπορούµε να ισχυριστούµε ότι εκείνες οι κοινωνικές οµάδες που 
παρουσιάζουν µια σχετικά κοινή ταυτότητα, ένα ανάλογο πεδίο συµφερόντων, µια 
συγκροτηµένη –έστω χαλαρή- σύµπτωση απόψεων και µια δυναµική βασισµένη σε 
κατοχή οικονοµικού ή πολιτισµικού κεφαλαίου, έχουν τις περισσότερες πιθανότητες 
να κατευθύνουν την κοινωνική δράση. Οι νοοτροπίες τους γίνονται µε τη σειρά τους 
επιθυµητά πρότυπα συµπεριφοράς, αντιγράφονται και γίνονται κτήµα µιας 
αυξανόµενης µερίδας του συνόλου που επιχειρεί να ιδιοποιηθεί τα χαρακτηριστικά 
του επιτυχηµένου τµήµατος. Η µελέτη των νοοτροπιών µετά την συγκρότηση του 
ελληνικού κράτους –κάτι που έχει γίνει και δεν είναι στα αιτούµενα της παρούσας 
εργασίας- αποδεικνύει ποιες ήταν οι επικρατέστερες δυνάµεις της Επανάστασης, 
εκείνους τους φορείς κύρους και εξουσίας που χάραξαν την συγκρότηση και τη 
λειτουργία του νέου µορφώµατος.     

 
 
  

 58



ΚΡΑΤΟΣ – ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. 
 

α. Κράτος: αποδοχή, απήχηση, νοµιµοποίηση 
 
Οι περισσότερες κοινωνίες ορίζονται µε ένα κάθετο τρόπο συστηµατοποίησης των 
λειτουργιών τους, του δηµόσιου χώρου, της πολιτικής πραγµατικότητας. Επικρατεί 
ιεράρχηση των αρµοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα της καθηµερινής ζωής: οικονοµικό, 
διοικητικό, στρατιωτικό, θρησκευτικό. Η πολυπλοκότητα των εκφάνσεων οδηγεί 
αυτόµατα σε κάποιου είδους κλιµακώσεις, σε βαθµίδες οργάνωσης πολιτισµικά 
καθοριζόµενες, χωρικά και χρονικά εντοπισµένες. Η περίοδος που εξετάζουµε 
τοποθετείται στις απαρχές µιας µετάβασης –ταχύτατης για τα ως τότε δεδοµένα- από 
πολυεθνικές αυτοκρατορίες σε κράτη µε οµοιογενή πληθυσµό. 
 Η ελληνική κοινωνία, όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο για την έναρξη της 
Επανάστασης, ήταν διαθέσιµη να αποδεχτεί, να κινητοποιηθεί και να παλέψει για τη 
µετάβαση. Τα πιο δυναµικά κοµµάτια της εκµεταλλεύονται την συγκυρία και 
επιχειρούν την κατάλυση της οθωµανικής αυτοκρατορίας, έχοντας µια συγκροτηµένη 
άποψη για την µελλοντική διοίκηση του νέου κράτους. Όσο κι αν η έκβαση του 
αγώνα για την ανεξαρτησία είναι αβέβαιη, όσο κι αν οι διάφορες µεταπτώσεις 
κλονίζουν την προσπάθεια δόµησης µιας γραφειοκρατικής τάξης, η έλξη προς µια 
οργάνωση κράτους µε δυτικές, νεωτερικές αναφορές είναι σαφής. Η κρίση του 
οθωµανικού συστήµατος είχε διαρρήξει τις κανονικότητες, είχε διασαλεύσει τις 
δικλείδες συντήρησης και αναπαραγωγής της εξουσίας, γεγονός που είχε ως 
αποτέλεσµα την απονοµιµοποίηση των υπαρχόντων πρακτικών. Η παραπάνω εξέλιξη 
εκφράστηκε µε µια διάχυτη παραβατικότητα την οποία επιτάχυνε και µεγιστοποίησε 
η Επανάσταση.  

Το αίτηµα, εποµένως, για δηµιουργία ενός αστικού ευρωπαϊκού κεντρικού 
µηχανισµού, µπολιασµένο µε την ανοµία της περιόδου, δηµιούργησε ένα καθολικό 
ρεύµα που ζητούσε την εγκαθίδρυση θεσµών –ιδιαίτερα συντάγµατος- για να 
αντιµετωπιστεί η κρίση. Απέναντι σε µια επαναστατική πραγµατικότητα που 
µπορούσε να καταλήξει στα όρια της λεηλασίας, της επικράτησης του δυνατού και 
του οπλισµένου, χρειαζόταν µια αντισταθµιστική δύναµη, µια βαλβίδα ασφαλείας για 
να ισορροπήσει η κατάσταση: το σύνταγµα, οι θεσµοί, το κράτος. Ακόµα, δηλαδή, 
και αν δεν υπήρχε το ευρωπαϊκό δέος στο οποίο έπρεπε να προσαρµοστεί ο 
πολιτειακός προσανατολισµός, ήταν ανάγκη να συγκροτηθεί ένα κανονιστικό πλαίσιο 
που θα αντικαθιστούσε το οθωµανικό. Οι διάφορες τοπικές διοικήσεις µε τα 
συντάγµατά τους απαντούν σε αυτό το αίτηµα˙ η πρώτη εθνοσυνέλευση το 
ολοκληρώνει σε ευρύτερη βάση.  

Από την άλλη, η οµοψυχία και η σύµπτωση της αίτησης για σύνταγµα, για 
΄΄σύστηµα΄΄, δεν πρέπει να µας οδηγεί σε συµπεράσµατα για οµόνοια, κοινούς 
στόχους και βλέψεις133. Κάθε κοινωνική οµάδα πρόβαλε στο σύνταγµα τις δικές της 
προτεραιότητες και θεωρούσε ότι µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο µπορούσε να 
επηρεάσει τις εξελίξεις υπέρ αυτής. Συνήθως είναι οι χαµηλότερες και οι 
ευπαθέστερες οµάδες, αυτές που δεν έχουν παρά ελάχιστα στηρίγµατα στο κοινωνικό 
χώρο, που ζητούν θεσµούς που να αποτρέπουν την αυθαιρεσία ή, έστω, να την 
περιορίζουν. Ο Κασοµούλης που διατρέχει τον επαναστατηµένο χώρο εκτελώντας 
αποφάσεις άλλων, είναι –ίσως και επειδή αναλογίζεται την προεπαναστατική του 
ευµάρεια- υπέρµαχος της συστηµατοποίησης. Όταν τον πρώτο χρόνο του αγώνα 
                                                 
133 Γιώργος ∆εληγιάννης, «Η κοινωνική σύνθεση της πρώτης εθνικής συνέλευσης της Επιδαύρου», 
Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών, Η Επανάσταση του Εικοσιένα, Επιστηµονικό συµπόσιο 21 – 23 Μάρτη 
1981, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1981, σ. 242. 
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φτάνει στην Κόρινθο και παρατηρεί µια σχετική τάξη, περιγράφει το γεγονός ως µια 
από τις πιο ευτυχείς καταστάσεις της ζωής του. Ένας λαϊκός ποιητής του 1821, 
σχηµατοποιεί την ευαρέσκειά του για την δηµιουργία συντάγµατος µε τον παρακάτω 
στίχο: ΄΄Ήλθε της δόξης ο καιρός, Βουλή συµβούλευσαν καλώς Τους Γραικούς τους 
απογόνους, Να ευπείθωνται στους νόµους΄΄134. Τα παραδείγµατα που διατρανώνουν 
την πεποίθηση για την ανάγκη δηµιουργίας ενός ευνοµούµενου κράτους δεν 
τελειώνουν εδώ: ο Νικόλαος Στορνάρης απευθύνεται στον Μαυροκορδάτο ζητώντας 
του να πάρουν κάποια χρήµατα οι στρατιώτες του ώστε να δηµιουργηθεί ένα εθνικό 
κλίµα, µια ψυχολογική κατάσταση ταύτισης µε το νέο µόρφωµα. Είναι διατεθειµένος 
(πάντα σύµφωνα µε τον γραµµατικό του) να πληρώσει αυτός τη διαφορά –αν δεν 
επαρκούν τα δηµόσια χρήµατα-, αρκεί να ακουστεί ότι βγήκε εθνικός µισθός: δηλαδή 
πως δεν πρόκειται για µια συνέχιση των ίδιων πραγµατικοτήτων αλλά για µια 
αλλαγή135. 

Τι ακριβώς, ωστόσο, είναι το κράτος για τα µάτια των επαναστατηµένων; Πως 
εγγράφεται στις νοοτροπίες τους, ποιες είναι οι προσδοκίες τους για αυτό; Και σε 
αυτό το ερώτηµα δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε γενικευτικούς όρους ούτε 
µπορούµε να περιγράψουµε τις εξελίξεις µε µανιχαϊστικά µοντέλα. ∆εν πρόκειται για 
µια εποποιία των αστικών θεσµών που εφαρµόζονται από µια έτοιµη στο να 
εκσυγχρονιστεί κοινωνία, ούτε, από την άλλη, έχουµε να κάνουµε µε µια 
πραγµατικότητα που απορρίπτει συλλήβδην τα ξένα µοσχεύµατα ή, έστω, τα 
ιδιοποιείται µεταλλάσσοντας και διαστρεβλώνοντας τα: το ερµηνευτικό δίπολο 
ευεπίφορη στα ανοίγµατα - συστατικά εχθρική στις αλλαγές κοινωνία συσκοτίζει την 
εικόνα της κοινωνίας. 

  Σε ένα πρώτο επίπεδο θα επιχειρηθεί η ανάλυση εκείνων των παραµέτρων 
και των πηγών που τείνουν να ερµηνεύσουν τις νοοτροπίες που εκπορεύονται από και 
προς το νέο κράτος µε θετικούς όρους, µε όρους που παραπέµπουν σε µια θεµιτή, 
συγκροτηµένη και επιθυµητή εξέλιξη. Αυτό σηµαίνει πως η παράθεση 
χαρακτηρίζεται από ένα κλίµα στο οποίο το κράτος µε την ορµή του -και την 
αποδοχή που απολαµβάνει- συµπαρασύρει τους προεπαναστατικούς θεσµούς που 
καταρρέουν ή τείνουν να καταρρεύσουν νοµοτελειακά µπροστά στον τυφώνα που 
ονοµάζεται νέα πολιτική και πολιτειακή διοίκηση η οποία, για να είναι 
αποτελεσµατική, προβάλλει την υπέρβαση και την αποκλειστική αφοσίωση σε 
αυτήν136. ∆εν πρέπει να µας διαφεύγει όµως, ότι ο δρόµος για την εγκαθίδρυση 
νεωτερικών θεσµών απέχει από το είναι στρωµένος µε ροδοπέταλα: η εθνική θεωρία, 
ακόµα κι αν παραβλέψουµε τον αναιµικό της χαρακτήρα, διέπεται από εσωτερικές 
αντιφάσεις και ετερόκλητους στόχους. Το αποτέλεσµα είναι να γίνεται ακόµα 
δυσκολότερη η διάχυση σε ευρύτερες συλλογικότητες καθώς η σύνθεση που 
προκύπτει στερείται ενός ξεκάθαρου προωθητικού µηχανισµού. Όπως επισηµαίνεται, 
παράγοντες ΄΄ αντικειµενικοί (όπως το επίπεδο του αλφαβητισµού και η έκταση της 
γραπτής επικοινωνίας) και υποκειµενικοί (όπως οι εκλαϊκευτικές ικανότητες της 
εθνικής θεωρίας, η απήχηση των συµβολισµών της, η ακριβής εκτίµηση της ΄΄εθνικής 
βούλησης΄΄ κ.λ.π.) υπεισέρχονται αναπόφευκτα στην επιτυχία της ΄΄κατανάλωσης΄΄ 

                                                 
134 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Α΄, σ. 225, Παναγιώτης Τσοπανάκος, Άσµατα…, σ. 33.   
135 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Α΄, σ. 421.  
136 Όπως σηµειώνεται, η ένταξη σε ένα διεθνές διακρατικό σύστηµα απαιτεί ΄΄την προσπάθεια 
εµβάθυνσης των µηχανισµών εξουσίας στο κοινωνικό σώµα, την καταστροφή ή την πλήρη εξάρτηση 
όλων των ενδιάµεσων θεσµικών σωµάτων (εκκλησιών, µοναστικών ταγµάτων, αδελφάτων, 
συντεχνιών, πατριών, αυτόνοµων πολιτικών µορφωµάτων) που συναγωνίζονται µε το νεωτερικό 
Κράτος για την επιβολή αισθηµάτων πρωταρχικής υπηκοότητας (primordial ties of allegeance) στο 
σύνολο ή σε τµήµα του πολιτικού σώµατος΄΄: Σωκράτης Πετµεζάς, ΄΄Μερικές υποθέσεις…΄΄, σ. 6-7.   
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της εθνικής θεωρίας δηλαδή, της µαζικής αφοµοίωσης επιχειρηµάτων και 
κελευσµάτων που δεν µπορούν παρά να διατυπώνονται σε σχετικώς αφηρηµένο 
επίπεδο΄΄137. 

Το αφηρηµένο, που στην περίπτωσή µας είναι το υπερτοπικό, το εθνικό, 
εκφράζεται κάθε φορά µέσα από µια επιλεκτικά επινοηµένη παράδοση που, σε 
αντίθεση µε τις προηγούµενες οι οποίες ήταν αρµονικά δεµένες µε την κοινωνική 
πραγµατικότητα, εστιάζεται σε έννοιες, δικαιώµατα και υποχρεώσεις κάπως ασαφείς 
όπως πατριωτισµός, καθήκον, νοµιµότητα138. Ο κρατικός µηχανισµός επιχειρεί να 
κινητοποιήσει τους πληθυσµούς βασιζόµενος στους παραπάνω όρους οι οποίοι, ενώ 
αρχικά επιδέχονται πολλαπλές αναγνώσεις, στη συνέχεια συγκλίνουν κάτω από ένα 
σχετικά οµοιογενές και κυρίαρχο σύστηµα. Η επιτυχία της εθνικής θεωρίας είναι, 
όπως έδειξε η εξέλιξη των πραγµάτων, ορατή˙ ωστόσο, η πορεία επεφύλασσε 
πισωγυρίσµατα, αγκυλώσεις και καθυστερήσεις.  

Ας δούµε λοιπόν ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραµµές που διέπουν την 
οργάνωση του δηµόσιου µηχανισµού. Το κεντρικό αίτηµα ήταν η δηµιουργία ενός 
αστικού κράτους ΄΄εντελώς διαφορετικό από το σουλτανικό, τροφοδοτούµενο από µια 
κοινωνία συνεχώς διαφοροποιούµενη από την οθωµανική και προωθητικό των 
αστικών σχέσεων στη λογική και τις πρακτικές του΄΄139. Στο κράτος αυτό υπάρχει 
χώρος για νέους ηγέτες που αναδεικνύονται µε την Επανάσταση διεκδικώντας µέρος 
της εξουσίας από τις παραδοσιακές αυθεντίες. Οι θεσµοί που δηµιουργούνται τείνουν 
να ενοποιήσουν την χώρα απειλώντας εδραιωµένα τοπικά συµφέροντα: αυτό έχει ως 
συνέπεια, χάρη στη αύξουσα δυναµικότητα της εθνικής θεωρίας, την σταδιακή 
απονοµιµοποίηση και απαξίωση πρακτικών της προεπαναστατικής περιόδου140. Οι 
προεστοί συνιστούν ένα διττό πρόβληµα για την νέα πραγµατικότητα: πρώτα, 
εξυπηρετούν λειτουργίες που ανάγονται σε άλλες πραγµατικότητες ενώ, σε δεύτερο 
επίπεδο, η ύπαρξή τους συνεπάγεται έναν κατακερµατισµό της πολιτικής εξουσίας σε 
αντίστοιχες τοπικές που –από την σκοπιά της εθνικής θεωρίας- θεωρούνται 
ξεπερασµένες και οπισθοδροµικές141. Ο κοινοτισµός, τον οποίο εκφράζουν και 
εξυπηρετούν, αποτελεί ένα σχήµα διοίκησης που αντιβαίνει σε πολλές νεωτερικές 
διαδικασίες: στην προσπάθεια ενοποίησης των αγορών, στο σχηµατισµό εθνικής 
ταυτότητας, σε κοινούς κανόνες φορολόγησης, σε παρόµοιους εκπαιδευτικούς 
σχηµατισµούς. Το εµπόδιο είναι µεγάλο, κάποιες φορές µάλιστα είναι µεγαλύτερο 
από εκείνο της κατάλυσης της οθωµανικής εξουσίας γιατί η εδραίωση των 
αυτοδιοικητικών µηχανισµών στο εσωτερικό του ορθόδοξου millet είχε 
δηµιουργήσει, µια πολιτική παράδοση βαθιά ριζωµένη στις επαναστατηµένες 
κοινωνίες που, µε τη σειρά της, πρόβαλλε ΄΄αυτονόητες΄΄ διεκδικήσεις στο παρόν. Το 
ελληνικό έθνος – κράτος, από την σύλληψή του επιχειρεί να γίνει ο αποκλειστικός 
φορέας αφοσίωσης, η κύρια πηγή ταύτισης, ο µηχανισµός που νοηµατοδοτεί το 
παρόν και το µέλλον όλων των υπηκόων του χωρίς την παρουσία και τη µεσολάβηση 
τοπικών αρχών. Η προφανής αντίφαση θα ξεπεραστεί πολύ δύσκολα και µε αµοιβαίες 
υποχωρήσεις.  

                                                 
137 Παντελής Λέκκας, «Η συγκρότηση της εθνικιστικής ιδεολογίας: εθνική θεωρία και εθνικό 
φρόνηµα», Έθνος…, σ. 246.  
138 Eric Hobsbawm, «Inventing Traditions», The invention…, σ. 10.  
139 Βασίλης Κρεµµυδάς, «Υποδοχή των ευρωπαϊκών ιδεών από τον ελληνισµό στο τέλος της 
τουρκοκρατίας», Θέσεις 42 (1993), σ. 32.  
140 Χρήστος Λούκος, «Η ενσωµάτωση µιας παραδοσιακής αρχοντικής οικογένειας στο νέο ελληνικό 
κράτος: η περίπτωση των Μαυροµιχαλαίων», Τα Ιστορικά 2 (1984), σ. 284 και Νίκος Ροτζώκος, «Τα 
αποµνηµονεύµατα του ’21: Παραγωγή και χρήση τους στην ιστοριογραφία», όπ.π, σ. 31.  
141 Γιάννης Μηλιός, Ο ελληνικός…, σ. 268.  
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Η νέα κεντρική διοίκηση, για να είναι νόµιµη και αποτελεσµατική, οφείλει να 
εκπληρώνει συγκεκριµένες ιδιότητες. Πρέπει να έχει την δύναµη να διατάσει (και να 
υπακούεται), να ελέγχει τους ιδεολογικούς µηχανισµούς και να κατευθύνει τους 
πληθυσµούς της, να ελέγχει τις φυσικές και τις οικονοµικές πηγές, να διασφαλίζει τις 
µεταφορές και τις επικοινωνίες και τέλος, να έχει τη δυνατότητα επιβολής τιµωριών 
για τους παραβάτες. Σε όλο το διάστηµα της δεκαετίας που εξετάζουµε, τα ρήγµατα 
στο παραπάνω σχήµα είναι αρκετά, ωστόσο, τηρουµένων των αναλογιών, η κεντρική 
διοίκηση µπόρεσε να λειτουργήσει µε ικανοποιητικό τρόπο.  

Ας δούµε µερικές περιπτώσεις που το κράτος επιχείρησε να ελέγξει τους 
επαναστατηµένους, δηµιουργώντας τόσο κοινωνικούς κανόνες όσο και πρότυπα 
διακυβέρνησης. Αυτή η παράλληλη διαδικασία είναι ενδεικτική των αλλαγών στις 
νοοτροπίες, νοοτροπίες που ναι µεν επιβάλλονται από τα πάνω αλλά συναντούν τις 
δεκτικότητες του πληθυσµού. Η πρώτη περίπτωση µπορεί να χαρακτηριστεί ως 
µάθηµα αφοσίωσης καθώς και ως επίδειξη των νεωτερισµών του αστικού κράτους 
που οφείλουν να γίνουν σεβαστές. Ως την Επανάσταση οι δηµόσιες θέσεις 
αποτελούσαν, κυρίως, αντικείµενο πλειστηριασµού µε συνέπεια να καταλαµβάνονται 
από άτοµα µε µεγάλη οικονοµική βάση. ∆ηλαδή, το χρήµα συνιστά την ύψιστη 
νοµιµοποιητική βάση για τη διεκδίκηση ενός πόστου. Στη νέα εποχή της εθνικής 
αυταπάρνησης, άλλα πρέπει να είναι τα προσόντα αυτών που καταλαµβάνουν τα 
κρατικά αξιώµατα: πατριωτισµός, εντιµότητα, αυταπάρνηση. Το 1824, για 
παράδειγµα, συζητείται η κατάληψη της θέσης του έπαρχου της Σκοπέλου. Το 
εκτελεστικό θέλει να διοριστεί ο Ιωάννης Στέφου ο οποίος ΄΄θέλει εξοικονοµήσει τας 
χρείας του επαρχείου του δι΄ ιδίων του εξόδων΄΄. Το βουλευτικό αρνείται να εγκρίνει 
τον διορισµό και αντιπροτείνει άλλον για τη θέση ΄΄διότι δεν πρέπει να διορίζωνται 
άνθρωποι εξοδεύοντες εξ ιδίων των εξόδων…΄΄142. Ο κίνδυνος που ενυπάρχει όταν οι 
ιδιωτικές πρωτοβουλίες υποκαθιστούν τις αναγκαίες δηµόσιες λειτουργίες είναι 
σαφής: κανείς δεν πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του υπεράνω του κράτους και να το 
αντιµετωπίζει ως µέσο για την εκπλήρωση διάφορων σκοπών του˙ το έθνος (και µέσω 
αυτού, το κράτος) είναι, ή πρέπει να είναι, σκοπός, όχι µέσο. Στο ίδιο κλίµα ο Κοραής 
προτείνει την υποχρεωτική πληρωµή των βουλευτών, ώστε να προκύψει η αναγκαία 
και επιβαλλόµενη ισορροπία και ισότητα: το κράτος ως υπέρτατος θεσµός και από 
κάτω, στο ίδιο επίπεδο, όλοι οι λειτουργοί του143.     

Πως κερδίζεται ο σεβασµός και η αυτοθυσία των υπηκόων του; Η απάντηση 
έγκειται σε µια σειρά από συµβολικές χειρονοµίες που εξασφαλίζουν το 
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα: τη νοµιµοποίησή του ως αποκλειστικό διαχειριστή του 
συλλογικού φαντασιακού. Όταν πεθαίνει ο Μάρκος Μπότσαρης, οργανώνεται µε την 
αιγίδα κρατικών λειτουργών, µια µεγαλοπρεπής κηδεία. Ο σπουδαίος οπλαρχηγός θα 
είχε, εξαιτίας της θέσης του στην κοινωνία των Σουλιωτών, έτσι και αλλιώς τιµητική 
µεταχείριση στην πορεία προς τον ενταφιασµό του. Ωστόσο, η δυναµική παρουσία 
των κρατικών φορέων στο τελετουργικό υποδηλώνει δύο πράγµατα: την άρση και την 
                                                 
142 Αρχεία…, Β΄, σ. 398-9.  
143 Έτσι, προτείνει ότι σε κανέναν ΄΄από τους Αντιπροσώπους δεν συγχωρείται να αποβάλη µήτε τον 
µισθό της συνεδρίας, µήτε του δρόµου την δαπάνην. Τούτο ούτε τον πλούσιον αντιπρόσωπον αφίνει να 
υπερφρονήση ότι δουλεύει αµισθί την πατρίδα του, ούτε τον πένητα να καταφρονηθή δια την ανάγκη 
της µισθοληψίας΄΄: Αδαµάντιος Κοραής, Σηµειώσεις…, σ. 46. Ο ίδιος στηλιτεύει την υπερπροσφορά 
για κατάληψη των κρατικών αξιωµάτων (που αντιµετωπίζονται ως πηγές κύρους και πλούτου, και όχι, 
όπως θα ήθελε, ως αφετηρία για ανιδιοτελή προσφορά στο κοινωνικό σύνολο) µε ένα σχόλιο του 
αρνητικού ήρωά του, Φίλαρχου, που χρησιµοποιεί µια φράση που επαναλαµβάνεται σε πολλές 
περιστάσεις του ελληνικού δηµόσιου βίου: ΄΄Άφες να γενώ µιαν φοράν, ως ελπίζω και σπουδάζω, 
Αρχιγραµµατεύς, Αρχικαγκελλάριος, Αρχιταµίας, ή τίποτ’ άλλο από τα οκτώ, και θέλεις ιδείν πως 
µέλλει να κυβερνώ τα πράγµατα΄΄: Περί…, σ. 55.  
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υπέρβαση του τοπικού στοιχείου απότισης φόρου τιµής και την αναγνώριση του 
νεκρού ως υποκειµένου που εκπλήρωσε το καθήκον του προς το έθνος, το οποίο ξέρει 
να ανταµείβει τις θυσίες: είναι ένα έθνος-κράτος εποµένως, που αξίζει να πεθαίνει 
κανείς γι΄ αυτό144. Όταν, πάλι, πεθαίνει ο λόρδος Βύρωνας αποφασίζεται (20/4/24) να 
γίνουν σε όλη την Ελλάδα τελετές προς τιµήν του145, απόφαση που έχει δύο 
παραλήπτες: τόσο το εξωτερικό της χώρας, που πρέπει να δει ότι οι επαναστατηµένοι 
τιµούν τους συναγωνιστές τους, όσο και το εσωτερικό που, για τον ίδιο λόγο, οφείλει 
να παραδειγµατιστεί από την αυτοθυσία και την προσφορά του νεκρού.  

Γιατί, ωστόσο, το κράτος περιµένει την ανιδιοτελή προσφορά και την 
αυταπάρνηση από τους πολίτες του και, µάλιστα, πως επιδιώκει να την κερδίσει; Ο 
κανόνας είναι απλός: επιχειρεί να αντιπαραβάλει και να συνδέσει την εικόνα του µε 
έναν άλλο κοινωνικό θεσµό στον οποίο, συνήθως, τα ανταλλάγµατα για διάφορες 
υπηρεσίες προσφέρονται χωρίς σκοπιµότητα: την οικογένεια. Κάθε κρατικός 
σχηµατισµός προσπαθεί να αναπτύξει αισθήµατα αλληλεγγύης και ταύτισης µε τον 
πληθυσµό που εξουσιάζει, τόσο για να αποφύγει εναντιωµατικές κινήσεις, όσο και 
για να αποκτήσει ευρύτερη υποστήριξη στα σχέδια του. Εξάλλου, ΄΄σε µια 
εξιδανικευµένη µορφή του έθνους βρίσκουµε το υποκατάστατο ενός γονέα που έχει 
την έγνοια µας΄΄146. Από το 1821 ήδη, αρθρώνεται ένας λόγος στο πλαίσιο του οποίου 
το κράτος ταυτίζεται µε το έθνος, το οποίο και προσλαµβάνεται ως οικογένεια. Οι 
διαδικασίες παραγωγής του έχουν να κάνουν ΄΄µε την κατίσχυσή της ελληνικής 
εθνικιστικής ιδεολογίας έναντι του παραδοσιακού συστήµατος σκέψης΄΄147 σε µια 
κοινωνία που η οικογένεια ήταν ο µοναδικός θεσµός ασφάλειας και εµπιστοσύνης, 
είτε γιατί η κεντρική εξουσία ήταν αδύναµη, είτε γιατί ήταν καταπιεστική και 
αυθαίρετη.     

Το κράτος, λοιπόν, εµφανίζεται ως ο ύψιστος πάτερ – φαµίλιας, ως εκείνος ο 
µηχανισµός που ανυψώνει και περικλείει -σε ευρύτερο επίπεδο- µε το ίδιο πνεύµα 
βοήθειας και αλληλεγγύης όλα τα -υπάκουα- µέλη του κοινωνικού συνόλου. Στην 
πραγµατικότητα, όπως αναδεικνύουν οι πηγές, πολλές είναι οι περιπτώσεις που 
κρατικοί λειτουργοί φέρονται κάθε άλλο παρά πατρικά σε άτυχους υπηκόους και 
µάλιστα χωρίς να καλύπτονται καν από το µανδύα της τήρησης των νόµων. Ωστόσο, 
πολλές φορές έχει την ίδια, και περισσότερη, βαρύτητα τι θέλει να πιστέψει ο 
καθένας, όχι τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα: το κράτος απαντά σε µια πρωτογενή 
ανάγκη των ανθρώπων να ανήκουν σε ευρύτερα σύνολα και γι΄ αυτό, µε όλες τις 
µορφές του και σε όλες –σχεδόν- τις εποχές, εξασφαλίζει µαζική συναίνεση. 

Ο κεντρικός µηχανισµός που δηµιουργείται στην Επανάσταση, εκτός από τα 
αισθήµατα της ταύτισης µε µια ευρύτερη οικογένεια και αυτά της αυτοθυσίας, 
παρουσιάζει και άλλα χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα, διέπεται από µία προοδευτική 
στάση όσον αφορά την προστασία του αδυνάτου, και ιδιαίτερα του αιχµάλωτου: 
ακόµα κι όταν υπάρχουν αυθαιρεσίες και ο κανόνας παραβιάζεται, το συντεταγµένο 
κράτος συνιστά µηχανισµό που σέβεται πολύ περισσότερο από τις διάφορες ατοµικές 
και τοπικές εξουσίες την ανθρώπινη ζωή. Όπου δεν υπάρχει αυστηρή και 
πειθαρχηµένη διοικητική οργάνωση, η µοίρα των αιχµάλωτων –ιδιαίτερα των 

                                                 
144 Γιώργος Μαργαρίτης, «1821: Ο Θάνατος, το άλλο πρόσωπο της Λευτεριάς», Ο Πολίτης 77 (1987), 
σ. 61.  
145 Αρχεία…, Β΄, σ. 269. 
146 Martha Nussbaum, «Πατριωτισµός και κοσµοπολιτισµός», Martha Nussbaum κ.α., Υπέρ πατρίδος…, 
σ. 28.  
147 ∆ιονύσης Τζάκης, «Η παράσταση της οικογένειας στην κατασκευή της εθνικής ταυτότητας στα 
χρόνια του ’21», Ο Πολίτης 20 (1996), σ. 22.  
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άσηµων και των φτωχών- είναι άσχηµη148. Παρά την διαπιστωµένη ύπαρξη ενός 
κέντρου δουλεµπορίου στα χρόνια του αγώνα για την ανεξαρτησία, η συλλογική 
νοοτροπία καταδικάζει και απορρίπτει παρόµοιες πρακτικές. Ο σεβασµός στην 
ατοµικότητα και την ανθρώπινη ζωή γίνονται βασικές κατευθυντήριες γραµµές της 
επαναστατηµένης κοινωνίας ή, ακριβέστερα, του κράτους που αναδύεται απ΄ 
αυτήν149. 

Ο συγκεντρωτισµός της διοίκησης, ένα άλλο χαρακτηριστικό της 
επαναστατικής πραγµατικότητας, φαίνεται ξεκάθαρα και από τις νοµολογίες: εκεί, για 
παράδειγµα το 1823, αναφέρονται ότι όλα τα έσοδα του αγώνα µοιράζονται εξίσου σε 
όλες τις επαρχίες της επικράτειας150. Η παραπάνω πρόταση συνιστά –άσχετα από τον 
βαθµό πραγµάτωσής της- µία από τις ουσιωδέστερες τοµές του αγώνα: πριν την 
Επανάσταση το να πάρει κανείς χρήµατα που µαζεύονται, ας πούµε, στη Σπάρτη και 
να τα διανείµει για τις ανάγκες των κατοίκων του Μεσολογγίου, ήταν ένα γεγονός 
έξω και πέρα από κάθε φαντασία, γιατί η κοινοτική και τοπική ιεράρχηση περιόριζε 
στο εσωτερικό κάθε περιοχής την χρήση, την επένδυση και την διανοµή των 
φορολογητέων εισοδηµάτων. Η παραίτηση από το παραπάνω κυριαρχικό δικαίωµα 
υπέρ µιας ενιαίας κεντρικής αρχής, χρειαζόταν µια ΄΄επανάσταση΄΄ στα µυαλά των 
ανθρώπων της εποχής: φαίνεται, ότι η δεκτικότητα απέναντι σε τέτοιες θέσεις ήταν 
αρκετά µεγάλη για να τις καταστήσει δεσπόζουσες.  

Στο ίδιο σηµείο: όταν, στις 21/10/25, αποφασίζεται πως οι τοπικοί κριτές 
έχουν δικαίωµα να παίρνουν ανέκκλητες αποφάσεις χρηµατικών ποινών µε όριο τα 
25 γρόσια, αντί των 50 που ίσχυαν ως τότε151, έχουµε να κάνουµε µε µια διάθεση 
συγκεντρωτισµού της εκτελεστικής εξουσίας απέναντι σε έκκεντρες µορφές 
απόδοσης δικαιοσύνης. Μπορεί η χρονική συγκυρία (απόβαση του Ιµπραήµ) να 
ευνοεί και να επιταχύνει την συγκεντροποίηση, ωστόσο, η κοινωνική διαθεσιµότητα 
επιτρέπει την εκχώρηση εξουσιών σε υπερτοπικές αρχές, εκχώρηση που φτάνει στο 
απόγειo της µε τον Καποδίστρια, το όραµα του οποίου για εθνική οµογενοποίηση 
ήταν ΄΄ασυµβίβαστο µε τη διατήρηση των κοινωνικών µορφών που δηµιουργήθηκαν 
στην περίοδο της Τουρκοκρατίας΄΄152. 

Εποµένως, παρά την καχυποψία για την κεντρική διοίκηση και τους θεσµούς 
της, καχυποψία που ήταν κατάλοιπο της οθωµανικής διοίκησης, σύντοµα το κράτος 
απετέλεσε –για τους περισσότερους- την ύψιστη νοµιµοποιητική αρχή: ο σεβασµός 
και η πειθαρχία στις διαταγές του γενικά θεωρήθηκαν ως ανελαστικός 
προσανατολισµός. Ας δούµε κάποια περιστατικά που παραθέτει ο Κασοµούλης: όταν 
ο Καραϊσκάκης διαφωνεί µε την κυβέρνηση αυτή εκδίδει µια προκήρυξη που ΄΄ ως εκ 
µέρους της Αρχής του Έθνους, απόσπασεν όλους πλέον <από τον Καραϊσκάκην>, και 
                                                 
148 Απόστολος Βακαλόπουλος, Αιχµάλωτοι Ελλήνων κατά την Επανάσταση του 1821, Ηρόδοτος, 
Θεσσαλονίκη 2000, σ. 32. 
149 Έτσι, αναφορές όπως εκείνη του αρχηγού του άτακτου ιππικού προς την εθνοσυνέλευση (25/3/27) -
ο οποίος διεκδικεί χρήµατα γράφοντας: ΄΄Εάν δι΄ εµέ µόνον δεν δυνήθη να ευρεθή πόρος 
εξοικονοµήσεως, πουλήσετέ µε! πουλήσετέ µε, λέγω εις κανένα, φθάνει όµως να είναι όχι Τούρκος, 
και λάβετε τα χρήµατα και στείλετέ µοί τα, δια να οικονοµήσω τους δυστυχείς ιππείς΄΄: Αρχεία της 
Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821 – 1832…, σ. 461- έχουν ως στόχο την κινητοποίηση της διοίκησης για 
την κάλυψη των οικονοµικών αναγκών. Ο αναφερόµενος, οπωσδήποτε δεν πιστεύει ότι µπορεί, τον 
έβδοµο χρόνο της Επανάστασης, να γίνει αντικείµενο πώλησης˙ προβαίνει σε αυτή την περιγραφή για 
να αναδείξει το µέγεθος της ανάγκης ταρακουνώντας τις ανθρωπιστικές, φιλελεύθερες ιδέες των 
αντιπροσώπων (ίσως, παράλληλα, το κάνει για να δείξει στους στρατιώτες του το µέγεθος της 
αφοσίωσης που τρέφει προς αυτούς).  
150 Αρχεία…, Β΄, σ. 653.  
151 Αρχεία…, ∆΄, σ. 363.  
152 Χρήστος Λούκος, «Ο κυβερνήτης Ιω. Καποδίστριας και οι Μαυροµιχαλαίοι», Μνήµων 4 (1974), σ. 
1. 
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κανείς δεν τολµούσεν να πάρη µέρος <υπέρ αυτού>, αλλ΄ ούτε να τον πλησιάση,  
µήπως µολυνθή΄΄. Ο Στορνάρης έρχεται σε επαφή µε τον διοικητή της Θεσσαλίας 
Κόρτζια ζητώντας του να µην βοηθήσει, µε οποιονδήποτε τρόπο, τον Καραϊσκάκη˙ 
αυτός απαντά: ΄΄Άνθρωπον οπού τον κυνηγά το έθνος του ψωµί δεν του δίνω εγώ΄΄. 
Σε ένα άλλο περιστατικό, έχουµε την δολοφονία –για λόγους ευταξίας- ενός 
στρατιώτη που έκλεψε ένα αρνί γεγονός που από τη µια ξενίζει αλλά, από την άλλη, 
γίνεται αποδεκτό από τους στρατιώτες. Τέλος, οι οπλαρχηγοί που βρίσκονται 
κλεισµένοι στο Μεσολόγγι, πριν αποφασίσουν για την έξοδο από το φρούριο, ζητάνε 
την συγκατάθεση του Παπαδιαµαντόπουλου (µέλος της διοικητικής επιτροπής της 
πόλης) ΄΄ διότι χρεωστούµεν σέβας εις τον αντιπρόσωπον της ∆ιοικήσεως µας΄΄153. 

Άσχετα από το πώς γίνεται αντιληπτή η έννοια του έθνους, του κράτους και 
της τάξης από τον καθένα από τους παραπάνω, µπορούµε να κάνουµε δύο 
παρατηρήσεις. Αρχικά, γίνεται σύντοµα κατανοητό από τους επαναστατηµένους πως 
ο κάτοχος της οικονοµικής δύναµης (καθώς και ο θεσµός που έχει την δυνατότητα να 
συνδιαλλαγεί αποτελεσµατικά µε την Ευρώπη) είναι, πια, το κράτος: άρα οι 
προγενέστερες ταυτίσεις και δεσµεύσεις καταρρέουν µπροστά στην ισχύ του. 
Έχοντας την δυνατότητα να ελέγχει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, ο κεντρικός 
µηχανισµός υπονόµευσε τόσο στην Επανάσταση -όσο και αργότερα- τις 
διαφοροποιητικές τάσεις τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών. Η οικονοµική 
εξασθένηση των ατόµων που αντενεργούσαν στην εκάστοτε κρατική εξουσία ήταν, 
συνήθως, η ασφαλέστερη µέθοδος πολιτικής και κοινωνικής απαξίωσης 154.    

Ένα δεύτερο σηµείο έρχεται από την πίστη και την αφοσίωση στο κράτος 
τόσο από τους επαναστατηµένους όσο και από τους διώκτες τους. Γιατί ο Κόρτζιας 
σέβεται την ύπαρξη του κράτους (αν πιστέψουµε τον Κασοµούλη –και τον Κόρτζια, 
βεβαίως: δηλαδή πως δεν πρόκειται για µια παραπλανητική υπόσχεση); Αν 
θεωρήσουµε ότι η θρησκευτική πίστη και η γεωγραφική κοινότητα είναι οι κύριοι 
φορείς ταυτοποίησης του ατόµου πριν την Επανάσταση, µε αυτήν –και λίγο πριν- 
ερχόµαστε αντιµέτωποι µε µια διαδικασία που αλλάζει τις παραπάνω πηγές. Η 
διαδικασία αυτή (δηλαδή ο εθνικισµός και οι συνδηλώσεις του), ωθεί όλες τις 
πλευρές σε κάποιου είδους αναπροσδιορισµό των θέσεών τους. Πιο συγκεκριµένα: 
όταν ο Υψηλάντης µε την προκήρυξή του κηρύσσει την Επανάσταση, παροτρύνει 
προς την κινητοποίηση (΄΄Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος΄΄) µε όρους που 
εµπεριέχουν τόσο την ιδιότητα του χριστιανού ορθόδοξου όσο και αυτή του 
πατριώτη. Το ίδιο κάνει και ο αντίπαλος: ο σουλτάνος σε διακήρυξη στις 16/8/21 
αναφέρει ότι όλοι πρέπει να ενωθούν ΄΄ όπως εν ανάγκη ενεργήσουν µε θυσίαν της 
ζωής των υπέρ της πίστεως και του κράτους, και ας είναι έτοιµοι να αντιτάξουν 
αντίστασιν κατά του εχθρού΄΄155. Το παιγνίδι πια παίζεται και µε όρους που 
παραπέµπουν σε άλλες αναφορές, καινούριες ταυτίσεις και οµαδοποιήσεις: οι 
συµµετέχοντες σε αυτό δεν µπορεί να είναι µόνο χριστιανοί και µουσουλµάνοι αλλά 
και Έλληνες ή Οθωµανοί που οφείλουν να δηµιουργήσουν (και αντίστοιχα να 
προστατέψουν) την επικράτειά τους.  

Στο ίδιο κλίµα, δηλαδή σχετικά µε τη νοµιµοποίηση του κράτους ως φορέα 
εξουσίας στα µάτια των επαναστατηµένων και τις νοοτροπίες που εκπορεύονται απ΄ 
αυτήν την στάση, συνεχίζουµε µε το ζήτηµα των αναφορών που απευθύνονται προς 
την κεντρική διοίκηση µε σκοπό την επίλυση διαφόρων ζητηµάτων. Τα αρχεία της 
ελληνικής παλιγγενεσίας είναι γεµάτα από εκθέσεις παραπόνων και αιτηµάτων: οι 
                                                 
153 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Α΄, σ. 389, 403, 436 και Β΄, σ. 258.  
154 Χρήστος Λούκος, «Η ενοικίαση προσόδων κατά την καποδιστριακή περίοδο. Απόψεις για την 
πολιτική διάσταση του ζητήµατος», Μνήµων 8 (1980-1982), σ. 373. 
155 Νικηφόρος Μοσχόπουλος, Ιστορία…, σ. 237.  
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περισσότερες άπτονται θεµάτων οικονοµικής αλλά και ηθικής ικανοποίησης. 
Σταχυολογώντας µερικές από τις-εκατοντάδες- περιπτώσεις µπορούµε να εξάγουµε 
καίρια συµπεράσµατα για την κοινωνία του 1821: ο Ηλίας Κακούρης διαµαρτύρεται 
γιατί ο Ηλίας Κακοσούλης έδειρε τον αδερφό του. Ο Παύλος Γιαννικόπουλος γιατί 
δεν πληρώθηκε ένα χάλκωµα που πούλησε στον Χαραλάµπη Ζαφειρόπουλο. Οι 
κάτοικοι του Κρανιδίου για µελίσσια που τους έκλεψε ένα µετόχι από την Ύδρα. Ο 
Γεωργάκης Κυπριανού για ένα µουλάρι που του πήρε ο αρχιµανδρίτης ∆ικαίος και 
δεν του το πλήρωσε. Κάποια ∆ανιήλενα ζητά από τον Σταµέλο Σταµελόπουλο τα τρία 
πατρικά της εργαστήρια. Η Παναγιώτενα Μιγκλάρινα στρέφεται εναντίον 
συγχωριανού της για χωράφια που της πήρε µε δυναστικό τρόπο. Η Νικολού 
Λουκαΐτισσα ζητά τροφή επειδή στον πόλεµο χάθηκαν οι δύο της γιοι. Η Σουσάνα 
Σίµενα κατά της Ελισάβετ, συζύγου του νεκρού Γεωργάκη Τζίτζα για ένα ζωνάρι 
ασηµένιο που έδωσε ενέχυρο για µια φουστανέλα. Ο Κωνσταντίνος Ράµφος ζητά να 
του επιστραφεί µια λεκάνη που του πήρε ο οικοδεσπότης του. Ο ιερέας Γεώργιος από 
το Άργος διαµαρτύρεται γιατί ο πατέρας του δεν του άφησε τίποτα στην διαθήκη. Τα 
εγγόνια της Μπουµπουλίνας, Παντελής και Γιάννης Μπούµπουλης, στρέφονται 
εναντίον της υποστηρίζοντας ότι κατακρατά την πατρική τους περιουσία. Ο 
Αθανάσιος Μανώλης κατά της πεθερά τους και του αδερφού της γιατί δεν του δίνουν 
ούτε την αρραβωνιαστικιά του ούτε και την προγαµιαία δωρεά156. Ο Βασίλειος 
Παρσάλης εναντίον του έπαρχου Πάρου, Σάλλα γιατί ΄΄ηπάτησε την γυναίκα του, την 
έκβαλεν από τας φρένας της και επώλησε µετ΄ αυτής όλα τα πράγµατα του οσπιτιού 
του, έπειτα την φυγάδευσε και ήδη έχει αυτήν εις την Αντίπαρον΄΄. Η Λάσκω 
Κουλιαβλιώτη ζητά την αποφυλάκιση του γαµπρού της που είναι κρατούµενος για 
φθορά παρθένας στη Σαλαµίνα. Οι Κωνσταντής Κακάνης και Αγγελής Πανάγου 
αναφέρονται εναντίον του υπουργού της οικονοµίας υποστηρίζοντας ότι τους 
εκβιάζει ζητώντας τους ένα από τα τέσσερα εργαστήρια που απέκτησαν νόµιµα για 
να τους δώσει τα πωλητήρια157.   

  Όπως είναι φυσικό όλες αυτές οι αναφορές προκαλούσαν πολλές 
καθυστερήσεις στη διοίκηση κάτι που αναφέρει και ένας από τους γραµµατείς της: 
΄΄Οι διαφερόµενοι υπέβαλλον αναφοράς εις το Βουλευτικόν, τούτο δε κατέτριβε 
πολύτιµον χρόνον εις ανάγνωσιν αυτών επί κοινής συνεδρίασης, και δια των 
παραδεδεγµένων τύπων΄΄158. Ωστόσο, δεν επιχειρήθηκε -εκτός ελαχίστων 
περιπτώσεων- να περιοριστεί ο όγκος των ερευνούµενων αναφορών κάτι που έχει  
αναλυτικό ενδιαφέρον. 

Πρώτα, ας δούµε γιατί παρουσιάζουµε αυτές τις περιπτώσεις, που σε γενικές 
γραµµές είναι ενδεικτικές των απαιτήσεων που έχει ο επαναστατηµένος λαός από την 
διοίκησή του. Θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως ζητήµατα που προκαλούν θυµηδία, 
γραφικές υποµνήσεις µιας κοινωνίας που ζητά ανόητα πράγµατα από την κεντρική 
αρχή; Σίγουρα όχι, εξάλλου σε κάθε εποχή υπάρχουν αιτήµατα που για κάποιους, 
κάπου αλλού ή σε άλλη εποχή θεωρούνται µικροπρεπή και ανάξια˙ αυτό δεν τα 
καθιστά λιγότερο αναγκαία για αυτούς που ζητούν την εκπλήρωσή τους. Κατ΄ αρχάς, 
σε ένα πραγµατολογικό επίπδο φανερώνουν την απουσία ξεκάθαρης, ξεχωριστής 
δικαστικής εξουσίας γεγονός που είναι ενδεικτικό για το ύφος και την λειτουργία των 
θεσµών. Έπειτα, τα προβαλλόµενα αιτήµατα συνιστούν δείκτες της καθηµερινής 
ζωής της εποχής: νοοτροπίες συναλλαγών, κληρονοµικά δίκαια, σεξουαλικά ήθη 
απαντώνται στις αναφορές. Το γεγονός των συχνών κοινοποιήσεων που προέρχονται 
από γυναίκες –άσχετα αν δεν πρόκειται για ρήξη σε σχέση µε τις προεπαναστατικές 
                                                 
156 Αρχεία…, Β΄, σ. 23, 24, 34, 100, 110, 111, 145, 171, 286, 310, 417.  
157 Αρχεία…, ∆΄, σ. 53, 185, 206.  
158 Νικόλαος ∆ραγούµης, Ιστορικαί…, σ. 35.  
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πρακτικές- φανερώνει κάτι για µια σχετική φιλελευθεροποίηση. Οι ιδιοκτήτες, της 
τελευταίας περίπτωσης που αναφέρεται, αισθάνονται την δύναµη να παραπονεθούν 
στην κεντρική διοίκηση για την περίπτωση εκβιασµού από ένα εξέχον µέλος της. 
Άραγε, θα µπορούσαν µε την ίδια ευκολία να κάνουν κάτι παρόµοιο πριν το 1821; 
Πολύ πιθανόν ναι, µάλιστα για κάποιους, η Επανάσταση επιφέρει άσχηµες αλλαγές 
όσον αφορά τις προνοµιακές σχέσεις µε την οθωµανική διοίκηση. Ωστόσο, η αίσθηση 
που απορρέει από την ανάγνωση των αρχείων υποβάλλει το συµπέρασµα –αρκετά 
έωλο και επισφαλές, είναι αλήθεια- ότι µε την Επανάσταση και την δηµιουργία 
κεντρικής διοίκησης αναδύεται µια δικαιοσύνη µε λιγότερες αυθαίρετες πράξεις, µια 
δικαιοσύνη που -εξαιτίας του εθνικού της χαρακτήρα- επιχειρεί την 
αποπροσωποποίηση των εκάστοτε αποφάσεων, χωρίς δηλαδή το στοιχείο της 
ταυτότητας του ενάγοντα ή του εναγόµενου να είναι το πρωτεύον σε µια ετυµηγορία. 

Βέβαια, ούτε η µείωση των αυθαιρεσιών, ούτε η σχετική αποπροσωποποίηση 
πρέπει να θεωρηθούν ως απαραβίαστες κατακτήσεις της επαναστατικής διοίκησης. 
Τα παραδείγµατα βίαιων και παράνοµων συµπεριφορών που εκπορεύονται από 
ατοµικά ή κοινωνικά κίνητρα είναι πάρα πολλά. Ωστόσο, αυτό που διαφοροποιεί την 
κεντρική διοίκηση της Επανάστασης µε τις τοπικές που λειτουργούσαν 
προεπαναστατικά είναι η σηµασία που αποδίδεται σε κάτι πιο αφηρηµένο όπως είναι 
η δικαιοσύνη και η νοµιµότητα. Η δικαιολόγηση των καταδικαστικών αποφάσεων 
ξεφεύγει από την ηθική καταδίκη ενός ατόµου και προσανατολίζεται στην 
κατεύθυνση της στηλίτευσης της πράξης. Το άτοµο στη νεωτερική εποχή κρίνεται, -ή, 
καλύτερα, πρέπει να κρίνεται- όχι µε βάση το τι είναι αλλά µε βάση αυτό που έχει 
κάνει ή έχει παραλείψει να κάνει.   

    Ξαναπιάνοντας το νήµα σχετικά µε την πληθώρα των διεκδικήσεων που 
παρουσιάζονται ενώπιον της διοίκησης, ερχόµαστε σε άλλου είδους συµπεράσµατα. 
Αρχικά, οι πολλές αναφορές φανερώνουν ότι οι αιτούµενοι δεν µπορούν να βρουν το 
δίκαιο µόνοι τους, να πειθαναγκάσουν τους –θεωρούµενους- δράστες στο να 
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους: νόµος είναι, εποµένως, αν όχι το δίκαιο του 
ισχυρού αλλά αυτό του ισχυρότερου. Όποιος αισθάνεται µια σιγουριά για τις 
δυνάµεις του και αποκλείει την δυνατότητα ανταπόδοσης, µπορεί και προβαίνει σε 
µια άδικη πράξη. Η Επανάσταση ως γέννηµα ανοµίας, γεννά –αναπόφευκτα µε τη 
σειρά της- ανοµίες.  

Τελειώνοντας, παρατηρούµε ότι οι τοπικές εξουσίες ή, ακριβέστερα, η 
δυνατότητα των τοπικών ηγετών να διαχειριστούν τα ζητήµατα απονοµής 
δικαιοσύνης στο εσωτερικό της κοινότητας παρουσιάζει προβλήµατα. Φθίνει µε το 
πέρασµα του χρόνου –σίγουρα όχι µε εξελικτικό τρόπο καθώς υπάρχουν αρκετές 
οπισθοχωρήσεις- η προσφυγή σε άτοµα ή θεσµούς του στενού γεωγραφικού χώρου 
για επίλυση των διαφορών. Ο κανόνας είναι να επιλύεται η διαφορά στο πλαίσιο της 
κεντρικής διοίκησης η οποία, για να φτάσουµε στο ζήτηµα που τέθηκε αρχικά, 
δέχεται –σε υπερθετικό βαθµό- την εκπλήρωση αυτής της λειτουργίας. Αυτό 
συµβαίνει γιατί η κεντρική διοίκηση συγκροτήθηκε και αντιµετωπίστηκε εξαρχής, 
τόσο από την πλειοψηφία των συµµετεχόντων όσο και από την ελληνική κοινωνία ως 
φυσική συνέχεια και µεγέθυνση των προεπαναστατικών κοινοτικών συµβουλίων, ως 
µια σταθερά του πολιτικού τρόπου διαχείρισης του δηµόσιου βίου. Ιδιαίτερα το 
εκτελεστικό σώµα159 αντιµετωπίστηκε ως αντίγραφο των κοινοτικών θεσµών που 
                                                 
159 Αρχικά είχαµε την αντιγραφή των τοπικών, ευρύτερων  διοικήσεων: η Πελοποννησιακή Γερουσία 
για παράδειγµα οργανώθηκε ΄΄ κατά τα κρατούντα εν Πελοποννήσω κατά την Τουρκοκρατίαν ως προς 
την αυτοδιοίκησιν΄΄: Τάσος Γριτσόπουλος, «Η εκ της συνελεύσεως των Καλτεζών προελθούσα 
Πελοποννησιακή Γερουσία», ∆ελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 17 (1963-
1964), σ. 226.  
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κάλυπταν τις λειτουργίες της δικαιοσύνης, κάτι που δεν απείχε από την 
πραγµατικότητα: για να νοµιµοποιηθεί στη συλλογική συνείδηση, η νέα διοίκηση 
όφειλε να ασχοληθεί µε όλα τα προβλήµατα και τις ανάγκες του κόσµου. Πώς αλλιώς 
θα µπορούσε να κινητοποιήσει τον κόσµο αν δεν καθιστούσε σαφές ότι µε την 
παρουσία της η παραβατικότητα, η ατιµία, το άδικο (ακόµα και όταν αφορά ένα 
κλεµµένο χάλκωµα, µια λεκάνη ή µια σύζυγο που εγκατέλειψε τον άνδρα της) θα 
τιµωρείται ή και θα εκλείψει; Σίγουρα όχι πάντως µε συζητήσεις για ΄΄υψηλή 
πολιτική΄΄, για πολιτική φιλοσοφία και για αναλύσεις εξωτερικών ζητηµάτων.  

Η ανάλυση ως τώρα διαπνέεται από τις µορφές της κυβέρνησης που 
χαρακτηρίζονται από κάποιου είδους αποδοχή, σύζευξη µε την κοινωνία και 
νοµιµοποίηση. Η πραγµατικότητα όµως περιλαµβάνει και άλλα χρώµατα, 
καταστάσεις όπου η κεντρική διοίκηση είναι εντελώς αδύναµη να επιβάλει τις θέσεις 
της, αν και όταν είναι συγκροτηµένες. Μπορούµε να µιλήσουµε εποµένως για µια 
κατάσταση, στην οποία η κοινωνία -ενάντια στο κράτος- προβάλλει τις αντιδράσεις 
της, επιχειρεί να συνδιαλλαγεί µε προνοµιακούς όρους µε αυτό, να αναπαράγει το 
παραδοσιακό µετασχηµατίζοντας τις όποιες νεωτερικές ευρωπαϊκές επιδράσεις και 
ιδέες σε οικεία συµφραζόµενα. 

Η προσπάθεια αντίδρασης απέναντι στις επιταγές της κυβέρνησης 
µεταφράζεται, σε οικονοµικό επίπεδο, στην αδιάλειπτη ιδιοποίηση δηµόσιου 
χρήµατος για προσωπικές ανάγκες. Τόσο οι πραγµατικές ανάγκες σίτισης που δεν 
καλύπτονται από τον αδύναµο κεντρικό µηχανισµό, όσο και µια συνηθισµένη 
πρακτική των στρατιωτικών σωµάτων να ληστεύουν και να εκβιάζουν οδήγησαν σε 
µια πραγµατικότητα (ακριβέστερα, την αναπαρήγαγαν) όπου επικρατεί η δυναµική 
διεκδίκηση των αιτηµάτων. Από το πρώτο έτος του αγώνα ως και το τέλος του, 
παρουσιάζονται περιστατικά στα οποία διάφοροι πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες, 
είτε υπό το κράτος της ανάγκης, είτε από φιλοδοξία, επιδίδονται σε πράξεις 
αµφισβήτησης του κεντρικού µηχανισµού160. Όπως αναφέρεται σε ένα αγγλικό 
φυλλάδιο, δεν χρειάζεται µεγάλη δύναµη για να αµφισβητηθεί η διοίκηση: 
οποιοσδήποτε οπλαρχηγός έχει ανώτερη ισχύ από την αδύναµη κυβέρνηση161. 

Οι στρατιώτες επειδή ελέγχονταν και πληρώνονταν από τους αρχηγούς τους, 
έδιναν λόγο και ανήκαν σε αυτούς χωρίς να αισθάνονται, αρχικά τουλάχιστον, κάποια 
ιδιαίτερη αφοσίωση στη διοίκηση καθώς τα στρατόπεδα είναι σχεδόν ιδιωτικά, µε την 
έννοια ότι στρατολογούνται και διευθύνονται από έναν οπλαρχηγό που µπορεί να 
τους πληρώσει162. Ο δεσµός ήταν περισσότερο ατοµικός, πελατειακός: απουσίαζε ή 
ήταν ελλιπές το εθνικό πρόταγµα στις νοοτροπίες και τις συµπεριφορές. Ακόµα κι 
όταν ήταν ισχυρό, οι ελιγµοί δεν έλειπαν: καθένας θεωρούσε µε µεγάλη ευκολία πως 
οι πράξεις του διορθώνουν µια αδικία που έγινε στο έθνος, του οποίου ήταν επιφανές 
µέλος. Άρα όφειλε να επανορθώσει, όχι µόνο για την προσωπική του ικανοποίηση, 

                                                 
160 Από την προτροπή του Κολοκοτρώνη, σύµφωνα µε τον Κωλέττη (17/8/22), να µην πληρώνουν 
φόρους στη διοίκηση, (Ιστορικόν…, Α΄, σ. 284) ως την κατακράτηση -από τον Ιω. Μαυροµιχάλη τον 
Οκτώβριο του 1829- των δασµών από την εξαγωγή βελανιδιών στο Λιµένι (Χρήστος Λούκος, «Ο 
κυβερνήτης Ιω. Καποδίστριας και οι Μαυροµιχαλαίοι», σ. 20), µεσολαβούν πάρα πολλές περιπτώσεις 
όπου µε ίδια ή διαφορετικά κίνητρα πιέζεται η επαναστατική κυβέρνηση. 
161 Greece in 1824, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία, Αθήνα 1974 [Λονδίνο 1824], σ. 11. 
162 Γιώργος Μαργαρίτης, «1821: Αφανείς όψεις µιας επανάστασης», Ο Πολίτης 1 (1995), σ. 34.  
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αλλά και για να αποκατασταθεί η ύβρις απέναντι στην πατρίδα163. Έτσι, το 
αποτέλεσµα είναι να παρατηρηθεί µια σειρά από οµηρίες, απαγωγές και ληστείες164.  

Μάταια η ευρωπαϊκή, νεωτερική οπτική επιχειρεί να καυτηριάσει την 
παραπάνω πρακτική: ΄΄Τι ήθελεν ειπείν τις δια τους τελώνας, ή φορολόγους, οίτινες 
ήθελαν συνάζειν δι΄ εαυτούς τα προερχόµενα από τα τελώνια ή από τας εισπράξεις; 
Ούτοι χωρίς άλλον ήθελαν θεωρηθήν ως κλέπται των κοινών χρηµάτων΄΄165. Ωστόσο, 
σε παρόµοιες µαρτυρίες οφείλουµε να είµαστε προσεκτικοί γιατί, κάποιες φορές, οι 
δυτικοί παρατηρητές στηλιτεύουν την έλλειψη οργάνωσης ενώ, απλώς, το 
επαναστατικό σύστηµα δεν ανταποκρίνεται στις παραστάσεις τους για την 
αρµόζουσα διοίκηση. 

Οι σχέσεις των προεπαναστατικών θεσµών και αντιλήψεων µε αυτές που 
δηµιουργούνται στο πλαίσιο της νέας διοίκησης δεν χαρακτηρίζονται,  ωστόσο, µόνο 
από συγκρούσεις και αντιπαλότητες. Η νέα κυβέρνηση έχει συναίσθηση του 
γεγονότος ότι χρειάζεται την συνεργασία και την συµπαράσταση από άτοµα και 
οµάδες που λειτουργούσαν προεπαναστατικά σε τοπικές διοικήσεις: πάνω κάτω είναι 
οι ίδιοι που στελεχώνουν και τις νέες θέσεις. Ακόµα και αν υπάρχει διαπιστωµένη 
πρόθεση για αλλαγή, δεν υπάρχει τόσο µεγάλο διαθέσιµο δυναµικό που µπορεί να 
υποστηρίξει αυτή την τάση. Από την άλλη µεριά η αντίθεση παραδοσιακού – 
εκσυγχρονιστικού, όπως αυτή εκφράζεται µε τις διαφορετικές πολιτικές µορφές που 
αναφέρθηκαν, δεν αποκτά ποτέ ιδιαίτερη και αυστηρή σηµασιοδότηση για τους 
επαναστατηµένους. Αν εξαιρέσουµε ορισµένα άτοµα που µαγνητίζονται µε ρητό και 
ξεκάθαρο τρόπο από τις ευρωπαϊκές ιδέες και, κάποια άλλα, που επιχειρούν να 
αναπαράγουν την οθωµανική πραγµατικότητα, η µεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων 
της εποχής κινείται –ανάλογα µε τη συγκυρία και την ιδιοσυγκρασία τους- ανάµεσα 
στους δύο πόλους. Όπως αναφέρθηκε, η ταυτότητα –ατοµική, συλλογική ή εθνική-
συνιστά µια εύπλαστη κατασκευή που ρέπει προς εκείνους τους άξονες που, κάθε 
φορά, εκφράζουν τα συµφέροντα του φορέα της, όπως αυτός τα προσδιορίζει. Από 
την άλλη, η συνεχής παλινδρόµηση επιφέρει αλλαγές και στο περιεχόµενο των όρων 
που µελετάµε. Έτσι, δεν έχει σηµασία ή, καλύτερα, δεν έχει την αναµενόµενη 
σηµασία το να µιλάµε για παραδοσιακά ή εκσυγχρονιστικά στρατόπεδα, µε την 
έννοια της περιχαράκωσης και της µαχητικότητας, στον ελληνικό χώρο. Οι όροι 
αυτοί χρησιµοποιούνται χάριν ερµηνευτικής ευκολίας, ως δείκτες περισσότερο παρά 
ως σκοποί.    

Τι συµβαίνει, ωστόσο, µε την ΄΄διαµάχη΄΄ παραδοσιακού – εκσυγχρονιστικού 
το 1821; Η Επανάσταση, ως τέτοια, είναι ρηξικέλευθη, νεωτερική και επιχειρεί την 
αναδιάταξη των κοινωνικών πραγµατικοτήτων. Αναπόφευκτα η ελληνική κεντρική 
διοίκηση επιχειρεί να επέµβει ως πόλος εξουσίας στις κοινοτικές, τοπικές µορφές 
εξουσίας. Ωστόσο, η µακρόχρονη αυτοδιοικητική πορεία, πορεία µε διαφορετικές 
εκφάνσεις, έθιµα και στόχους166, είναι σηµαντικό πρόσκοµµα στην παραπάνω 
διάσταση µε αποτέλεσµα να χρησιµοποιηθούν οι κοινοτικοί θεσµοί ως δίαυλοι για 
                                                 
163 Σπάνια, ιδιαίτερα µε το πέρασµα του χρόνου, η εκπλήρωση της οικονοµικής ανάγκης ξεπερνά τα 
όρια του εθνικού: π.χ. ο Νότης Μπότσαρης φέρεται να απειλεί πως αν δεν πληρωθεί τα σιτηρέσιά του 
θα απευθυνθεί στον Κιουταχή: Αλληλογραφία…, σ. 108. 
164 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση όπου, σε µια απαγωγή προκρίτων για απόδοση της δεκάτης, ο 
Τσωρτς –που το αποκαλεί ληστρική πράξη-, λαµβάνει την απάντηση: ΄΄Κλείσε τα µάτια σου να 
λάβωµεν τα χρήµατα από τα «εθνικά», οπού θα τα φάγουν άλλοι΄΄: Νικόλαος Κασοµούλης, 
Ενθυµήµατα…, Β΄, σ. 645. 
165 Αλερίνο Πάλµα, Κατήχησις πολιτική εις χρήσιν των Ελλήνων, Νικολλός Γ. Παγκαλάκης µετάφραση, 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία, Αθήνα 1972 [Ύδρα 1826], σ. 97.  
166 Σφραγίδες ελευθερίας 1821 – 1832, Ι. Κ .Μαζαράκης Αινιάν εισαγωγή, Ιστορική και Εθνολογική 
Εταιρεία, Αθήνα 1983, σ. 15.  
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την πολιτική ενοποίησης που πρεσβεύει η κεντρική διοίκηση: ο εθνικός µηχανισµός 
προσεταιρίζεται και εγκολπώνεται τις προεπαναστατικές εµπειρίες χρησιµοποιώντας 
τις στις νέες λειτουργίες του: έτσι, για παράδειγµα, το 1829 στο νόµο για την 
σύσταση των δικαστηρίων αναφέρεται ότι ΄΄ Όπου είναι ένας δηµογέρων, εκτελεί και 
τα έργα του Ειρηνοδίκου, όπου δε είναι πλείονες, ο γεροντότερος των 
συνδηµογερόντων΄΄: ξεκάθαρα προβλέπεται ότι η τρίτη εξουσία του νέου κράτους –
έστω, οι χαµηλότερες βαθµίδες της- περνά και µέσα από τα χέρια των τοπικών, 
προεπαναστατικών ηγεσιών167.  

Ωστόσο, όταν η νέα διοίκηση αισθάνεται δυνατή, επιχειρεί να επέµβει στις 
διάφορες επαρχίες για να επιβάλει την πολιτική της, να διαγράψει συνηθισµένες 
πρακτικές και να προασπίσει το κύρος της. Ο κεντρικός µηχανισµός δεν µπορεί να 
αυτοαναιρεθεί µη παρεµβαίνοντας στις εσωτερικές διεργασίες: ήταν επόµενο να 
διαρρήξει τις συνέχειες του κοινοτικού τρόπου διακυβέρνησης. Όταν ο Βλαχογιάννης 
κατηγορεί τον Μαυροκορδάτο πως δεν σεβάστηκε το αρµατολικό σύστηµα, αλλά 
προτίµησε να οργανώσει πολιτικό κράτος -΄΄όργανο της φιλαρχίας του΄΄168-, 
παραβλέπει την εγγενή διάσταση συγκεντρωτισµού που έχει ο νεωτερικός, κρατικός 
µηχανισµός. Η διοίκηση δεν θα µπορούσε, για παράδειγµα, να µείνει άπραγη 
απέναντι στους κατοίκους της Σάµου που δεν ήθελαν να δεχτούν τον διορισµό 
έπαρχου από αυτήν ή να µείνει αµέτοχη στις διαφωνίες δύο γειτονικών χωριών για 
την χρήση µιας διεκδικούµενης έκτασης169: θα ήταν σαν να αποδέχεται έναν 
περιορισµένο και διακοσµητικό ρόλο.  

Αυτό που µένει ως συµπέρασµα από τις νοοτροπίες σχετικά µε τον κεντρικό 
µηχανισµό της Επανάστασης είναι πως η δύναµη της νέας διοίκησης -έστω, µερικές 
φορές, αναιµική, περιορισµένη και ασήµαντη- κατισχύει των προγενέστερων 
πολιτικών µορφών. Μακραίωνα κοινοτικά έθιµα καταλύονται ή νοθεύονται µπροστά 
στην δράση του σχηµατισµού που πρεσβεύει την ενιαία διαχείριση. Η κοινή διάθεση 
για σύστηµα και για σύνταγµα δηµιουργεί ένα ρεύµα, µια δυναµική που υπερβαίνει 
τις προθέσεις των υποκειµένων που υποστηρίζουν την συγκεκριµένη αναδιάταξη. Η 
θεσµοποίηση υποδηλώνει µια αποδοχή οµογενοποίησης: µέσω της διάχυσης των 
πολιτικών προτεραιοτήτων προς τα κάτω (που επιχειρούν οι νόµοι και τα διατάγµατα) 
αναδεικνύεται µια διαθεσιµότητα της κοινωνίας να χρησιµοποιήσει τις ίδιες 
κανονιστικές αρχές είτε πρόκειται για την Κόρινθο, το Αγρίνιο, την Καλαµάτα ή την 
Άνδρο. Η ταχύτητα µε την οποία καταλύθηκαν οι περιφερειακές διοικήσεις, δηλαδή η 
παραίτηση και η εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωµάτων σε µια ευρύτερη αρχή, συνιστά 
µία αποφασιστική ένδειξη του κυριαρχικού προσανατολισµού της ελληνικής 
κοινωνίας, προσανατολισµός ξεκάθαρα στραµµένος προς τις εθνοποιητικές 
διαδικασίες.   
 
 

                                                 
167 Εγκληµατική διαδικασία, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία, Αθήνα 1972 [Αίγινα 1829], σ. 2. 
Αρκετά χρόνια νωρίτερα -από υπερβολική αισιοδοξία και αδυναµία εκτίµησης της κατάστασης; από 
διάθεση για υπονόµευση του προέδρου του εκτελεστικού;-, ο Υψηλάντης κατηγορείται ότι στην 
εκστρατεία του στη Στερεά συνεννοείται µε τον Άρειο Πάγο και τις τοπικές κοινότητες και όχι µε τους 
εφόρους της διοίκησης: Αρχεία…, Α΄, σ. 184. 
168 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Α΄, σ. 362, σηµ. 3. Το ίδιο συµβαίνει µε τον Μέγα Πάνου 
που τον αποκαλεί αρχιφατριαστή και τον κατηγορεί για ασύνετους, άκαιρους χειρισµούς: όπ. π., σ. 
446. 
169 Αρχεία…, Β΄, σ. 92, 668. Στη δεύτερη περίπτωση αναφέρει χαρακτηριστικά για να δικαιολογήσει 
την δυναµική επέµβαση: ΄΄αν τυχόν και µεσολαβή καµµία διαφορά µεταξύ της επαρχίας σας και 
εκείνης του Αγίου Πέτρου, είναι ∆ιοίκησις, είναι Έθνος, δια να προβάλητε τα δίκαιά σας, και αν έχητε 
να τα ευρήτε΄΄.  
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β. Προεπαναστατικές – επαναστατικές κοινωνικές αναφορές 
 
Με την Επανάσταση του 1821 η θέση των ατόµων που ηγούνται στις κοινότητες 
προεπαναστατικά είναι τόσο ελπιδοφόρα όσο και επισφαλής: κάθε αλλαγή ενέχει το 
στοιχείο του ρίσκου, είναι µια επένδυση στην οποία µπορείς να κερδίσεις ή να χάσεις 
το κεφάλαιό σου. Για τους πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες των διαφόρων 
επαρχιών ο αγώνας για την ανεξαρτησία συνεπαγόταν την ευκαιρία να αποτελέσουν 
τους αδιαµφισβήτητους, ακλόνητους ηγέτες σε ένα εθνικό σκηνικό αλλά, παράλληλα, 
έκρυβε και τον κίνδυνο ανάδειξης άλλων πόλων εξουσίας που να διεκδικούν µερίδιο 
από την εξουσία και το κύρος τους. Η διστακτικότητα και η επιφύλαξη µε την οποία 
αντιµετωπίστηκε η έναρξη της Επανάστασης από τους σηµαίνοντες ηγέτες φανερώνει 
το ισχυρό δίληµµα τους. Παρ΄ όλα αυτά, όταν ξεκίνησε ο αγώνας, οι εξέχουσες 
µορφές της κοινωνίας, είτε από εθνική ανιδιοτέλεια, είτε από υπολογισµό του 
ατοµικού τους συµφέροντος, ενίσχυσαν αποφασιστικά την πορεία των επιχειρήσεων. 
 Ωστόσο, δεν µπόρεσαν να ελέγξουν την δυναµική που απελευθέρωσε στο 
κοινωνικό και το πολιτικό επίπεδο η επαναστατική διαδικασία. Η ροή του αγώνα 
φέρνει στο προσκήνιο µια σειρά από άτοµα που είτε έρχονται από το εξωτερικό στην 
επαναστηµένη χώρα, είτε αναδύονται από µικρά και µεσαία στρώµατα. Ο 
ανταγωνισµός για τη νοµή της εξουσίας είναι σκληρός και οι προεπαναστατικές ελίτ 
έρχονται αντιµέτωπες µε εξελίξεις που δεν υπολόγιζαν όταν συναινούσαν –ή, έστω, 
δεν απέτρεπαν- στο ξέσπασµα της Επανάστασης. Στις πηγές της εποχής υπάρχει 
διάχυτο το αίσθηµα της έκπληξης αναµεµειγµένο µε βαρυθυµία και οργή για τους 
νέους διεκδικητές που ταράσσουν τις προαιώνιες κανονικότητες δηλαδή τον 
σεβασµό, την υποταγή και την υπακοή απέναντι στις εδραιωµένες εξουσίες.170   
 Παρενθετικά, οφείλουµε να αναδείξουµε γιατί και πού διαφέρουν οι παλιοί 
από τους νέους στρατιωτικούς και πολιτικούς. Τα νέα άτοµα που έρχονται στο 
προσκήνιο, ιδιαίτερα στο πολιτικό πεδίο, αντλούν τη νοµιµοποίησή τους από 
αναφορές σε άλλου είδους –ευρωπαϊκές- κανονικότητες. Η ρήξη µε τις 
προσωπικότητες που ασκούν εξουσία στις προεπαναστατικές κοινότητες είναι 
αναπόφευκτη γιατί, και τα δύο τµήµατα επιχειρούν να κατευθύνουν το κοινωνικό 
σώµα σε διαφορετικές κατευθύνσεις: από τη µια, στην αναπαραγωγή πάγιων και 
συντηρητικών στόχων ενώ, από την άλλη, στη δηµιουργία προϋποθέσεων που να 
ανατρέπουν το υπάρχον σκηνικό: γραφειοκρατική δοµή, συστηµατική νοµοθεσία, 
στρατολόγηση, εκπαίδευση, φορολογία είναι κάποιοι από τους τοµείς όπου συνειδητά 
ή ασυνείδητα υπάρχουν διαφορές. Η ρήξη δεν είναι πάντα τόσο σαφής: το νέο και το 
παλιό δεν άπτονται, αναγκαστικά, των ηλικιακών οµάδων ούτε των κοινωνικών 
κατηγοριών˙ είναι, ωστόσο, δεδοµένοι οι πόλοι που συγκροτούνται στο κοινωνικό 
επίπεδο της Επανάστασης.   
 Στο στρατιωτικό επίπεδο η ρήξη δεν είναι τόσο δυναµική γιατί, παρά την 
αντιπάθεια, το µίσος και τα αρνητικά σχόλια που εκτοξεύονται εκατέρωθεν171, η 
                                                 
170 ΄΄«- Έ, µωρέ, πως κατηντήσαµεν! Είδες, µωρ΄ αδερφέ, να σηκωθή να ειπή τόσα κατ΄ επάνω µου 
ποιός; Εκείνος, οπού άλλην φοράν δεν κόταε να φανή µπροστά µου, να ιδή το προσωπόν µου»΄΄ λέει 
ένας πρόκριτος του Αγρινίου (8/12/21) στον Γ. Πραΐδη µετά από συζήτηση µε έναν αψύ χωρικό: 
Ιστορικόν…, Β΄, σ. 47. Ο Κασοµούλης, ενθουσιώδης φορέας των απόψεων που υποστηρίζουν τον 
κεντρικό µηχανισµό, µεταφέρει  την απάντηση του Καραϊσκάκη στον Μακρυγιάννη που κατηγορεί την 
διοίκηση για αδυναµία: ΄΄Εσύ, µωρέ Μακρυγιάννη, λέγει, να υβρίζης την Κυβέρνησιν και το Έθνος; 
∆εν ενθυµείσαι, µωρέ, οπού ήσουν ιπποκόµος του Θανάση Λιδορικιώτη; Τι ήσουν µωρέ, εσύ τότες, 
οπού εγώ ούτε εις τον οδάν µου δεν σε έβανα και τώρα αξιώθηκες να συµφάγεις µαζί µου;΄΄: 
Ενθυµήµατα…, Β΄, σ. 504.  
171 Απόστολος Βακαλόπουλος, Τα ελληνικά στρατεύµατα του 1821. Οργάνωση, ηγεσία, τακτική, ήθη, 
ψυχολογία, Θεσσαλονίκη 1948, σ. 117-9. 
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σύγκλιση σε ένα κοινό στόχο είναι πιο ορατή. Οι νέοι στρατιωτικοί ηγέτες της 
Επανάστασης εγγράφονται σε µια διαδικασία κοινωνικής ανόδου που επιτυγχάνεται 
µε τη δράση τους στις πολεµικές επιχειρήσεις. Η διορατικότητά τους –αλλά και οι 
ευρύτερες συνθήκες-, ωστόσο, δεν επιτρέπουν και σε αυτούς τη δηµιουργία και την 
στερέωση εκείνων των κοινωνικών αναγκών που να τους καθιστούν απαραίτητους. 
Όσο περνάει η Επανάσταση, και ιδιαίτερα µετά από αυτήν, γίνεται αντιληπτό ότι οι 
νέοι ηγέτες αναδεικνύονται ως προσωπικότητες µε τρόπο που φανερώνει ατοµικό 
κύρος παρά κοινωνική επιβολή: δεν αποτελούν µετόχους και φορείς µιας 
συγκεκριµένης, ξεχωριστής οµάδας µε συγκροτηµένα συµφέροντα. Η πίεση και η 
δυναµική που ασκούν γίνεται εύκολος στόχος από άτοµα και οµάδες µε πιο 
ξεκάθαρους στόχους. Οι νέοι στρατιωτικοί, ακολουθώντας το παράδειγµα των 
παλαιότερων, επιζητούν την κοινωνική καταξίωση χωρίς να µπορούν ή να θέλουν να 
αλλάξουν το παιγνίδι: θέλουν κοµµάτι από την µοιρασιά, την πίτα που καρπώνονταν 
τόσα χρόνια κάποιοι άλλοι, δίχως να µπορούν να αντιληφθούν ότι πρέπει να 
δηµιουργήσουν νέες µορφές οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής ανόδου. Η 
συντριπτική πλειοψηφία πολεµά στο παρόν µε το βλέµµα στραµµένο στις πρακτικές 
του παρελθόντος, ανίκανη να προβλέψει, να επηρεάσει και να προσεταιριστεί τις νέες 
συνθήκες.  
 Αυτό δεν σηµαίνει, ωστόσο, ότι νέοι και παλιοί στρατιωτικοί εµπνέονται από 
µια κοινή πεποίθηση, από οµόνοια και αλληλεγγύη: αντίθετα, είναι σαφέστατα 
ανταγωνιστική η σχέση τους. Και οι δύο κατηγορίες, παρά τις πάµπολλες ατοµικές 
ιδιαιτερότητες, επιχειρούν να µεγιστοποιήσουν την επιρροή τους στις αναδυόµενες 
κοινωνικές περιστάσεις. Προσπαθούν, αλλά µε πενιχρά αποτελέσµατα –παρά την 
κυριαρχική τους σπουδαιότητα στο επιχειρησιακό τµήµα του αγώνα- να 
ιδιοποιηθούν, από τη µεριά τους, τη δυναµική που αναπτύσσεται. Ο κόπος είναι 
αναντίστοιχος της επιτυχίας γιατί η Ελληνική Επανάσταση υπερβαίνει τις επιµέρους 
στρατηγικές: καταργεί ορισµένες, προσθέτει άλλες, µετατρέπει και µετουσιώνει το 
µερικό σε ολικό. Το 1821, παράλληλα µε την ανελαστική καθηµερινότητα των 
µαχών, υπήρχαν στο µυαλό του κάθε επαναστατηµένου ορισµένες φιλοδοξίες, κάποια 
οράµατα για την τύχη και την προοπτική του στη νέα κατάσταση. Στο τέλος της 
δεκαετίας, όταν διαφαίνεται η οριστική λύση του ζητήµατος και µια σχετική 
σταθεροποίηση των κοινωνικών συνθηκών, είναι σίγουρο πως, στον απολογισµό που 
κάνει ο καθένας, υπάρχουν αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασµό. Η κοινωνία 
εισάγει και καλλιεργεί νεωτερισµούς που ξεπερνούν αντιστάσεις και αγκυλώσεις του 
παρελθόντος.   
 Έτσι, και σε πολιτικό και σε στρατιωτικό επίπεδο η Επανάσταση δηµιουργεί, 
άλλοτε ρητά και εκπεφρασµένα, άλλοτε υπόγεια και ασυνείδητα, εκείνους τους 
µηχανισµούς που ανατρέπουν την τάξη του κόσµου. Ως γεγονός εξόχως καταλυτικό –
ακριβέστερα, η επιτοµή της κατάλυσης και της καθαίρεσης, παρά τις όποιες 
συνέχειες-, ο αγώνας για την ανεξαρτησία επιτρέπει, αλλά και προϋποθέτει, να 
υψωθούν φωνές που καταγγέλλουν τον παραδοσιακό κοινωνικό σχηµατισµό και 
επαγγέλλονται διαφορετικούς µηχανισµούς ισορροπίας172. Η διάκριση µεταξύ νέων 
και παλιών, µε τις επιφυλάξεις που αναφέρθηκαν, είναι ακριβώς τέτοια: όταν οι 
παλιοί οπλαρχηγοί για παράδειγµα αναφέρονται στους εαυτούς τους λέγοντας ΄΄εµείς 
οι µεγάλοι΄΄ ή ΄΄εµείς οι γέροντες΄΄, χρησιµοποιούν µια διατύπωση που αξιοδοτεί 
έµµεσα την ηλικία, ως ύψιστο προσδιοριστικό στοιχείο για την τοποθέτηση στην 
κορυφή της κοινωνικής ιεραρχίας. Το να είσαι ηλικιωµένος –όχι βέβαια από µόνο 

                                                 
172 Νίκος Θεοτοκάς, «Για το βιβλίο του Ν. Ροτζώκου: ΄΄Επανάσταση και εµφύλιος στο Εικοσιένα΄΄», Ο 
Πολίτης 38 (1997), σ. 32.  
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του- συνιστούσε ένα προνόµιο στην προεπαναστατική κοινωνία, καθώς θεωρούνταν 
ένδειξη σωφροσύνης, σοφίας και αρετής. Παρά την συνέχεια αυτής της νοοτροπίας 
και στην Επανάσταση, φαίνεται ότι τότε, µε την ανάδειξη καινούριων ατόµων στο 
προσκήνιο, η περασµένη ηλικία θεωρείται ως ανασχετικός παράγοντας των 
νεωτερικών επιδιώξεων, ως συντηρητικό µάλλον παρά ως απελευθερωτικό στοιχείο. 
Οι νέες δυνάµεις αντιµετωπίζουν, χάρη στο κουράγιο που τους δίνει η συµβολή τους 
στο πολεµικό πεδίο, µε αποφασιστικότητα την διεκδίκηση µεριδίου από τις 
παραδοσιακές οµάδες173. Σχηµατικά και απλουστευµένα, µπορούµε να µιλήσουµε για 
µια καινούρια ετερότητα, µια διαφορά που –αν και πάντοτε παρούσα- ενσκήπτει και 
αλλάζει περιεχόµενο µε την Επανάσταση. Οι ΄΄νέοι΄΄ απέναντι στους ΄΄µεγάλους΄΄, ο 
αγώνας για την ανεξαρτησία ως αποτέλεσµα και µιας ηλικιακής κατηγοριοποίησης. 
Παρά το υπερβολικό της υπόθεσης, µπορούµε να δούµε την δεκαετία του 1820 ως µια 
περίοδο που, σε συνδυασµό µε την κρίση της οθωµανικής νοµιµότητας, νέα 
στρώµατα επιχειρούν να προβάλουν αιτήµατα που περιορίζονται από τις εδραιωµένες 
εξουσίες, οθωµανικές και χριστιανικές: η αναπαραγωγή ενός συστήµατος που 
στερείται διεξόδων για τα µέλη του, συνιστά το κατεξοχήν εµπόδιο για αυτούς που 
πλήττονται περισσότερο, δηλαδή εκείνες τις κατηγορίες που δεν έχουν κατοχυρώσει 
τις θέσεις τους σε αυτό το σύστηµα.    
 Η αντίσταση δεν είναι µικρή απέναντι σε αυτό το αίτηµα: η οθωµανική 
κατάκτηση εγκαθίδρυσε µια κανονικότητα που, ακόµα κι αν προσβάλλεται από τις 
διάφορες κρίσεις, συνεχίζει να αποτελεί για αρκετές κοινωνικές κατηγορίες το 
επιδιωκόµενο και το µοναδικό πέρασµα για την κοινωνική ανέλιξη. Εξάλλου η ριζική 
αλλαγή του πολιτικού πλαισίου δεν µεταφραζόταν αυτόµατα σε µετατροπή των 
κοινωνικών δοµών και των νοοτροπιών. Αν δεν δούµε τις µακρές διάρκειες, θα 
υπονοµεύσουµε όλες τις προσπάθειες για την ανασύσταση της εποχής174: 
Επανάσταση δεν σηµαίνει αποκλειστικά αλλαγή, αλλά και συνέχεια, καθώς οι 
παραδοσιακές δοµές είχαν ανθεκτικότητα που δεν µπόρεσε να ανατρέψει. 
 Τι σηµαίνει αυτό και, πως εκφράζεται στις νοοτροπίες των ατόµων που 
διαχειρίζονται το αίσθηµα της αλλαγής; Σε ένα πρώτο επίπεδο η αλλαγή συνιστά µια 
φρασεολογία περισσότερο παρά ένα αίτηµα ουσιαστικής ανανέωσης: για πολλούς 
από τους συµµετέχοντες, σκοπός είναι η αντικατάσταση των Οθωµανών χωρίς την 
προσδοκία κατάλυσης των σχέσεων εξουσίας που είχαν αναπτυχθεί175. Έπειτα, οι 
οικείοι συµβολισµοί έρχονται και επανέρχονται στο µυαλό των ανθρώπων της 
περιόδου ακόµα κι όταν χρειάζεται να εξηγηθούν καινούρια φαινόµενα: τα κατάλοιπα 
είναι ισχυρά. 
                                                 
173 Ενδεικτικό της συνειδητοποίησης της αλλαγής είναι το περιστατικό όπου ο Λάµπρος Βεΐκου 
διαπληκτίζεται µε τον  Κασοµούλη: ο παλιός ηγέτης παραξενεύεται που ένας γραµµατικός του 
ανταπαντά θαρραλέα. Ωστόσο τα υποµένει ως ΄΄λόγια τρελλού και νέου΄΄ λέγοντας ότι τώρα ΄΄µας 
εβγήκατε καινούρια τζιτζίκια (λουλούδια)΄΄, εννοώντας τους νέους οπλαρχηγούς: Νικόλαος 
Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Β΄, σ. 314.  
174 Όπως σηµειώνει εύστοχα ο Νίκος Θεοτοκάς,  «Παράδοση και νεοτερικότητα: Σχόλια για το 
΄΄Εικοσιένα΄΄», Τα Ιστορικά 17 (1992), σ. 348.  
175 Ο Μαυροκορδάτος (18/4/22), σε επιστολή του προς τον Ιγνάτιο Ουγγροβλαχίας, αναφέρει ότι αυτοί 
που είναι στα πράγµατα δεν θέλουν ελευθερία, αλλά αλλαγή δυναστείας: Ιστορικόν…, Α΄, σ. 181. Οι 
΄΄σύµµαχοί΄΄ του έρχονται τόσο από το ίδιο, ΄΄ευρωπαϊκό΄΄ στρατόπεδο (΄΄αν η Ελλάς κατέστρεψεν 
Αγάδων χιλιάδας. Είναι Γραικοί Βεζίριδες, είναι Γραικοί Πασάδες, είναι Μουφτίδες ρασωτοί και 
µοναχοί ∆ερβίσαι, την µέθην των , την λύσσαν των πως, Σούτσε δεν φοβείσαι;΄΄ αναφέρει ο 
Αλέξανδρος Σούτσος και συνεχίζει µε τις ΄΄φράσεις΄΄ ενός προεστού που αντιδρά στο αίτηµα για 
νόµους: ΄΄Τί θέλει το παιδί αυτό; Ζητεί το χαλινάρι από τα δύο χέρια µας µε ταις φωναίς να πάρη; Να 
µας αλλάξη θελ΄ αυτό το χθεσινό φυντάνι; Ας πάγη στη κατάρα µου κι ας µην µε χολοσκάνη!΄΄: 
Σάτυραι, σ. 14,17) όσο και από το ΄΄λαϊκό΄΄:΄΄Κάποιοι δηµογέροντες κακία περιφέροντες, ∆εν τους 
άρεσαν οι νόµοι Θέλουν να ’ναι κληρονόµοι΄΄: Παναγιώτης Τσοπανάκος, Άσµατα…, σ. 25-6.   
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  Ειδικότερα, παραθέτουµε δύο πηγές που υποστηρίζουν τα παραπάνω: ο 
Καραϊσκάκης ονόµαζε τον Γεώργιο Γαζή –σύµφωνα µε τον ίδιο- ΄΄Μανεντούτο΄΄ που 
ήταν ένας από τους ανδρειότερους υπασπιστές του Αλή πασά. Σε ένα άλλο επίπεδο: 
στις 12/11/23, το βουλευτικό σώµα στέλνει αναφορά προς τους πρόκριτους των 
Σαλώνων, οι οποίοι επιθυµούν να αλλάξουν αντιπρόσωπο χωρίς να έχει παρέλθει η 
απαιτούµενη περίοδος˙ οι βουλευτές, αναφέρεται στο έγγραφο, ΄΄δεν είναι πρέσβεις 
ή, τουρκιστί, καπί κεχαγιάδες, να στέλλωνται και να κράζωνται προ της διορίας από 
της επαρχίας΄΄176. Και στα δύο κείµενα γίνεται κατανοητό πως οι προεπαναστατικές 
πραγµατικότητες δεσµεύουν τις συµπεριφορές των πρωταγωνιστών: οι παροµοιώσεις 
του Καραϊσκάκη και οι απαιτήσεις για αλλαγή απεσταλµένου, προκύπτουν από τον 
εθισµό, τη συνδιαλλαγή µε την οθωµανική εξουσία και κοινωνία. ∆εν πρόκειται, 
µόνο, για λεκτική αφηρηµάδα ή διανοητική αδράνεια, αντίστοιχα˙ πίσω από την 
επιλογή ή την απόρριψη µιας λέξης κρύβεται ένας ολόκληρος κόσµος γεµάτος 
αγκυλώσεις και προσαρµογές, κόσµος που αισθάνεται το κενό εξουσίας 
ερµηνεύοντάς το µε παραδοσιακούς όρους. Σε µια µεταβατική περίοδο, όπου το 
παλιό πεθαίνει και το νέο έρχεται, οι άνθρωποι –κάποτε ασυναίσθητα, κάποτε 
συνειδητά- προσαρµόζονται στις ταχύτατες αλλαγές, χρησιµοποιώντας πρακτικές, 
σύµβολα και τελετουργίες κοντινές στα δικά τους συµφραζόµενα.       
 Πως µπορούµε να κάνουµε περαιτέρω υποθέσεις –ή και να ανατρέψουµε το 
συµπέρασµα- σχετικά µε αυτή την συνήθεια; Με µια πρόχειρη ανάγνωση της 
διοικητικής αλληλογραφίας ερχόµαστε αντιµέτωποι µε ένα πλήθος εισερχόµενων 
επιστολών που αναφέρονται µε όρους υποτέλειας και υποταγής (οι διαφοροποιήσεις, 
σύµφωνα µε τις πηγές που εποπτεύσαµε, είναι ανύπαρκτες)˙ µάλιστα, το φαινόµενο 
αυτό συνεχίζεται ως το τέλος της περιόδου που µελετάµε177. Μια εικόνα των 
επαναστατηµένων που τους παρουσιάζει κύριους των εαυτών τους, αξιοπρεπείς 
απέναντι στους άλλους και τη νέα διοίκηση, πολίτες µιας νέας εποχής, καταρρέει. Τι 
συµβαίνει, πρόκειται για µια νοοτροπία που υποδηλώνει ότι οι Έλληνες της 
επαναστατικής περιόδου είναι ίδιοι, αναλλοίωτοι µε αυτούς πριν το 1821;    
 Σίγουρα όχι: δεν θα γινόταν επανάσταση αν οι νοοτροπίες και οι 
συµπεριφορές παρέµεναν οι ίδιες.  Μήπως η διοίκηση που προκύπτει από τον αγώνα, 
έχει τις ίδιες λειτουργίες µε την προηγούµενη και, αν δεν ζητά, τουλάχιστον δεν 
αποτρέπει τις παρόµοιες εκδηλώσεις; Ως ένα βαθµό ναι, αλλά η παραλληλία δεν 
προχωρά πολύ: ο αναδυόµενος κεντρικός µηχανισµός απέχει –ως µορφή, 
περιεχόµενο, στόχους και άτοµα- παρασάγγας από τις οθωµανικές πραγµατικότητες. 
 Η προσφορότερη ερµηνεία εµπερικλείει και τις δύο πραγµατικότητες: τόσο 
την διαφοροποίηση όσο και την συνέχεια. Οι άνθρωποι δεν παραµένουν ίδιοι˙ ακόµα 
και αν αλληλογραφούν µε όρους υποτέλειας το περιεχόµενο των επιστολών είναι πιο 
διεκδικητικό, δυναµικό, επιθετικό: ουσιαστικά αναιρεί το τελείωµά τους ή την 

                                                 
176 Γεώργιος Γαζής, Λεξικόν…, σ. 31 και Αρχεία…, Β΄, σ. 638. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις απαιτήσεις 
των στρατιωτών να πληρώνονται από τους συγγενείς των οπλαρχηγών, όταν αυτοί πεθαίνουν 
αφήνοντας ανεξόφλητα χρέη: η διοίκηση επεµβαίνει, προτάσσοντας ότι οι στρατιώτες είναι υπόλογοι 
και πρέπει να ζητούν χρήµατα από αυτή: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821 – 1832…, σ. 551 
και Εµµανουήλ Σπυρίδωνος, Σχέδιον…, σ. 28. 
177 Εντελώς ενδεικτικά: οι επιστολές προς το βουλευτικό τελειώνουν µε ΄΄δούλος σας΄΄, ΄΄δούλοι 
υποκλινείς΄΄, ΄΄δούλοι ταπεινοί και ελάχιστοι΄΄: Αρχεία…, Α΄, σ. 207-236. Κάποιος απευθύνεται στον 
Μαυροκορδάτο (1822) λέγοντας ΄΄∆ια του ταπεινού µου πρώτον µεν προσφέρω τη υµετέρα 
εκλαµπρότητι τας οφειλοµένας µοι δουλικάς προσκυνήσεις΄΄ και τελειώνει ΄΄όλος πρόθυµος και εις τας 
προσταγάς της υποκλινής δούλος΄΄: Ιστορικόν…, Α΄, σ. 112. Στις 18/4/25, κάποιοι στρατηγοί ζητούν 
ακρόαση από τη διοίκηση: ΄΄να έλθωσιν ενταύθα εις προσκύνησίν της και να παρρησιάσωσι΄΄ τα 
αιτήµατά τους: Αρχεία…, ∆΄, σ. 223. Ακόµα και επί Καποδίστρια, υπάρχουν επιστολές που τελειώνουν 
µε ΄΄προσκυνήµατα πολλά΄΄: Νικόλαος ∆ραγούµης, Ιστορικαί…, σ. 112.  
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προσφώνηση. Επίσης, οι παραπάνω φράσεις στερούνται ουσιαστικής βαρύτητας γιατί 
µερικές φορές, όπως σε όλες τις εποχές –την σηµερινή και την προεπαναστατική 
συµπεριλαµβανόµενη-, έτσι και στην Επανάσταση, ένα κοµπλιµέντο ή µια κολακεία 
προβάλλεται για να δηµιουργηθούν ευνοϊκότεροι όροι αντιµετώπισης της επιστολής. 
Τέλος, δεν είναι µόνο ο φόβος του ισχυρότερου, όπως αναφέρεται178, που οδηγεί σε 
τέτοιες αρνητικά φορτισµένες εκφράσεις: ο επιστολικός κώδικας οδηγεί σε µια σειρά 
από δηλώσεις που είναι επαναλαµβανόµενες, αναµενόµενες και, γι΄ αυτό, συµβατικές 
και –ορισµένες φορές- ανενεργές. Πιο απλά: όταν λέµε ΄΄καληµέρα΄΄ ή ΄΄γεια σου΄΄ 
δεν εννοούµε, µόνο και αποκλειστικά, ότι ευχόµαστε στον συνοµιλητή µας να έχει 
καλή ηµέρα ή υγεία. Πολλές φορές χρησιµοποιούµε τέτοιες φράσεις, στον προφορικό 
ή στον γραπτό λόγο, για να καλύψουµε ένα κενό, µια αµηχανία, µια συνήθεια: 
πρόκειται για µήνυµα που είναι αποφορτισµένο ή τείνει να αποφορτιστεί από το 
περιεχόµενό του, µια ξεκάθαρη κατάσταση φατικής επικοινωνίας. 

 Έτσι συµβαίνει και µε το θέµα που ερευνάµε: κάποτε η επαφή µε την 
διοίκηση βιώνεται ως συνέχεια των επαφών που αναπτύσσονταν µε τις προηγούµενες 
εξουσίες. Συνηθέστερα, ωστόσο, συνιστά µια πρακτική που είναι µεν καινούρια και 
πιο επιθετική, αλλά δεν έχει µετουσιωθεί σε έναν νέο κώδικα. Χρησιµοποιείται ο 
παλιός από συνήθεια, αδράνεια, υπολογισµό χωρίς να γίνεται πιστευτός ως τα όριά 
του. Όταν ο Κιουταχής, σε επιστολή (27/1/27) προς τους πολιορκούµενους στην 
Αθήνα ζητά την παράδοση της πόλης, τελειώνει αναφέροντας ΄΄Υγιαίνετε΄΄179. 
Σίγουρα πρόκειται για σεβασµό των πολεµιστών στους οποίους αντιπαρατίθεται, 
νοοτροπία ισχυρή όπως αναδείξαµε σε προηγούµενο κεφάλαιο, ωστόσο, είναι 
τουλάχιστον άκαιρο και άκοµψο να εύχεσαι υγεία σε άτοµα που περιορίζεις ή που 
βρίσκονται στο έλεος σου: απλώς, πρόκειται για µια συνηθισµένη αναφορά στο τέλος 
ενός γράµµατος. 

Συµπερασµατικά, αυτό που επιχειρείται, και σε αυτό το κεφάλαιο, συνίσταται 
στη µελέτη και την ανάδειξη των διαφορών και των µεταπλάσεων που ανακύπτουν µε 
την έναρξη του αγώνα. Οι αλλαγές των παραδοσιακών πολιτικών δοµών δηµιουργούν 
–αλλά και δηµιουργούνται από- µια δυναµική που ανακατανέµει συµπεριφορές, 
νοοτροπίες, στάσεις και ιδεολογίες. Η διαπάλη παραδοσιακού και νέου, µε όλους 
τους περιορισµούς και την επιφύλαξη για τέτοιες γενικεύσεις, είναι το κυρίαρχο 
διακύβευµα. Ωστόσο η διληµµατική αυτή θέση δεν είναι ισότιµη: από µόνη της η 
αντιπαράθεση του παραδοσιακού, του παγιωµένου, του συντηρητικού, του 
οθωµανικού µε το νέο, το µοντέρνο, το προοδευτικό, το ευρωπαϊκό συνιστά µια 
έµµεση αξιολόγηση και κλίση υπέρ του δεύτερου πόλου. Η µπολιασµένη µε τα 
δυτικά προτάγµατα ελληνική κοινωνία (ακριβέστερα, τα δυναµικότερα τµήµατά της) 
απαντά θετικά, έχει τις δεκτικότητες να ενσωµατώσει και να αφοµοιώσει τις 
νεωτερικές επιταγές˙ το ερώτηµα έχει νόηµα και ουσία ακριβώς γιατί υπάρχει ο πόλος 
της εκσυγχρονιστικής µερίδας: ο αδιαπέραστος, παραδοσιακός κόσµος –έστω και 
χωρίς την µονολιθικότητα που κάποτε του προσάπτεται- έχει να αντιµετωπίσει τις 
απαιτήσεις για αλλαγή που εκφράζουν νέες οµάδες, απαιτήσεις που γίνονται 
κυριαρχικές στο σύνολο του επαναστατηµένου χώρου. 

Βέβαια, το παραπάνω σχήµα έχει το σύνηθες πρόβληµα που παρουσιάζουν 
όλες οι προσπάθειες ερµηνείας και ανασύστασης µιας ιστορικής εποχής. Η γνώση της 
εξέλιξης οδηγεί και εδώ σε µια εύκολη αντιπαράθεση δύο στρατοπέδων, του 
παραδοσιακού και του νέου, όπου το δεύτερο υπερισχύει του πρώτου. Το τελεολογικό 
αυτό µοντέλο –η κατάρριψη του οποίου είναι εξίσου δύσκολη όσο και αναγκαία- 

                                                 
178 Αλέξης Πολίτης,  «Η ΄΄µορφή΄΄ του καπετάν Μπασδέκη», Μνήµων 11 (1987), σ. 28.  
179 Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821 – 1832…, σ. 300.  
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προκύπτει από δύο θέσεις:  κατ΄ αρχάς την ανάγκη να πάρουµε θέση, να 
αξιολογήσουµε µια κοινωνική κατάσταση εδώ ή αλλού, τώρα ή άλλοτε. Είµαστε (ο 
πρώτος πληθυντικός εκφράζει µια γενικότερη κατάσταση έστω και χωρίς 
εκλεπτύνσεις) µια κοινωνία που δέχεται και υποστηρίζει µια εξελικτική, προοδευτική 
ανάγνωση της ιστορίας. Η σταδιακότητα των ανθρώπινων κοινωνιών και πολιτισµών 
–άρα και η αξιολόγησή τους- συνιστά, άµεσα ή έµµεσα, βασική ερµηνευτική σταθερά 
ιδιαίτερα για τα άτοµα του δυτικού κόσµου. Η δεύτερη θέση εκπορεύεται από την 
κυρίαρχη οπτική της εθνικής ιδεολογίας: δεν υπάρχει κάποιο αρχιµήδειο σηµείο 
όπου, αντί για κορµό να στήσουµε ένα µικροσκόπιο και να παρατηρήσουµε τον 
κόσµο έξω και πέρα από τις εθνικές προοπτικές µας. Είναι πολύ δύσκολο να 
ισορροπήσουµε ανάµεσα στην συµµετοχή και την παρατήρηση: η ελληνική -αλλά και 
οποιαδήποτε άλλη- υπηκοότητα καθορίζει λίγο ή πολύ τον τρόπο που διαβάζουµε και 
αναλύουµε κοινωνικές πραγµατικότητες στη συγχρονία ή τη διαχρονία. Έτσι, η 
δηµιουργία ανεξάρτητης ελληνικής κρατικής οντότητας µετά την Επανάσταση 
λειτουργεί ως αναγκαία, αναπόδραστη και φυσική εξέλιξη της επικράτησης των 
εθνικών ιδεών χωρίς να γίνεται συζήτηση για την ουσία και την απήχησή τους την 
εποχή που εξετάζουµε: η ανάγκη για οµόνοια, κοινή εξέλιξη και πρόοδο τείνουν να 
διαγράφουν από την µνήµη, προφορική και γραπτή, καταστάσεις όπου υπάρχουν 
αντιδράσεις και διαφορές µε την επικρατούσα εξέλιξη. 

Ωστόσο, όπως ήδη αναφέρθηκε, η τελική επικράτηση των δυνάµεων που 
πρέσβευαν την αλλαγή, ήταν επηρεασµένη από την θεµατική των αντιπάλων της που 
κατείχαν καίρια πόστα οικονοµικής, πολιτικής και κοινωνικής εξουσίας. Οι 
καταναγκασµοί και οι παραστάσεις της παραδοσιακής κοινωνίας επηρέασαν το νέο 
µείγµα, η συγκρότηση της εθνικής συνείδησης χρησιµοποίησε υλικά που ήταν 
διαφορετικά απ΄ αυτά των παραδοσιακών ταυτίσεων, άλλα όχι ξένα: 
ανασηµασιοδοτήθηκαν και επαναπροσδιορίστηκαν κάτω από νέα σηµαία. Οι 
΄΄δικαιωµατικοί΄΄ ηγέτες των προεπαναστατικών κοινοτήτων συµµετέχουν σε µεγάλο 
βαθµό και στις νέες, επαναστατικές πραγµατικότητες καθώς είχαν επιβληθεί ως 
άτοµα µε ηγετικές αξιώσεις που εκπορεύονται από το παρελθόν, την ιστορία ή την 
θρησκευτική νοµιµοποίηση˙ η άµεση συνέπεια είναι ότι µια καινούρια γενιά 
προοδευτικών δυνάµεων που είχε συγκρουστεί µε αντίστοιχες συντηρητικές να 
παραµεριστεί. 

Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση, το άσπρο και το µαύρο είναι 
παραπλανητικά χρώµατα για να σκιαγραφήσουµε την πραγµατικότητα. Το φάσµα 
είναι πολύχρωµο: για παράδειγµα, ο ∆ηµήτρης Πλαπούτας αναφέρει σε επιστολή 
(5/11/23) προς τους κατοίκους των Λαγκαδιών ότι ξαναγυρνά στις προγενέστερες, 
προεπαναστατικές δραστηριότητές του γιατί η εθνική υπόθεση είναι κενό γράµµα ενώ 
οι κάτοικοι του χωριού Καινούργιο απαντούν (29/11/21) στην κατηγορία γι 
υφαρπαγή κτηµάτων λέγοντας ότι δεν έχουν να σπείρουν και πως η πολιτική 
µεταβολή ήταν ασύµφορη γι΄ αυτούς: είναι χειρότερα από πριν180. Η µάχη των 
παραδοσιακών µε νεώτερες νοοτροπίες είναι στο απόγειό της, αναδεικνύοντας 
πληθώρα συµπεριφορών που χαρακτηρίζονται από αντιφατικότητα, δισταγµό, 
επαµφοτερισµό χωρίς, όµως, να βιώνονται ως τέτοια: τα άτοµα, όπως αναφέρθηκε, 
κινούνται σε διάφορα επίπεδα µε σκοπό την εκπλήρωση των φιλοδοξιών και των 
συµφερόντων τους.  

                                                 
180 ΄΄άφισα το πράγµα µου το σπίτι µου και επίγα να διαφενταίζο άλλους εκεί διλαδί οπού µε 
επρόσταξε η διοίκησις τόρα όµος οπού ιδα ότι περί πατρίδας δεν µετράι κανείς ήλθα και εγώ να 
διαφενταίζο τα δικαιώµατα να εκδικηθό΄΄: Αρχείον Κανέλλου ∆εληγιάννη. Τα έγγραφα 1779 – 1827, 
Εταιρεία των Φίλων του λαού, Αθήνα 1993, σ. 78 και Ιστορικόν…, Β΄, σ. 32.  
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Ωστόσο, µπορεί οι φορείς της πολιτικής εξουσίας να παραµένουν πάνω κάτω 
οι ίδιοι, αλλά η συνιστώσα των ατόµων που έρχονται από την Ευρώπη είναι τόσο 
δυναµική και υπολογίσιµη που κατευθύνει τις κανονιστικές αρχές. Παρά τον εµφανή 
παραµερισµό τους, ιδιαίτερα µε το πέρασµα της δεκαετίας, οι ιδέες τους περνάν στα 
συντάγµατα και στις νοµοθετικές διατάξεις, µετουσιώνοντας τα δυτικά προτάγµατα 
στις ελληνικές πραγµατικότητες: οι νεωτερισµοί δεν απουσιάζουν από την 
επαναστατική νοµολογία και καθηµερινότητα, οι ρήξεις µε το παρελθόν είναι συχνές 
και οξύτατες. 

Πως στερεώνεται όµως η παραπάνω άποψη που γέρνει την πλάστιγγα προς 
την αλλαγή και όχι στην συνέχεια; Τα αρχεία του εκτελεστικού και του βουλευτικού 
σώµατος µας δίνουν κάποιες λεπτοµέρειες που υποδηλώνουν την πρόθεση για 
αλλαγή, πρόθεση που –ανεξάρτητα από την διάχυση στην κοινωνία- απετέλεσε µια 
κατευθυντήρια σταθερά στη συγκεκριµένη δεκαετία. Πιο συγκεκριµένα, ας δούµε 
µερικά παραδείγµατα όπου παρατηρείται αυτή η ρήξη, ο ΄΄εκσυγχρονισµός από τα 
πάνω΄΄.   

Στο ζήτηµα των κληρονοµικών δικαιωµάτων ή, καλύτερα, της διεκδίκησης 
µιας προνοµιακής θέσης από άτοµα µε προϊστορία στην πολιτική εξουσία, τα 
συντάγµατα της Επανάστασης είναι σαφή: ακολουθώντας φιλελεύθερες ιδέες 
καταδικάζουν κάθε πρακτική που πριµοδοτεί ή αναπαράγει διακρίσεις οποιουδήποτε 
τύπου. Όταν κάποιος προτείνει στις 5/10/25 να συσταθεί µια φρουρά της διοίκησης 
από ΄΄νέους καλοαναθρεµµένους΄΄ και να δηµιουργηθεί σχολείο που θα τους 
επιµορφώνει, η πρόταση θεωρείται απαράδεκτη ΄΄επειδή ο οργανικός Νόµος τους 
Έλληνας νοµίζει ίσους και δεν διακρίνει ευγενείς και αγενείς΄΄181. Ακόµα κι αν 
θεωρήσουµε πιθανή την υπόθεση ότι δεν θα µπορούσαν να συνεννοηθούν για το 
ποιοι είναι ΄΄ευγενείς΄΄, καθώς όλοι πιστεύουν ότι αξίζουν ένα τέτοιο τίτλο, είναι 
ενδεικτικό των προθέσεων του διοικητικού σώµατος να απορρίψει τάχιστα µια 
πρόταση που επιθυµεί να αναδείξει τιµητικά σώµατα. 

Οι ρήξεις στο πολιτικό επίπεδο συνεχίζονται και στο ζήτηµα της γλώσσας, 
πεδίο εξόχως λειτουργικό για να µελετηθεί η διαφοροποίηση µε τις προεπαναστατικές 
πρακτικές. Στην οθωµανική πραγµατικότητα, όπως επισηµαίνεται, η διαχείριση της 
καθηµερινής ζωής γινόταν µε τέτοιο τρόπο ώστε η πολυγλωσσία των διαφορετικών 
κοινοτήτων να µην επηρεάζει, παρά ελάχιστα, τις επαφές µε το κράτος182. Με την 
Επανάσταση, προκύπτει το ζήτηµα της οµογενοποίησης µέσω της απόρριψης λέξεων 
και φράσεων που χρησιµοποιούνταν ως τότε: οι νέες καταστάσεις απαιτούσαν νέα 
σηµαίνοντα για να εκφράσουν, πείθοντας και κινητοποιώντας, το αίσθηµα της 
αλλαγής. Οι λέξεις δεν είναι, απλώς, ένα περίβληµα του περιεχοµένου, δοχείο και 
φορέας του µηνύµατος που θέλουµε να µεταφέρουµε: πρόκειται για ένα µέσο τόσο 
δυναµικό που µπορεί να δηµιουργήσει ή να καταστείλει, να απορρίψει ή να εγκρίνει 
συµπεριφορές, νοοτροπίες και δράσεις. Όταν η Γερουσία της ∆υτικής Ελλάδος 
αναφέρει (23/2/22) ότι δεν πρέπει να ονοµάζονται και να απευθύνονται οι κάτοικοι µε 
την προσφώνηση ΄΄ραγιάς΄΄ γιατί είναι άτιµη ονοµασία (΄΄είσθε Χριστιανοί Έλληνες, 
και µε τοιούτον όνοµα να κράζεσθε΄΄), επιχειρεί να αναδείξει το µέγεθος και την 

                                                 
181 Αρχεία…, ∆΄, σ. 347, 356. Σε άλλο επίπεδο: σε µια αφιέρωση ενός βιβλίου στον Κανάρη 
αναφέρεται: ΄΄∆έξαι, ω ευγενέστατε, λαµπρότατε Κανάρη! ∆έξαι ως δώρον τίµιον το εν χερσί 
βιβλίον΄΄. Αµέσως µετά κρίνεται αναγκαίο να υποσηµειωθεί: ΄΄ενταύθα ού λαλώ περί της εξ αίµατος 
ευγενείας, αλλά περί της αληθούς εκείνης λαµπρότητος, ήν µόναι αι µεγάλαι φύσεις δύνανται 
κτήσασθαι΄΄: Γρηγόριος Γεωργιάδης Ζαλύκος, ∆ιάλογος περί της Ελληνικής επαναστάσεως, 
Αγαθόφρων Λακεδαιµόνιος πρόλογος, Κασίµιρος, Παρίσι 1828, σ. δ΄.   
182 Αναφέρεται από τον Τάσο Κωστόπουλο: Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων, Γλωσσική 
ετερότητα στην Ελλάδα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001, σ. 174.  
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σηµασία της αλλαγής σε άτοµα και πληθυσµούς που αναπαράγουν τις λεκτικές 
συνιστώσες ενός πρότερου πολιτειακού καθεστώτος183. Το ότι κάποιος είναι –ή 
πρέπει να γίνει- ΄΄Χριστιανός Έλληνας΄΄ σηµαίνει ότι οφείλει να υιοθετήσει µια σειρά 
από νοοτροπίες που να τον καθιστούν διαφορετικό από τον ιδεότυπο του ΄΄ραγιά΄΄˙ η 
αλλαγή έρχεται και µέσα από τις λέξεις. 

Τέλος, ένα ακόµη σηµείο που αποκαλύπτει την αλλαγή στο πολιτικό -
τουλάχιστον- επίπεδο, είναι η προσπάθεια για διάκριση των εξουσιών, προσπάθεια 
που αφορµάται από την πεποίθηση για την ανωτερότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών 
θεσµών. Η οθωµανική αρχή χαρακτηρίζεται από µια µάλλον ατοµικοκεντρική και 
προσωποπαγή κατεύθυνση σχετικά µε την άσκηση εξουσίας: κάθε τοπικός ηγέτης, 
ειδικά στην περίοδο που εξετάζουµε, διαθέτει µια σχετική ευλυγισία και άνεση στο 
να ασκήσει τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές δραστηριότητές του καθώς το 
κύριο µέληµα της Πύλης είναι η εύρυθµη συλλογή φόρων και η διάθεση 
στρατεύσιµων στις εκάστοτε επιχειρήσεις˙ πέρα από αυτές τις υποχρεώσεις κάθε 
περιφερειακή αρχή είχε µια σχετική αυτονοµία, που ποίκιλλε ανάλογα µε τις 
διασυνδέσεις και την δύναµή της. Η πολιτική εξουσία είχε ως αφετηρία, αλλά και ως 
αποτέλεσµα, την κατοχή της οικονοµικής και της δικαστικής δύναµης. Ο νεωτερισµός 
του φιλελεύθερου αστικού κράτους, στην θεωρητική του µορφή, πρεσβεύει την 
καθαρή διάκριση των εξουσιών ώστε να υπάρχει έλεγχος στην άσκηση της καθεµιάς 
από αυτές. Στην Επανάσταση επιχειρείται η κατάργηση της άµεσης, 
αδιαµεσολάβητης συνεπαγωγής πολιτική εξουσία = οικονοµική δύναµη. Οι 
λειτουργοί της διοίκησης αποκτούν σαφείς δικαιοδοσίες ως αντιπρόσωποι του 
κεντρικού µηχανισµού, όχι ως άτοµα. ∆εν είναι πια αυτοδίκαιοι ηγέτες µιας 
κοινότητας χάρη στην οικονοµική τους ισχύ, αλλά θεωρούνται εκπρόσωποί της 
απέναντι στην διοίκηση, εκπρόσωποι των νέων, ελεύθερων υποκειµένων.    

Βέβαια, η θεωρία από την πραγµατικότητα απέχει πολύ ωστόσο, και µέσα 
στην συγκυρία του αγώνα, έγιναν βήµατα που –έστω αναιµικά και επείσακτα- έθισαν 
τους επαναστατηµένους σε νέες καταστάσεις και θεσµούς. Το σύνταγµα του 1827, 
για παράδειγµα, αναφέρει πως είναι ΄΄ασυγχώρητον εις αντιπρόσωπον ν΄ αναδεχθή 
άλλο δηµόσιον υπούργηµα ή να λάβη µέρος κατ΄ ευθείαν ή πλαγίως εις µίσθωσιν 
προσόδων της επικρατείας, επί ποινή εκπτώσεως΄΄184, θέση που δεν φαίνεται 
κεκτηµένη ούτε και σε σηµερινά δεδοµένα (καθώς, πιθανότατα, η διαπλοκή πολιτικής 
εξουσίας µε οικονοµικά συµφέροντα συνιστά εγγενές χαρακτηριστικό της 
αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας). Την τρίτη δεκαετία του 19ου αιώνα, ωστόσο, 
ακόµα και η διακήρυξη της διάκρισης των εξουσιών φάνταζε ως εξαιρετικά 
νεωτερικό µέτρο για πληθυσµούς που ως τότε –και για καιρό ακόµα- θεωρούσαν 
αυτονόητη την πολιτική εκπροσώπηση από τους κάτοχους της οικονοµικής εξουσίας. 

Όλες αυτές οι παράµετροι συνηγορούν στο στοιχείο της ρήξης, της 
διαφοροποίησης. Οι νοοτροπίες που αναδεικνύονται στην Επανάσταση, ακόµα και αν 
είναι προϊόντα εισαγωγής ή αφορούν ελάχιστα τµήµατα των επαναστατηµένων, έχουν 
την δυναµική της αλλαγής που η πλειοψηφία των ατόµων –για τους ιδιαίτερούς τους 
λόγους- επιθυµεί. Μπορεί το ακαθόριστο αίτηµα για έκπτωση του οθωµανικού 
                                                 
183 Αρχεία…, Α΄, σ. 473. Η προσπάθεια ανάδειξης της αλλαγής φαίνεται ότι είναι πετυχηµένη: 
σύµφωνα µε τον περιηγητή Urquhart, οι νέοι της Ελλάδας δεν αποκαλούνται µεταξύ τους κλέφτες ή 
αρµατολοί, που θεωρούνται απαξιωτικοί τίτλοι, αλλά Έλληνες: Απόστολος Βακαλόπουλος, Τα 
ελληνικά…, σ. 268.  
184 Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821 – 1832…, σ. 655. Κάποια χρόνια νωρίτερα (28/1/24) 
αναφέρεται, επίσης µε απόλυτο τόνο, πως: ΄΄Το Βουλευτικόν, εν τοσούτω, πληροφορηµένον εκ της 
πείρας υπενθυµίζει, προς αποφυγήν πάσης κατηγορίας, να αποκλείσθωσι της αγοράς εθνικών 
εισοδηµάτων οι εν τοις πράγµασι της ∆ιοικήσεως όντες , οίον βουλευταί, νοµοτελεσταί, υπουργοί και 
έπαρχοι΄΄: Αρχεία…, Γ΄, σ. 40.  
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συστήµατος να κυριαρχεί αλλά η µορφοποίηση του και η διοχέτευση σε διάφορα 
κανάλια είναι έργο, κυρίως, των δυνάµεων που επιθυµούν τον προσεταιρισµό στην 
Ευρώπη µε ό,τι αυτό συνεπάγεται σε πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό πεδίο. Η 
πολιτική διοίκηση που προκύπτει µε το 1821 είναι ένα νέο δηµιούργηµα, οντότητα 
που συµπαρασύρει –έστω µε αντιστάσεις και αγκυλώσεις- το κοινωνικό σκηνικό.   

  
 

 79



ΕΚΚΛΗΣΙΑ – ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Η Επανάσταση του 1821, ως διαδικασία ρήξης και αναδιάταξης θεσµικών 
µορφωµάτων, επέφερε αναπόφευκτες αλλαγές και στην ορθόδοξη εκκλησία, τόσο σε 
επίπεδο των σχέσεων µε την πολιτική εξουσία, όσο και σε επίπεδο νοοτροπιών. Η 
εθνική ιδεολογία ανέδειξε ως αναγκαίο και συστατικό της στοιχείο την αυτονοµία του 
πολιτικού στοιχείου έναντι της θρησκευτικής αρχής. Ο αγώνας για την ανεξαρτησία, 
εκτός από τις προφανείς ρήξεις που έφερε στο εκκλησιαστικό πεδίο (απόσχιση από το 
Πατριαρχείο και δηµιουργία αυτόνοµης Εκκλησίας, διάκριση θρησκευτικής – 
πολιτικής εξουσίας στο νέο κράτος), είχε ως συνέπεια –αλλά και ως αφετηρία- την 
µερική απονοµιµοποίηση του µεταφυσικού στοιχείου, που πρεσβεύει η θρησκεία, 
στους επαναστατηµένους πληθυσµούς. Επίσης, αξίζει να δούµε κάποιες υποθέσεις 
σχετικά µε την ουσία της εκκλησίας: αν άλλαξε η λειτουργία της ή αν διατήρησε τις 
δοµές της. 
 Παράλληλα µε την παραπάνω θέση, χρειάζεται να κάνουµε ορισµένες 
πραγµατολογικές αναφορές, για τη θέση του θρησκευτικού παράγοντα στην έναρξη 
του αγώνα, καθώς και για τις σχέσεις της επίσηµης εκκλησίας µε την κεντρική 
εξουσία όπως αυτές αναδύονται από τη µελέτη των διοικητικών εγγράφων. Όπως 
είναι γνωστό, και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη τεκµηρίωση, τα κείµενα της Επανάστασης 
είναι γεµάτα από επικλήσεις στο θείο, το υπερφυσικό. Η απόφαση για την έναρξη των 
πολεµικών επιχειρήσεων αντλεί την κύρια αιτιολόγησή της από την ασέβεια του 
οθωµανικού στοιχείου απέναντι στο χριστιανικό, ασέβεια που πρέπει να εξαγνιστεί 
και να επουλωθεί µε την δηµιουργία ενός αυτόνοµου κράτους που θα σέβεται τις 
εκδηλώσεις πίστης των υπηκόων του˙ το πρώτο κείµενο του αγώνα (΄΄Μάχου υπέρ 
πίστεως και πατρίδος΄΄) δίνει το στίγµα των επαναστατηµένων185. Η συνέλευση των 
προκρίτων στο Αίγιο είχε κάνει την άµεση σύνδεση της εξέγερσης µε το θρησκευτικό 
εορτολόγιο, θέτοντας τρεις χριστιανικές γιορτές ως πιθανές ηµεροµηνίες έναρξης των 
επιχειρήσεων (Ευαγγελισµός της Θεοτόκου και ηµέρες εορτασµού των Αγίων 
Γεωργίου και Κωνσταντίνου)186. Κάθε κείµενο, είτε είναι επίσηµο έγγραφο της 
διοίκησης είτε πρόκειται για µαρτυρία αγωνιστή, έχει άµεση επίκληση του θείου: 
ποικίλει µόνο ο βαθµός και η ένταση της αναφοράς. Από τη στιγµή που η 
χριστιανοσύνη και ο ισλαµισµός ήταν οι κύριες πολιτισµικές αναφορές από τις οποίες 
συγκροτούνταν οι ταυτότητες και οι ετερότητες, είναι επόµενο πως οι πράξεις ή οι 
παραλείψεις του υποκειµένου νοηµατοδοτούνται µε βάση την θρησκεία του. 
 Το άλλο δεδοµένο που βγαίνει από τις ιστορικές πηγές είναι πως η επίσηµη, 
θεσµική εκκλησία αντιµετώπισε, σε γενικές γραµµές, µε αποστροφή, οργή και 
απόρριψη το επαναστατικό κίνηµα. Καθώς τα προνόµιά της εκπορεύονται από την 
οθωµανική εξουσία, επιδιώκει την διασφάλιση και την αναπαραγωγή του 
συστήµατος. Σε άλλο επίπεδο, αντιστέκεται στην προοπτική της δηµιουργίας εθνικού 
κράτους µε ευρωπαϊκό, αστικό προσανατολισµό γιατί διαβλέπει την σχετική µείωση 
του ειδικού της βάρους που της επιφυλάσσεται µέσα σε ένα εκκοσµικευµένο πολιτικό 
πλαίσιο. Οι όροι ασφαλώς και δεν δηλώνουν µια πραγµατικότητα (καθώς είναι 
µάλλον άκαιρο και παραπλανητικό να µιλάµε για µια νεωτερική, κοσµική κοινωνία), 
αλλά µια µελλοντική κατάσταση όπου η θρησκεία θα αποδυναµωθεί ως 

                                                 
185 ΄΄Είναι καιρός να αποτινάξωµεν τον αφόρητον τούτον Ζυγόν, να ελευθερώσωµεν την Πατρίδα, να 
κρηµνίσωµεν από τα νέφη την ηµισέληνον, δια να υψώσωµεν το σηµείον, δι΄ ου πάντοτε νικώµεν: 
λέγω τον Σταυρόν, και ούτω να εκδικήσωµεν την Πατρίδα, και την Ορθόδοξον ηµών Πίστιν από την 
ασεβή των ασεβών Καταφρόνησιν΄΄: Μονόφυλλα…, Α΄, µονόφυλλο Α5.  
186 Τάσος Γριτσόπουλος, «Η εις Βοστίτζαν µυστική συνέλευσις των Πελοποννήσιων ηγετών (26-29 
Ιαν. 1821)», Μνηµοσύνη 4 (1972-1973), σ. 58. 
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προσδιοριστικός παράγοντας του ατόµου. Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε µια 
συνήθη συντηρητικότητα των ατόµων που βρίσκονται σε υψηλές θέσεις και δεν 
επιθυµούν τις αλλαγές, οδήγησαν σε µια επιφυλακτική στάση.  

Το ίδιο δεν συνέβη µε τη πλειοψηφία των ιερέων στις επαναστατηµένες 
περιοχές που, αν δεν πρωτοστάτησαν, συµµετείχαν ενεργά και αποφασιστικά στις 
ενέργειες, πολιτικές και στρατιωτικές, για την ανεξαρτησία. Ωστόσο, οι κληρικοί που 
πήραν τα όπλα, δεν λειτούργησαν ως συγκροτηµένο κοινωνικό σώµα µε σαφείς 
στόχους και επιδιώξεις: η δράση τους εγγράφεται σε µια ατοµική στρατηγική όπου, 
είτε λόγω εθνικών κινήτρων, είτε εξαιτίας της θέλησής τους να ηγηθούν και να 
κατευθύνουν τα πράγµατα, οδηγήθηκαν στη συµµετοχή. Οι ιερωµένοι είναι που 
συµµετέχουν στην Επανάσταση, όχι η εκκλησία και οι λειτουργοί της ως σώµα µε 
διακριτά χαρακτηριστικά και µορφοποιηµένη ουσία. Γι΄ αυτό, µιλώντας πάντα µε 
αναλογικούς και συγκριτικούς όρους, ο θρησκευτικός παράγοντας βγήκε ζηµιωµένος 
τόσο από τις επίσηµες διακηρύξεις του αγώνα, όσο και από την καθηµερινότητα που 
αυτός δηµιούργησε. Εξάλλου, πολλές φορές, η συχνή επίκληση ενός φαινοµένου 
(προσώπου, γεγονότος ή ιδεολογίας), δεν µαρτυρά τίποτε άλλο παρά την έλλειψή του, 
ή, σε άλλο επίπεδο, πρόκειται για µια συµβατική, οικεία διατύπωση που δεν έχει και 
µεγάλο αντίκρισµα στις συµπεριφορές. 

Το άλλο σκέλος (ή ο έτερος ανταγωνιστής του δηµόσιου χώρου), η κεντρική 
διοίκηση, που αποτελείται και από ιερωµένους, επιχείρησε να χειραφετηθεί από την 
εξουσία του Πατριαρχείου αρκετά σύντοµα. Ανέδειξε τις συµβιβαστικές και 
απορριπτικές θέσεις του ως αποτέλεσµα της πίεσης που ασκείται από την οθωµανική 
εξουσία και όχι ως φυσική και συνεπής στάση ενός µηχανισµού που είναι 
ενσωµατωµένος στο παραπάνω σύστηµα. Με τον τρόπο αυτό επιχείρησε, από τη µια 
να εµφανιστεί ως αναπόσπαστος συνεχιστής του εθναρχικού ρόλου της Εκκλησίας 
και, από την άλλη, να αναδείξει την διαφορά µέσω της αυτόνοµης, ανεξάρτητης 
πολιτικής υπόστασής του. Αποστασιοποιείται από το παρελθόν της αποκλειστικής 
θρησκευτικής  νοµιµοποίησης και της υποτέλειας στην Πύλη µεν, ιδιοποιείται τις 
κυριαρχικές της λειτουργίες δε. 

Η διπλή αυτή λειτουργία της διοίκησης, που προσπαθεί να ισορροπήσει πάνω 
σε δύο κατευθύνσεις, την θρησκευτική και την κοσµική, δηµιουργεί µια σειρά από 
πρακτικές που αναδεικνύουν την αντιφατικότητα των συγκεκριµένων συνιστωσών. 
Τα ανοίγµατα και οι υιοθεσίες απόψεων που προσιδιάζουν σε αστικό κράτος περνούν 
µέσα από το κόσκινο της θρησκευτικής κυριαρχίας (που ωστόσο, έχει υποστεί µια 
σχετική απίσχνανση). Από την άλλη, η ηγετική θέση της θρησκείας στον ελληνικό 
χώρο πρέπει, όπως αυτό φαίνεται στα επίσηµα κείµενα, να φιλτράρεται µέσα από τις 
δεδοµένες και απαράβατες νεωτερικές οπτικές της εθνοποιητικής διαδικασίας. Τα 
παραδείγµατα είναι πολλά και φανερώνουν αυτή την διαδικασία, την παλινδρόµηση 
ανάµεσα στο παρόν και το παρελθόν. 

Αν ο ένας πόλος, δηλαδή η ολική αποδοχή του θρησκευτικού στοιχείου ως 
αίτιο της Επανάστασης είναι γνωστός, ο άλλος, η διάθεση ανεξαρτητοποίησης του 
πολιτικού συστήµατος απέναντι στην θρησκευτική κηδεµονία είναι αρκετά 
υποτιµηµένος. Η µετεπαναστατική εθνική στρατηγική υπαγόρευε την άµεση σύνδεση 
µε την εκκλησία έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι διεκδικήσεις των χριστιανικών 
πληθυσµών και περιοχών της οθωµανικής αυτοκρατορίας. Απέχει, ωστόσο, πολύ από 
την πραγµατικότητα να θεωρήσουµε τον θρησκευτικό παράγοντα ως µια εργαλειακή, 
βοηθητική σταθερά του ελληνικού πολιτικού σχηµατισµού: η αλήθεια είναι πως 
κράτος και εκκλησία διαπλέκονται και σχηµατίζουν ένα µηχανισµό αλληλεγγύης και 
αλληλοεξυπηρέτησης. Ωστόσο, κάποιες πράξεις που, από φιλελεύθερες αφετηρίες, 
στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του θρησκευτικού παράγοντα πρέπει να 
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µνηµονευθούν τόσο για να αναδείξουµε κάποιες νοοτροπίες που εµφανίζονται στην 
Επανάσταση, όσο και να δούµε τι απήχηση συναντούν. 

Πράγµατι, η θρησκευτική ιδιότητα εγχαράσσει την ταυτότητα σε κάθε 
επαναστατηµένο: Έλληνας θεωρείται, πάνω και πέρα απ΄ όλα, όποιος πιστεύει στον 
Χριστό. Όλα τα συντάγµατα του αγώνα δηλώνουν ρητά την παραπάνω θέση και 
χαρακτηρίζουν άµεσα τα άτοµα ως πιστούς και όχι ως πολίτες. Ο όρκος των 
υπουργών και των αξιωµατούχων αναφέρει (21/3/22) ότι αν κάποιος παραβεί το 
χρέος του να έχει την ΄΄θεότητα εκδικήτριαν΄΄187.  

Σηµαίνει αυτό, όµως, ότι η µοιρολατρία, η αποδοχή του άγνωστου και του 
υπερφυσικού είναι συστατικές αρχές των πολιτικών διοικήσεων του αγώνα; Μάλλον 
όχι (εξάλλου και οι σηµερινές κυβερνήσεις οµνύουν, σε αντίθεση µε τον –σχεδόν 
ξεκάθαρο- κοσµικό τους χαρακτήρα, σε θρησκευτικά σύµβολα και κείµενα). Η 
Επανάσταση, ως τέτοια, ενσταλάζει στα υποκείµενα ένα αίσθηµα αυτοπεποίθησης 
και ευθύνης που αντίκειται στην τυφλή πίστη στο πεπρωµένο. Το άτοµο, όταν 
εξεγείρεται, νοιώθει την δύναµη να κρίνει, να απορρίψει, να κινητοποιηθεί: παίρνει 
την τύχη στα χέρια του και, έµµεσα ή άµεσα, επιχειρεί να υποβαθµίσει και να 
προσπεράσει όλους τους θεσµούς που όριζαν ως τότε την µοίρα του. Η ελληνική 
κοινωνία (που προσπαθεί να γίνει και ελληνική και κοινωνία), αν δεν επιχειρεί να 
κόψει τον οµφάλιο λώρο µε την θρησκευτική διάστασή της, προσπαθεί να την 
περιορίσει και να την καθυποτάξει. Από τα νέα σύµβολά του, που αναδεικνύουν την 
αποστασιοποίηση από την απόλυτη πνευµατική κυριαρχία της Εκκλησίας188, ως το 
νοµοσχέδιο για την εκποίηση των εκκλησιαστικών σκευών, υπάρχουν µια σειρά από 
διατάξεις που φανερώνουν την άνοδο εκείνων των κοινωνικών στρωµάτων που 
θεωρούν ότι η παραδοσιακή στάση απέναντι στην εκκλησία οφείλει να µεταβληθεί.  

Ακόµα κι αν δεν υπήρχε πρακτικό αντίκρισµα, οι διατάξεις για τον έλεγχο της 
εκκλησίας και τον υποβιβασµό της σε υπάλληλη θεσµική µορφή, δηλώνουν µια 
ανατροπή στο ιδεολογικό και νοµικό επίπεδο. ∆ιατάγµατα που περιορίζουν την 
ανεξαρτησία των κληρικών υπάρχουν πολλά, ακόµα κι αν ντύνονται µε τον µανδύα 
της τιθάσευσης της ασυδοσίας και της οικονοµικής εκµετάλλευσης. Εξάλλου, το 
γεγονός ότι η διοίκηση θεσµοθετεί για ένα πεδίο σχεδόν ανεξάρτητο ως τότε, 
φανερώνει πολλά για την κυρίαρχη ιδεολογία των επαναστατικού χώρου. Για 
παράδειγµα, το εκτελεστικό (15/7/25) διορίζει δίπλα στους αρχιερείς που πρόκειται 
να καλύψουν κάποιες επαρχίες ΄΄και εκ µέρους της ∆ιοικήσεως εις επιστάτης, του 
οποίου χρέος να είναι το να βαστά κατάστιχον και λογαριασµόν των κυρίων 
εισοδηµάτων (εκτός των λεγόµενων τυχηρών), να αποδίδη χρονικώς τον λογαριασµόν 
προς την ∆ιοίκησιν, να τρέφηται και να πληρώνηται και αυτός, ως ο τοποτηρητής, εκ 
των κυρίων εισοδηµάτων΄΄189. Το µέτρο της παρέµβασης και του ελέγχου στις πηγές 
πλουτισµού των ενοριών, αν µη τι άλλο, παρά την επαναστατική και ανελαστική του 
φύση, υποδηλώνει τη µεταβολή: η διοίκηση έχει τα ηνία, όλες οι νοοτροπίες που 
εξέφραζαν µια κυριαρχική, αυτόνοµη και ανεξάρτητη θέση της εκκλησίας στον 
δηµόσιο χώρο οφείλουν να περιοριστούν ή -και- να εξαφανιστούν.   

Η ρήξη ή, ακριβέστερα, η τάση για διάκριση των εξουσιών και περιορισµό της 
θρησκευτικής σε ιδιωτικό επίπεδο είναι ορατή. Υπάρχουν πολλά θραύσµατα που 
υποδηλώνουν ότι ο κεντρικός µηχανισµός δεν ανέχεται την διασπορά διαφόρων 
εξουσιών σε άλλους θεσµικούς φορείς που δεν είναι εντεταλµένοι από αυτό: ένας από 
τους πιο αδύναµους είναι η εκκλησία καθώς, όπως αναφέρθηκε, στερείται της 

                                                 
187 Αρχεία…, Α΄, σ. 324.  
188 Λουκία ∆ρούλλια, «Τα σύµβολα του νέου ελληνικού κράτους», Τα Ιστορικά 23 (1995), σ. 339. 
189 Αρχεία…, Γ΄, σ. 194.  
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οµαδοποίησης και της συγκρότησης ως ενιαίο στρώµα190. Ακόµα και η συζήτηση που 
γίνεται µεταξύ βουλευτικού και εκτελεστικού τον Ιούνιο του 1822, σχετικά µε τον αν 
είναι σωστό να βαφτίζονται οι µουσουλµάνοι είναι ενδεικτική των προθέσεων 
κάποιων από τους φιλελεύθερους αντιπροσώπους της διοίκησης191. Υποστηρίζεται 
ότι πρέπει να ισχύει το θρησκευτικό δίκαιο αλλά, να συνυπολογίζεται και το πολιτικό 
συµφέρον από τις βαφτίσεις των µουσουλµάνων. Έτσι, µια πολιτική επιθυµία, που 
έχει τις αφετηρίες της τόσο σε εσωτερική σκοπιµότητα όσο και σε εξωτερικό, 
ευρωπαϊκό υπολογισµό και αντίκτυπο, γίνεται αποφασιστική παράµετρος 
επηρεασµού µιας θρησκευτικής τελετουργίας.  

Η εκκλησία δέχεται, χωρίς να ελέγχει την διαδικασία, και άλλες αλλαγές µε 
την ανάδυση της εθνοποιητικής διαδικασίας. Αν θεωρήσουµε ότι ένας έλεγχος στα 
εσωτερικά, διοικητικά, οικονοµικά της πεδία υφίσταται και πριν την Επανάσταση 
(που, βέβαια, εντείνεται µε αυτή), ο αγώνας για την ανεξαρτησία αναδιατάσσει σε 
πολλαπλά επίπεδα τις λειτουργίες της εκκλησίας στον δηµόσιο χώρο. Πέρα από τις 
γραφειοκρατικές µεταβολές, η υπαγωγή του θρησκευτικού µηχανισµού στις ανάγκες 
της εθνικής ιδεολογίας δεν αφήνει αλώβητη την ουσία και την επίδρασή του στα 
κοινωνικά υποκείµενα. Ο εθνικισµός επιχειρώντας να δηµιουργήσει τον πολίτη, τον 
πατριώτη που ταυτίζεται µε το έθνος – κράτος, αναδεικνύει και συγκροτεί µια 
ταύτιση παρόµοια µε αυτή του πιστού µε την εκκλησία του. Το περιεχόµενο δεν είναι 
το ίδιο, καθώς η εθνική ιδεολογία είναι κοσµική και επιχειρεί να πετύχει άµεσα και 
πρακτικά αποτελέσµατα, αλλά η λειτουργία είναι η ίδια: για τον εθνικιστή, το έθνος 
αντικαθιστά ή είναι υποκατάστατο της θρησκευτικής του αναφοράς, µε το 
πλεονέκτηµα ότι µπορεί να δει τις συνέπειες των ενεργειών του να πραγµατώνονται. 

Το 1821, λοιπόν, η θρησκεία –όπως είναι φυσικό192- επηρεάζεται από τις 
επαναστατικές ενέργειες για την δηµιουργία εθνικού κράτους. ∆εν λειτουργεί 
ανταγωνιστικά µε τον εθνικισµό, αντίθετα συµπληρώνει κάποιες από τις πρωτεύουσες 
λειτουργίες του. Το χριστιανικό, οικουµενικό ποίµνιο µετατρέπεται, ωστόσο, σε 
χριστιανικό, ελληνόφωνο, επαναστατηµένο σώµα: το θρησκευτικό στοιχείο 
χρησιµοποιείται µε εγκόσµιο και ορθολογικό τρόπο, ικανοποιεί πολιτικές και 
κοινωνικές ανάγκες, παραιτούµενο από αξιώσεις καθολικότητας. Η ανθρωποκεντρική 
του αναφορά ξεπερνά τις αναλλοίωτες, υπεραιώνιες πραγµατικότητες καθώς πια είναι 
ετερόφωτο απέναντι στις πρακτικές της εθνικής ιδεολογίας: η θρησκεία, πια, συντελεί 
στον προσδιορισµό µιας καινούριας πολιτισµικής οντότητας, του έθνους, και όχι µόνο 
σε µια κοινότητα οµόδοξων, όπως συνέβαινε προεπαναστατικά. Έτσι, ακολουθεί και 
υποτάσσεται, στην αναπροσαρµογή του ιστού που συνέχει την κοινωνία: ενώ 
παλιότερα, όπως αναφέρεται, ήταν η θρησκευτική πίστη και ιεραρχία, που 

                                                 
190 Χαρακτηριστικό παράδειγµα συµβολικού, αλλά και πραγµατικού, ελέγχου της πολιτικής εξουσίας 
απέναντι στους θρησκευτικούς φορείς είναι  η περίπτωση όπου επιπλήττεται (27/6/23) και καλείται για 
εξηγήσεις ο αρχιερέας της Σάµου επειδή ΄΄συµµείγνυται εις τας πολιτικάς τύρβας και διχόνοιας τινών 
φατριαστών της επαρχίας του, και αντί κατά χρέος του και ως αρχιερεύς και ως πατριώτης να εµπνέη 
την οµόνοιαν και υποταγήν προς την ∆ιοίκησιν…΄΄: Αρχεία…, Β΄, σ. 499. Ο Νικόλαος ∆ραγούµης 
αναφέρει ότι η συνέλευση της Τροιζήνας αποφάσισε να µην έχουν συµµετοχή οι ιερείς στα κοινά, γιατί 
είναι ανάρµοστο να µπλέκουν στα του βίου: Ιστορικαί…, σ. 70.    
191 Αρχεία…, Α΄, ιδιαίτερα σ. 43, 45, 119, 294.   
192 ΄΄Καµιά θρησκεία ωστόσο δεν υπάρχει in vitro, αδιείσδυτη από όσα συµβαίνουν γύρω της, αλλά 
διασταυρώνεται µε τα πολιτικά, κοινωνικά, ιδεολογικά και κάθε λογής προβλήµατα της εκάστοτε 
ιστορικής συγκυρίας και τα εκφράζει΄΄: Σταύρος Ζουµπουλάκης, Ο Θεός στην Πόλη. ∆οκίµια για τη 
θρησκεία και την πολιτική, Εστία, Αθήνα 2002, σ. 28.  
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θεωρούνταν γήινο αντίγραφο της θεία τάξης, τώρα είναι η εθνική συνείδηση που 
συνδέει τα άτοµα µεταξύ τους193.     

Αυτή η εξέλιξη δεν µένει χωρίς συνέπειες αναφορικά µε το ρόλο της πίστης 
στην επίλυση και την διευθέτηση γενικότερων διαφορών. Εισάγεται το στοιχείο της 
ατοµικότητας, που αυτή -και µόνο αυτή- είναι υπόλογη και υπεύθυνη για την 
θρησκευτική αναφορά: ενώ παλιότερα υπήρχε το στοιχείο της συλλογικής δέσµευσης 
εξαιτίας µιας χριστιανικής ταυτότητας, τώρα τα πράγµατα αλλάζουν. Αν η πολιτική 
διοίκηση θεωρεί ότι εξυπηρετούνται οι στόχοι της µε τη υιοθέτηση και την αποδοχή 
πρακτικών που δεν ταιριάζουν ή είναι παραπληρωµατικά µε την εκκλησία, µπορεί να 
παραβλέψει άνετα τις αιτιάσεις της δεύτερης και να λειτουργήσει στην πρώτη 
κατεύθυνση. Αν τα συµφέροντα και οι επιδιώξεις είναι κοινά, έχει καλώς. Όµως, αν 
διαφέρουν, τότε η θρησκεία υποτάσσεται στην πολιτική (κάτι που θα µάθουν οι 
επαναστατηµένοι, προς µεγάλη τους απογοήτευση, αντιµετωπίζοντας τις αρνήσεις 
στο αίτηµα για βοήθεια από τις χριστιανικές, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις). 
Υποτασσόµενη στην πολιτική, γίνεται µια παράπλευρη διοικητική µηχανή που αφορά 
πλέον, τους πιστούς: δεν δεσµεύει αναγκαστικά, ούτε κατευθύνει το κράτος. Μπορεί 
µόνο να επηρεάσει τα υποκείµενα ως φορέας κοινωνικοποίησης και ελέγχου, είναι 
ατοµική υπόθεση194. Βέβαια, µε την στενή σύνδεση εκκλησίας και κράτους στην 
ελληνική περίπτωση, όλα αυτά µοιάζουν ασαφή, θεωρητικά µάλλον παρά πρακτικά. 
Ωστόσο, παρά τον νοθευµένο χαρακτήρα της αποθρησκευτικοποίησης της δηµόσιας 
ζωής, η Επανάσταση και η δηµιουργία του νέου κράτους έφεραν στο προσκήνιο 
εκείνα τα στρώµατα που αντλούν τη δύναµη και τη νοµιµοποίησή τους από κοσµικές 
αρχές. Εποµένως, µία σειρά από πρακτικές, τελετουργίες, νουθεσίες και 
απαγορεύσεις της εκκλησίας, θεωρούνται ως ανασχετικοί παράγοντες του ηγετικού 
τους ρόλου: είτε παρακάµπτονται, είτε αποδυναµώνονται. Το ρήγµα έχει 
δηµιουργηθεί καθώς η ελληνική κοινωνία πλαισιώνεται από απόψεις και νοοτροπίες 
που αντιτίθενται στην θρησκευτική παντοκρατορία. 

Πως τεκµηριώνεται αυτό; Τα συντάγµατα δίνουν την απάντηση: ακόµα κι αν 
πρόκειται για µια γενικόλογη, φερµένη από την εξωτερική νοµολογία και 
αναντίστοιχη µε τις κοινωνικές πραγµατικότητες θέση, η ιδέα της ανεξιθρησκίας 
εισάγεται στον ελληνικό χώρο. Σε µια κοινωνία όπως η επαναστατική, βέβαια, που 
δεν παρουσιάζει µεγάλα ποσοστά θρησκευτικών µειονοτήτων και δεν έρχεται σε 
άµεση επαφή µε άλλα δόγµατα, η ανοχή είναι κενό γράµµα, εύκολη υπόθεση. Ακόµα 
και έτσι όµως, ο συνταγµατικά κατοχυρωµένος σεβασµός της θρησκευτικής 
συνείδησης εθίζει τους θεσµούς και τα άτοµα σε µια µακροθυµία απέναντι στο ξένο, 
το αλλόθρησκο, µακροθυµία που αν και απέχει πολύ από τις διαθέσεις των 
επαναστατηµένων, εγγράφει µια υποθήκη για πιο φιλελεύθερες οπτικές στο µέλλον. 
Είναι πολύ µικρό το ρήγµα, ελάχιστοι αντιµετωπίζουν την ανεξιθρησκία µε την 
ουσιαστική της έννοια. Παρ΄ όλα αυτά, ακριβώς επειδή οι λέξεις παράγουν νοήµατα 
και µπορούν να δηµιουργήσουν αντίκρισµα σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο, η 
χρήση της έννοιας του σεβασµού του θρησκευτικού Άλλου στα επισηµότερα κείµενα 
της εποχής, φανερώνει µια νοοτροπία όχι κυρίαρχη, αλλά υπαρκτή. 

                                                 
193 Αλέξης Πολίτης, Το µυθολογικό κενό. ∆οκίµια και σχόλια για την ιστορία, τη φιλολογία, την 
ανθρωπολογία και άλλα, Πόλις, Αθήνα 2000, σ. 162.  
194 Η εισαγωγή των δυτικών απόψεων αφορά και την άλλη πλευρά: στις διαπραγµατεύσεις µε την 
Πύλη για την αναγνώριση της αυτονοµίας της Ελλάδας, ο πρεσβευτής της Αγγλίας απορρίπτει το 
θρησκευτικό στοιχείο ως προσδιοριστικό παράγοντα των κρατικών υπολογισµών: ΄΄η θρησκεία αφορά 
µόνον τα άτοµα, είναι δε υπόθεσις µεταξύ των ανθρώπων και του Πλάστου. Αι από κράτους εις κράτος 
σχέσεις ουδεµίαν έχουν σχέσιν µετά τούτων και δέον να καθορίζωνται συµφώνως προς άλλας αρχάς.΄΄: 
Νικηφόρος Μοσχόπουλος, Ιστορία…, σ. 387.  
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Η διατύπωση της ανεξιθρησκίας στα ελληνικά συντάγµατα δεν επηρεάζει 
παρά ελάχιστα τις συνειδήσεις των επαναστατηµένων. Είπαµε: ανταποκρίνεται σε 
δυτικά πρότυπα και υιοθετείται εξαιτίας της ανάγκης της αποδοχής από τις κοινές 
γνώµες ανά την Ευρώπη. Ο Κοραής -που στα σχόλια για το σύνταγµα του 1822 
θεωρεί ότι είναι περιττό και ΄΄τερατώδες΄΄ να αναγράφεται η λέξη ανεξιθρησκία σε 
κείµενο που ρυθµίζει τις σχέσεις ελεύθερων και ισόνοµων πολιτών- γνωρίζει την 
πραγµατικότητα του ελληνικού κόσµου195. Όµως, παρά τις υπερβολικές και κάποτε 
ανεδαφικές απαιτήσεις που έχει από τους επαναστατηµένους, αφήνει να φανεί µια 
ευαρέσκεια για το συγκεκριµένο άρθρο. Αντιλαµβάνεται ότι από τη µια στιγµή στην 
άλλη δεν µπορούν να γίνουν τεράστια βήµατα: αν σε µια κοινωνία οι εκδηλώσεις 
απέναντι στο θρησκευτικό στοιχείο κυµαίνονται σε µια κλίµακα µε άκρα τον άθεο και 
τον ζηλωτή (και ενδιάµεσα στάδια τον αγνωστικισµό, την ανοχή, και την πίστη), η 
ελληνική πολιτεία, την εποχή της Επανάστασης, προσεγγίζει δειλά το στάδιο της 
ανεκτικότητας.  

Εξάλλου, και για να περάσουµε στη µελέτη της θρησκευτικότητας και της 
πίστης που επιδεικνύουν τα άτοµα στον αγώνα, σε µια περίοδο κινητικότητας, 
ρήξεων, αλλαγών, µεταναστεύσεων είναι δύσκολο να διατηρείς τον απόλυτο 
χαρακτήρα της τελετουργίας και της πίστης σου˙ άλλα είναι εκείνα που προέχουν: η 
σωµατική σου ακεραιότητα, η οικονοµική ανεξαρτησία και ανέλιξη, η διασφάλιση 
πολιτικών και κοινωνικών προνοµίων. Με την προσευχή, τη µοιρολατρία και την 
περιχαράκωση σε δόγµατα στερείσαι από την δυνατότητα να παρέµβεις, να κρίνεις 
και να δηµιουργήσεις ευνοϊκά πεδία για τα συµφέροντα και τις προσδοκίες σου. Η 
παραπάνω διάσταση γίνεται γρήγορα κατανοητή από τους αγωνιζόµενους. 
 Ωστόσο, δεν πρέπει να βγάλουµε βιαστικά συµπεράσµατα για την κοινωνία 
του 1821. Παραµένει γεγονός ότι η θρησκευτική πίστη είναι κυρίαρχη, δεν δέχεται 
µεγάλες πιέσεις και κλυδωνισµούς. Όµως, θα πρέπει να βάλουµε και άλλη µια 
παράµετρο για να εξηγήσουµε µια αυξανόµενη προσφυγή –όπως µαρτυρούν κάποιες 
πηγές- στο θείο: η συγκυρία των µαχών και η µεγάλη ανασφάλεια που δηµιουργεί 
στους συµµετέχοντες, το γενικότερο κλίµα αβεβαιότητας και ρίσκου, γεννά µια 
προσέγγιση του µεταφυσικού, µε νηστείες, προλήψεις, τάµατα και ευχές. Ο άνθρωπος 
όταν διαπιστώνει ότι ο κόσµος του, η οικογένειά του, η περιουσία του είναι επισφαλή 
και µετέωρα αισθάνεται την ανάγκη να κρατηθεί από µια παρήγορη σκέψη που θα 
΄΄προστατέψει΄΄ τα αγαθά του: η θρησκεία –και αυτά που υπόσχεται- είναι το 
κατεξοχήν φαινόµενο που ανακουφίζει και ηρεµεί µια µεγάλη µερίδα ατόµων. 
 Το θρησκευτικό αίσθηµα των επαναστατηµένων, παρ΄ όλο που δεν είναι 
µετρήσιµο µέγεθος –εξάλλου, ούτε οι νοοτροπίες είναι-, παρουσιάζει και άλλες 
αναµενόµενες εκφάνσεις. Η Επανάσταση και η αδυναµία της πλειοψηφίας των 
αγωνιστών να εξασφαλίσουν ένα περίσσευµα, οδηγεί σε περιορισµό των εξόδων που 
είναι δευτερεύοντα και ελαστικά. Τα δοσίµατα στους ιερείς περιορίζονται και 
εξασθενεί το αίσθηµα της αναγκαίας προσφοράς στους λειτουργούς της εκκλησίας. 
Πολλές είναι οι αναφορές που δηλώνουν την αγωνία των κληρικών για την 
απροθυµία απόδοσης θρησκευτικών εισφορών. Παρά την ενδεχόµενη ανειλικρίνεια 
που έχουν κάποιες επιστολές, ακριβώς γιατί αρκετοί επιχειρούν να αποσπάσουν 
πόρους από την διοίκηση διεκτραγωδώντας την µοίρα τους, είναι σίγουρο πως οι 

                                                 
195 Αδαµάντιος Κοραής, Σηµειώσεις…, σ. 5. Σχετικά µε την διάσταση της µισαλλοδοξίας των 
Ελλήνων, αναφέρει: ΄΄Η κατά των ετερόθρησκων πρόληψις είναι τόσον ισχυρά, ώστε αυτών µας των 
προγόνων οι µεγάλοι άνδρες, εάν επέστρεφαν σήµερον εις την ζωήν, χωρίς ν΄ αποστραφώσι την 
θρησκείαν των, δεν ήθελον προκριθήν εις τα πολιτικά µας αξιώµατα από Χριστιανούς΄΄: Περί…, σ. 94.  
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ιερωµένοι δεν απολαµβάνουν του σεβασµού, πνευµατικού και οικονοµικού, που 
απελάµβαναν προεπαναστατικά196.        
 Μήπως φτάνουµε στα όρια της ασέβειας (αν όχι στον αντικληρικαλισµό); ∆εν 
υπάρχουν µαρτυρίες για κάτι τέτοιο αλλά, όπως επισηµαίνεται, ορισµένες τάσεις των 
διανοουµένων δεν θα ήταν νοητές χωρίς κάποια διαγραφόµενη λαϊκή 
συγκατάθεση197. Η πλειοψηφία του πληθυσµού είτε από αδιαφορία, είτε από 
διαφορετική ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, είτε από ολικότερη αµφισβήτηση της 
θρησκείας εξαιτίας του αισθήµατος της δύναµης που ενσταλάζει η Επανάσταση, 
παραµερίζει και αγνοεί τις εκκλησιαστικές επιταγές. ∆εν τις διαγράφει: ίσα-ίσα, όπως 
αναφέρθηκε, επιµένει να επικαλείται το θείο για κάθε αντιξοότητα ή προσδοκία. 
Ωστόσο, οι συµπεριφορές και οι πρακτικές της υποδηλώνουν πως αναδύεται µια 
χαλαρότερη στάση. Φαίνεται πως οι επαναστατηµένοι επιχειρούν να αγκιστρωθούν 
από το τυπικό και διατηρούν τα προσχήµατα περισσότερο παρά την ουσία: την ώρα 
που είναι µάλλον ασυνεπείς σε κάθε εκκλησιαστική υποχρέωση, επικαλούνται την 
πλήρη αφοσίωση και την πίστη σε αυτή. Έτσι, συµπεράσµατα που αναδεικνύουν τον 
αγώνα ως υπέρτατη και µοναδική έκφραση της πίστης στο θείο, είναι µάλλον 
σχηµατικά και επιφανειακά198.   

Αυτό που πρέπει, από την άλλη, να προσέξουµε ώστε να µην γίνουν βιαστικά 
άλµατα σε µια ανάλυση όπου τα υποκείµενα του 1821 εµφανίζονται περίπου άθεα και 
ασεβή, είναι το γεγονός της οργής προς τα θεία όταν κάτι δεν πάει καλά. Η πίστη, ως 
µορφή επικοινωνίας µε κάτι υπερφυσικό, εκφράζεται είτε µε ευνοϊκές χειρονοµίες 
όταν ο δέκτης των ικεσιών µας ΄΄ανταποκρίνεται΄΄ στις εκκλήσεις µας, είτε µε 
δυσµενή και αποκαρδιωτικά σχόλια όταν µας απογοητεύει. Η πίστη είναι µια 
συνδιαλλαγή που δεν έχει τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων οικονοµικών: το 
νόµισµα είναι η ελπίδα και η υπακοή (ο πιστός αγοράζει ελπίδα και πληρώνει υπακοή 
σε αυτή τη µεταφυσική σχέση). Όταν κάτι δεν πάει καλά, υπάρχει πικρία για το έτερο 
µέρος της επικοινωνίας, ωστόσο, η πικρία σπάνια φτάνει στην άρνηση της 
συνδιαλλαγής˙ η αµφισβήτηση γίνεται µέσα στα όρια του συγκεκριµένου συστήµατος 
και δεν το υπερβαίνει. Ακόµα και οι ύβρεις προς τα θεία µπορεί να υποδηλώνουν µια 
οικειότητα, µια σχέση ισότιµη αντί για µια σχέση δέους και απόλυτου σεβασµού: η 
λαϊκή θρησκεία έχει πολλά κανάλια έκφρασης της πίστης και, σίγουρα, δεν 
περιορίζεται σε αυτά της εκκλησιαστικά θεσπισµένης θρησκείας.  

                                                 
196 Ενδεικτικά κάποια αποσπάσµατα που δηλώνουν την απαξίωση των ιερωµένων και της λειτουργίας 
τους: ο Λιδωρικίου Ιωαννίκιος γράφει (1/9/22) στον Μαυροκορδάτο αναφέροντας ότι οι Κραβαρίτες 
δεν του έδωσαν, µε διάφορα προσχήµατα, τα δοσίµατά τους και αναχώρησε ΄΄εκείθεν µηδέν απολαβών 
µε εξουθένησιν και περιφρόνησιν παρά πάντων΄΄: Ιστορικόν…, Α΄, σ. 294. Σε αναφορά τους (3/6/23) 
διάφοροι αρχιερείς υποστηρίζουν ότι ΄΄καταφρονούνται παρά του λαού τα χρέη της ιεράς ηµών 
θρησκείας΄΄: Αρχεία…, Β΄, σ. 57. Αναφορά του βουλευτικού (14/7/24) υποστηρίζει: ΄΄Αι κοιναί 
πανταχόθεν φωναί του λαού, καταβοώσαι ότι καταφρονούνται οι αρχιερείς ού µόνον πενόµενοι αλλά 
και προσταζόµενοι από καλογήρους ιδιώτας ή απλούς µόνον ιερείς και διακόνους ΄΄: όπ. π. , Γ΄, σ. 191. 
Ο Ταλαντίου Νέοφυτος, σε οµιλία του τον Απρίλιο του 1826 αναρωτιέται: ΄΄ποιος από ηµάς σήµερον 
εκτελεί το άφευκτον χρέος του την Κυριακήν;΄΄ για να απαντήσει, ουδείς: Μονόφυλλα…, Α΄, 
µονόφυλλο ΣΤ8. 
197 Όπως επισηµαίνει ο Εµµ. Μοσχονάς στο Βηλαράς, Ψαλίδας, Χριστόπουλος κ.α., Η δηµοτικιστική 
αντίθεση στην Κοραϊκή «Μέση οδό», Εµµ. Μοσχονάς εισαγωγή - επιµέλεια, Οδυσσέας, Αθήνα 1981, σ. 
ιη΄. Ίσως –µε κάποιες αφαιρέσεις- ταιριάζουν τα λόγια του Μοντεσκιέ: ΄΄δεν είδα να έχουν οι 
χριστιανοί αυτό το βαθύ θρησκευτικό αίσθηµα που έχουν οι µουσουλµάνοι. Υπάρχει σ΄ αυτούς µεγάλη 
απόσταση ανάµεσα στην οµολογία της πίστης και την ίδια την πίστη, ανάµεσα στην πίστη και την 
πεποίθηση, ανάµεσα στην πεποίθηση και την άσκηση του θρησκευτικού καθήκοντος΄΄: Περσικές…, σ. 
189.  
198 Όπως για παράδειγµα υποστηρίζει ο Ι. Μ. Χατζηφώτης: Η καθηµερινή ζωή των Ελλήνων στην 
Τουρκοκρατία, Παπαδήµας, Αθήνα 2002, σ. 89.  
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Συνεχίζοντας µε την ανάδειξη των θρησκευτικών αισθηµάτων των 
επαναστατηµένων, φτάνουµε στο ζήτηµα των προλήψεων. Οι προλήψεις και οι 
µαντείες εξετάζονται σε αυτό το τµήµα γιατί άπτονται του µεταφυσικού, του άλογου˙ 
έχουν την ίδια συστατική αρχή µε την θρησκεία. Ένας κόσµος που έχει ελάχιστη 
επαφή µε τα πορίσµατα των φυσικών επιστηµών, που δεν µπορεί ακόµα να 
τιθασεύσει τη φύση γύρω του –όπως κι αν λέγεται η προσπάθειά του: διάνοιξη 
δρόµου, ηλεκτρισµός, ευκολία στις µετακινήσεις, ασφάλεια- αισθάνεται παραδοµένος 
σε αυτό που δεν µπορεί να κατανοήσει, άβουλος και παρασυρόµενος από 
υπερφυσικές και ανοίκειες δυνάµεις. Η ζωή θεωρείται ως ένα παιγνίδισµα της µοίρας, 
έρµαιο στις αποφάσεις στοιχείων που δεν µπορούν να ορθολογικοποιηθούν. Το 
αντικλείδι, ο ασφαλιστικός µηχανισµός καταπολέµησης του διάχυτου φόβου είναι η 
προσφυγή σε δεισιδαιµονίες. Γίνεται επιλογή στοιχείων που θεωρούνται ευοίωνα και 
θετικά φορτισµένα, στοιχεία που η ανάσυρσή τους θα αποτρέψει το κακό 
(προνοµιακή θέση σε αυτό στο σύστηµα σκέψης έχουν τα θρησκευτικά σύµβολα).  

Όσο εξατοµικευµένες κι αν είναι οι προλήψεις –γιατί οι φόβοι είναι πάντα 
ατοµικοί, έστω και αν µοιάζουν µε τους φόβους του διπλανού-, υπάρχει µια 
κοινότητα απέναντι σε πράγµατα ή καταστάσεις στον επαναστατηµένο πληθυσµό. Οι 
παραδοσιακές κοινωνίες µε τη βοήθεια προφορικών διαδόσεων, τραγουδιών ή της 
µεταφερόµενης µνήµης συνδέει ατυχή περιστατικά και γενικεύει, µε επαγωγικό 
τρόπο, προσπαθώντας να αποτρέψει το κακό ή να προβλέψει το µέλλον. Κάποια 
πράγµατα, λοιπόν, θεωρούνται από µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού ως δείκτες 
επιτυχηµένης ή αποτυχηµένης πορείας των επιχειρήσεων.  

Ενδεικτικά, η εµφάνιση λαγού ή φιδιού όταν έκαναν πορεία, το πέταγµα 
πελαργών, το αλύχτισµα του σκύλου, η φωνή του γκιόνη ή η παρουσία ιερέα 
θεωρούνταν άσχηµα σηµάδια. Αλλού γινόταν πιστευτό ότι οι νεκροί 
ξαναζωντανεύουν το βράδυ και γι΄ αυτό κλειδαµπαρώνουν τις πόρτες199. Ξεχωριστή 
θέση κατέχει η πρόβλεψη του µέλλοντος µε την παρατήρηση των οστών από διάφορα 
ζώα, ιδιαίτερα το αρνί. Είναι τόσο διαδεδοµένη η πρόληψη για την οστεοµαντεία, 
ώστε την αναπαράγουν και άτοµα µε ευρωπαϊκή παιδεία200. Ο στόχος τους, είναι 
ασφαλώς η κινητοποίηση των υπόλοιπων µε βάση κάποια στοιχεία που θεωρούν 
θετικά για την έκβαση του αγώνα, ωστόσο η ουσία παραµένει: φορείς του 
ευρωπαϊκού, νεωτερικού πολιτισµού υιοθετούν, άσχετα µε τον σκοπό, πρακτικές που 
προσιδιάζουν σε κοινωνίες µε χαµηλό βαθµό εξορθολογισµού.  

Τα µηνύµατα, ωστόσο, που δίνουν ένα αέρα αισιοδοξίας για τον 
απεγκλωβισµό από πρακτικές δεισιδαιµονίας είναι αρκετά. Καθώς η εµπιστοσύνη 
στον εαυτό και τις δυνάµεις του µεγαλώνει, ως απόρροια της Επανάστασης και µέσω 
του ένστικτου της αυτοσυντήρησης, πληθαίνουν και οι αναφορές των ατόµων που 
ξενίζονται από την προσφυγή στο υπερφυσικό. Ο άνθρωπος, συνήθως, βλέπει τα 
αποτελέσµατα και τις συνέπειες των πράξεών του όταν έχει να κάνει µε καταστάσεις 
έντονης φόρτισης και αυτενέργειας. Η παθητική στάση ευνοεί και αναδεικνύει 
συµπεριφορές µοιρολατρίας και αποδοχής του µεταφυσικού στοιχείου: αποσιωπώνται 
                                                 
199 Απόστολος Βακαλόπουλος, Τα ελληνικά…, σ. 177 και Νικόλαος ∆ραγούµης, Ιστορικαί…, σ. 102.   
200 Στοιχεία για την οστεοµαντεία µας δίνουν: ο Θεόδωρος Αλκαίος, Θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη. 
Τραγωδία εις τρεις πράξεις, Ν. Ρουσόπουλος, Αθήνα 1876, σ. 4, 5, 40 όπου, µε ένα κλασικό 
λογοτεχνικό µοτίβο, προβλέπεται ο θάνατος του ήρωα από την αρχή του έργου (ο ίδιος συγγραφέας 
φέρεται ότι πέθανε στο Άργος (4/7/33) µία µέρα µετά την αναγνώριση των σηµαδιών του θανάτου 
στην πλάτη ενός αρνιού: Γ. Βαλέτας, Θεόδωρος Αλκαίος. Ο βάρδος και καπετάνιος του εικοσιένα, 
Αθήνα 1943, σ. 42). Ο Παναγιώτης Σούτσος, Άσµατα πολεµιστήρια, Ύδρα 1827, σ. 4, παρακινεί τους 
Μοραΐτες: ΄΄∆εν ακούετε τι λέγουν του ναού µας τα βιβλία; Φέτος γίνεται, µας λέγουν, ελευθέρα η 
Γραικία. Εις την πλάτην των προβάτων δεν κυττάζετε γραµµένον τον χαµόν των Τούρκων όλων, τον 
Αράπην νικηµένον;΄΄. 
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και παραβλέπονται οι κοινωνικές δυνάµεις που επηρεάζουν και ρυθµίζουν την ζωή 
του υποκειµένου. Αντίθετα, η ενεργητική, πριµοδοτεί αισθήµατα ατοµικότητας, 
δυναµισµού, προσωπικής βούλησης. Στην Επανάσταση, εποµένως, είναι επόµενο να 
αναδύονται νοοτροπίες που διαρρηγνύουν τα δεσµά µε τις προλήψεις και τις 
µαντείες: ο κόσµος δεν είναι πια ο ίδιος, επιχειρεί να ελέγξει τη µοίρα του και τη ζωή 
του201.   

Όµως, το αίσθηµα της κάλυψης, του βασάνου που προέρχεται από την άγνοια 
του µέλλοντος δεν απουσιάζει από καµία κοινωνία και κανένα άτοµο (ακόµα και 
σήµερα βλέπουµε να συνυπάρχουν, διεκδικώντας την κοινωνική πρωτοκαθεδρία, η 
επιστήµη µε τη µαγεία και την θρησκεία). Ακόµα και αυτές οι κοινωνίες που 
επαγγέλλονται τη συστηµατική πρόβλεψη της εξέλιξης µε βάση αδιαµφισβήτητους 
νόµους, παρουσιάζουν σηµάδια ειδικότερης ή γενικότερης προσφυγής στο 
µεταφυσικό. Όλοι ο φόβοι, και ειδικότερα ο φόβος του θανάτου, προκαλούνται από 
ένα κενό γνώσης, κενό που καλύπτεται από άτοµα πρόσφορα στο να καθησυχάσουν 
τις διάφορες αγωνίες (πάντοτε µε το αζηµίωτο –υλικό, κοινωνικό ή ηθικό-).  

Στην Επανάσταση του 1821, µεγάλο µέρος της προσπάθειας να τιθασευτούν 
οι φόβοι και οι αρνήσεις, εκπορεύτηκε από µια παραφιλολογία εκδόσεων που 
πρέσβευαν – ή ερµηνεύονταν ως τέτοια- την σίγουρη απελευθέρωση από τον 
Οθωµανό. Οι παραπάνω κινήσεις εγγράφονται σε µια χιλιαστικού τύπου προσέγγιση 
των κοινωνικών φαινοµένων, όπου η εξέλιξη και το τέλος της ιστορίας είναι 
δεδοµένη και απαραβίαστη: το εσχατολογικό στοιχείο συνιστά αφετηριακή αρχή 
παρόµοιων έργων. Τα άτοµα οφείλουν να υπακούν σε προφητείες και νόµους που 
έχουν γραφτεί από χέρια εξεχόντων ατόµων ή, ακόµα, είναι αχειροποίητες, έργα που 
αποδίδονται στο θείο (η Βίβλος, για παράδειγµα, είναι το κατεξοχήν αχειροποίητο 
βιβλίο στην χριστιανική πίστη: δεσµεύει τους χριστιανούς αποκαλύπτοντας το 
παρελθόν, το παρόν και το µέλλον του κόσµου µέσα από την βούληση της 
υπερκόσµιας οντότητας).      

 Το πιο διαδεδοµένο έργο αυτής της προοπτικής, µαζί µε την Αποκάλυψη,  
είναι οι προφητείες που αποδίδονται στον µοναχό Ιερώνυµο Αγαθάγγελο. Φέρεται ότι 
προέβλεψε τον ξεσηκωµό έναντι στην Οθωµανική αυτοκρατορία και την επιτυχηµένη 
κατάληξη του εγχειρήµατος. Οι προφητείες, όπως έχει αποδειχτεί, συγγράφηκαν το 
1750, χωρίς να δηµοσιευτούν, από τον Θεόκλητο Πολυείδη202. Το ενδιαφέρον σε 
αυτό το έργο έγκειται σε δύο παράπλευρες συνιστώσες του: την δηµοτικότητα και τις 
ανατυπώσεις, ακόµα και µετά την Επανάσταση.  

Το βιβλίο είναι, όπως είπαµε, ένα από τα πολλά κείµενα της 
προεπαναστατικής περιόδου που προβλέπει την σύσταση ενός χριστιανικού κράτους 

                                                 
201 Έτσι, σύµφωνα µε έναν Άγγλο περιηγητή, στη Σέριφο υπάρχει η διάθεση (ακόµα και από ιερωµένο) 
να ξεπεραστούν αυτές οι άσχηµες συνήθειες: Κυριάκος Σιµόπουλος, Πως είδαν οι ξένοι την Ελλάδα 
του ΄21. Αποµνηµονεύµατα, χρονικά, ηµερολόγια, υποµνήµατα, αλληλογραφία εθελοντών, διπλωµατών, 
ειδικών ν απεσταλµένων, περιηγητών, πρακτόρων κ.α., ∆΄, σ. 78. Ο Χριστόδουλος Κονοµάτης αναφέρει 
σε επιστολή του προς τον Ιωάννη Οικονόµο (12/11/23) πώς εισέπραξε την αποδοκιµασία ενός 
ακροατηρίου όταν αναφέρθηκε σε µια πρόληψή του: Ιωάννης Οικονόµος Λαρισαίος, Επιστολαί 
διαφόρων (1759 – 1824), Γιάννης Αντωνιάδης πρόλογος – Μ. Παπαιωάννου φιλολογική παρουσίαση, 
Γιάννης Αντωνιάδης, Αθήνα 1966, σ. 436. Ο Φωτάκος, αφού περιγράφει περιπτώσεις οστεοµαντείας, 
αναφέρει ότι µε την Επανάσταση και µετά ΄΄αι προλήψεις των Ελλήνων ολίγον κατ΄ ολίγον άρχισαν να 
εκλείπουν και κατά µέγα µέρος ελαττώθη και ο θρησκευτικός φανατισµός και η προς τα θεία 
ευλάβεια΄΄: «Αποµνηµονεύµατα», Το Αποµνηµόνευµα 1453-1953, Β΄, Γ. Κουρνούτος επιµέλεια, 
Ιωάννης Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1959, σ. 32.   
202 Αλέξης Πολίτης, «Η προσγραφόµενη στον Ρήγα πρώτη έκδοση του Αγαθάγγελου. Το µόνο γνωστό 
αντίτυπο», Ο Ερανιστής 42 (1969), σ. 175.  
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(ακριβέστερα την ανασύσταση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας)203. Η αναζήτηση της 
ελευθερίας γίνεται µε διάφορους τρόπους: το γεγονός ότι ο Ρήγας φέρεται ως ο 
πρώτος εκδότης των χρησµών οφείλει να µας κλονίσει τις βεβαιότητες και τα 
επιπόλαια ερµηνευτικά µοντέλα. Συγκεκριµένα, η έκδοση από έναν βασικό 
εκπρόσωπο του Ελληνικού ∆ιαφωτισµού ενός βιβλίου µε σαφείς θρησκευτικές 
αναφορές, σύµβολα και λειτουργία είναι –εκτός από τον εργαλειακό, παραινετικό της 
χαρακτήρα- αποκαλυπτική για την εποχή και τους νεωτεριστές λογίους της. Το 
νεωτερικό συνδέεται µε το παραδοσιακό, το χρησιµοποιεί: η απελευθέρωση των 
λαών, ένα κοσµικό καταρχάς αίτηµα, συνυπάρχει µε την εσχατολογική φιλολογία, 
την υπεραιώνια και ανιστορική οπτική των προφητών. Ο µύθος διεισδύει και 
συµπορεύεται µε την έλλογη προσπάθεια, η απελευθέρωση θα έρθει τόσο ως 
συνέπεια του αγώνα αλλά και γιατί πρόκειται για θεϊκή βούληση. Όλα αυτά πρέπει να 
µας προβληµατίσουν σχετικά µε την ανάδειξη και την προβολή ιδεοτύπων 
(΄΄νεωτερικός΄΄, ΄΄παραδοσιακός΄΄ κ.α.) πάνω σε άτοµα µε διάφορες και αντιτιθέµενες 
δραστηριότητες. 

Ο Ρήγας, για παράδειγµα, γνωρίζει ότι αν θέλει να κινητοποιήσει τους 
πληθυσµούς της βαλκανικής χερσονήσου οφείλει να τους παρέχει -εκτός από ένα 
σχετικά ορθολογικό σχέδιο ένωσης και αντίδρασης κατά της κατεστηµένης εξουσίας- 
ένα µέσο για να φανερωθεί το εφικτό του πράγµατος˙ η κάλυψη και η βοήθεια από 
µία µεγάλη δύναµη, είτε λέγεται Θεός, είτε Ρωσία, είναι αναπόφευκτη για τους 
πληθυσµούς της περιόδου. Το οικείο είναι ακόµη το χιλιαστικό, το θρησκευτικό: η 
παράβλεψή του συνιστά µια σίγουρη µέθοδο για την αποτυχία, µια ύβρη απέναντι στη 
νοµοτελειακή τάξη πραγµάτων. Για την πλειοψηφία των ατόµων, η απελευθέρωση –
ότι και αν σηµαίνει αυτό- µπορεί να έρθει αποκλειστικά από την θεϊκή βούληση. 
Εποµένως, χρειάζονται κείµενα που να φανερώνουν ότι οι αναλαµβανόµενες 
επιχειρήσεις απολαµβάνουν της στήριξης και της επικουρίας του υπερκόσµιου 
στοιχείου. Οι χρησµοί του Αγαθάγγελου συνιστούν κατάλληλο µέσο για να 
καθησυχάσουν τις φοβισµένες και ταλαντευόµενες ψυχές. 

 Έτσι, βλέπουµε ότι το βιβλιαράκι τυπώνεται και µέσα στα χρόνια του αγώνα 
(στο Μεσολόγγι, πριν την έξοδο) όπου συναντά µεγάλη αποδοχή204. Οι προφητείες 
του αναπαράγονται µεταξύ των επαναστατηµένων δίνοντας τους θάρρος και 
κουράγιο: συνειδητοποιούν ότι είναι µε το σωστό, το νικηφόρο στρατόπεδο. Το 
επιστέγασµα που δίνει το υπερφυσικό στοιχείο στην διάθεσή τους να 
ανεξαρτητοποιηθούν, συνθέτει ένα µίγµα βούλησης και επικαθορισµού, ατοµικότητας 
και θεϊκής συναίνεσης, κοσµικότητας και θρησκευτικού αισθήµατος που είναι 
ακαταµάχητο.  

Το δεύτερο στοιχείο, δηλαδή η διάρκεια στο χρόνο, φανερώνει και την 
δηµοτικότητά του καθώς αναδεικνύεται τι ακριβώς εξυπηρετεί και µε ποιες 
αφετηρίες. Θα περίµενε κανείς ότι µε την δηµιουργία ανεξάρτητου κράτους ο 
µεσσιανισµός των χρησµών θα σταµατούσε: το πλήρωµα του χρόνου είχε φέρει το 
πολυπόθητο αποτέλεσµα. Ωστόσο, µετά το 1831 έχουµε αρκετές εκδόσεις του 
βιβλίου: αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει ακόµα -ή επιχειρείται να συντηρηθεί- η αίσθηση 

                                                 
203 Από το 1700 ως το 1821 αναφέρονται πάνω από 30 ερµηνείες της Αποκάλυψης που προβλέπουν 
την ανασύσταση: Σάββας Αγουρίδης, «Οι ρίζες της Μεγάλης Ιδέας», Κίνηση πολιτών κατά του 
ρατσισµού, Θρησκευτική…, σ. 27.  
204 Μονόφυλλα…, Α΄, σ. 17. Επίσης: Νικόλαος Κασοµούλης, Α΄, σ. 425 και Β΄, 165, 667 σηµ. 3 και 
Ιωάννης Οικονόµος Λαρισαίος, Επιστολαί…, σ. 476. Ο Αγαθάγγελος δηµιούργησε και πρότυπα, καθώς 
υπήρξαν περιπτώσεις όπου µιµήθηκαν οι χρησµοί του: Γεώργιος Γαζής, Λεξικόν…, σ. 138-9.  
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του ανεκπλήρωτου, του µισοφτιαχµένου205. Η ακατανοησία και το διφορούµενο των 
προβλέψεων του κειµένου εξυπηρετούν το νέο βασίλειο ακριβώς γιατί µπορεί να 
πάρει πολλές διαστάσεις. ∆υνητικά, οι χρησµοί του Αγαθάγγελου µπορούν να 
περιγράψουν και να προβλέψουν τα πάντα. Το συγκεκριµένο δυσερµήνευτο και 
ασαφές κείµενο οφείλει την επιτυχία του στο γεγονός ότι ο καθένας προβάλλει σε 
αυτό, εκείνο που επιθυµεί να διαβάσει, εκείνο που κολακεύει τους φόβους τους και 
παρακινεί προς νέες δράσεις206. Ακριβώς γι΄ αυτό, κατορθώνει για σχεδόν 150 χρόνια 
να βρίσκεται στο επίκεντρο ή στο περιθώριο (αλλά πάντοτε παρόν) της πολιτικής 
σκοπιµότητας, φάρος των εκάστοτε επιδιώξεων της εθνικιστικής ιδεολογίας που 
επιχειρεί να ιδιοποιηθεί και να κατευθύνει το συλλογικό φαντασιακό207. 

Συµπερασµατικά, το θρησκευτικό αίσθηµα των επαναστατηµένων διέπεται –
όπως και άλλες συµπεριφορές και νοοτροπίες- από ρήξεις και κανονικότητες. Από τη 
µια, η εκκλησία και η τήρηση των προεπαναστατικών της δεσµεύσεων και αναφορών 
εκλείπει ή περιορίζεται ενώ, από την άλλη, η νεοπαγής εθνική ιδεολογία χρησιµοποιεί 
προνεωτερικούς τρόπους κινητοποίησης των υποκειµένων. Αυτός ο συγκερασµός 
φανερώνει, ωστόσο, την αλλαγή, την είσοδό του νέου αντικειµένου, του εθνικισµού, 
που αναδιατάσσει –όσο µπορεί- τα πράγµατα προς όφελός του. Το ατοµικό 
συναίσθηµα της θρησκευτικής ταύτισης βρίσκει ανταγωνιστή στο αίσθηµα της 
εθνικής προσήλωσης: µεταβάλλεται και, παρά την συγκυριακή έξαρσή του, 
αποδυναµώνεται. Η κοσµική φύση της Επανάστασης διαβρώνει το εκτόπισµα που 
είχε στο δηµόσιο χώρο ο θρησκευτικός παράγοντας: παρά τις διαπλεκόµενες και 
παράλληλες πορείες κράτους-εκκλησίας που αναπτύχθηκαν έκτοτε, οι χριστιανικές 
δοξασίες και οι λειτουργοί τους όφειλαν να κινούνται µέσα στο πλαίσιο του νέου 
σχηµατισµού. Στη µακρά διάρκεια, πρόκειται µάλλον για προβάδισµα του 
νεωτερικού, αστικού κόσµου˙ ακόµα και αν, από διαφορετικές αφετηρίες, η εξέλιξη 
της σχέσης θεωρείται ριζοσπαστική ή άτολµη, ρηξικέλευθη ή συναινετική, η 
Επανάσταση του 1821 έδωσε το εναρκτήριο σήµα για υποχώρηση του θρησκευτικού 
στοιχείου, εξέλιξη σίγουρα όχι νοµοτελειακή αλλά πιθανή. 

                                                 
205 Πασχάλης Κιτροµηλίδης, «Ιδεολογικά ρεύµατα και πολιτικά αιτήµατα: Προοπτικές απ΄ τον 
ελληνικό 19ο αιώνα», Ο Πολίτης 57-58 (1983), σ. 54.  
206 Όπως αναφέρεται, ο κόσµος το έβλεπε σαν κάτι µαγικό, που η δύναµή του έγκειται στο εξαιρετικά 
δυσνόητο ύφος: Αλέξης Πολίτης, «Η προσγραφόµενη στον Ρήγα πρώτη έκδοση του Αγαθάγγελου. Το 
µόνο γνωστό αντίτυπο», όπ.π., σ. 176 – 7. 
207 Στις 26/7/1924 ένας αρθρογράφος στο Ελεύθερο Βήµα, αναγγέλλοντας την έκδοση βιβλίου του 
Κοραή, αναφέρει: ΄΄Επί Κωνσταντίνου ο µακαρίτης Ζαΐµης, αν και γιατρός και καθηγητής του 
πανεπιστηµίου, επέβαλε στα σχολεία και στους στρατώνας τον …Αγαθάγγελο! Αλλά καµµία 
κυβέρνησι δεν σκέφθηκε να επιβάλη στους βουλευτάς τον Κοραή.΄΄ 
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 
 
Κάθε επανάσταση, ειδικά όταν διαρκεί µια δεκαετία, επηρεάζει πολύπλευρα τις 
κοινωνικές δραστηριότητες. Οι αλλαγές που προκαλεί δεν περιορίζονται µόνο στον 
τοµέα της πολιτικής ή της οικονοµικής σφαίρας. Η επαναστατική διαδικασία 
συµπαρασύρει µια σειρά από πρακτικές της καθηµερινής ζωής, πρακτικές που –
καθώς ανάγονται στο πολιτικό ή  το οικονοµικό στοιχείο- άπτονται της οργάνωσης 
του ΄΄οµαλού΄΄ βίου. Από τη στιγµή που ο πολιτισµός συµπεριλαµβάνει όλες τις 
συνιστώσες, το σύνολο των πράξεων ή των παραλείψεων, τότε, µε την ρήξη που 
προκαλεί ο αγώνας για την ανεξαρτησία, αξίζει να δούµε κάποιους από τους 
παράπλευρους τοµείς όπου οι συµπεριφορές και οι νοοτροπίες επιβιώνουν ή 
αναδιατάσσονται. Με αυτό τον τρόπο, θα γίνει εφικτή η πληρέστερη κατανόηση της 
επαναστατικής πραγµατικότητας: τα επιµέρους τµήµατα µπορούν να λειτουργήσουν 
ως ψηφίδες που συµπληρώνουν το παζλ, καθώς µέσα από την παρατήρηση 
ορισµένων αντιλήψεων είναι δυνατό να προσεγγίσουµε το σύνολο.  
 
α. Ενδυµασία, αρχιτεκτονική, επίπλωση, διασκέδαση, διατροφή 
 
Το πρώτο ζήτηµα που εξετάζουµε είναι η ενδυµασία. Η πρακτική της επιλογής 
ρούχων, ακόµα και όταν υπακούει στην ανελαστική ανάγκη της υποχρεωτικής –
ελλείψει πόρων- χρησιµοποίησης ελάχιστων εξαρτηµάτων, συνιστά -ειδικότερα για 
την εποχή και την κοινωνία που εξετάζουµε- την ασφαλέστερη µέθοδο για την 
διάκριση της ταυτότητας. Ακόµα και τα άτοµα µε την πιο χαµηλή οικονοµική 
δυνατότητα κάνουν, συνειδητά ή ασυνείδητα, προκρίσεις και αποκλεισµούς στον 
ιµατισµό τους: είναι στρατηγικές που υποδηλώνουν την κοινωνική ή την θρησκευτική 
τους αναφορά. Ο Μοντεσκιέ, σε έργο που θεωρείται ως το εναρκτήριο σύγγραµµα 
παρατήρησης κοινωνικής ψυχολογίας της νεώτερης εποχής (ίσως το πρώτο 
ανθρωπολογικό δοκίµιο µετά τις παρεκβάσεις στις ιστορίες του Ηρόδοτου), αναφέρει 
πως η πολιτισµική ετερότητα γίνεται πρώτα, και πέρα απ΄ όλα, εµφανής από την 
ενδυµασία και την αρχιτεκτονική208.  

Στον επαναστατηµένο χώρο, η διαφορά µεταξύ χριστιανών και 
µουσουλµάνων, εντεινόταν από τις απαγορεύσεις ορισµένων χρωµάτων και ρούχων 
για τους δεύτερους: διαφορές που αµβλύνονταν από την γλώσσα, οξύνονταν από την 
θρησκεία και την ενδυµασία. Ο ιµατισµός συνιστά εποµένως µια κατηγορία 
πολιτισµικής τοποθέτησης: τα διακριτά γνωρίσµατα υπακούν στην ανάγκη της 
ύπαρξης κοινών κωδίκων που εξασφαλίζουν τον αναµενόµενο τρόπο συµπεριφοράς 
από µια κοινωνική οµάδα. Ο χριστιανός οφείλει να ντύνεται και να συµπεριφέρεται 
ως χριστιανός: η αναγνωριστική του ταυτότητα είναι τα ρούχα.   

Από την άλλη, η ενδυµασία είναι δηλωτικό στοιχείο διαφοροποίησης µε 
υπερεθνικές –αλλά και κάθετες, ενδογενείς- αναφορές: η ευρωπαϊκή ενδυµασία ήταν 
µια ένδειξη διαφοροποίησης και απαγκίστρωσης από την οθωµανική 
πραγµατικότητα: διατράνωνε την πεποίθηση για απελευθέρωση. Άλλες φορές 
ωστόσο, η υιοθέτηση του δυτικού κώδικα, δηµιουργούσε ή, ακριβέστερα, ανέσυρε 
στην επιφάνεια όλες τις στάσεις και τις προκαταλήψεις των ορθόδοξων χριστιανών 
απέναντι στον καθολικισµό209. Αντίθετα, η ανατολίτικη ενδυµασία, όπως θα δούµε 
                                                 
208 Μοντεσκιέ, Περσικές…, σ. 76. Όταν ο ήρωας αλλάζει τα ρούχα του και ντύνεται ΄΄ευρωπαϊκά΄΄, για 
να δει αν θα προκαλούσε πάλι το ενδιαφέρον, ισχυρίζεται ότι περνά απαρατήρητος: σ. 93.  
209 John A. Petropulos, Πολιτική…, σ. 47,  Αλέξης Πολίτης, Ροµαντικά…, σ. 120. Όταν ο Νικόλαος 
∆ραγούµης ντυµένος ευρωπαϊκά στον Πόρο κάνει τον σταυρό του, η οικοδέσποινα αισθάνεται µεγάλη 
έκπληξη: καλεί διάφορους στο σπίτι της για να δουν ένα Φράγκο να σταυροκοπιέται. Ο συγγραφέας 
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παρακάτω, επιδέχεται πολλών αναγνώσεων, ακριβώς γιατί είναι κυρίαρχη και 
αποδεκτή σε µια εποχή αλλαγών και ρήξεων.  

Μέσα στην ίδια την χριστιανική κοινότητα, η ενδυµασία ικανοποιεί την 
ανάγκη της ατοµικής διάκρισης. Σε ένα κοινωνικό χώρο που δεν αφήνει πολλά 
περιθώρια για έκφραση της ατοµικότητας, για επίδειξη του όποιου πλούτου, η 
διάκριση επιτυγχάνεται µε την χρήση εξαρτηµάτων και στολιδιών που υποδηλώνουν 
την κοινωνική θέση του κατόχου τους. Στην εποχή µας, µια διάχυτη οµογενοποίηση 
αναδεικνύει την σχετική οµοιοµορφία στο ντύσιµο ακόµα και µεταξύ ατόµων µε 
µεγάλες οικονοµικές διαφορές. Την περίοδο που εξετάζουµε, η διάκριση είναι πιο 
ξεκάθαρη: αυτός που µπορεί να φέρει πάνω του χρυσά εξαρτήµατα, πολύχρωµα 
ρούχα ή ρολόι ανήκει, σχεδόν σίγουρα, στην ανώτερη κοινωνική κατηγορία. Από την 
άλλη, για να αποδείξεις στους γύρω σου ότι ανήκεις στην υψηλότερη βαθµίδα, 
όφειλες να ντύνεσαι µε τον παραπάνω τρόπο: η κοινωνική καταξίωση επιβάλλεται 
µέσα από διόδους που καθορίζουν την συντήρηση, την αναπαραγωγή και την 
αναρρίχηση στην πυραµίδα.  

Η δίοδος της πολυτελούς ενδυµασίας, λοιπόν, συνιστά ένα βασικό αιτούµενο 
κοινωνικής ανόδου για τους επαναστατηµένους. Γρήγορα φαίνεται πως ένα από τα 
βασικά κίνητρα, µία από τις κύριες αιτίες συµµετοχής στον αγώνα, είναι και η 
πρόσκτηση –µέσω των λαφύρων και της αναδιανοµής των εισοδηµάτων- 
εξαρτηµάτων και φορεσιών µε µεγάλη αξία. Μπορεί σήµερα να φαίνεται ευτελές ως 
κίνητρο, αλλά δεν σηµαίνει ότι οι επαναστάσεις και οι ανατροπές γίνονται από άτοµα 
µε φιλοσοφική, ανώτερη, οραµατική θέληση: υπάρχει πάντοτε η γοητεία του άµεσου, 
η έλξη της απόκτησης ενός οικείου, καθηµερινού αντικειµένου. Οι άνθρωποι, όπως 
ήδη έχει αναφερθεί, δεν είναι µονοδιάστατοι˙ στο ίδιο υποκείµενο συνυπάρχουν οι 
µακροπρόθεσµοι στόχοι µε τους κοντινούς, η αλληλεγγύη µε τον ατοµισµό, η 
βιαιότητα µε την τιθάσευση, η γοητεία για εξωτερικά σηµεία, µα και η απαξίωσή 
τους. Στη συγκυρία του 1821, εποµένως, οι άνθρωποι παράλληλα µε την αναζήτηση 
του διαφορετικού, έλκονται και από το οικείο: το καλό, πλούσιο και ακριβό ένδυµα 
που θα τονώσει την ατοµικότητά τους µεν, θα τους δώσει σηµεία υπεροχής στο 
κοινωνικό στίβο δε210.   

Στο ίδιο κλίµα, πριν συνεχίσουµε µε την παράθεση των στοιχείων που 
υποδηλώνουν τη συνέχεια ή τη ρήξη µε τους κατεστηµένους ενδυµατολογικούς 
κώδικες, αξίζει να σχολιάσουµε µια παρατήρηση. Ο γερµανός εθελοντής Muller, 
υποστηρίζει ότι, στα ταξίδια του ανακάλυψε πως οι γυναίκες ήταν ντυµένες απλά και 
σεµνά ενώ οι άνδρες είχαν ακριβά ρούχα και όπλα: συµπεραίνει ότι στην Ελλάδα η 
φιλαρέσκεια είναι ανδρικό χαρακτηριστικό211. Θεωρώ ότι το αίσθηµα που 
διαπιστώνει ο περιηγητής δεν έχει να κάνει µόνο µε τάσεις αυτοεπιβεβαίωσης˙ δεν 
πρόκειται για κοκεταρία του ανδρικού φύλου. Στο δηµόσιο χώρο, κατεξοχήν ανδρικό 
πεδίο στην εξεταζόµενη περίοδο, είναι αναγκαία η κατοχή εκείνων των στοιχείων που 
υποδηλώνουν την υψηλή θέση στην κοινωνική πυραµίδα. Τα πλούσια ρούχα, τα 
επιχρυσωµένα άρµατα, τα εντυπωσιακά σαρίκια δεν συνιστούν παρά προσπάθειες για  
                                                                                                                                            
σχολιάζει, µε χιούµορ, πως ΄΄εβίασον και τον Φράγκον να σταυροκοπηθή, ώστε παρ΄ ολίγον υπέκυπτεν 
ο ταλαίπωρος εις τον δια του σταυρού θάνατον΄΄: Ιστορικαί…, σ. 65.  
210 Έτσι, η πλούσια ενδυµασία είναι κίνητρο για συµµετοχή στον αγώνα: ΄΄αν δεν σας ντύσω µάλαµα, 
Φλέσσα να µην µε πούνε΄΄: Παναγιώτης Τσοπανάκος, Άσµατα…, σ. 84. Από την άλλη, η προσοχή στην 
ενδυµασία φέρεται ως µια από τις αιτίες της νωθρότητας της οθωµανικής κοινωνίας –που οδήγησε 
στην Επανάσταση- σύµφωνα µε διάταγµα του Βεζίρη (5/5/21): Νικηφόρος Μοσχόπουλος, Ιστορία…, 
σ. 226. Τέλος, σύµφωνα µε τον Μαζαράκη Αινιάν, στο σχολείο του Πόρου επί Καποδίστρια, η 
χειρότερη από όλες τις ποινές ήταν η αφαίρεση της στολής του ανυπάκουου µαθητή: Σφραγίδες…, σ. 
69.   
211 Κυριάκος Σιµόπουλος, Πώς είδαν…, Β΄, σ. 284.  
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την   .Η φιλαρέσκεια δεν είναι επαρκής αναλυτικός µηχανισµός για την ερµηνεία µιας 
δραστηριότητας: τα υποκείµενα κινούνται στον κοινωνικό χώρο από βασικότερες 
αφετηρίες. Αφού προκρίνεται η εξωτερική εµφάνιση ως νοµιµοποιητικό στοιχείο για 
τοποθέτηση στην κορυφή της κοινωνίας (καθώς από τη µια δηλώνει την οικονοµική 
άνεση ενώ, από την άλλη, την στρατιωτική ικανότητα απόκτησης λαφύρων από τον 
εχθρό), τότε οι επίδοξοι ηγέτες της ακολουθούν τον συγκεκριµένο δρόµο για την 
ανέλιξη στο δηµόσιο χώρο µάλλον, παρά επειδή είναι φιλάρεσκοι.      

Συνεχίζοντας, ερχόµαστε στο πιο πραγµατολογικό ζήτηµα της εµφάνισης. 
Όταν ξεκίνησε η Επανάσταση, ακριβώς εξαιτίας της κοινοτικής πολιτειακής 
οργάνωσης, οι διαφορές ήταν µεγάλες. Τα χρώµατα είναι σχεδόν όσοι και οι δυνατοί 
συνδυασµοί. Στα στρατόπεδα του αγώνα συνωστίζονται άτοµα που φορούν 
φουστανέλες, βράκες και παντελόνια, σκουφιά, καπέλα και σαρίκια. Ο Νικόλαος 
∆ραγούµης αναφέρει για την εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας: ΄΄επάνω των άξεστων 
δοκών εκάθηντο οι πληρεξούσιοι, ποικίλλον ένδυµα φέροντες, οίον φουστανέλλας, 
ράσα, φράγκικα, κάνδυας ασιατικούς, βράκας και αρνακίδας, ή καπότας΄΄212. Θα 
µπορούσε κανείς να προβεί σε µια σηµειολογική παρατήρηση, ορµώµενος από τα 
ρούχα, σχετικά µε την απουσία ενιαίας γραµµής και την δυσκολία συγκερασµού σε 
ένα κεντρικό µηχανισµό. Άτοµα µε τόση ετερόκλητη ενδυµασία, µε διαφορετικά 
ερεθίσµατα και αφετηρίες, µε δυσκολία στη συνεννόηση, µε άλλες αναφορές και 
στόχους, θα µπορούσαν άραγε να συνασπισθούν κάτω από τις επιταγές της εθνικής 
ιδεολογίας; Φαίνεται πως ναι, καθώς στον τοµέα που ερευνάµε, µε το πέρασµα του 
χρόνου υιοθετούνται σταδιακά η ρουµελιώτικη φουστανέλα –µε την εξαίρεση των 
νησιωτών- και η ευρωπαϊκή φορεσιά ως βασικές ενδυµατολογικές σταθερές. Η 
πολυχρωµία και η διαφορά αντικαθίστανται –έστω αργά και µε κάποιες αντιστάσεις- 
από την οµοιότητα και τη συναίνεση. 

Στην επαναστατική δεκαετία όµως, το κυρίαρχο πρόταγµα για την ενδυµασία 
το θέτει ο παράγοντας του οποίου επιχειρείται η ανατροπή και η εξαφάνιση. 
Συγκεκριµένα, όλες οι πηγές, επίσηµες και µη, αποµνηµονεύµατα και κείµενα της 
διοίκησης, φανερώνουν την διάθεση των επαναστατηµένων να αντιγράψουν τους 
Οθωµανούς και να χρησιµοποιήσουν τα εξωτερικά σύµβολα της κυριαρχίας τους. 
Πρόκειται για µια από τις πιο εντυπωσιακές, µαζικές και οµόθυµες συµπεριφορές του 
1821: η συντριπτική πλειοψηφία συνειδητά αναζητά να συγκροτήσει την ταυτότητά 
της (όπως αναφέρθηκε, η ενδυµασία είναι καίρια ένδειξη ταυτότητας και ετερότητας) 
µε σηµείο αναφοράς την οθωµανική πραγµατικότητα213. 

Εκτός από τις αναφερόµενες µαρτυρίες στις παραποµπές, αξίζει να 
παραθέσουµε τρία περιστατικά που αναδεικνύουν την έµφαση στην εξωτερική 
εµφάνιση και την προσκόλληση στις οθωµανικές συνήθειες. Ο Χατζηχρήστος, όταν 
παίρνει κάποιο αξίωµα από την διοίκηση, για ΄΄να σηµαίνη περισσότερον εις τους 
δρόµους, διώρισεν καθώς οι αυλικοί του Μεχµένταλη, δύο αξιωµατικοί να 
προοδεύουν εώς 10 βήµατα˙ οι σουιτάρηδες (παράσιτοι) έµπροσθεν άνοιγον τον 
λαόν, και ένας πλησίον του βαστούσεν τα παπούτζια τα κίτιρνα, κατόπι δε <ήρχετο> 
µια ουρά εώς 100 – 200 <παληκάρια> µε σαρίκια, µε παλαιά (σπαθιά κρεµαστά) 
<και> έτρεχαν πατώντες ταις πτέρναις ένας τον άλλον΄΄. Ο Γεώργιος Σισίνης, την 
περίοδο της Επανάστασης, ΄΄συµπεριφερόταν, ντυνόταν και εκφραζόταν εντελώς σαν 

                                                 
212 Νικόλαος ∆ραγούµης, Ιστορικαί…, σ. 47.  
213 Εντελώς ενδεικτικά: Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Α΄, σ. 102, 443˙ Κωνσταντίνος 
Σπηλιωτάκης, «Τα εν Ναυπλίω κτίρια του Βουλευτικού και του Εκτελεστικού (1824-1826)», ∆ελτίον 
της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 20(1971-1977), σ. 68 σηµ. 1 (όπου ένας 
περιηγητής παρακολουθεί µια συνεδρίαση του εκτελεστικού και νοµίζει ότι είναι στο ∆ιβάνι) και 
Κυριάκος Σιµόπουλος, Πώς είδαν…, Α΄, σ. 235, 426, Γ΄, σ. 154, ∆΄, σ. 126-7, 378.  
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Τούρκος, είχε χαρέµι από αιχµάλωτες Τουρκάλες και επέµενε απ’ αυτούς που 
βρίσκονταν κάτω από την εξάρτησή του να ονοµάζουν µπεηζαντέδες 
(=πριγκιπόπουλα) τους γιους του Μιχάλη και Χρύσανθο΄΄. Τέλος, όταν ο 
Καποδίστριας, τον Απρίλιο του 1828 πηγαίνει από την Κόρινθο στον Άγιο Γεώργιο, 
στην ποµπή προηγείται ο υπεύθυνος για τα ταχυδροµικά άλογα, ντυµένος µε 
χρυσοπόρφυρα χρώµατα. Να τι συνέβη: ΄΄οι συρρέοντες εις προϋπάντησιν του 
Κυβερνήτου, συνηθισµένοι εις τας πολυτελείς και ποµπικάς παρατάξεις των πασάδων 
και τας χρυσοϋφαντους στολάς των τετυφωµένων καπιταναίων και κοτζαµπασίδων, 
εκλαµβάνοντες τον κοκκινόφορον και κυδρούµενον ταχυδρόµον αντ΄ εκείνου, 
προσεκύνουν αυτόν πίπτοντες εις έδαφος˙ δεν ενόουν πως ήτο δυνατόν αρχηγός 
έθνους να αναβαίνη ίππον κυφαγωγόν, ουχί ζωηρότερον του πώλου του Ιησού, και να 
φορή ένδυµα οίον οι πολλοί΄΄214.     

Αντιδράσεις σε αυτές τις νοοτροπίες υπήρχαν, αλλά ήταν ασθενικές και 
περιορίζονταν σε ορισµένους ιδεολογικούς και πολιτικούς χώρους (κυρίως ξένοι ή 
Έλληνες µε φιλελεύθερη στάση)215. Θα µπορούσε να πει κανείς πως οι 
επαναστατηµένοι, µεθυσµένοι από την δύναµη και την εξουσία που αποκτούν 
διώχνοντας τους Τούρκους, προβαίνουν σε ασκήσεις µαταιοδοξίας σε καιρό, µάλιστα, 
που δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα επικρατήσει η Επανάσταση. Σαν ένα γενικό 
ξέσπασµα χαράς, µια έκλυση αισιοδοξίας και προβολής µέσα από την υιοθέτηση 
στολιδιών, οι Έλληνες – στο µέτρο που ο καθένας µπορεί- ζητούν να ικανοποιήσουν 
απωθηµένες ανάγκες και επιθυµίες. Οι καιροί των µαταιωµένων προσδοκιών έχουν 
τελειώσει: µε ό,τι κι αν σηµαίνει αυτό, ο επαναστατηµένος αισθάνεται ότι έχει µια 
ελευθερία απεριόριστη, είναι κύριος της µοίρας του.  

Ωστόσο, το ερώτηµα παραµένει: γιατί δεν χρησιµοποιεί εκείνες τις εξωτερικές 
ενδυµασίες, εκείνα τα σηµεία που να φανερώνουν την διάθεση ξεπεράσµατος του 
παρελθόντος; Οι λόγοι είναι αρκετοί: κατ΄ αρχάς δεν υπήρχε η έννοια της κοινής 
ενδυµασίας που να ακολουθηθεί από όλους τους επαναστατηµένους˙ το πρότυπο ήταν 
το οθωµανικό, όχι κάποιο –ανύπαρκτο- ελληνικό ή ευρωπαϊκό. Σε δεύτερο επίπεδο, 
πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι νοοτροπίες είναι εκείνα τα µορφώµατα του αλλάζουν 
µε τον βραδύτερο ρυθµό σε µια κοινωνία. Μπορεί οι οικονοµικοί ή οι πολιτικοί 
συντελεστές να διαρρηγνύουν τους δεσµούς τους µε το παρελθόν, αλλά κάποιες ιδέες, 
στάσεις και συµπεριφορές να αναπαράγονται σε διαφορετικά κοινωνικά 
συµφραζόµενα. Σε µια παραδοσιακή, αγροτική κοινωνία τα άτοµα –δεµένα µε τη γη- 
παρουσιάζουν κατά κανόνα συντηρητικότερες στάσεις από κοινωνίες µε διαφορετικό 
τρόπο οργάνωσης. Οι νεωτερικές ιδέες, όπως αυτή της αποτίναξης της ανατολίτικης 
ενδυµασίας, δυσκολεύονται να βρουν ρήγµατα και αποδοχή σε αυτές τις 
πραγµατικότητες.  

Έπειτα, τα σύµβολα που υιοθετούνται, είναι εκείνα που έχουν συνδεθεί µε την 
άσκηση εξουσίας. Ο Οθωµανός υπήκοος, όποια κι αν είναι η θρησκευτική του πίστη, 
αναγνωρίζει στις πολυτελείς φορεσιές τους εκπρόσωπους της υπέρτατης αρχής. Έτσι, 
όταν θέλει να αποκτήσει και αυτός εξουσία, χρησιµοποιεί τα οικεία σύµβολα για να 
νοµιµοποιηθεί στη συλλογική συνείδηση. 

Τέλος, έχουµε δύο πιο ψυχαναλυτικές απόψεις για την ερµηνεία του 
φαινοµένου. Όπως υποστηρίζεται, κάθε υποκείµενο κινείται µε γνώµονα την 

                                                 
214 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Β΄, σ. 11˙ Απόστολος Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου 
Ελληνισµού, ΣΤ΄, Θεσσαλονίκη 1982, σ. 933 και Νικόλαος ∆ραγούµης, Ιστορικαί…, σ. 93.  
215 Αλερίνο Πάλµα, Κατήχησις…, σ. 51-55˙ Εµµανουήλ Σπυρίδωνος, Σχέδιον…, σ. 48-51˙Αδαµάντιος 
Κοραής, Πολιτικαί παραινέσεις προς τους Έλληνας, Εµµ. Παντελάκης εισαγωγή, Γ. Χ. Κορνάρος, 
Αθήνα 1923, σ. 49. Ανάµεσα σε αυτές τις φωνές, είναι και αυτή του Πανουργιά, γεγονός µοναδικό και 
αξιοσηµείωτο  για καπετάνιο της περιόδου: Κυριάκος Σιµόπουλος, Πώς είδαν…, Α΄, σ. 403.  
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απόκτηση της ηδονής, επιθυµεί να απολαύσει, να γευτεί την αναγνώριση και την 
ευχαρίστηση που απορρέει από αυτή. Η απόλαυση, ωστόσο, καταλογίζεται πάντα 
στον Άλλο: µισώντας τον για αυτό που έχει, µισούµε αυτό που έχουµε στην κατοχή 
µας, αλλά –και το κυριότερο- µισούµε την αδυναµία µας να αποκτήσουµε το ίδιο. Η 
΄΄κλοπή της απόλαυσης΄΄, πράξη που αποδίδεται στον Άλλο (που έχει, συνήθως, αυτό 
που θέλουµε), εκφράζεται µέσα από το τραυµατικό γεγονός ότι ποτέ δεν είχαµε στην 
κατοχή µας αυτό που υποτίθεται εκλάπη από εµάς216. Έτσι, η χρησιµοποίηση, εν 
προκειµένω, των ανατολίτικων στολιδιών δεν σηµαίνει παρά αποκατάσταση της 
τάξης: επαναφέρουµε αυτό που είχαµε (διάβαζε: έπρεπε να έχουµε) στη κυριότητά 
µας παλιότερα. 

Από την άλλη, οι Έλληνες αισθάνονται µε οξύτατο τρόπο –ιδιαίτερα την 
εποχή του αγώνα- πως ζούσαν για αιώνες υπό την εξουσία των Τούρκων. Παρά τις 
κανονικότητες και τις µακρόχρονες περιόδους οµαλής συµβίωσης, έρχεται η εθνική 
ιδεολογία για να αναδείξει τις διαφορές (άλλοτε τις καταδεικνύει απλώς, άλλοτε τις 
µεγεθύνει ή τις αναδιατάσσει). Τότε µε την αναδροµική συνειδητοποίηση 
αποκαλύπτεται ένα παρελθόν γεµάτο από ήττες, καταστροφές και κυριαρχία των 
δυναστών. Για να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση, οδηγούµαστε σε µια ασυνείδητη 
αντιγραφή των χαρακτηριστικών του παλιού κυρίαρχου –χαρακτηριστικά που 
θεωρούνται ως εκείνα που προκάλεσαν τις νίκες και την εξουσία-, ώστε από εδώ και 
πέρα να είµαστε εµείς οι κυρίαρχοι217. ∆εν τίθεται, εποµένως, το διαφορετικό 
παράδειγµα: απλώς αναπαράγεται και διαιωνίζεται το οικείο που είναι θετικά 
φορτισµένο ως φορέας υπεροχής και ανωτερότητας.  

Το δεύτερο ζήτηµα που εξετάζουµε σχετικά µε τις εκδηλώσεις της 
καθηµερινής ζωής, είναι το ζήτηµα της αρχιτεκτονικής και της επίπλωσης. Εδώ 
µπορούµε να κάνουµε λιγοστές παρατηρήσεις γιατί η δίνη του αγώνα, µε τις 
οικονοµικές τοποθετήσεις σε ανελαστικές ανάγκες εξοπλισµού και σίτισης, δεν 
επιτρέπει –αντίθετα µε την ενδυµασία- υψηλές διαθέσεις χρηµάτων σε πάγιες 
επενδύσεις όπως η κατασκευή και η επιδιόρθωση σπιτιών. Σε µια εποχή που το σπίτι 
σου µπορεί να βρεθεί, από µια στιγµή στην άλλη, λεηλατηµένο και κατεστραµµένο 
από τον εχθρό, δεν αγοράζεις έπιπλα ακόµα και αν έχεις τη διάθεση ή τη δυνατότητα. 

Τα ζητήµατα της αρχιτεκτονικής και της δόµησης του δηµόσιου χώρου δεν 
µένουν, ωστόσο, έξω από τα ενδιαφέροντα της διοίκησης. Οι πολιτικές αρχές 
συναισθάνονται πως για να µετακενώσουν σε ευρύτερα τµήµατα του πληθυσµού τις 
νεωτερικές, αστικές αρχές οφείλουν να αναδιατάξουν τις πόλεις της επικράτειας. 
Αναγκαστικά, η πόλη πρέπει να υπηρετεί τις νέες λειτουργίες που επιφυλάσσονται 
για το µέλλον: να καλύπτει µε αποτελεσµατικό τόπο την εµπορική και βιοτεχνική 
διάσταση των κατοίκων της, να παρέχει ευχερή, άµεση και ικανοποιητική πρόσβαση 
σε προϊόντα, αγαθά και ανθρώπους, και να εµπερικλείει όλες τι συνιστώσες της 
νεωτερικότητας όσον αφορά την ψυχαγωγία, την ένδυση, την διατροφή, την 
εκπαίδευση και την ασφάλεια. Όλα αυτά κατά την περίοδο της Επανάσταση έµειναν 
σχεδόν αποκλειστικά στα χαρτιά: οι συνεχείς µάχες µε τον εχθρό και η µεγάλη 
αβεβαιότητα που πήγαζε από αυτό το δεδοµένο (µα και από τις συχνότατες 
διαφωνίες, ρήξεις και αντιπαραθέσεις σε εσωτερικό επίπεδο), παραµέρισαν όποιες 

                                                 
216 Σλαβόϊ Ζίζεκ, «΄΄Αγάπα το έθνος σου όπως τον εαυτό σου΄΄. Στοιχεία µιας ψυχαναλυτικής 
ανάλυσης του εθνικισµού», Γιάννης Σταυρακάκης µετάφραση, ∆ιαβάζω 343 (1994), σ. 72, 74.  
217 ΄΄Ο ηττηµένος ασυναισθήτως υπερτιµά τας εθνικάς ιδιότητας του νικητού του και µιµείται αυτάς µε 
την ελπίδα ότι δι’ αυτών θα γίνη ο νικητής εις το µέλλον΄΄: Γεράσιµος Καψάλης, Οι Τούρκοι εκ των 
παροιµιών του ελληνικού λαού, Π. ∆. Σακελλαρίου, Αθήνα 1923, σ. 421.  
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διαθέσεις για αλλαγή στην πολεοδοµία218. Έτσι δεν µπορούµε να διαπιστώσουµε πως  
και πότε ενσωµατώνονται οι δυτικές νοοτροπίες σχετικά µε την αρχιτεκτονική: 
απλούστατα, την περίοδο που εξετάζουµε, παραπέµπονται στο µέλλον χωρίς 
συζήτηση και επεξεργασία. 

Η µόνη περίπτωση που έχει ενδιαφέρον σχετικά µε την αρχιτεκτονική και την 
χρήση των κτηρίων, αφορά την χρησιµοποίηση του τζαµιού του Ναυπλίου από το 
βουλευτικό και το εκτελεστικό σώµα. Το 1824, ανάµεσα στις τόσες περιπλανήσεις 
της διοίκησης, η έδρα έρχεται στο Ναύπλιο, πόλη µε ακανόνιστη, άρρυθµη δόµηση 
και µικρό βαθµό καταλληλότητας στο να υποδεχθεί παρόµοιες λειτουργίες. Το µόνο 
κτίριο που µπορεί να υποδεχτεί τις συνεδριάσεις των σωµάτων είναι αυτό στο οποίο 
λάµβαναν χώρα οι θρησκευτικές τελετουργίες των µουσουλµάνων. Πράγµατι, η 
κεντρική διοίκηση εγκαθίσταται στο τζαµί του Αγά πασά το οποίο γίνεται η πρώτη 
µόνιµη έδρα του ελληνικού κοινοβουλίου219.     

Μπορούµε άραγε να κάνουµε κρίσεις για αυτή την επιλογή, να την 
θεωρήσουµε ως ένδειξη µιας νοοτροπίας παράλληλης µε αυτής της ενδυµασίας 
(οικειοποίηση πρακτικών και συµβόλων που ανάγονται στην οθωµανική εξουσία 
ώστε να νοµιµοποιηθεί η νέα διοίκηση); Μάλλον όχι, καθώς η ανάγκη υπαγορεύει 
την συγκεκριµένη επιλογή. Η νέα χρήση του χώρου, παρά το σκέπασµα των 
κουµπέδων και το βάψιµο των τοίχων, δεν πρέπει ωστόσο να µας κρύψει ένα γεγονός: 
δεν θεωρήθηκε ενοχλητικό ότι µια διοίκηση που θέλει να είναι χριστιανική, ελληνική, 
νεωτερική στεγάζεται σε ένα µουσουλµανικό θρησκευτικό χώρο. Σίγουρα είναι ψιλό 
γράµµα (δεν υπάρχουν οι πολυτέλειες της εκλογής) ωστόσο ο συµβολισµός της 
κίνησης και η ευκολία µε την οποία πραγµατώνεται δεν µπορεί να περάσει 
απαρατήρητη: ο πλήρης διαχωρισµός µε το παρελθόν, διαχωρισµός που πρεσβεύει η 
εθνική ιδεολογία µετριάζεται και σχετικοποιείται από παρόµοιες κινήσεις.  

Όσον αφορά το ζήτηµα της επίπλωσης των σπιτιών της εποχής έχουµε µια 
συνηθισµένη εικόνα. Ο διαχωρισµός γίνεται µε βάση τον άξονα δύση-ανατολή, είναι 
κατά βάση πολιτισµικός και όχι οικονοµικός. Ανεξάρτητα από την θέση που έχει 
κανείς στην κοινωνική ιεραρχία, συνήθως υιοθετεί και χρησιµοποιεί ανατολίτικο 
κώδικα επένδυσης των εσωτερικών χώρων του σπιτιού του220. Κάποιες περιοχές που 
έχουν, εξαιτίας οικονοµικών συναλλαγών, µεγαλύτερη επαφή µε τα πολιτισµικά 
στοιχεία της Ευρώπης, ξεφεύγουν από τον κανόνα. Ωστόσο, τα σπίτια στερούνται 
συνήθως επίπλων, αντίθετα έχουν αρκετά µαξιλάρια και ψάθες: οι δραστηριότητες 
του φαγητού, του ύπνου, του καφέ, της συζήτησης γίνονται στο πάτωµα. 

                                                 
218 Η µόνη πρόθεση της διοίκησης –που µας είναι γνωστή- να παρέµβει για την δόµηση µιας περιοχής, 
αφορά το Ναύπλιο. Στις 5/8/24, εγκρίνεται προβούλευµα προς το εκτελεστικό ώστε να επιταχθεί ο Θ. 
Βαλλιάνος (αρχιτέκτονας), να δηµιουργήσει ρυθµιστικό σχέδιο για την άναρχη αυτή πόλη: Αρχεία…, 
Β΄, σ. 379. Η Ελένη Καλαφάτη, ωστόσο, αναφέρει πως η Επανάσταση ΄΄παρά τη µερικότητα των 
πραγµατοποιήσεων και συχνά µένοντας µόνο στο θεσµικό επίπεδο, θα δηµιουργήσει τους όρους 
ανατροπής των σχέσεων των κοινωνικών, οικονοµικών και τεχνικών παραγόντων που συµµετέχουν 
στην παραγωγή του δοµηµένου χώρου΄΄: «Η πολεοδοµία της Επανάστασης: Ναύπλιο, 1822 – 1830», 
Τα Ιστορικά 2 (1984), σ. 282.  
219 Για την συζήτηση και τον σχολιασµό της επιλογής: Αρχεία…, Β΄, σ. 316 και Γ΄, σ. 156 και Γενική 
Εφηµερίς της Ελλάδος (7/10/25). Ειδικότερα: Κωνσταντίνος Σπηλιωτάκης, «Τα εν Ναυπλίω κτίρια του 
Βουλευτικού και του Εκτελεστικού (1824-1826)» όπ.π, και Ελένη Καλαφάτη, «Η πολεοδοµία της 
Επανάστασης: Ναύπλιο, 1822 – 1830», σ. 270. 
220 Το 1830, ακόµα και ο υπουργός των στρατιωτικών, είχε στο δωµάτιο του ένα τάπητα στον οποίο 
καθόταν και έγραφε στο γόνατο: Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Αποµνηµονεύµατα, Α΄, σ. 240. Το ίδιο 
κάνει και ο γραµµατέας της εθνοσυνέλευσης του 1827 Ν. Σπηλιάδης όταν γράφει τα πρακτικά˙ το 
1831 χαρίζονται στον Νικόλαο ∆ραγούµη έξι ψάθινες καρέκλες: ΄΄η φήµη της πολυτελείας διεδόθη 
πολύθρους ανά πάσαν την πρωτεύουσαν και φθονούντες συνέρρεον πολλοί ίνα θαυµάσωσιν αυτάς΄΄: 
Ιστορικαί…, σ.50, 98.   
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Αξίζει να σηµειωθεί πως οι περισσότερες παρατηρήσεις –αν όχι όλες-  
σχετικά µε την εσωτερική διακόσµηση, γίνονται από ξένους εθελοντές ή από Έλληνες 
που έρχονται από το εξωτερικό. Γι΄ αυτούς, η απουσία επίπλων είναι ένα γεγονός 
εντελώς πρωτόγνωρο. Κάθε βιογραφία, περιήγηση ή µαρτυρία που αναφέρεται στην 
Ελλάδα της εποχής, περιέχει και ένα κεφάλαιο στο οποίο γίνεται περιγραφή ενός 
τυπικού σπιτιού µε διάθεση, που ποικίλει ανάµεσα στη συµπάθεια, την ειρωνεία, την 
έκπληξη, την απογοήτευση και τον οίκτο. Αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός πως τα 
εξωτερικά χαρακτηριστικά (ρούχα, επίπλωση, ενδυµασία, αρχιτεκτονική) µιας 
κοινωνίας είναι εκείνα που προκαλούν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον σε ένα ξένο 
παρατηρητή: αυτά είναι που δηλώνουν την ταυτότητα, τονίζουν την ιδιαιτερότητα 
του υποκειµένου ή της οµάδας, βοηθούν στον εντοπισµό της διαφοράς. Κάποιες 
φορές, η οικονοµική βάση ή η πολιτειακή δοµή µιας κοινωνίας µπορεί να 
παρουσιάζει οµοιότητες µε κάποια άλλη και να εµποδίζεται η αναγνώριση των 
διαφορών. Όµως, ο τρόπος µε τον οποίο οργανώνεται η καθηµερινή ζωή των 
κατοίκων συνιστά ένα δείκτη στον οποίο συµπυκνώνονται όλες οι συνιστώσες της 
κοινωνίας: πολιτικές, οικονοµικές και πολιτισµικές. 

Τέτοιος αναλυτικός δείκτης των νοοτροπιών είναι και ο τρόπος µε τον οποίο 
πραγµατώνεται η διασκέδαση. Ακόµα και στην περίοδο του αγώνα για την 
ανεξαρτησία, οι επαναστατηµένοι βρίσκουν χρόνο για χορό, τραγούδι ή αθλητικές 
δραστηριότητες: εξάλλου οι εχθροπραξίες διαδραµατίζονται, συνήθως, την άνοιξη 
και το καλοκαίρι καθώς τις υπόλοιπες εποχές παρατηρείται απόσυρση των δυνάµεων 
για ξεκούραση και τροφοδοσία. Η ψυχαγωγία στις αγροτικές κοινωνίες µπορεί να 
φαίνεται περιορισµένη, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι: βέβαια η ανελαστική φύση των 
υποχρεώσεων (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) περιορίζει τον χρόνο για διασκέδαση˙ η 
σπάνη οικονοµικών πόρων τον ελαχιστοποιεί. Θα περίµενε κανείς, εποµένως, πως 
µέσα στην Επανάσταση περιορίζονται στο ελάχιστο οι χοροί και τα τραγούδια, όµως, 
συµβαίνει το αντίθετο. 

Κατ΄ αρχάς, µια βραδιά διασκέδασης, µε γλέντι και φαγητό, µπορεί να ιδωθεί 
ως µια ενέργεια άντλησης κύρους από την πλευρά του οικοδεσπότη: δείχνει µε αυτό 
τον τρόπο την δυνατότητα να σπαταλήσει χρήµατα, επιδεικνύει ότι είναι ικανός να 
προσφέρει στήριξη, ελεηµοσύνη και προστασία σε όσους τον ακολουθούν. Είναι 
δηλαδή µια πρακτική επιβίωσης και αναπαραγωγής της κοινωνικής του θέσης. Σε ένα 
άλλο επίπεδο, η τάση για διασκέδαση στη συγκεκριµένη εποχή συνιστά ένα 
ψυχολογικό βοήθηµα, ένα αντίβαρο για τις αγωνίες που προκαλεί ο αγώνας για την 
επιβίωση και την επικράτηση. Το τραγούδι και ο χορός λειτουργούν αγχολυτικά για 
ανθρώπους που µπορεί να βλέπουν τον θάνατο σε καθηµερινή βάση. Εκτός της χαράς 
τους που είναι ή γίνονται ελεύθεροι, χαίρονται που είναι ζωντανοί δείχνοντάς το µε 
τις διάφορες διασκεδάσεις.  

Ο θάνατος και οι καταστροφές δεν τους επηρεάζουν όσο θα νόµιζε κάποιος. 
Εξοικειωµένοι µε την βία και την απώλεια των συντρόφων τους, µπορούν να 
ξεπερνάν µε µεγάλη ευκολία τους θανάτους: ο καιρός δεν συνίσταται για θρήνους και 
µακρόχρονη πτώση του ηθικού. Για παράδειγµα, δέκα ηµέρες µετά την έξοδο του 
Μεσολογγίου, ένα τµήµα αγωνιστών κατευθύνεται προς το Ναύπλιο. Το κουράγιο 
είναι λιγοστό: χάθηκαν συµπολεµιστές, η πόλη, η Στερεά Ελλάδα –τόπος καταγωγής 
των περισσότερων- είναι στα χέρια του Κιουταχή. Ωστόσο, όταν βρίσκονται στο 
Λιδορίκι αρχίζουν τους χορούς και τα τραγούδια. Τον επόµενο χρόνο, σχεδόν τις ίδιες 
µέρες (23/4/27) πεθαίνει ο Καραϊσκάκης. Ο γενικός αρχηγός του στρατού ήταν 
ουσιαστικά ο συνεκτικός δεσµός του στρατοπέδου, το πρόσωπο που µπορούσε να 
κρατήσει µια αποτελεσµατική άµυνα απέναντι στην πολιορκία της Αθήνας. Ο 
θάνατός του βιώνεται µε µεγάλη συγκίνηση, ωστόσο, στις 2/5 γίνεται µεγάλο γλέντι 
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στο Μοναστήρι Αττικής221. Όλα αυτά δηλώνουν µια διάθεση των πολεµιστών να 
ξεπερνούν τις ατυχείς συγκυρίες, να παίρνουν τα πράγµατα στα χέρια τους: τέτοιες 
τάσεις, όταν γίνονται συλλογικές και έχουν ένα πρόταγµα, οδηγούν στις 
επαναστάσεις. Οι άνθρωποι που δεν πτοούνται από διάφορα εµπόδια, τα εκτιµούν και 
τα υπολογίζουν στις πραγµατικές τους διαστάσεις, βρίσκονται στο δρόµο της 
υπέρβασης και του ελέγχου των κοινωνικών και πολιτικών τους δεσµών. 

Συνεχίζοντας µε την ψυχαγωγία  των επαναστατηµένων παρατηρούµε ότι, 
επειδή ακριβώς απαντά στην ανάγκη για χαλάρωση (αλλά είναι και ένα απαραίτητο 
στοιχείο επίδειξης στο δηµόσιο χώρο), είναι πανταχού παρούσα. Τα καφενεία είναι 
γεµάτα από κόσµο που καπνίζει, παίζει χαρτιά ή µπιλιάρδο (σε σηµείο που η 
διοίκηση (7/6/22), διατάσσει να κλείσουν για 3 µήνες µε ποινή φυλάκισης για τους 
παραβάτες), γίνονται χοροί, τραγούδια ακούγονται συνεχώς222. Η κοινωνία είναι 
δεκτική σε µια σειρά από εκδηλώσεις που απαλύνουν την όποια νευρικότητά της, το 
άγχος για το αύριο. Μάλιστα, παρά τα όποια προβλήµατα, σε πολλές περιοχές 
υπάρχουν ανοίγµατα στον ευρωπαϊκό τρόπο διασκέδασης223. Φαίνεται ότι ακόµα και 
σε συνθήκες πίεσης, καθηµερινής δοκιµασίας και άγχους, αγώνα για την επιβίωση και 
την διασφάλιση βασικών αναγκών, η διασκέδαση –όπως και αν την εκλάβουµε- δεν 
λείπει από τα κοινωνικά υποκείµενα. Με την κίνηση, το τραγούδι, το παιγνίδι, τη 
συζήτηση, λυτρώνεσαι από ότι σε βασανίζει: γι΄ αυτό, η διασκέδαση ακόµα και στην 
Επανάσταση, ξεφεύγει από το δευτερεύον χαρακτήρα της και γίνεται ανελαστική 
ανάγκη για τους αγωνιζόµενους. 

Αν η διασκέδαση είναι παράπλευρη ανάγκη, η διατροφή είναι η βασικότερη. 
Οι πολεµικές επιχειρήσεις κλονίζουν και, κάποτε, αφανίζουν τις παραγωγικές 
δραστηριότητες. Ακόµα και σε µια κοινωνία µε υψηλά ποσοστά αυτοκατανάλωσης, η 
ουσιαστική κατάρρευση του συστήµατος της αγοράς, επιφέρει δραµατικά 
προβλήµατα επιβίωσης του πληθυσµού. Άλλοι παράγοντες επιτείνουν το πρόβληµα: 
η εισροή προσφύγων από περιοχές που πνίγεται η επαναστατική ορµή, οι 
µεταναστεύσεις πληθυσµών για αποφυγή αντιποίνων, η καταστροφή παραγωγικών 
κεφαλαίων µε σκοπό την πολεµική κινητοποίηση των αγροτικών πληθυσµών, και  
τέλος, οι απώλειες έµψυχου δυναµικού –συνηθέστερα, εκείνο το κοµµάτι που 
βρίσκεται σε παραγωγική ηλικία-, δηµιουργούν µια κατάσταση έντονης διατροφικής 
ανισορροπίας.  

Ωστόσο, αποδεικνύεται πως οι νοοτροπίες –παρά τον σχετικά σταθερό 
χαρακτήρα τους- µπορούν να συνδιαλέγονται γρήγορα µε την πραγµατικότητα, 
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ζητήµατα διατήρησης στη ζωή. Τι σηµαίνει αυτό; Οι 
διατροφικές συνήθειες είναι αποτέλεσµα πολλών παραγόντων: τα καιρικά στοιχεία, η 
ευφορία της γης, η ύπαρξη θηλαστικών, οι θρησκευτικές απαγορεύσεις, οι 
οικογενειακές ή οι ταξικές διαθεσιµότητες, ο τρόπος που καθορίζεται πολιτικά η 
διανοµή µε την φορολογία και το εµπόριο, είναι οι βασικοί άξονες από τους οποίους 
καθορίζεται το περιεχόµενο της τροφής˙ αυτό που καταλήγει στο πιάτο µας δεν είναι 
                                                 
221 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Β΄, σ. 294, 539. 
222 Για την απόφαση της διοίκησης: Αρχεία…, Α΄, σ. 336. Ενδεικτικά, στοιχεία για την διασκέδαση: 
Νικόλαος Κασοµούλης, όπ. π., Β΄, σ. 102˙ Κυριάκος Σιµόπουλος, Πώς είδαν…, Γ΄, σ. 391˙  Σάµουελ 
Χάου, Ηµερολόγιο…, σ. 66˙Ι. Μ. Χατζηφώτης, Η καθηµερινή…, σ. 230.  
223 Ο Κασοµούλης, την πρωτοχρονιά του 1822 στη Νάξο, λυπάται που δεν µπόρεσε να ακολουθήσει 
τους υπόλοιπους που χορεύουν ευρωπαϊκούς χορούς: όπ.π., Α΄, σ. 172. Το σπίτι του Κ. Καρατζά στο 
Ναύπλιο διαθέτει κύµβαλο, σηµάδι σπάνιας πολυτέλειας, χάρη στο οποίο γίνεται κοµβικό σηµείο 
διασκέδασης: Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Αποµνηµονεύµατα, Α΄, σ. 257. Βέβαια, τα πράγµατα δεν 
είναι ρόδινα για την µουσική σε όλα τα µέρη: όταν το 1829 διοργανώνεται µια βραδιά διασκέδασης 
στην Αίγινα, δεν υπάρχει σε όλο το νησί χορδή βιολιού για να αντικαταστήσει εκείνη που έσπασε: 
Νικόλαος ∆ραγούµης, Ιστορικαί…,σ. 134.    
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ποτέ άµοιρο των παραπάνω παραγόντων. Όταν σε µια εποχή, όπως στην Ελληνική 
Επανάσταση και ειδικότερα σε περιπτώσεις πολιορκίας, διακόπτεται ή διαταράσσεται 
ένας -ή παραπάνω- από αυτούς τους παράγοντες, τότε το άτοµο οφείλει να 
προσαρµόσει τις επιλογές του στα νέα δεδοµένα. Έτσι, σε έκτακτες περιπτώσεις 
µπορεί να οδηγηθεί σε κατανάλωση τροφών που απουσιάζουν συνήθως από το 
διαιτολόγιό του. Γενικά, η Επανάσταση εθίζει ένα µεγάλο τµήµα του πληθυσµού σε 
µια κατάσταση διατροφικού συναγερµού: και πριν, αλλά και µετά από αυτή, υπήρχαν 
άτοµα µε περιορισµένη πρόσβαση σε φαγητό. Ωστόσο, εκείνη την εποχή, αυξάνονται 
µεν οι περιπτώσεις (όλη η κοινωνία, αργά ή γρήγορα, επηρεάζεται από την στέρηση 
των αγαθών: ο καπετάν Ψωµάς είναι αυτός που ρίχνει τα κάστρα) και το φαινόµενο 
ριζοσπαστικοποιείται: όταν τρώγονται ποντίκια224, γάτες, σκύλοι ή άλογα -υπάρχουν 
υποψίες και για νεκρούς ανθρώπους- , τότε µπορούµε να µιλάµε για µια ολικότερη, 
αν και προσωρινή, ρήξη µε κατεστηµένες νοοτροπίες. 

Έτσι, όποια πρόσβαση στο φαγητό υπερβαίνει την απλή λειτουργία της 
επιβίωσης, αντιµετωπίζεται ως µεγάλη πολυτέλεια. Όταν ο Ραγκαβής προσφέρει 
κανταΐφι και ξηρούς καρπούς στο σπίτι του, διαδίδεται η φήµη ότι είναι 
πάµπλουτος225. Και πράγµατι είναι: από τη στιγµή που µπορεί, ως κάτοχος 
οικονοµικού κεφαλαίου, να προµηθεύεται δυσεύρετα αγαθά µέσω εµπορικών 
δικτύων, τότε ξεπερνά κατά πολύ την συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσµού. Το 
φαγητό αποτελεί µια λειτουργία που, µε οξυµένο τρόπο, αποκαλύπτει την κοινωνική 
ιεραρχία: µαζί µε τις δραστηριότητες που αναφέρθηκαν προηγουµένως (ενδυµασία, 
αρχιτεκτονική επίπλωση και διασκέδαση), συνιστούν πρακτικές µε διαχωριστική 
υφή: η Επανάσταση δεν επηρεάζει στον ίδιο βαθµό και µε την ίδια ένταση όλα τα 
κοινωνικά υποκείµενα. Το παρακάτω κεφάλαιο ασχολείται µε τα άτοµα που 
προσπαθούν να διαφύγουν των άµεσων επιπτώσεων της Επανάστασης, 
διαµορφώνοντας ευνοϊκούς όρους για την επιβίωση και την αναπαραγωγή τους: είναι 
οι δέκτες των πολιτικών και πολεµικών γεγονότων, δέκτες µε ελάχιστες δυνατότητες 
επηρεασµού των εξελίξεων. 

        
β. Στάσεις καθηµερινότητας 
 
Παρά τον ολικό χαρακτήρα του φαινοµένου, η Ελληνική Επανάσταση, ιδιαίτερα από 
τον δεύτερο χρόνο και µετά, περιορίζεται σε µια οµάδα ατόµων µε πολεµική και 
πολιτική εξειδίκευση. Από την έναρξή της, βέβαια, συνιστά ένα φαινόµενο που δεν 
επηρεάζει κάποια τµήµατα του πληθυσµού, τα οποία έχουν µικρή επαφή µε την 
υπόλοιπη κοινωνία (γεωργοί και κτηνοτρόφοι περιοχών που δεν βρίσκονται στο 
δρόµο των στρατιωτικών επιχειρήσεων).  Ωστόσο, γρήγορα γίνεται αντιληπτό πως η 
επιτυχία στα πολεµικά πεδία προϋποθέτει την τροφοδοσία των στρατευµένων. Η 
συγκεκριµένη ανάγκη ωθεί τις εξελίξεις σε ένα διαφορετικό καταµερισµό εργασίας: 
σχηµατικά, υπάρχουν οι εξειδικευµένοι στρατιωτικοί, οι οποίοι αναλαµβάνουν πλέον 
την πορεία των επιχειρήσεων και οι οµάδες που φροντίζουν τόσο για την δική τους 
επιβίωση, όσο και για αυτή των πρώτων. Ο πόλεµος, µε την έννοια της στράτευσης 
                                                 
224 Παρόµοιες πρακτικές υιοθετούνται και από την άλλη πλευρά: οι πολιορκούµενοι στο Ναύπλιο 
τρώνε ποντίκια για να επιβιώσουν: Νικηφόρος Μοσχόπουλος, Ιστορία…, σ. 301. Όπως αναφέρεται, 
΄΄Η ανθεκτικότητα του ανθρώπου βέβαια είναι µεγάλη αλλά και οι λύσεις στις οποίες µπορεί να 
προσφύγει προκειµένου να αντισταθεί σε θάνατο από λιµό είναι πολυάριθµες. Σε ακραίες περιπτώσεις, 
η προσπάθεια αντιµετώπισης της απειλής πείνας οδηγεί και στο ξεπέρασµα των διατροφικών, και 
συνάµα κοινωνικών, προκαταλήψεων΄΄: Κώστας Κωστής, Αφορία, ακρίβεια και πείνα. Οι κρίσεις 
διατροφής στην ελληνική χερσόνησο (1650-1830): Προβλήµατα προσέγγισης και εµπειρικές ενδείξεις, 
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1993, σ. 61.  
225 Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Αποµνηµονεύµατα, σ. 257. 
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στη µάχη, γίνεται µια υπόθεση που αφορά λίγους: η µεγάλη πλειοψηφία επιχειρεί να 
διαχειριστεί το παρόν της, να πορευτεί µέσα στο νέο πλαίσιο όσο το δυνατόν πιο 
ανώδυνα. 

Οι συγκεκριµένοι πληθυσµοί κάθε άλλο παρά απέχουν από την επαναστατική 
διαδικασία. Εξάλλου, δεν υπάρχουν µικρόκοσµοι, θύλακες ασφαλείας που να 
επιτρέπουν την αποστασιοποίηση και την απάθεια. Απλώς, κινούνται σε ένα επίπεδο 
πέρα από το βασικό προσκήνιο. Παράλληλα µε την Επανάσταση, επιχειρούν να 
οργανώσουν την ζωή τους, να καλλιεργήσουν, να εµπορευτούν, να κάνουν 
οικογένεια, να δηµιουργήσουν µια περιουσία: ακόµα και σε αυτές τις εποχές δεν 
σταµατά η διαχρονική θέληση του ανθρώπινου είδους να βελτιώσει τη µοίρα του˙ 
απλώς, το πλαίσιο στη συγκυρία είναι πολεµικό226. Ούτε, βεβαίως, σηµαίνει ότι οι 
πληθυσµοί που δεν ασχολούνται άµεσα µε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στερούνται 
εθνικής συνείδησης (όπως και δεν ταυτίζονται αναγκαστικά οι πολεµιστές µε την 
ανιδιοτελή προσφορά στο έθνος). Κάποιες από τις πράξεις που αναφέρονται 
παρακάτω δεν πρέπει να ιδωθούν µε το πρίσµα της νεόδµητης εθνικής ιδεολογίας, 
αλλά µε την οπτική του κοινού και, πολλές φορές, φοβισµένου ή κατατρεγµένου 
ανθρώπου. Αυτή η αφαίρεση που χρησιµοποιούµε για τον κοινό άνθρωπο είναι, 
εµφανέστατα, προβληµατική: κάθε άτοµο παρουσιάζει τις δικές του ιδιαιτερότητες. 
Απλώς χρησιµοποιούµε αυτή την ανάλυση αντί για τον όρο ΄΄άµαχος πληθυσµός΄΄, 
γιατί ο δεύτερος νοµίζουµε ότι δεν ταιριάζει στην εποχή: ο πόλεµος δεν γίνεται κάπου 
µακριά, είναι µια καθηµερινή, οικεία πραγµατικότητα, συνιστά έναν συντελεστή που 
είναι πάντοτε παρών στα µυαλά των ανθρώπων. 

   Από την άλλη, οι συγκεκριµένοι πληθυσµοί είναι αυτοί που φανερώνουν 
καλύτερα την διείσδυση και τη διάχυση της εθνικής ιδεολογίας: µια ιδεολογία που 
ωθεί στον εθελούσιο θάνατο χάρη ενός συγκεχυµένου µορφώµατος που λέγεται 
πατρίδα έρχεται, πολλές φορές, σε αντίθεση µε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και 
της καλυτέρευσης των ατοµικών συνθηκών. Όπως πολύ εύστοχα υποστηρίζεται, η 
ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης έχει πνιγεί σε ένα σύννεφο από µια ΄΄δυνατή 
οσµή λιβανωτού που µας εµποδίζει να συλλάβουµε το γενναίο άρωµα της ζωής΄΄227. 
Το 1821, όπως και όλες οι εποχές, δεν  πρόκειται για µια περίοδο όπου όλη η 
κοινωνία τοποθετείται στο πάνθεον των ηρώων. Υπάρχουν άτοµα µε διάφορες 
στρατηγικές, αντικρουόµενες επιθυµίες, άτοµα που φιλοδοξούν να αναρριχηθούν 
στην κοινωνική πυραµίδα: ο ένοπλος αγώνας, για αρκετούς από αυτούς, δεν συνιστά 
την προσφορότερη δίοδο για αυτό τον στόχο: κάποτε µάλιστα αποτελεί εµπόδιο και 
προκαλεί την δυσαρέσκειά τους. 

Ωστόσο, η εποχή δεν αντιµετωπίζει µε την ίδια µετριοπάθεια τις παραπάνω 
στάσεις. Αυτοί που ασχολούνται µε εµπορικές ή αγροτικές δραστηριότητες 
παραµελώντας τις πολεµικές τους εισφορές, θεωρούνται επίορκοι, αποστάτες και 
φυγόµαχοι. Στο κάλεσµα της πατρίδας, όπως την εννοούν συγκεκριµένες φωνές του 

                                                 
226 Για παράδειγµα ο Χιώτης πρόσφυγας Σταµάτης Σέρµπος, µε έντονο αίσθηµα αυτοσυντήρησης, 
αποφεύγει συνειδητά τις εχθροπραξίες ενώ ενοχλείται από τα γεγονότα που διαταράσσουν την σχετική 
οµαλότητα: Λουκία ∆ρούλλια, «Παράλληλα στον Αγώνα του ΄21», Σπύρος Ασδραχάς κ.α., Σταθµοί 
προς την Νέα Ελληνική κοινωνία, ανατύπωση από Εποχές, Αθήνα 1965, σ. 82-117. Άλλοι κάνουν 
µακρόπνοα πλάνα: ο Παπαδιαµαντόπουλος, πρόεδρος της τριµελούς επιτροπής στο Μεσολόγγι, 
πληροφορεί την γυναίκα του (28/5/25) για την αγορά σπιτιού, κάνοντας όνειρα για το µέλλον˙ τελικά, 
σκοτώνεται στην έξοδο: Αλληλογραφία…, σ. 114. Κάποιοι ζητάν από την διοίκηση να τους δώσει άδεια 
να καλλιεργήσουν –λουλάκι, πατάτες- ή να σπουδάσουν: Αρχεία…, ∆΄, σ. 395, 399, 474.  
227 Κ. Θ. ∆ηµαράς, «Επιλεγόµενα», Σπύρος Ασδραχάς κ.α., Σταθµοί…, σ. 235. Λίγο παρακάτω, 
αναφέρει: ΄΄το πιο δύσκολο δεν φαίνεται για µας να συλλάβουµε την παλληκαριά των µαχητών˙ πιο 
δύσκολο µοιάζει να νιώσουµε αυτήν την ορµή προς την εξασφάλιση των αγαθών η οποία χαρακτηρίζει 
µια µερίδα ανθρώπων του Εικοσιένα΄΄.     
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τύπου ή της πολιτικής, µένουν άπραγοι. Σύµφωνα µε τους επικριτές τους, δεν 
συνεισφέρουν ούτε µε την φυσική τους παρουσία, ούτε υλικά στον Αγώνα, µοµφή  
που πολλές φορές είναι αληθινή: υπάρχουν πληροφορίες ότι πολλοί ευκατάστατοι 
µεταφέρουν χρήµατα στο εξωτερικό για λόγους ασφάλειας228.      

Όλες οι παρακάτω πράξεις έχουν την αφετηρία τους σε 2 παράγοντες. Ο 
πρώτος συνίσταται από την συνηθισµένη πρακτική, ακόµα και σε επαναστατικές 
περιόδους, διαφύλαξης της ατοµικής περιουσίας: οι θυσίες είναι αποδεκτές και 
επιβεβληµένες –συνήθως- όταν πρόκειται για τους άλλους. Από την άλλη, η 
Ελληνική Επανάσταση  τόσο λόγω της διάρκειάς της όσο και εξαιτίας των 
προσωπικών και τοπικών αντιθέσεων, δεν µπόρεσε να δηµιουργήσει µια 
κανονικότητα προσφοράς, ανιδιοτέλειας και αλληλεγγύης που, σε άλλες συνθήκες, θα 
ήταν πιθανότερη. Η ασάφεια της περιόδου οδήγησε πολλούς ανθρώπους να 
αποστρέψουν τα βλέµµατα από τη δηµιουργία µιας συλλογικότερης προσπάθειας˙ 
αντίθετα, στράφηκαν σε µια λογική ιδιωτικής ευηµερίας και κέρδους: είτε 
κουρασµένοι από τις συνεχείς εχθροπραξίες, είτε πεπεισµένοι ότι ο πόλεµος χάνεται 
(και οφείλουν να γυρίσουν στις ατοµικές τους δραστηριότητες), οδηγήθηκαν σε µια 
επιφυλακτική στάση απέναντι στις εκκλήσεις για µαζική συµµετοχή στον αγώνα. 

Από την άλλη, κάποια κοινωνικά στρώµατα, ήταν ευθέως ζηµιωµένα από την 
πορεία και την διάρκεια της Επανάστασης. Η αδυναµία της διοίκησης να επιµεληθεί 
της τροφοδοσίας των στρατευµάτων οδήγησε σε µια σειρά ενεργειών από τους 
δεύτερους, που κάλλιστα θα µπορούσαν να ερµηνευθούν ως ληστρικές. Κάποτε, οι 
πεινασµένοι και άµισθοι στρατιώτες, κουρασµένοι από τις πολεµικές επιχειρήσεις, 
επιτίθενται σε γεωργούς και κτηνοτρόφους µε σκοπό να συντηρηθούν. Αυτοί µε τη 
σειρά τους επιχειρούν µε κάθε τρόπο να αποφύγουν την υποχρεωτική εισφορά στους 
πολεµιστές. Μακριά από αισθήµατα εθνικής ταύτισης επιθυµούν την επιστροφή στις 
κανονικότητες της –όποιας- εξουσίας, έτσι ώστε να µην γίνονται στόχοι του 
κοινωνικά δυνατότερου. Επίσης, η ιδεολογική τους αναφορά είναι –γενικά- πιο 
συντηρητική από άλλες κοινωνικές οµάδες. Καθώς είναι εξαρτηµένοι από το σταθερό 
τους κεφάλαιο (γη και ζώα), αναπτύσσουν σχέσεις υποτέλειας µε  τον µηχανισµό που 
τους υπόσχεται µεγαλύτερη ασφάλεια για τις δραστηριότητές τους. Αυτός ο 
µηχανισµός είναι ο οθωµανικός γιατί είναι οικείος και αναγνωρίσιµος. Μια άγνωστη 
κεντρική εξουσία, έστω πολιτισµικά κοντινότερη, που δεν µπορεί να προστατέψει 
τους πολίτες της, στερείται γενικότερης νοµιµοποίησης.  

Έτσι, είναι συνηθισµένη η πρακτική των χωρικών να αποφεύγουν τα ελληνικά 
στρατεύµατα γιατί δεν αισθάνονται επαρκώς καλυµµένοι σχετικά µε την µελλοντική 
αποζηµίωση των περιουσιών τους. Οι πηγές της περιόδου βρίθουν από αναφορές 
                                                 
228 Σύµφωνα µε τον Πολυχρονιάδη (28/2/22 και 18/4/22), οι Υδραίοι και οι Σπετσιώτες µεταφέρουν 
κεφάλαια στην Τεργέστη ενώ οι Πελοποννήσιοι στα Επτάνησα: Ιστορικό…, Α΄, σ. 131, 188. Η κριτική 
για τις συγκεκριµένες πρακτικές έρχεται από ποιήµατα, επίσηµες προκηρύξεις της διοίκησης και θέσεις 
κορυφαίων εκφραστών της εθνικής ιδεολογίας: ΄΄Κλείσ’ τ’ αργαστήρια˙ τ’ αλέτρι σπάσε˙ Άφσε ταις 
Μούσαις, και τον Ερµή˙ Γραικός αν είσαι; πέταξε! φθάσε! Την σπάθη ζώσου! µην προσκολλάσαι Εις 
ξένην δόξαν, και εις τιµή!΄΄: Αλέξης Πολίτης, «Ν.Σ. Πίκκολος και Φοριέλ – και ένα αυτόγραφο του 
Στέφανου Κανέλου-», Ο Ερανιστής 16 (1980), σ. 10. Επίσης, στις 2/5/25 από το Ναύπλιο η προσωρινή 
διοίκηση: ΄΄Η Πατρίς σας προσκαλεί όλους εις τα όπλα. Σφαλίσατε τα εργαστήριά σας, παύσατε το 
εµπόριόν σας. ∆εν είναι καιρός, Έλληνες, να τρέχωµεν κατόπιν του κερδώου Ερµού, είναι ανάγκη να 
τρέχωµεν κατόπιν του Άρεως΄΄: Μονόφυλλα…, Β΄, µονόφυλλο Η17. Ο Ιωσήφ Ανδρούσσης 
απευθύνεται (7/6/22) στους Πελοποννήσιους: ΄΄Όσοι καταγίνεσθε µε εµπόριον διατί δεν 
πραγµατεύεσθε την σωτηρίαν σας; Όλα τα εργαστήρια, εάν θέλετε να τα έχετε δια πάντα, κλείσατε 
κατά παρόν΄΄: Ι. Θεοφανίδης, Ιστορικόν…, σ. 200γ. Τέλος, σε φυλλάδιο, στον πρώτο χρόνο του αγώνα, 
γίνεται η αναφορά: ΄΄Χριστιανοί µεν είναι τοιούτοι, πατριώται δε είναι; όχι, ας µην απατώνται˙ δεν 
εµπορεί να έχη πατρίδα όστις δεν γνωρίζει παρά το σακκούλιον κ΄ το διφθεριόν του΄΄: Αριστόβουλος 
Λακεδαιµόνιος, Προτροπή πατριωτική προς το γένος των Γραικών, Σπάρτη 1821, σ. 12-13.     
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σχετικά µε την µειωµένη διάθεσή τους στο να υποστηρίξουν τις πολεµικές 
επιχειρήσεις229. Η ηρεµία και η ασφάλεια υπερισχύουν της όποιας διάθεσης για 
συνεισφορά στον αγώνα για την πολιτική ανεξαρτησία, το γνωστό και ζητούµενο 
υπερνικά το ασαφές και ζηµιογόνο.  

Τα πράγµατα δεν µένουν εκεί: εκτός από την ανοχή και την επιφύλαξη 
απέναντι στα ελληνικά στρατόπεδα, έχουµε και την πλήρη συνεργασία µε τα 
αντίπαλα. Το εµπόριο µε τα οθωµανικά στρατεύµατα συνιστά µια καθηµερινή 
πρακτική230. Όσο και αν το γεγονός αυτό στηλιτεύεται από την ελληνική πλευρά, 
φαίνεται ότι η ανάγκη -ή η φιλοδοξία- για χρήµατα διαγράφει όλες τις προσπάθειες 
για ταύτιση µε την εθνική ιδεολογία. Το γεγονός δεν αξιολογείται από την άποψη του  
περιεχοµένου –δεν είναι δικαστική η στάση µας απέναντι στα γεγονότα-, αλλά 
ερµηνεύεται στο πλαίσιο της αποδοχής της εθνικής θεωρίας. Οι εµπορευόµενοι µε 
πολιορκούµενους Τούρκους ή γενικά µε στρατόπεδα της άλλης πλευράς, νοιώθουν 
άραγε ότι κάνουν κάτι επιλήψιµο, ότι βοηθούν στην επιβίωση των αντιπάλων του 
έθνους τους; Ή, µήπως, δεν θέτουν καν το ερώτηµα της εθνικής ταυτότητας των 
αγοραστών των προϊόντων τους, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στο αντίτιµο; 
Ότι και αν συµβαίνει, φαίνεται ότι υπερισχύει η ανάγκη για κέρδος.  

Σε κάθε κοινωνικό σχηµατισµό, ανεξάρτητα από τον βαθµό αποδοχής της 
κυρίαρχης εθνικής ιδεολογίας, διαπιστώνονται ατοµικές συµπεριφορές που 
διαρρηγνύουν το επιθυµητό και προσδοκώµενο της πλήρους ταύτισης µε τα 
κελεύσµατά της. Οι λαοί δεν µπορούν να αξιώσουν δικαιωµατικά για το σύνολο τους 
επαινετά χαρακτηριστικά, ούτε, αντίθετα, να τους προσαφθούν συλλήβδην 
δυσφηµιστικά γνωρίσµατα στον –ανύπαρκτο- συλλογικό τους χαρακτήρα. Όσο 
επίπονο και αν είναι για κάποιους που εµπνέονται από ροµαντικές αντιλήψεις της 
ιστορίας, οι κοινωνίες δεν είναι σώµατα οµοιογενή περιχαρακωµένα, έτοιµα να 
θυσιαστούν για ένα σκοπό: οι εξαιρέσεις είναι πάντοτε παρούσες. Η εξαίρεση µε την 
µεγαλύτερη συχνότητα είναι αυτή που αφορµάται από την επιδίωξη κέρδους. Αυτή η 
γνώση θα έπρεπε να κάνει περισσότερο µετριοπαθή τον αρθρογράφο µιας 
χειρόγραφης εφηµερίδας που απορεί πως ΄΄ευρίσκονται µεταξύ των Ελλήνων 
χριστιανών τοιούτοι ασεβείς όπου να βοηθώσι τους τυράννους εναντίον της σωτηρίας 
του Γένους των και να κυριεύωνται από χρήµατα΄΄231. 

Το πρότυπο έχει τεθεί αλλά δεν πληρώνεται πάντα: όταν η επιθυµία µας 
διαφέρει από την πραγµατικότητα, το πρόβληµα δεν βρίσκεται στη δεύτερη αλλά 
στην ανάλυσή µας. Έτσι, µπορεί στην Επανάσταση να υπάρχει ένας εθνικός κορµός 
αλλά τα παρακλάδια, που αψηφούν τις επιταγές της κεντρικής ιδεολογίας, είναι 
ισχυρά. Η καθηµερινότητα διαφεύγει των φαντασιώσεων και των οραµατισµών για 
πλήρη και ξεκάθαρη ταύτιση µε το έθνος: προσωπικά κριτήρια και στρατηγικές 
                                                 
229 ΄΄Οι χωρικοί µας όλοι ευρίσκονται εις άκραν αµηχανίαν βλέποντες να αρπάζωνται καθηµερινώς τα 
πράγµατά των από εκείνους οπού ελπίζουν να ιδούν την ελευθερία των καθώς και άλλοι΄΄: Αθηναϊκόν 
αρχείον, Κωνσταντίνος ∆ιαµάντης σύνταξη- επιµέλεια- ευρετήριο, ∆ήµος Αθηναίων, Αθήνα 1971, σ. 
319. Επίσης, στο ίδιο κλίµα: Μακρυγιάννης, Αποµνηµονεύµατα, Σπύρος Ασδραχάς εισαγωγή – σχόλια, 
Α. Καραβίας, Αθήνα 1957, σ. 127˙ Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Α΄, σ. 368, 398˙ Νικόλαος 
Καρώρης, Ηµερολόγιον, σ. 148˙ Αρχεία…, Β΄, σ. 43, 165˙ Αλληλογραφία…, σ. 360 όπου, ένα τµήµα 
στρατιωτών που έζησαν της εξόδου αναφέρει (23/4/26) ότι ο κόσµος ΄΄ετρύπωσε΄΄ στις σπηλιές και ότι 
είναι εξαθλιωµένοι (σσ.: ανάµεσα στους υπογράφοντες είναι και ο Κασοµούλης, ο οποίος 2 µέρες πριν 
διασκέδαζε στο Λιδορίκι).  
230 Ενδεικτικά: ∆ηµήτριος Γουζέλης, Σάλπισµα…, σ. ιβ΄˙ Αρχεία…, Β΄, σ. 38. Στις 8/10/23 η διοίκηση 
συζητά, χωρίς αποτέλεσµα, αν πρέπει οι ελεύθεροι Έλληνες να έχουν εµπορικές σχέσεις µε τα 
τούρκικα µέρη: Αρχεία…, ∆΄, σ. 349. 
231 Εφηµερίς Αιτωλική, 15/8/21: Αικατερίνη Κουµαριανού, Ο τύπος στον αγώνα 1821-1827, Α΄, 
Ερµής, Αθήνα 1971, σ. 16. Όλες οι αναφορές στον τύπο της εποχής, εκτός της Γενικής Εφηµερίδας και 
του Φίλου του Νόµου, προέρχονται από το παραπάνω έργο. 

 102



παραµερίζουν και τότε το –κάποτε- ασθενικό µήνυµα της συγκεκριµένης ιδεολογίας. 
Μακρόχρονες πρακτικές οικονοµικής ανόδου µένουν ανεπηρέαστες από τη νέα 
θεωρία ή, έστω, την υιοθετούν κατά βούληση. Οι καθηµερινές δραστηριότητες 
φανερώνουν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τοµέα την δυσκολία διάχυσης της 
εθνικής ιδεολογίας στα κοινωνικά υποκείµενα της εποχής˙ παρά την δεκτικότητα στις 
νεωτερικές απόψεις, παρά την σχετική οµοιογένεια των πληθυσµών (βασισµένη στην 
κοινή γλώσσα και θρησκεία), το πρόταγµα της συλλογικότητας και της ανεξαρτησίας 
κάποτε ατονεί ή είναι ετεροβαρές: τα άτοµα υιοθετούν ή απορρίπτουν της επιταγές 
της αναλογιζόµενα την προώθηση του ατοµικού τους συµφέροντος. Για παράδειγµα, 
και µε σχηµατικό τρόπο, αρκετοί πολεµιστές και πολιτικοί αισθάνονται κοντά σε µια 
διαδικασία που µπορεί να τους βοηθήσει να ανελιχτούν στην κοινωνική πυραµίδα. 
Από την άλλη, άτοµα που παρουσιάζουν ζηµιές από την επαναστατική πορεία, όπως 
πιθανότατα κάποιοι έµποροι ή αγρότες, προχωρούν στη σχετική αποστασιοποίηση 
από τα παραπάνω κελεύσµατα. Συµπερασµατικά, και στην Ελληνική Επανάσταση, το 
ατοµικό συµφέρον –ή το θεωρούµενο ως τέτοιο- επικαλύπτει, µε τις όποιες 
αποχρώσεις, τις γενικότερες νοοτροπίες χωρίς ωστόσο να µπορεί κάποιες φορές να 
υπολογίσει µε ακριβή τρόπο την δυναµική των εξελίξεων που αυτές δηµιουργούν.  

 103



ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 
 

Εκτός από την αναφορά στη θρησκευτική ταυτότητα, οι επαναστατηµένοι 
δικαιολογούν τον ξεσηκωµό τους χάρη στην καταγωγή τους από τους αρχαίους 
Έλληνες. Αυτή η παράδοξη παράµετρος, παράδοξη γιατί συνενώνει δύο αντιτιθέµενες 
φιλοσοφικές προτάσεις, έλκει την αφετηρία της από την συστατική δύναµη των 
εθνικών ιδεών να ιδιοποιούνται και να µετασχηµατίζουν οποιοδήποτε στοιχείο βοηθά 
στον τελικό στόχο: την δηµιουργία κράτους. Στην εποχή της Επανάστασης η σχέση –
τουλάχιστον λεκτική- των αγωνιζόµενων µε τον αρχαίο πολιτισµό, είναι σαφής και 
ξεκάθαρη. Όπως θα εξηγηθεί, αυτό δεν είναι τυχαίο, υπακούει στις ανάγκες του 
παρόντος, συνδιαλλάσσεται µε συλλογικότητες και νοοτροπίες που επιθυµούν να 
κάνουν αυτή την ταύτιση.  
 Οι αναφορές στους αρχαίους, όσο πλησιάζουµε το 1821, πληθαίνουν: µια 
σειρά από εκδόσεις, βιβλία ακόµα και η αλλαγή της πρακτικής της ονοµατοδοσίας 
φανερώνουν πως η γνωριµία µε συγκεκριµένο πολιτισµό αποτελεί αίτηµα ενός 
µέρους της κοινωνίας. Τα προηγούµενα χρόνια, η προκείµενη επαφή και γνώση είχε 
σχεδόν παραµεριστεί από την εξάπλωση της χριστιανικής θρησκείας που, σε 
συνδυασµό µε την οθωµανική εξουσία, είχε ως επακόλουθο την άγνοια για τους 
αρχαίους πολιτισµούς, ακόµα και την καταδίκη τους: ΄΄Έλληνας΄΄ είναι ο 
ειδωλολάτρης, ο άπιστος. Ωστόσο, χάρη στην αναγνώριση που απολαµβάνουν στην 
Ευρώπη διάφορες εκφάνσεις του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού, τα πράγµατα 
αλλάζουν. Σχηµατικά, οι έµποροι των παροικιών –κολακευµένοι από την αναφορά σε 
ό,τι θεωρούν προγονικό τους παρελθόν- κινητοποιούνται προς την κατεύθυνση της 
οικειοποίησης µε τα έργα που γίνονται αντικείµενο λατρείας στις χώρες υποδοχής 
τους. Το κράτος που οραµατίζονταν χρειαζόταν την Ευρώπη για να δηµιουργηθεί και 
να στηριχτεί, η Ευρώπη µε τη σειρά της θαύµαζε αυτούς που ζούσαν στο ίδιο µέρος 
πριν κάποιους αιώνες, άρα το τρίγωνο κλείνει µε τον εξ αντανακλάσεως θαυµασµό 
για τους σπουδαίους προγόνους. Η σχέση σύγχρονοι-αρχαίοι υπακούει σε µια 
εργαλειακή οπτική δηµιουργίας του ελληνικού κράτους.    
 Αυτό δεν σηµαίνει ότι η παραπάνω σχέση ήταν αναποτελεσµατική, µια κοινή 
σύµβαση για να ξεγελαστούν οι Ευρωπαίοι και να υποστηρίξουν το αίτηµα για 
ανεξαρτησία. Κάθε κοινωνικός σχηµατισµός, ειδικά στην πορεία που ΄΄ξυπνά΄΄ και 
επιθυµεί να ΄΄συνειδητοποιήσει΄΄ την ύπαρξή του, αναζητά στο παρελθόν εκείνα τα 
στοιχεία που δηµιουργούν ατοµική υπερηφάνεια στα µέλη του και εξασφαλίζουν τη 
διαχρονικότητα της κοινότητας: η µνήµη δεν είναι ακέραιη αποκατάσταση µιας 
πραγµατικότητας αλλά συγκροτείται µέσα από αποκλεισµούς και κατασκευές που 
αξίζει να µελετηθούν. Έτσι, ακόµα και η ετερόφωτη πρόσληψη της αρχαιότητας 
δηµιούργησε ένα αίσθηµα ανάτασης στους επαναστατηµένους της εποχής.   
 Η συγκεκριµένη λειτουργία ταίριαξε µε το κύριο πρόταγµα της εθνικής ιδέας: 
κάθε έθνος οφείλει να είναι ανεξάρτητο ώστε να προστατέψει –και αν είναι εφικτό να 
συνεχίσει- την υπέροχη, ανυπέρβλητη ιστορική του κληρονοµιά. Εποµένως, η σχέση 
της αρχαιότητας µε τον νέο ελληνισµό δηµιουργείται µέσα από την πολιτική ανάγκη 
να βρεθούν τα στηρίγµατα στη συγχρονία, στηρίγµατα που θα καθιστούν 
ευχερέστερη την συγκρότηση του νέου κράτους. Η επίκληση της αρχαίας Ελλάδας 
δηµιουργούσε συνειρµούς τόσο –ιδιαίτερα- στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της 
χριστιανικής, ελληνόφωνης κοινότητας. Έτσι, το αίτηµα για κράτος περνάει µέσα από 
την συγκεκριµένη δίοδο. 
 Σε αυτό το σηµείο, δηλαδή στην αναζήτηση των κατάλληλων προγόνων για 
να πλαισιώσουν τις σηµερινές διεκδικήσεις, διαπιστώνεται ένα σχίσµα ανάµεσα στις 
προσδοκίες και τις επιταγές των εκφραστών της εθνικής ιδεολογίας και στα υπόλοιπα 
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κοινωνικά υποκείµενα. Οι πρώτοι, επηρεασµένοι από την επαφή τους µε την Ευρώπη, 
απεµπολούν το βυζαντινό παρελθόν –ή τουλάχιστον το παραµερίζουν- ως µια 
περίοδο σχετικής ή και απόλυτης καθυστέρησης. Η καθυστέρηση ερµηνεύεται από 
τον οπισθοδροµικό ρόλο της βυζαντινής κοινωνίας, του ΄΄ελληνικού µεσαίωνα΄΄. Η 
εθνική καθαρότητα προέχει της πολιτικής συνέχειας άρα το αµεσότερο παρελθόν, 
παρελθόν γεµάτο επιµειξίες, ανακατατάξεις και µεταναστεύσεις, συνιστά µια περίοδο 
που πρέπει να ξεχαστεί232. Από την άλλη, η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας 
εµπνέεται από το όραµα της ανασύστασης της χριστιανικής βυζαντινής 
αυτοκρατορίας233. Οι περισσότεροι ρίχνονται στον αγώνα µε δύο κίνητρα: πάθος για 
ατοµική ελευθερία και διαφύλαξη της δοκιµαζόµενης ορθόδοξης πίστης˙ η φιλοδοξία 
για αναβίωση του αρχαίου πολιτισµού, αν και διαρκώς παρούσα, δεν συνιστά 
κεφαλαιώδες αίτηµα για τους επαναστατηµένους. Το χρέος είναι απέναντι στην 
θρησκεία και στον εαυτό τους: υπάρχει γοητεία και ενδιαφέρον για κάποιους –σχεδόν 
άγνωστους- προγόνους, αλλά αυτή δεν ρυθµίζει την πραγµατικότητά τους.   
 Αυτή η διάκριση οφείλει να αναδύεται κάθε φορά που εξετάζουµε τις 
επαναστατικές µαρτυρίες. Όπως θα δούµε, όλοι χρησιµοποιούν παροµοιώσεις και 
µεταφορές αντλούµενες από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό. Ωστόσο, είναι αναγκαίο 
να διαφοροποιούµε, όσο το δυνατόν, αυτούς που µε κάποια ροµαντική διάθεση -
υπαγορευµένη από την διεθνή κοινή γνώµη- συσχετίζουν τον αγώνα µε κατορθώµατα 
του παρελθόντος, και αυτούς που απλώς αναπαράγουν τις παραπάνω εκκλήσεις γιατί 
τις θεωρούν λειτουργικές. Όπως και να το κάνουµε, δεν φαίνεται αληθινή η πρόταση 
σε µια προκήρυξη (6/7/21) µε αφορµή µια µάχη στον Μαραθώνα: ΄΄Η µεγαλητέρα 
ευχαρίστησις όµως, οπού έλαβαν οι Έλληνες είναι, πως επολέµησαν επάνω εις τους 
τάφους των Προγόνων των δια να ενθυµίσουν εις τους βαρβάρους την παλαιάν φήµην 
του τόπου και τα εκεί ένδοξα Τρόπαια΄΄234. Η συγκίνηση που προκαλούν τα µνηµεία 
του παρελθόντος δεν ξεφεύγει από τα όρια του απλού ενδιαφέροντος, που µε τη σειρά 
του προκλήθηκε από την περιηγητική µόδα των προηγούµενων ετών. 
 Ειδικότερα, η διοίκηση όσο διαρκεί η Επανάσταση, επιχειρεί να δηµιουργήσει 
-ή να φουντώσει- ένα ενδιαφέρον για τον αρχαίο πολιτισµό. Γνωρίζει πως η σύσταση 
του νέου κράτους περνάει µέσα από την έγκριση του δυτικού παράγοντα ο οποίος, 
όπως αναφέρθηκε, τοποθετεί σε ψηλή θέση την εποχή των κλασικών χρόνων. Έτσι, 
παρακινεί τους επαναστατηµένους να ακολουθούν το παράδειγµα των µυθολογικών 
και υπαρκτών ηρώων, συσχετίζει τους Τούρκους µε τους Πέρσες, προβάλλει την 
αρχαία κληρονοµιά και τέλος, υπάγει τις αρχαιότητες στο καθεστώς των εθνικών 
κτηµάτων ώστε να µην υπάρχουν περιπτώσεις ατοµικής ιδιοποίησης ή πώλησης στο 
εξωτερικό235. Παρά τις επείγουσες δράσεις που έχει να διεκπεραιώσει δεν παραλείπει 
να εισαγάγει στην κοινωνία, µε τη µορφή βουλευµάτων και νόµων, µια σειρά από 
νοοτροπίες για την ανάγκη προστασίας των µνηµείων. Αυτό σηµαίνει, αρχικά, ότι οι 

                                                 
232 ΄΄Το Βυζάντιο το απώθησαν οι Νεοέλληνες επειδή τους κατέστρεψε το βασικό εθνικό πλεονέκτηµα 
να έχουν προγόνους ένδοξους, πολιτικά και πολιτισµικά λειτουργικούς΄΄: Αλέξης Πολίτης, «Από τους 
Ρωµαίους αυτοκράτορες στους ένδοξους αρχαίους προγόνους», Ο Πολίτης 32 (1997), σ. 20.  
233 Βασίλης Κρεµµυδάς, Εισαγωγή…, σ. 209 (ίσως αυτή η διάκριση δικαιολογεί τον ταξικό χαρακτήρα 
του γοήτρου, που αντλείται από την αρχαιότητα, που αναφέρεται στην προηγούµενη σελίδα). Ο ίδιος 
συγγραφέας αναφέρει ότι ΄΄το Εικοσιένα επικαλέστηκε και χρησιµοποίησε την αρχαιότητα σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις µόνο και για συγκεκριµένους λόγους, κυρίως προκειµένου αυτή να 
συµβάλει στην επαναστατικοποίηση των συνειδήσεων προς την κατεύθυνση των αιτηµάτων του 
∆ιαφωτισµού΄΄: «Πρόσληψη και χρήσεις της αρχαιότητας στον ελληνικό διαφωτισµό και το 
εικοσιένα», Ο Πολίτης 29 (1996), σ. 27.  
234 Μονόφυλλα…, Α΄, µονόφυλλο ΣΤ 2.  
235 Ενδεικτικά: Μονόφυλλα…, Α΄, µονόφυλλο Α5 ˙ Αρχεία…, Α΄, σ. 325, ∆΄, σ. 475-476, 503 και 
Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821 – 1832. Αι Εθνικαί συνελεύσεις…, σ. 537. 
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νόµοι δηλώνουν µια επιθυµία της διοίκησης για µια απαγόρευση που δεν είναι ορατή 
στην κοινωνία: αν η κοινή πρακτική προστάτευε τις αρχαιότητες, τότε δεν θα έπρεπε 
να επικυρωθεί µε νοµοθετήµατα. Σε δεύτερο επίπεδο, φανερώνει την διάθεση του 
κεντρικού µηχανισµού να κατασκευάσει το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον του. Η 
προστασία των αρχαιοτήτων έχει ως αφετηρία την πρόθεση για διατήρηση εκείνων 
των µνηµείων που θα χρησιµεύσουν για τον συστατικό µύθο του ελληνικού κράτους. 
Πέρα από τις όποιες ανάγκες της αναιµικής επιστηµονικής κοινότητας, η φύλαξη των 
καταλοίπων του κλασικού πολιτισµού εξυπηρετεί και αναδεικνύει σε συµβολικό 
επίπεδο την επιθυµητή πορεία (που θα χαρακτηρίσει το έθνος για τουλάχιστον δύο 
δεκαετίες ακόµη). Τα µνηµεία είναι το έθνος, δεν µπορούν να τα αφήσουν 
απροστάτευτα: µέσα από την συγκροτούµενη νοοτροπία προφύλαξής τους περνάει το 
µήνυµα της προστασίας του έθνους και στην ευρύτερη κοινωνία. 
 Ωστόσο, η άνωθεν επιβαλλόµενη λατρεία του αρχαίου πολιτισµού δεν 
συναντά αντιστάσεις σε ότι θα αποκαλούσαµε, χάριν ερµηνευτικής απλότητας, κοινή 
γνώµη. Οι αγωνιστές του 1821 κολακεύονται από την ταύτιση µε τους πολύ 
σπουδαίους ανθρώπους του παρελθόντος˙ δεν τους πολυξέρουν αλλά καταλαβαίνουν 
καλά ότι πρόκειται για άτοµα που είναι αντικείµενα λατρείας από το µεγάλο πρότυπο, 
τους πιο προηγµένους ανθρώπους της εποχής, τους Ευρωπαίους: αυτό αρκεί ώστε να 
τονωθεί η περηφάνια για την σύνδεση µε τους αρχαίους. Όταν, για παράδειγµα, ο 
Ιάκωβος Θεοδωρίδης, µετέπειτα φρούραρχος Κορίνθου, µαθαίνει ότι ξεκινάει ο 
αγώνας, πετάει τα ράσα του και αλλάζει το όνοµά του σε Αχιλλέας236. Αυτό σηµαίνει 
πως είναι ριζωµένη η νοοτροπία σχετικά µε την σχεδόν απόλυτη ανωτερότητα του 
κλασικού πολιτισµού: τα πρότυπα, οι µεταφορές, τα ονόµατα έλκουν την καταγωγή 
τους από την συστατική αρχή του ελληνισµού -όπως αυτή κατασκευάζεται- τον 
αρχαίο πολιτισµό.  
 Έτσι, µαθαίνουµε ότι ο Κασοµούλης, µε αφορµή µια οµόφωνη εκλογή 
δηµογέροντα θυµάται τον δήµο των ΄΄παλαιών Αθηναίων΄΄˙ ο Τζιόγκας ήθελε να 
γνωρίζει πως λεγόταν οι θέσεις που πολεµάει ΄΄επί Ελλήνων΄΄˙ ο Ραγκαβής γνωρίζει 
τον Νικηταρά και νοµίζει ότι βλέπει έναν οµηρικό ήρωα˙ το φιλότιµο του Πάνου 
Αµβρακιώτη κεντρίζεται µε την παραίνεση ότι θα µείνει το όνοµά του αθάνατο 
΄΄ωσάν τον Λεωνίδην΄΄˙ ο Μπότσαρης ισχυρίζεται ότι αν πεθάνουν θα έχουν την 
µεγάλη ευτυχία να βρούνε τον Λεωνίδα µε τους Σπαρτιάτες του στα Ηλύσια πεδία˙ ο 
Κοραής θεωρεί ότι στο µέλλον όλοι οι βουλευτές πρέπει να γνωρίζουν την αρχαία 
γλώσσα, θεωρώντας τη απαραίτητο προσόν237.   
 Οι λογοτεχνικές και ποιητικές µαρτυρίες συναγωνίζονται και συνήθως 
υπερβαίνουν στις ακροβασίες για τον παραλληλισµό µε τους αρχαίους Έλληνες. 
Μέσα από ένα µεταφορικό λόγο οι σηµερινοί επαναστάτες γίνονται συνεχιστές του 
έργου των αθάνατων της κλασικής περιόδου. Τα ποιήµατα και τα τραγούδια, 
ειδικότερα, µπορούν να αντιµετωπιστούν ως δείκτες της ελληνικής κοινωνίας στο 
σύνολό της, αναφορικά µε την αποδοχή και την διείσδυση των ιδεών της εξέχουσας 
ιδιαιτερότητας του αρχαίου πολιτισµού σε ευρύτερα στρώµατα. Αν η λαϊκή µνήµη 
ενσωµατώνει µε ευκολία τις συγκεκριµένες προτάσεις, τότε µπορούµε να κάνουµε 
ορισµένες υποθέσεις για τις δεκτικότητές της στα προτάγµατα της εθνικής 

                                                 
236 Ι. Θεοφανίδης, Ιστορικόν…, σ. 296. 
237 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Α΄, σ. 243, 424˙ Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, 
Αποµνηµονεύµατα, Α΄, σ. 230˙Αλληλογραφία…, σ. 230, Γεώργιος Γαζής, Βιογραφία…, σ. 34 και 
Αδαµάντιος Κοραής, Σηµειώσεις…, σ. 43. Ο ίδιος, στο πλαίσιο της πολεµικής του στον Καποδίστρια, 
τον συγκρίνει µε τον Έλγιν: ο πρώτος είναι βαρβαρότερος γιατί δεν προφυλάσσει τα αρχαία ενώ, ο 
άλλος τα πήρε για να στολίσει την φτωχή από αγάλµατα πατρίδα του: Τι συµφέρει…, Β΄, σ. 29. 
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ιδεολογίας˙ από την πληθώρα των µαρτυριών που µας το πιστοποιούν, φαίνεται ότι 
υπάρχει κάποιου είδους αποδοχή 238.     
 Το ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτή την προσπάθεια παραλληλισµού των 
σύγχρονων µε τους αρχαίους Έλληνες, είναι η –κάποιες φορές- θετικότερη 
αξιολόγηση των πρώτων έναντι των δεύτερων. Οι νεώτεροι πολεµιστές αξίζουν τον 
έπαινο και την τιµή γιατί αγωνίζονται για ό,τι πολυτιµότερο µπορεί να υπάρξει, για 
την κορωνίδα της ανθρώπινης κοινωνικής ιεραρχίας: την πατρίδα. Πολεµώντας 
ισχυρότερους εχθρούς, παλεύουν για ένα σκοπό ανώτερο και τίµιο, σκοπό που όµοιός 
του δεν υπήρξε ποτέ. Ο Κοραής γράφει χαρακτηριστικά πως στον Άδη ο Όµηρος 
ελεεινολογεί τον εαυτό του: ΄΄δια τι να µη ζήσω σύγχρονός σου εις την γην! αντί να 
δοξολογήσω ληστάς, διότι τι άλλο ήσαν παρά λησταί, ο Αγαµέµνων, ο Αχιλλεύς, και 
όσοι τους ηκολούθησαν, καίοντες, λεηλατούντες, αιχµαλωτίζοντες άνδρας και 
γυναίκας, δια µίαν γυναίκα µοιχαλίδα; αντί, λέγω, να δοξολογήσω ληστάς , ήθελα 
εγκωµιάσειν εσέ και τους οµοίους σου, όσοι εχύσατε το αίµα σας, δια να λυτρώσετε 
από ληστών χείρας την πατρίδα΄΄239. Ο Καραϊσκάκης πεθαίνει γιατί το πεπρωµένο τον 
κάλεσε ώστε να µην ξεπεράσει τη δόξα των αρχαίων Αθηναίων στρατηγών˙ ο 
Κασοµούλης αναφέρει ότι οι νεώτεροι Έλληνες ξέρουν να πεθαίνουν για την 
ελευθερία, καλύτερα από τους προγόνους τους240.  
  Όλες οι παραπάνω πηγές διατρανώνουν το εξής συµπέρασµα: οι 
επαναστατηµένοι Έλληνες απευθύνονται, µε αφετηρία τα κατορθώµατα των αρχαίων, 
σε δύο κατηγορίες: πρώτα στο εσωτερικό, όπου προσπαθούν να κινητοποιήσουν τους 
συναγωνιστές τους σε πράξεις εφάµιλλες ή ανώτερες των –θαυµαστών σε όλη την 
ανθρωπότητα- προγόνων τους και έπειτα, στο εξωτερικό: το όποιο ακροατήριο 
οφείλει να πληροφορηθεί πως η αγωνιστικότητα, η αυταπάρνηση και η θυσία των 
νεώτερων Ελλήνων ισούται ή υπερβαίνει αυτή των αρχαίων. Άρα, πρόκειται για µια 
κοινότητα ανθρώπων που αξίζει να αγωνιστεί κανείς, δεν πρέπει να αφεθούν στη 
µοίρα τους.  

Από την άλλη, ο αγώνας για εθνική ανεξαρτησία υπερβαίνει όλους τους 
αγώνες που έχουν γίνει ως τότε. Η νεωτερική εθνοποιητική ιδεολογία είναι πλέον 
κυρίαρχη σε όλο τον δυτικό κόσµο: η ύψιστη ταύτιση συνίσταται από την ταύτιση µε 
το έθνος˙ οτιδήποτε προηγείται στο πέρασµα των αιώνων αξιολογείται µε βάση την 
                                                 
238 ΄΄Ποιος είναι άξιος βρε παιδιά, Να πάγη µε αναφορά, Στον Πλούτωνα στον Άδη, και να έλθη ταχύ 
βράδυ; Να φανερώσ΄ στον Ηρακλή, Τον θαυµαστόν Θεµιστοκλή, Το Ανάπλι πως λυτρώθη, Κ΄ η 
Ελλάς υπερυψώθη;΄΄: Παναγιώτης Τσοπανάκος, Άσµατα…, σ. 51. Ο προδότης Καλύβας ονοµάζεται 
΄΄Πέρσης΄΄ στην τραγωδία του Θεόδωρου Αλκαίου: Θάνατος…, σ. 23. Ο Παναγιώτης Σούτσος, 
στιχουργεί: ΄΄Θερµοπύλαις, Μαραθώνας, των νικών σας τας κολώνας έµπροσθεν σας θεωρείτε, 
Περσών λείψανα πατείτε τέκνα  των Λεωνιδών! τέκνα είµεθα εκείνων των εξακουστών Ελλήνων αι 
σκιαί των µας κυττάζουν χύστε χύστε µας φωνάζουν αίµατα ποταµηδόν΄΄: Άσµατα…, σ. 10. Ακόµα και 
στον εθνικό ύµνο γίνεται αναφορά στην οµοιότητα: ΄΄Ω τρακόσιοι! σηκωθείτε Καί ξανάλθετε σ΄ εµάς 
Τα παιδιά σας θελ΄ ιδείτε Πόσο ‘µοιάζουνε µε σας΄΄: ∆ιονύσιος Σολωµός, Ύµνος εις την ελευθερίαν, 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία, Αθήνα 1971 [Μεσολόγγι 1825], σ. 28. Οι Τούρκοι γνωρίζουν την 
σηµασία που έχουν τα αρχαία µνηµεία και προσπαθούν να τα καταστρέψουν: ΄΄Όσον προθυµούντ΄ οι 
Τούρκοι την ακρόπολιν να βλάπτουν, και φωτίας των ν΄ ανάπτουν άπαυστοι και σπευτικοί. όσον να 
τεφρώσουν θέλουν τον ναόν της Αθηνάς µας, και τας αρχαιότητάς µας όσαι σώζονται έτι κει΄΄: 
∆ηµήτριος Γουζέλης, Σάλπισµα…, σ. 9. Όµως, η  αιώνια δύναµη της ελευθερίας είναι ακατανίκητη: 
΄΄Σύ παντεχνήµων ελευθερία! σέ ποία δύναται να σε δαµάση τέχνη ή δύναµις ανθρωπεία, ή να 
θαµβήση, ή να βιάση; Ή µάλλον, ποίαν σύ δεν δαµάζεις; σύ Θερµοπύλας και µαραθώνας, Τέλλους, 
Οράγγας, και Βασιγκτώνας, σύ Βολιβάρας ενθουσιάζεις΄΄: Γεώργιος Σερουΐος, Τη σεπτή σκιά του 
µεγαλώνυµου και µεγαλόδοξου Μεσολογγίου, Εθνική τυπογραφία, Αίγινα 1828, σ. 32.  
239 Αδαµάντιος Κοραής, ∆ιάλογος…, σ. 5. Στον πρόλογο των Ηθικών Νικοµαχείων (σ. ξη΄) αναφέρει 
πως οι Έλληνες δεν πρέπει να ορκίζονται ούτε στον Μαραθώνα, ούτε στην Σαλαµίνα αλλά σε ένα 
όρκο εξίσου ιερό: ΄΄Μα τους νικητές των Τούρκων!΄΄. 
240 Γεώργιος Γαζής, Βιογραφία…, σ. 20 και Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Β΄, σ. 59.  
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οπτική (σαφέστατα αναχρονιστική) του συγκεκριµένου µορφώµατος. Η ιστορία και οι 
σηµασιοδοτήσεις της ξαναγράφονται µε σηµείο αναφοράς την όποια σχέση µε τις 
νέες ιδέες. Μπορούµε να υποθέσουµε ότι οι αρχαίοι που πολέµησαν για µια 
΄΄µοιχαλίδα΄΄ αντιστοιχούν µε τους σύγχρονους που αναλώνονται σε ταπεινές 
ενέργειες: έχουµε µια διαχρονική αρνητική αξιολόγηση στόχων που διαφεύγουν –ή 
δεν περιορίζονται- της εθνικής ιδεολογίας. Ο Αχιλλέας, παρόλη την θαυµαστή του 
φύση, ισοδυναµεί µε τον οπλαρχηγό που, δρώντας σε τοπικό επίπεδο, δεν 
συµµερίζεται την εθνική ανάταση και αγωνίζεται µε προεθνικούς όρους: 
τοποθετούνται και οι δύο σε χαµηλότερη βαθµίδα στην εξελικτική πορεία του 
εθνικισµού, που έχει ως ύψιστη αναφορά την εθελούσια και αφειδώλευτη προσφορά 
στο έθνος (ο τοπικός οπλαρχηγός, µάλιστα, έχει ένα πλεονέκτηµα καθώς µπορεί να 
δει το φως και να ΄΄διορθωθεί΄΄, σε αντίθεση µε τον µυθικό ήρωα που είναι 
΄΄καταδικασµένος΄΄: στο υπεραιώνιο εθνικό προσκλητήριο είναι τελεσίδικα απών). 

Το τελευταίο σηµείο που αξίζει να διερευνηθεί αναφορικά µε τις νοοτροπίες 
των επαναστατηµένων σε σχέση µε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό, φανερώνει το 
είδος της σηµασίας που έχει ο δεύτερος στη ζωή των πρώτων. Συγκεκριµένα, 
πρόκειται για την περίπτωση όπου έχουµε µια ασυναίσθητη –κάποτε, όµως, 
συνειδητή- µείξη του χριστιανισµού µε την αρχαία ελληνική θρησκεία. Η αντιθετική 
τους σχέση παραµερίζεται µε µεγάλη ευκολία στις νοοτροπίες των αγωνιζόµενων: 
αντί για ρήξη, το δίπολο ερµηνεύεται µε όρους παραλληλίας ή και συνέχειας. Οι δύο 
θρησκείες πολιτικοποιούµενες εθνικοποιούνται, λειτουργούν εργαλειακά στο 
υπέρτατο πρόταγµα του εθνικισµού, πρόταγµα που αγνοεί τις διαφορές και τις 
εντάσσει σε ένα πέπλο οµόνοιας και αλληλεγγύης. Είναι όµως ισότιµη η 
εργαλειοποίηση των θρησκειών; 

Αρχικά, ας δούµε κάποια παραδείγµατα: ο Κασοµούλης όταν συναντά ένα 
µοναστήρι αναφέρει ότι είναι στον Όλυµπο, όπου κατοικούν οι Θεοί και ο Άγιος˙ ο 
Μπότσαρης, µέσω του δηµιουργού ενός έργου που αναφέρεται σε αυτόν, ισχυρίζεται 
ότι αν πεθάνει, θα πάει στον παράδεισο όπου θα συναντήσει τον Λεωνίδα, τον 
Περικλή, τον Θεµιστοκλή, τον Αριστείδη και τον Πατριάρχη˙ ένας ποιητής -πιστός 
χριστιανός- παρακαλεί την θεά Αθηνά να σταµατήσει διάφορα δεινά˙ κάποιος άλλος 
αποδίδει στην Θέµιδα και την Νέµεση την σύσταση του έθνους241.   

Όλες αυτές οι αναφορές αποκαλύπτουν την λειτουργικότητα του αρχαίου 
πολιτισµού και µόνο αυτή. Απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά που να παρουσιάζει 
αξιώσεις για ολικότερη επαφή µε την ουσία των κλασικών, η συχνή χρήση των 
αρχαίων δραστηριοτήτων είναι απλώς µια τελέσφορη, οικεία, συµβατική µεταφορά 
των συγχρόνων κατορθωµάτων. Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία δεν κατευθύνει την 
καθηµερινότητα, συνιστά απλώς µια ροµαντική και νεφελώδη φαντασίωση: πρόκειται 
για µια εύχρηστη σχηµατοποίηση του εθνικού περιεχοµένου, µια ανώδυνη λεκτική 
διατύπωση. Η ευκολία µε την οποία αναφέρεται το δωδεκάθεο αποκαλύπτει –εκτός 
από µια σχετικότατη και ελεγχόµενη απαξίωση του κοινωνικού ελέγχου της 
χριστιανικής θρησκείας- ότι πρόκειται για κάτι που είναι πεθαµένο και ακίνδυνο˙ 
ανήκει στη σφαίρα της προϊστορίας και όχι της πολιτικής. Η γλώσσα, µε την σειρά 
της, χάνει το πλήρες νόηµα των εννοιών: όταν, για παράδειγµα, κάποιοι αρχιερείς 
αναφέρονται στις περιπέτειές τους, µε γράµµα στην Εθνοσυνέλευση (21/2/27) 
υποστηρίζουν ότι ΄΄περιεπέσαµεν εις Ιλιάδα πολλών δυστυχηµάτων΄΄242. Αυτή η 
αναφορά, ακόµα και αν θεωρηθεί δευτερεύουσα ή ασήµαντη, αναδεικνύει τον 
                                                 
241 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Α΄, σ. 207˙ Θεόδωρος Αλκαίος, Θάνατος…, σ. 15˙ 
Παναγιώτης Τσοπανάκος, Άσµατα…, σ. 65 και Γ. Αναξαγόρας, Ηρωίς. Ο πυρπολισµός του 
Οθωµανικού στόλου εις Νεόκαστρον, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία, Αθήνα 1972 [1827], σ. 2.  
242 Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821 – 1832. Αι Εθνικαί συνελεύσεις…, σ. 342.  
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µονοσήµαντο, αλληγορικό τρόπο που χρησιµοποιείται η αρχαία ελληνική κληρονοµιά 
στην Ελληνική Επανάσταση. 

Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι ο κλασικός πολιτισµός είναι παρών 
στις συµπεριφορές και τις νοοτροπίες των επαναστατηµένων. Ωστόσο, ο τρόπος που 
προσλαµβάνεται είναι εγγενώς προβληµατικός και επιφανειακός: αρχικά, γιατί 
πρόκειται για εισαγωγή από το εξωτερικό, από την ευρωπαϊκή φαρέτρα σκέψης (κάτι 
που από µόνο του δεν είναι κατ΄ ανάγκην άσχηµο). Αυτό που ελαχιστοποιεί, όµως, 
την πιθανότητα επαφής µε την ουσία του, είναι το γεγονός πως απαντά σε ερωτήσεις 
και προβλήµατα που δεν τίθενται από την επαναστατηµένη, χριστιανική κοινωνία. Η 
εξοικείωση µε την αρχαία ελληνική γραµµατεία συνιστά ένα περιφερειακό αίτηµα 
που πραγµατώνεται µε στρεβλό τρόπο, τουλάχιστον στη συντριπτική πλειοψηφία των 
ατόµων. Αυτό που προέχει είναι να βρεθεί ένας λειτουργικός τρόπος ικανοποίησης 
των εθνικών αιτηµάτων: η σύνδεση µε την αρχαιότητα αποτελεί τον προσφυέστερο 
από όλους.  
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ΦΟΒΟΣ – ∆ΙΑ∆ΟΣΕΙΣ – ΒΙΑ 
 

Η Ελληνική Επανάσταση, όπως φάνηκε και στο κεφάλαιο της καθηµερινότητας, δεν 
πραγµατοποιήθηκε µόνο από άτοµα µε ξεκάθαρη και αποφασιστική στάση απέναντι 
στις πολεµικές επιχειρήσεις˙ σε πολλές περιπτώσεις, η πλειονότητα ήταν διστακτική 
και αµέτοχη. Εδώ επιχειρείται µια πρόσθετη τεκµηρίωση: στην επαναστατική 
πραγµατικότητα η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσµού βίωνε πρόσκαιρα ή 
µόνιµα το στοιχείο του φόβου. Εκτός από τα άτοµα που, για διάφορους λόγους, 
αισθάνονται ψυχικά απόµακροι από την απελευθερωτική διαδικασία (γεγονός που 
συνεπάγεται την επιφυλακτική και αγωνιώδη συµπεριφορά απέναντι στις εξελίξεις), 
παρατηρείται µια γενικότερη έµφοβη στάση των πληθυσµών, µια διαρκής κατάσταση 
στην οποία διάφορες πληροφορίες αναδεικνύουν την ανησυχία και τον τρόµο. Το 
συγκεκριµένο αίσθηµα για να εκλυθεί και να καταπραϋνθεί, µετασχηµατίζεται σε µια 
σειρά από βίαιες συµπεριφορές που χαρακτηρίζουν όλη την πορεία του αγώνα. 
 Μερικές διευκρινίσεις πρώτα: η µελέτη των ψυχικών καταστάσεων 
προϋποθέτει µια πάγια και υποστασιοποιηµένη αντιµετώπιση των συναισθηµάτων. 
Όµως, ο φόβος του θανάτου, η διάχυτη αγωνία, η αγάπη για την επιβίωση και τόσα 
άλλα ανθρώπινα συναισθήµατα δεν έχουν το ίδιο περιεχόµενο ανά τις εποχές, ούτε 
εκφράζουν το σύνολο των κοινωνιών. Για παράδειγµα, στην περίοδο που µελετάµε, ο 
φόβος της µεταθανάτιας εµπειρίας –εξαιτίας της καθολικής αποδοχής του 
θρησκευτικού παράγοντα- είναι ποιοτικά και ποσοτικά διαφορετικός από ό,τι σήµερα. 
Ωστόσο, µπορούµε να προσεγγίσουµε –µε επιφύλαξη- τις ψυχικές διαθέσεις των 
επαναστατηµένων καθώς βασικά ανάγονται στην εγγενή ιδιότητα του ανθρώπινου 
είδους: την έµφυτη ανασφάλεια που, µε τη σειρά της, ικανοποιείται και τιθασεύεται 
µε τον έλεγχο της φύσης και των κοινωνικών συνθηκών. 
 Μεγαλύτερο, όµως, είναι το πρόβληµα για τον εντοπισµό των βίαιων 
καταστάσεων. Η σωµατική και ψυχική βία συνίσταται, σήµερα, από µια εκτροπή 
θεσµών ή ατόµων από τον συνήθη τρόπο επίλυσης των διαφορών: πρόκειται για ένα 
σύνολο πρακτικών που θεωρείται -από τα φιλελεύθερα νοµικά κι πολιτικά 
συστήµατα- προσβλητικός για την ανθρώπινη υπόσταση. Η κατασκευή αυτή δεν 
διέπει την περίοδο της Επανάστασης: η χρησιµοποίηση δύναµης για την επιβολή µιας 
επιθυµίας αποτελεί ένα –κάποτε το µοναδικό και το πιο εύχρηστο- αποδεκτό µέσο 
στο δηµόσιο χώρο. Ο φυσικός καταναγκασµός δεν αντιµετωπίζεται ως παρέκκλιση 
αλλά ως κανόνας, δεν βιώνεται ως ρήξη από τις κανονικότητες µιας ζωής 
θεσµοθετηµένης από αποδεκτούς κανόνες: απουσιάζει το στοιχείο της έκπληξης και 
της αντίδρασης απέναντι σ΄ αυτόν. Η συναίνεση απέναντι στο ενδεχόµενο της βίαιης 
συµπεριφοράς είναι, αντίθετα από το παρόν, σχεδόν απόλυτη. Η δυσκολία είναι 
προφανής γιατί. µόνο επειδή είµαστε απέξω από την συγκεκριµένη πραγµατικότητα 
µπορούµε να δούµε την βία ως τέτοια˙ αξίζει, όµως, να προσπαθήσουµε και για έναν 
σηµαντικό λόγο: οφείλουµε να παραιτηθούµε από την οπτική των προνεωτερικών 
κοινωνιών ως σύνολα όπου πρυτανεύει ο φόβος, η βία, η αυτοδικία και η 
ανασφάλεια. Τα κοινωνικά υποκείµενα, πάντα και παντού, δεν είναι απλώς 
επιφαινόµενα των γενικών κανόνων, δεν πρόκειται για αυστηρούς και 
µονοσήµαντους εκφραστές των κοινών αντιλήψεων. Κανένας ανθρώπινος 
σχηµατισµός δεν έχει ως ίδιον την βίαια συµπεριφορά˙ η οικουµενικότητα της 
συγκεκριµένης πρακτικής έχει, σαφώς, ιστορικά προσδιορίσιµα αίτια. 
 Συνεχίζοντας, πριν δούµε κάποια στοιχεία που τεκµηριώνουν την διάχυτη 
αβεβαιότητα, πρέπει να δούµε πως λειτουργεί ο µηχανισµός του φόβου και της βίας 
στην Ελληνική Επανάσταση. Πρόκειται για µια τυπική διαδικασία ανάδρασης: ο 
ευρύτατος, δοµικός φόβος (η συγκυρία είναι δραµατική, κανείς δεν είναι ασφαλής, η 
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ποινή της εξέγερσης είναι ο θάνατος) τροφοδοτείται και αναπαράγεται από 
πληροφορίες και διαδόσεις που τον συντηρούν και τον υποδαυλίζουν. Η νέα 
κατάσταση, σαφώς αναπτυγµένη σε σχέση µε τα αρχικά συµπτώµατα, κινητοποιεί το 
συλλογικό φόβο προς την υιοθέτηση πρακτικών που χειρίζονται την πραγµατικότητα 
µε ξεκάθαρο, απόλυτο, βίαιο τρόπο. Η βία (που, από όπου κι αν προέρχεται, γεννά 
βία) µε τη σειρά της προκαλεί τον φόβο για την ανταπόδοση: ο κύκλος κλείνει και η 
αρχική ενέργεια επιστρέφεται αυξηµένη εκεί που ξεκίνησε. Ο απεγκλωβισµός από το 
συγκεκριµένο σύστηµα είναι εφικτός όταν παγιώνεται ένα αίσθηµα ασφάλειας, 
ιδιαίτερα όταν σταµατούν για κάποιο διάστηµα οι πολεµικές επιχειρήσεις ή έρχονται 
καλά νέα από το εξωτερικό. 
  Ας δούµε αναλυτικότερα τις συνιστώσες αυτού του φαινοµένου. Ο φόβος 
είναι παρόν σε όλες τις δραστηριότητες των ατόµων, ακόµα κι όταν παίρνουν τα όπλα 
και επιχειρούν να ορίσουν την µοίρα τους. Παρόλο που δεν έχει τις ίδιες επενέργειες 
σε όλο το κοινωνικό σώµα243, ο φόβος του Θεού, του κοινωνικά ισχυρότερου µα, 
πάνω απ΄ όλα του Τούρκου, στοιχειώνει τις ψυχές των επαναστατηµένων. Η 
Επανάσταση προσφέρει ευκαιρίες για κοινωνική ανέλιξη: ίσως, ο βασικότερος λόγος 
που γίνεται είναι αυτός. Ωστόσο, το ρίσκο µπορεί να αποτύχει και η ευκαιρία να 
χαθεί. Ο φόβος για επαναφορά στην ίδια ή σε χειρότερη κατάσταση είναι πάντοτε 
ισχυρός: το πλήθος µπορεί πολύ εύκολα να υποβληθεί σε µια κατάσταση πανικού˙ η 
ιαχή ΄΄Τούρκοι΄΄, όπως αναφέρεται συχνά, συνιστά ένα σίγουρο µέσο πρόκλησης 
αναταραχής244. Είναι δειλή η ελληνική κοινωνία; Όχι, κανένας σχηµατισµός δεν είναι 
δειλός ή θαρραλέος γενικά˙ αντίθετα, υπάρχουν άτοµα που είναι ολιγόψυχα ή 
γενναία. Εξάλλου, η Επανάσταση αποδεικνύει ότι υπάρχουν περισσεύµατα θάρρους. 
Ωστόσο, πως µπορούν τα κοινωνικά υποκείµενα να ξεπεράσουν τη µέγγενη του 
φόβου σε µια περίοδο που η κεντρική διοίκηση µε το παράδειγµά της µεγιστοποιεί 
την ανασφάλεια; Το βουλευτικό, συγκεκριµένα, στη διάρκεια της λειτουργίας του 
συνεδρίασε στην Επίδαυρο, την Κόρινθο, το Άργος, πάνω σε πλοίο (΄΄Πάραλος΄΄), 
στους Μύλους, το Ναύπλιο, τον Άγιο Ιωάννη, την Ερµιόνη, το Άστρος, την Τρίπολη, 
το Κρανίδι και τη Σαλαµίνα. Μπορεί να εµπνεύσει ασφάλεια και σιγουριά ένας 
κρατικός µηχανισµός όταν, για διάφορους –βάσιµους- λόγους, εγκαταλείπει συνεχώς 
την εκάστοτε έδρα του; Σίγουρα όχι. 
 Είναι βέβαιο πως ο φόβος δεν λείπει από την κοινωνία: ακόµα και οι 
πολεµιστές που χαίρονται και διασκεδάζουν µπροστά στην άφιξη του εχθρού, είναι 
επηρεασµένοι από το συγκεκριµένο συναίσθηµα: ο αποκλεισµένος και αγχωµένος 
στρατιώτης καταπολεµά την αγωνία του και καθησυχάζει τον φόβο του µε τις 
αντίθετες –από τις προσδοκώµενες- συµπεριφορές. Η προσµονή τον τρελαίνει, τώρα 
είναι η ώρα για δράση, η ώρα για να ξεµπερδέψει µε τις αγωνίες του. 
 Η δεύτερη συνιστώσα που τροφοδοτεί την ανάδραση, αφορά τις διαδόσεις και 
τις φήµες. ∆ιάφορες πληροφορίες επιτείνουν το καθεστώς έντασης των 
επαναστατηµένων που, εξαιτίας του άγχους που δηµιουργείται, ωθούνται σε 
πανικόβλητες συµπεριφορές. Από την άλλη, οι διαδόσεις δεν είναι µόνο αρνητικές ή, 
ακριβέστερα, είναι συνήθως ενθαρρυντικές για τα άτοµα που τις υποδέχονται. Η 

                                                 
243 Όπως αναφέρεται -για άλλη περίσταση αλλά ταιριάζει και σε αυτή-: ΄΄Το κύµα των αλλαγών 
σαρώνει τις προηγούµενες ισορροπίες, τα κοινώς αποδεκτά σύµβολα και τις βεβαιότητες, 
σκορπίζοντας ανασφάλεια και φόβο ιδίως στα στρώµατα εκείνα που δεν έχουν τις οικονοµικές, τις 
κοινωνικές, τις πολιτισµικές δυνατότητες να παρακολουθήσουν τους µετασχηµατισµούς΄΄: Γιάννης 
Βούλγαρης, Η πρόκληση της ηγεµονίας. Ελλάδα, Ευρώπη, Αµερική, παγκοσµιοποίηση, Πόλις, Αθήνα 
2003, σ. 159.   
244 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Α΄, σ. 232 και Απόστολος Βακαλόπουλος, Τα ελληνικά…, 
σ. 141. 

 111



ανάγκη για καθησύχαση και διατήρηση του ηθικού κινητοποιεί έναν άτυπο -κάποτε 
όµως και θεσµικό- µηχανισµό που τροφοδοτεί τους πληθυσµούς µε ειδήσεις που 
κολακεύουν τους φόβους τους. Η κοινή γνώµη, ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης, 
αναζητούσε τις πληροφορίες που θα εµψύχωναν και θα κινητοποιούσαν. Όσοι 
αντιµετωπίζουν µε δυσπιστία και έλεγχο όποια είδηση διοχετευόταν, ακόµα και αν 
ήταν εξόφθαλµα υπερβολική, κινδύνευαν να ονοµαστούν ΄΄τουρκολάτρες΄΄245. Είτε 
εξαιτίας, λοιπόν, της κακής κατάστασης των συγκοινωνιακών µέσων (που δυσκόλευε 
την επαλήθευση ή την διάψευση), είτε εξαιτίας της ψυχολογικής ανάγκης για νέα που 
–έστω αλλοιωµένα- τονώνουν το κοινό φρόνηµα, η Επανάσταση υπήρξε µια περίοδος 
µε επικοινωνιακές υπερβολές. Εξάλλου, είναι  αναπόφευκτο: δίνουµε σ΄ αυτό που 
αισθανόµαστε µια µορφή έκφρασης που διαφέρει πολύ από την πραγµατικότητα, αν 
και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα εµείς οι ίδιοι αρχίζουµε να το ταυτίζουµε µε αυτήν.  

Εκ των υστέρων εκπλησσόµαστε από την θέρµη µε την οποία γίνονται 
αποδεκτές ορισµένες πληροφορίες. Ενδεικτικά: το υπουργείο του πολέµου αναφέρει 
(30/10/22) ότι στο συνέδριο της Βερόνας οι Ευρωπαίοι στοχάζονται και φροντίζουν 
για την Ελλάδα˙ ο Κολοκοτρώνης (1/5/21) σε επιστολή του αναφέρει ότι η Ρωσία 
κήρυξε τον πόλεµο στην Τουρκία, ο Υψηλάντης κατεβαίνει µε µεγάλες δυνάµεις και 
θερίζει τους τύραννους, ενώ σε άλλο γράµµα του (18/5/21) υποστηρίζει ότι η Σερβία, 
η Βουλγαρία, η Θεσσαλονίκη και η Ανδριανούπολη είναι ελεύθερες και η 
Κωνσταντινούπολη πολιορκείται˙ οι πρόκριτοι της Ύδρας (21/1/23) υποστηρίζουν ότι  
στο Μεσολόγγι σκοτώθηκαν 4.000 Τούρκοι και πιάστηκε ο Οµέρ Βρυώνης˙ το άλλο 
στρατόπεδο, τέλος, πληροφορείται ότι ο Αλή πασάς έγινε χριστιανός και συντάχθηκε 
µε τους επαναστάτες246. Από την άλλη, για να είναι αρκούντως λειτουργικές οι 
πληροφορίες, πρέπει να έχουν ένα στοιχείο αληθοφάνειας, κάτι που δεν είναι 
καθόλου δύσκολο: στην Επανάσταση όλα µπορούν να φανούν ρεαλιστικά καθώς οι 
δυνατότητες που ανοίγονται είναι τεράστιες. Σε ένα κόσµο µε ελάχιστη πληροφόρηση 
τα πάντα θεωρούνται µαγικά, τα πάντα µπορούν να γίνουν πιστευτά. 

Οι απώλειες των εµπολέµων είναι ένα ακόµη προνοµιακό πεδίο για την 
διασπορά ψευδών ειδήσεων. Οι µεγάλες καταστροφές επιφέρουν σηµαντική πτώση 
του ηθικού, πτώση που είναι ευθέως ανάλογη της χαράς που προκαλούν οι ειδήσεις 
για τον αφανισµό του αντιπάλου. Έτσι, σύµφωνα µε έναν συγγραφέα, για κάθε 
Έλληνα που σκοτώνεται αντιστοιχούν περίπου εκατό νεκροί Τούρκοι247: ο µύθος του 
υπεράνθρωπου, δικαιωµένου µε το φωτοστέφανο της ελευθερίας και της σωστής 
πίστης αγωνιστή, βρίσκεται στο µεγαλείο του. Ελάχιστοι είναι αυτοί που κριτικάρουν 
αυτές τις υπερβολές (και όχι, βέβαια, επειδή θεωρούνται από την πλειοψηφία ως 
ανάξιες προσοχής). Μάλιστα, οι συγκεκριµένες πληροφορίες που έχω στην διάθεση 
µου αναφέρονται σε ξένο ή σε Έλληνα που ζει στο εξωτερικό. Μήπως πρόκειται για 
τον φόβο της απόδοσης του χαρακτηρισµού ΄΄τουρκολάτρης΄΄; Ίσως, πάντως ο 
Σάµουελ Χάου κάθε φορά που πληροφορείται για απώλειες των Τούρκων, διαιρεί δια 
τρία για να πλησιάσει την αλήθεια. Ο Στέφανος Οικονόµου είναι πιο δεκτικός: σε 
επιστολή του (24/7/22) αναφέρει χαρακτηριστικά σχετικά µε τις φήµες για επιτυχίες 
των Ελλήνων: ΄΄έχοµεν το αψευδέστατον αντιφάρµακον την ψαλλίδα˙ κόπτοντες 

                                                 
245 Απόστολος Βακαλόπουλος, «Φήµες και διαδόσεις κατά την Ελληνική επανάσταση του 
1821.(Συµβολή στην ψυχολογία των ελληνικών επαναστατικών όχλων)», Επιστηµονική Επετηρίς 
Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. 6(1950), σ. 221.  
246 Ιστορικόν…, Α΄, σ. 333˙ Ι. Θεοφανίδης, Ιστορικόν…, σ. 46, 59˙ Αρχεία…, Α΄, σ. 555 και Νικηφόρος 
Μοσχόπουλος, Ιστορία…, σ. 166.  
247 ∆ηµήτριος Γουζέλης, Σάλπισµα…, σ. 4. 
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τεχνικώτατα, πιστεύοµεν τα ήµιση˙ και ούτω και την όρεξίν µας παραµυθούµεν, και 
υπερηφάνως µεταξύ των πολλών αναστρεφόµεθα ως κριτικοί΄΄248.   
 Ο κύκλος κλείνει µε την τρίτη παράµετρο, την βία. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο 
σωµατικός καταναγκασµός στις παραδοσιακές κοινωνίες αποτελεί ένα εύκολο µέσο 
πραγµάτωσης της επιθυµίας, µια δράση που εξαργυρώνεται µε κοινωνική άνοδο και 
εξουσία. Τα εθνικά κράτη επιχειρούν, σύµφωνα µε τον διάσηµο ορισµό του Βέµπερ, 
να καρπωθούν το µονοπώλιο της φυσικής βίας. Έτσι, και στην Ελληνική 
Επανάσταση, που οι στόχοι και η αφετηρία της είναι σαφώς νεωτερική, η διοίκηση 
απαγορεύει τα βασανιστήρια από το πρώτο της κιόλας σύνταγµα249. Στη σύγχρονη 
εποχή έχει αναπτυχθεί η ιδέα ότι καθένας από µας αρχίζει τη ζωή του προικισµένος 
µε ένα ορισµένο δικαίωµα στο σεβασµό: ένα δικαίωµα το οποίο, αν δεν συµβεί να το 
χάσουµε λόγω κάποιας κακής συµπεριφοράς, διατηρούµε σε όλη µας τη ζωή. Ο 
σεβασµός και η ατοµική αξιοπρέπεια, όσο προχωρούµε προς άλλες κοινωνικές 
οργανώσεις, σχετικοποιούνται: δεν εκλείπουν, αλλά απηχούν και εκπορεύονται από 
άλλες ιδεολογίες και φιλοσοφίες (κυρίως τα θρησκευτικά δόγµατα).  
 Αυτά στο θεωρητικό µέρος, γιατί η πρακτική διαφέρει. Η διοίκηση δεν µπορεί 
–κάποτε δεν θέλει- να ελέγξει τα κρούσµατα βίας. Η Επανάσταση εγκαινιάζοντας µια 
διαδικασία ανοδικής κινητικότητας µε βάση την κατοχή όπλων έφερε στην επιφάνεια 
βίαιες συµπεριφορές από διάφορες συσσωµατώσεις, ανεξάρτητα από το µέγεθος και 
την ισχύ τους: ο φανατισµός δεν εξαρτάται άµεσα από την ποσότητα εξουσίας που 
διαθέτουµε. Η κατοχή όπλου προσδίδει στον φορέα της µια δυναµική που πολλές 
φορές τον υπερβαίνει. Τότε, µε υποσυνείδητο τρόπο, η επιδεικτική βία και η ισχύς 
γίνονται σκοπός και ξεφεύγουν από τα όρια του µέσου. Πόσο µάλλον σε εποχές 
παρατεταµένης έντασης και αµηχανίας όπου οι βίαιες συµπεριφορές πριµοδοτούνται 
γιατί έχουν σαφέστερους στόχους και απλοϊκότερες µεθόδους. Τότε η αγριότητα 
φαντάζει ως σηµαντικό και αναντικατάστατο κοινωνικό όπλο, µοιάζει µε το σπαθί 
που κόβει τον γόρδιο δεσµό της στασιµότητας και της κωλυσιεργίας: οι όποιες 
προτροπές για φιλανθρωπική αντιµετώπιση µοιάζουν µε προφάσεις των δειλών. 
Προγενέστερες κοινωνικές σχέσεις αγνοούνται, φιλίες σβήνουν και γειτνιάσεις 
ξεχνιούνται: η βία τροφοδοτούµενη από τη νευρική υπερδιέγερση, την αυξηµένη 
επιθετικότητα και την χαλάρωση των κοινωνικών φραγµών στρέφεται εναντίον του 
πλησιέστερου εχθρού (εξάλλου, υπάρχει ευθεία σχέση που συνδέει την επαναστατική 
βία µε την λογική της εκδίκησης και της αντεκδίκησης). Η βία για την βία: αυτό 
καταλήγει –κάποτε- να είναι το τέλος της συγκεκριµένης διαδικασίας. Η ενδόµυχη 
ευχαρίστηση που προκαλείται από την ταπείνωση και τον αφανισµό του αντιπάλου 
απαντά σε πρωτογενή ένστικτα του ανθρώπινου είδους.  
 Τα περισσότερα από τα παραπάνω στοιχεία απαντώνται και στην Ελληνική 
Επανάσταση. Αν διαβάσει κανείς ορισµένα ποιήµατα που παροτρύνουν τους 
αγωνιστές, θα εκπλαγεί από την ωµότητα των περιγραφών: ΄΄Τρέξατ΄ όλοι µε τα ξίφη, 
και φονεύετ΄ αντιπάλους, αντιχρίστους, ατασθάλους, του Μωάµεθ οπαδούς. Σφάξετέ 
τους και το αίµα ποταµός ας γαργαρίζη, το στρατόπεδ΄ ας γεµίζη, και ας πνίγη τας 
οδούς΄΄ γράφει ο Γουζέλης. Ο Σολωµός τον συναγωνίζεται: ΄΄Κύττα χέρια 
απελπισµένα Πώς θερίζουνε ζωαίς! Χάµου πέφτουνε κοµµένα Χέρια, πόδια, 

                                                 
248 Σάµουελ Χάου, Ηµερολόγιο…, σ. 37˙ Κωνσταντίνος Οικονόµος, Αλληλογραφία, σ. 437. 
249 Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821 – 1832. Αι Εθνικαί συνελεύσεις…, σ. 33. Όπως εύστοχα 
σηµειώνεται, η νεωτερικότητα, της οποίας συµβολική αρχή είναι η Γαλλική Επανάσταση, εισάγει την 
επαναστατική καινοτοµία φιλανθρωπίας του ακαριαίου θανάτου, του θανάτου χωρίς βασανιστήρια: 
Αλέξης Πολίτης,, «Ένας αρµατολός στο Πήλιο παραµονές της Επανάστασης», «Μια µέρα…». 
∆εκαπέντε ιστορίες καθηµερινότητας από τα αρχαία χρόνια ως την εποχή µας, Εταιρεία Σπουδών 
Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1988, σ. 244.  
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κεφαλαίς, Και παλλάσκαις, και σπαθία Με ολοσκόρπιστα µυαλά, Και µε ολόσχιστα 
κρανία, Σωθικά λαχταριστά΄΄. Ο Τσοπανάκος, τέλος, επιθυµεί το αίµα από τους 
σκοτωµένους Τούρκους να φτάσει στον τάφο του Μωάµεθ στη Μέκκα :΄΄Ποταµηδόν, 
ποταµηδόν Χύνεις το αίµα των Τουρκών. Ας µην παύση! Ας µην παύση! Έως των 
Γιαπέ να φθάση!΄΄250. Μπορεί να πρόκειται για µια υπόγεια λατρεία της βίας από 
ανθρώπους που δεν έχουν και µεγάλη επαφή µαζί της, µια ροµαντική αντίληψη για 
τις ηρωικές πράξεις της µάχης και της θανάτωσης. Ωστόσο, το πιθανότερο είναι πως 
συνιστά µια συνηθισµένη λεκτική παραίνεση, µια συµβουλή που αντικατοπτρίζει τα 
όρια της συλλογικής νοοτροπίας για την δυναµική πολεµική αντιπαράθεση.  
 Οι επαναστατηµένοι ακολουθούν συχνά τις παροτρύνσεις των ποιητών 
(παρόλο που δεν τις χρειάζονται). Ο θάνατος, όταν δεν έρχεται στα πεδία των µαχών, 
είναι σχεδόν πάντα βασανιστικός. Οι τιµωρούµενοι διώκονται µε τρόπο που ποικίλει, 
πάντα όµως µε την προϋπόθεση ότι θα υποφέρουν. Να δούµε πρώτα κάποιες από τις 
αγριότητες του ελληνικού στρατοπέδου: ο Ανδρούτσος χτίζει ζωντανό έναν 
φιλότουρκο ιερέα˙ ένας άλλος προδότης, ο Κωνσταντίνος Πούλης, αλείφεται µε µέλι 
και αφού ΄΄εγλέντισε µε τας µυιας και σφήκας΄΄ στέλνεται στο Σούλι όπου του 
αφαιρούν τα µάτια και τη γλώσσα˙ στην Ύδρα κάποιοι αιχµάλωτοι περιγράφονται ως 
΄΄φτωχά, δυστυχισµένα όντα µαχαιρωµένα έτρεχαν κραυγάζοντας και τρικλίζοντας 
µέσα στους δρόµους, πυροβολούµενα από τους άνδρες, πετροβολούµενα από τα 
παιδιά, ωσότου µια χαριστική βολή τα ελευθέρωνε από τα δεινά τους΄΄˙ ο νέος 
µουλάς της Αιγύπτου έχει την ατυχία να συλληφθεί καθ΄ οδόν προς την 
Κωνσταντινούπολη: κρεµάστηκε, αφού πρώτα είδε να κόβουν τα στήθη και τα 
γεννητικά όργανα της γυναίκας του˙ στην Τριπολιτσά, ανάµεσα σε άλλες θηριωδίες, 
σκότωναν τις έγκυες, αφαιρούσαν τα ζωντανά βρέφη και τα κοµµάτιαζαν, πρακτική 
που δεν προξενεί την ΄΄παραµικράν εντύπωσιν΄΄ σε ένα αυτόπτη µάρτυρα˙ τέλος, 
παρόµοιες περιπτώσεις οδηγούν τον Τσώρτς να απονέµει υλικά αγαθά σε όσους 
φυλάνε την ζωή των αιχµαλώτων (ίσως η µόνη γλώσσα την οποία ορισµένοι 
καταλαβαίνουν)251.  
 Οι Έλληνες ανάγουν τις παρόµοιες συµπεριφορές στη µακρόχρονη δουλεία 
και την βάναυση συµπεριφορά των δυναστών: φαντάζουν περίπου ως αναπόφευκτες 
ενέργειες ενός άσπιλου και αµόλυντου λαού. Σίγουρα, η αγριότητα και η βία δεν 
ξεσπούν από το πουθενά, υπάρχουν αιτίες που τις τρέφουν και τις γιγαντώνουν. 
Ωστόσο, φαίνεται ότι οι επαναστατηµένοι έµαθαν καλά το µάθηµα τους από τους 
Οθωµανούς –όπως ισχυρίζονται-, κάποτε δε τους ξεπερνούν. Αυτοί µε τη σειρά τους, 
έχοντας να αντιµετωπίσουν τους αχάριστους υπηκόους τιµωρούν την ανταρσία µε 
παλουκώµατα, σουβλίσµατα (και παιδιών) και κάθε λογής βασανιστήρια252.   
 Αυτό που συµπεραίνουµε από τη µελέτη του φόβου και της βίας είναι το 
γεγονός της ανθρώπινης διαθεσιµότητας στο να συµπεριφερθεί, κάτω από ορισµένες 
προϋποθέσεις, µε τον χειρότερο τρόπο. Η Επανάσταση, βέβαια, είναι επόµενο να 
χαρακτηρίζεται από βίαιες συµπεριφορές: οι δύο πλευρές δεν διαγωνίζονται σε ένα 
                                                 
250 ∆ηµήτριος Γουζέλης, Σάλπισµα…, σ. 65˙ ∆ιονύσιος Σολωµός, Ύµνος…, σ. 24 και Παναγιώτης 
Τσοπανάκος, Άσµατα…, σ. 31.  
251 Μακρυγιάννης, Αποµνηµονεύµατα, σ. 117˙ Εφηµερίς Αιτωλική, 10/8/21˙ Σάµουελ Χάου, 
Ηµερολόγιο…,σ. µα΄˙ Νικηφόρος Μοσχόπουλος, Ιστορία…, σ. 206˙ Γεώργιος Γαζής, Λεξικόν…, σ. 
14˙7 Ι. Θεοφανίδης, Ιστορικόν…, σ. 86 και Γενική Εφηµερίδα της Ελλάδος, 21/12/27.  
252 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Α΄, σ. 434 και Β΄, σ. 151˙ Νικόλαος Καρώρης, 
Ηµερολόγιον…, σ. 131 και Ελληνικά Χρονικά, 9/12/25. Μετά την εκστρατεία του Ιµπραήµ στην 
Πελοπόννησο και τις ωµότητες που διέπραξε εκεί, ο τόπος, σύµφωνα µε ένα συγγραφέα, µοιάζει µε 
΄΄κατοικητήριον πονηρών ∆αιµόνων µάλλον, παρά ως καθέδρα ανθρώπων οµοίων Θεώ΄΄: Σωτήριος 
Ζήσης, Περιγραφή της εν Ναυαρίνω ναυµαχίας και των αµέσως προηγούµενων περιστάσεων, 
Βαγιονάκης, Αθήνα 1976 [Πέστη 1829], σ. 29.    
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θέατρο επιχειρήσεων στρωµένο µε καλές προθέσεις. ∆εν έχουµε να κάνουµε µε 
πασιφιστές που ζητούν µε γαλήνιο τρόπο την επίλυση των διαφορών˙ ο αγώνας για 
την ελληνική ανεξαρτησία δεν διαφέρει από άλλους: είναι βαµµένος µε αίµα, γεµάτος 
από θηριωδίες, αιχµαλωσίες και θανάτους. Αυτό είναι αναµενόµενο, καθώς µας είναι 
γνωστή η οξύτητα των αντιπαραθέσεων σώµα µε σώµα. Εκείνο που πρέπει να 
εντοπίσουµε είναι η αναντιστοιχία της πολιτικής θεωρίας µε την κοινωνική πρακτική. 
Η διοικητική θέση, εκπορευόµενη από τις φιλελεύθερες θεωρίες της Ευρώπης, 
επιχειρεί να ενσταλάξει στα κοινωνικά υποκείµενα την έννοια της φιλανθρωπίας: ο 
θάνατος, όταν πρόκειται για επιβεβληµένη ποινή (κατόπιν δικαστικής διαδικασίας και 
όχι ατοµικών αποφάσεων), οφείλει να είναι ακαριαίος. Όπου και όποτε η ελληνική 
επαναστατική διοίκηση έχει τη δύναµη να επιβάλει τις απόψεις της, τα πράγµατα 
είναι καλύτερα για τους αιχµαλώτους. Υπάρχουν περιπτώσεις όµως που εκχωρεί –
εκούσα ή άκουσα- την συγκεκριµένη αρµοδιότητα σε κοινωνικά υποκείµενα που, 
κάτω από το καθεστώς του φόβου που περιγράψαµε, δρουν µε απεχθείς πρακτικές. Οι 
συγκεκριµένες πρακτικές συνιστούν µια µορφή επικοινωνίας, καθώς απευθύνονται 
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, δηλώνοντας ότι είναι αποφασισµένοι να 
κάνουν τα πάντα για να τιµωρήσουν αυτούς που αντιστέκονται. ΄΄Γνωστοποιούν΄΄ ότι 
ο ελληνικός αγώνας είναι ένα σηµείο χωρίς επιστροφή: οι φιλελεύθερες απόψεις ας 
περιµένουν την ανεξαρτησία για να πραγµατωθούν.  
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΄΄∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΞΗ΄΄ 
 

Η Ελληνική Επανάσταση, όπως συχνά αναφέρεται ως τώρα, γίνεται µε κύριο σκοπό 
την εναρµόνιση µε την Ευρώπη. Παρά τις όποιες αντιρρήσεις σχετικά µε τη 
συγκρότηση και το ρόλο του κράτους και της κοινωνίας στην µετά – οθωµανική 
εποχή, το κύριο πρόταγµα, η δυναµικότερη τάση ανάµεσα στους επαναστατηµένους 
είναι η επαφή µε τον προηγµένο πολιτισµικό χώρο της εποχής: την δύση. Είτε από 
επιλογή, είτε από ανάγκη (συνειδητοποιούν πως η ανεξαρτησία περνάει από την 
ευρωπαϊκή στήριξη και αναγνώριση) ο ελληνικός κόσµος ρέπει προς την 
συγκεκριµένη κατεύθυνση.  
 Πως, όµως, προσλαµβάνεται η ∆ύση στην Ελληνική Επανάσταση, τι ακριβώς, 
ζητούν οι επαναστατηµένοι όταν επιθυµούν να συµπεριληφθούν στην ΄΄χορεία των 
πολιτισµένων εθνών΄΄; Κατ΄ αρχάς, πρέπει να κάνουµε δύο παρατηρήσεις: αρχικά, 
όταν αναφέρουµε τον όρο Ευρώπη, χρησιµοποιούµε αρχικό κεφαλαίο γράµµα και 
υποστασιοποιούµε µια γεωγραφική περιοχή µε κοινωνικούς και πολιτισµικούς όρους: 
κάτι που ασφαλώς δεν ισχύει. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες διαφέρουν σε µια πλειάδα 
παραγόντων που καθιστούν απαγορευτική την άκριτη οµογενοποίηση. Η δεύτερη 
παρατήρηση έχει να κάνει µε την ίδια την ανάλυση: όταν µιλάµε για ∆ύση σηµαίνει 
πως το σηµείο παρατήρησης µας είναι η Ανατολή, αποδεχόµαστε εξαρχής αυτόν τον 
διαχωρισµό, που δεν είναι καθόλου άµοιρος πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών 
σκοπιµοτήτων. 
 Γίνεται προσπάθεια να αντιπαρέλθουµε τους παραπάνω σκοπέλους µε δύο 
τρόπους: πρώτα, να µην χρησιµοποιούνται απερίσκεπτα οι όροι ∆ύση, Ανατολή: να 
γίνεται, όσο είναι δυνατό, ευθεία και συγκεκριµένη ανάλυση της προέλευσης των 
πολιτισµικών όρων χωρίς απλουστεύσεις. Η δεύτερη επισήµανση έχει να κάνει µε την 
ανάδειξη των στοιχείων που ενώνουν τις ευρωπαϊκές χώρες. Παρά τον διαφορετικό 
τρόπο κοινωνικής ανάπτυξης, υπάρχουν παράµετροι που επιτρέπουν την 
οροθετηµένη οµοιοµορφία. Οι µεγάλες επαναστάσεις εκείνης της περιόδου 
συµπαρασύρουν ένα σύνολο από λειτουργίες σε οικονοµικό και πολιτισµικό επίπεδο. 
Η βιοµηχανική εποχή, σε συνδυασµό µε τις ιδέες των γαλλικών συνταγµάτων, 
δηµιουργούν ένα κυριαρχικό πλαίσιο που αναδιατάσσει –ή ταρακουνά- τις 
παραδοσιακές αντιλήψεις. Καµία χώρα δεν έµεινε αµέτοχη σε αυτή την εξέλιξη: είτε 
άµεσα, ως οδηγός αυτής της διαδικασίας, είτε έµµεσα, ως ακόλουθος (οπαδός ή 
αντίπαλος), η ευρωπαϊκή οµάδα κρατών πήρε ενεργή θέση σε αυτή την µετατροπή. 
Ας δούµε, λοιπόν, πως προσλήφθηκε στον ελλαδικό χώρο αυτή η εξέλιξη. 
Συγκεκριµένα, αναλύονται ορισµένες έννοιες και πρακτικές που, συνειδητά ή 
αδιόρατα, έλκουν την καταγωγή τους από τις αλλαγές στην Ευρώπη. 
 
α. Ατοµικότητα 
 
Η έννοια της ατοµικότητας αποτελεί δηµιούργηµα της νεωτερικότητας. Ο όρος, που 
αρχικά δηλώνει την συγκρότηση και την ανάπτυξη µιας προσωπικότητας µέσα σε ένα 
κοινωνικό σύνολο, είναι ιστορικά προσδιορισµένος. Η αναζήτηση της ατοµικότητας 
αναδεικνύεται –και οφείλεται- σε εκείνο το πολιτισµικό στάδιο µετάβασης από την 
κοινότητα στην σύγχρονη κοινωνία. Θεωρητικά, στην πρώτη, τα άτοµα έχουν τη 
βούληση για ουσιαστική συµβίωση, συνδέονται και συνεργάζονται µε πνεύµα 
αλληλεγγύης. Στη δεύτερη, η συµβίωση προέρχεται από το συµφεροντολογικό 
στοιχείο της συνύπαρξης των µελών της. Οι σχέσεις ανάµεσα στα άτοµα δεν είναι, 
πια, προσωπικές αλλά στηρίζονται σε ένα συµβόλαιο αλληλοεξυπηρέτησης που 
συνέχει το νέο µόρφωµα. Εκεί αναδύεται το αίτηµα της ατοµικότητας: κάθε 
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κοινωνικό υποκείµενο, έχει ως αυτοσκοπό την επιδίωξη της ευτυχίας µέσα από την 
ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Η ευτυχία, µε τη σειρά της έρχεται από τον 
απεγκλωβισµό από τις ασφυκτικές δεσµεύσεις της κοινοτικής οργάνωσης, δεσµεύσεις 
που περιορίζουν το άτοµο σε µια αναπαραγωγή των υφιστάµενων αντιλήψεων: το 
δικαίωµα στην προσωπική, ατοµική επιλογή είναι το ύψιστο δικαίωµα.     
 Η ελληνική επαναστατική πραγµατικότητα, µε την κοινοτική οργάνωση του 
δηµόσιου χώρου, κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Αν, µάλιστα, βάλουµε και στη 
συζήτηση τον ατοµικισµό (που αποτελεί βασική παραφυάδα της ατοµικότητας) τα 
πράγµατα γίνονται πιο ξεκάθαρα. Η εξέλιξή του στο οικονοµικό επίπεδο είναι ο 
φιλελεύθερος καπιταλισµός, ενώ στο κοινωνικό η εργαλειακή χρήση της δηµόσιας 
σφαίρας: το κράτος, αλλά και η κοινωνία, µετατρέπονται σε όργανα εξυπηρέτησης 
του ατοµικού συµφέροντος. Το νέο ελληνικό κράτος κινήθηκε σε αυτές τις ράγες. 
 Πριν από το 1821, όµως, τα πράγµατα δεν ήταν τόσο σαφή. Η συλλογική 
οργάνωση δεσµεύει τα υποκείµενα –ο κανόνας, τουλάχιστον, είναι αυτός- σε ρόλους 
µε µικρό περιθώριο παρέκκλισης253. Βέβαια, και εκεί υπάρχουν εσωτερικές 
συγκρούσεις και διαφορές που, όµως, ελέγχονται µε µεγαλύτερη ασφάλεια µέσα στο 
σύστηµα (σε αντίθεση µε τον δυνητικά αποσυνθετικό περιεχόµενο της ατοµικότητας 
στις σύγχρονες κοινωνίες). Η ταυτότητα του ατόµου πηγάζει από τις λειτουργίες του 
µέσα στο δηµόσιο χώρο: ήταν, για παράδειγµα, χριστιανός, κτηνοτρόφος, αρβανίτης. 
Στη νέα κοινωνία, η ταυτότητα δεν προέρχεται από αυτές στις ιδιότητες αλλά κάθε 
φορά τις νοηµατοδοτεί: το άτοµο αυτοπροσδιορίζεται και είναι αυτό που δίνει την 
διαφορετική υπόσταση σε αυτές τις λειτουργίες: µπορεί να είναι χριστιανός µε 
αλλιώτικη –σε σχέση µε το µοντέλο- πίστη στο συγκεκριµένο δόγµα˙ µπορεί να µην 
νηστεύει, να µην προσέρχεται στην εκκλησία συχνά, να µην δίνει δοσίµατα. 
Μπορούµε να πούµε απλά, ότι δηµιουργούνται ρωγµές σε µια ενιαία και σταθερή 
αντίληψη για τον κόσµο   
 Αυτή η ορµή παρέµβασης και διαµόρφωσης της ατοµικής µοίρας φαίνεται, 
περισσότερο από αλλού, στην έκρηξη της Επανάστασης. Βασικά, ο αγώνας για την 
ανεξαρτησία σηµαίνει δύο πράγµατα: πάθος για ατοµική ελευθερία και θέληση για 
υπεράσπιση της θρησκευτικής πίστης. Με το ξέσπασµα, περνάµε από την ετερονοµία 
στην αυτονοµία: µια κοινωνία που ρυθµίζει τις δραστηριότητες της από την 
παράδοση και την σχετική επαναληπτικότητα, αποφασίζει να επέµβει στη µοίρα της 
µε κινήσεις των υποκειµένων που συναινούν ενεργά στη σύναψη του νέου 
συµβολαίου.  
 Άλλη πρακτική που φανερώνει την συγκρότηση της ατοµικότητας στην 
επαναστατική πορεία είναι ο ΄΄θεατρισµός΄΄. Όπως συχνά αναφέρεται, το άτοµο που 
δεν υπηρετεί την εθνική υπόθεση θα υποστεί την γνωστοποίηση της συµπεριφοράς 
του στο πανελλήνιο254. Αυτό προϋποθέτει δύο πράγµατα: αρχικά ότι υπάρχει µια 
πανελλήνια κοινή γνώµη, έχει δηλαδή συγκροτηθεί ένας δηµόσιος χώρος ελέγχου 
στον οποίο επαινείται ή αποδοκιµάζεται µια πράξη. Το δεύτερο σηµείο είναι ότι 
αναγνωρίζεται µια υπαρκτή κατάσταση: το άτοµο έχει το αίσθηµα ότι δρα ως 
                                                 
253 Όπως αναφέρεται: ΄΄ ιεραρχούσε, βέβαια, αυστηρά τους ρόλους, αλλά δύσκολα επέτρεπε ατοµικούς 
αυτοσχεδιασµούς στο παίξιµό τους. Ως και τα πιο προσωπικά τεκµήρια που γνωρίζουµε, τα γράµµατα, 
αποκαλύπτουν περισσότερο το συλλογικό σώµα από εκείνον που υπογράφει΄΄: Αλέξης Πολίτης, «Η 
΄΄µορφή΄΄ του καπετάν Μπασδέκη», όπ.π, σ. 17. Ο Τσβετάν Τοντόροφ αναφέρει ότι, αντίθετα, στις 
νεωτερικές κοινωνίες ΄΄ο κοινωνικός κόσµος δεν γίνεται πια αντιληπτός ως ένα αµετακίνητο δεδοµένο, 
αλλά µάλλον απορρέει ως αποτέλεσµα ενός ηθεληµένου σχεδίου΄΄: Ο εκπατρισµένος, σ. 48. 
254 Για παράδειγµα, στο σχέδιο του Τσώρτς για ένα στρατιωτικό κανονισµό αναφέρεται: ΄΄Κάθε 
Έλλην, όπου θέλει απορρίψει το να λάβη τα όπλα, όταν απαιτήται από τας ικανάς δυνάµεις, θέλει, 
κατά πρώτον, δηλοποιηθή άτιµος΄΄: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821 – 1832. Αι Εθνικαί 
συνελεύσεις…,  σ. 509.   
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αυτόνοµη οντότητα και άρα αναδεικνύεται ως αξιοπρεπές υποκείµενο όταν φέρεται 
σύµφωνα µε τις προσωπικές του αποφάσεις. ∆εν θέλει να χάσει την αξιοπρέπεια του 
(µε τον ΄΄θεατρισµό΄΄) γιατί θα κλονιστεί η πίστη του στην ατοµική βούληση: µη 
εκπληρώνοντας το εθνικό του καθήκον θα υπονοµεύσει την ανεξάρτητη και 
αυτόνοµη οντότητά του255. 
 Βέβαια, αν η κοινωνία προάγει την ατοµικότητα (ακριβώς γιατί θέλει να 
ζητάει ευθύνες από τα υποκείµενα και όχι αυτά να θεωρούνται ως άβουλα 
επιφαινόµενα των κοινωνικών επιταγών: αν κλέψεις, φυλακίζεσαι, ανεξάρτητα αν 
έχεις οικογενειακά ή οικονοµικά προβλήµατα), αποστρέφεται, από την άλλη, τον 
ατοµικισµό, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν επείγουσες καταστάσεις: ΄΄Συγχωρείται µεν εις 
πάντα άνθρωπον να έχη φροντίδα εαυτού και των κτηµάτων του, αλλ΄ όταν, 
λησµονών όλα του τα΄ άλλα καθήκοντα προς τους άλλους ανθρώπους κ΄ εξαιρέτως 
προς την πατρίδα, δεν φροντίζη παρά µόνην δια την ατοµικήν του ευτυχίαν, τότε το 
φυσικόν αίσθηµα της συντηρήσεως ηµών αυτών µεταβάλλεται εις αδικώτατον πάθος 
εις αίσχιστον εγωισµόν΄΄, αναφέρεται στους πρώτους µήνες της Επανάστασης256. Η 
σύνθεση ατοµικού µε το γενικό συµφέρον είναι το κυρίαρχο µοτίβο της εποχής. 
 Ωστόσο, αυτό που ενδιαφέρει είναι το ατοµικό συµφέρον: ακολουθώντας τις 
ευρωπαϊκές εξελίξεις, συγκροτείται η έννοια της ατοµικότητας, έννοια που –στα 
χρόνια της Επανάστασης- είναι αποδεκτή και αναµενόµενη στην κοινωνία. Το 
ερώτηµα είναι ρητορικό αλλά διατηρεί την λειτουργικότητά του: το άτοµο, στη 
συγκεκριµένη περίοδο, επαναστατεί για να έχει το δικαίωµα στην επιλογή ή έχει το 
δικαίωµα στην επιλογή και επαναστατεί για να το κατοχυρώσει και να το επεκτείνει; 
Όπως και να έχει, η δεκαετία του 1820 συνιστά ένα σηµείο καµπής στην πορεία για 
την απόκτηση του δικαιώµατος της ατοµικότητας. 
 
β. Πνευµατικές προσπάθειες 
 
Όπως επισηµαίνει ο Φίλιππος Ηλιού, οι περιοχές του ανεξάρτητου κράτους, µέχρι την 
Επανάσταση του 1821 αντιπροσώπευαν το 5,6% του συνόλου των συνδροµητών του 
ελληνικού βιβλίου257. Αυτό σηµαίνει ότι εκεί που ευοδώθηκε ο αγώνας δεν υπήρχε 
σηµαντική επαφή µε την βιβλιογραφία της εποχής. Κατά την διάρκεια της 
Επανάστασης, ωστόσο, αναδεικνύονται κάποια πνευµατικά έργα που αντιστοιχούν σε 
νεωτερικές, ευρωπαϊκές πραγµατικότητες.  
   Καταρχάς, συνειδητοποιούµε ότι οι πολεµικές επιχειρήσεις δεν επιτρέπουν 
την ύπαρξη καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων εκτός αν πρόκειται για έργα που υµνούν 
τους αγωνιστές και προτρέπουν προς νέες ανδραγαθίες: µπορούµε να µιλήσουµε, 
µεταφορικά και κυριολεκτικά, για στρατευµένη πνευµατική δηµιουργία. Η 
επαναστατική γραµµατεία –αλλά και το σύνολο των γραµµατειών- αποτελείται από 
έργα που συνιστούν ένα σηµαντικό δείκτη των κοινωνικών και των πολιτισµικών 
διεργασιών. Η συγκεκριµένη λειτουργία εντοπίζεται στο εξής γεγονός: ανεξάρτητα 
                                                 
255 Σε αυτό το σηµείο παρουσιάζει ενδιαφέρον η διαπίστωση του Αλέξη Πολίτη σχετικά µε την 
απουσία ΄΄µερικών΄΄ συµφερόντων και απόψεων στον ελληνικό 19ο αιώνα˙ αναφέρει ότι στο δηµόσιο 
χώρο υπάρχουν δύο µόνο πόλοι: το ατοµικό και το εθνικό. Γύρω από αυτούς, συγκροτούνται και 
ερµηνεύονται όλες οι νοοτροπίες και οι συµπεριφορές: Ροµαντικά…σ. 87.  
256 Αριστόβουλος Λακεδαιµόνιος, Προτροπή…, σ. 10-11. Ο Εµµανουήλ Σπυρίδωνος καταγγέλλει 
όποιον ΄΄περιορίζει ολοκλήρου του έθνους του την ευδαιµονίαν εις το εξ αδικίας χαµερπέστατον και 
εφήµερον ατοµικόν του συµφέρον, χωρίς να προβλέπη τον εξ αυτού µέγιστον της Πατρίδος του 
κίνδυνο, και αυτόν τον άφευκτον όλεθρόν της΄΄: Σχέδιον…, σ. 13. 
257 Φίλιππος Ηλιού, «Βιβλία µε συνδροµητές. II. Από τα χρόνια της Επανάστασης εώς το 1832», Ο 
Ερανιστής 22 (1999), σ. 239. Ωστόσο, παρακάτω αναφέρει ότι , ειδικά από το 1828, αρχίζει µια 
ανοδική τάση στις επαναστατηµένες περιοχές.   
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από το πόσο αντιπροσωπεύουν τις πραγµατικότητες, τα πνευµατικά δηµιουργήµατα 
βοηθούν να καταλάβουµε ποιος είναι ο φαντασιακός κόσµος τόσο των συγγραφέων 
όσο και των αναγνωστών µιας εποχής. Μπορούµε να δούµε, µε µεγάλο βαθµό 
ευκρίνειας και πιστότητας, ποια είναι τα συναισθήµατα που κυριαρχούν, ποιες είναι 
οι αναζητήσεις ή τα στερεότυπα, ποια πρότυπα πρυτανεύουν, τι περιµένει να διαβάσει 
ο ΄΄νοούµενος αναγνώστης΄΄.  

Αυτό πρακτικά σηµαίνει πως, στην Επανάσταση, µια σειρά από τραγούδια, 
ποιήµατα, θεατρικά και σατιρικά έργα αντιπροσωπεύουν έναν νέο δέκτη. Αυτός είναι 
ο αναγνώστης, ή ο ακροατής –συχνά τα έργα διαβάζονται φωναχτά λόγω υψηλού 
αναλφαβητισµού- που δεν δεσµεύεται πια από την θρησκευτική δηµιουργία. 
Συγκροτείται η αντιπαράθεση ΄΄της κοινότητας, όπου η συλλογική αλήθεια είναι 
υποχρεωτική για το άτοµο, και της κοινωνίας, όπου ο καθένας µπορεί να αναζητήσει 
την αλήθεια µε τον δικό του τρόπο, την αντιπαράθεση της µονολιθικής θρησκείας και 
της απείρως πολυποίκιλης λογοτεχνίας΄΄258. Παρά την κυρίαρχη θέση των 
θρησκευτικών έργων και στην περίοδο που µελετάµε, έχουµε την δηµιουργία 
ρωγµών. Αυτά τα ρήγµατα είναι αποτέλεσµα του εθνικού αναπροσανατολισµού των 
συλλογικών σωµάτων: το έθνος και οι συνδηλώσεις του αποτελούν ένα φορέα 
κοινωνικοποίησης που δρα παράλληλα –αν όχι ανταγωνιστικά- µε τον εκκλησιαστικό 
λόγο. Ο νέος φορέας αναζητά ένα ζωτικό χώρο έκφρασης των µηνυµάτων του: τα 
πνευµατικά δηµιουργήµατα συνιστούν µια από τις προσφορότερες διόδου παρόµοιων 
σκοπών.  

Έτσι, έχουµε µια σειρά από έργα που διαφοροποιούνται από το άµεσο 
παρελθόν. ∆εν γράφονται –µόνο- ύµνοι για τους αγίους, γράφονται τραγούδια για 
τους ήρωες της ανεξαρτησίας. Το θέατρο παύει να υπηρετεί την θρησκευτική 
δραµατουργία: γίνονται, και παρουσιάζονται µε επιτυχία, τραγωδίες για τη ζωή και 
τον θάνατο φανταστικών ή πραγµατικών αγωνιστών. Έχουµε πατριωτική ποίηση, 
θουριογραφία, σάτιρα, διαλογικά κείµενα µε εθνικό περιεχόµενο, ρητορικούς και 
επικήδειους λόγους, κριτικά δοκίµια: η τοµή είναι εµφανής, καθώς οι ορίζοντες 
πλαταίνουν πέρα από την εκκλησιαστική γραµµατεία. Βέβαια, δεν πρέπει να 
υπερτιµάµε την διάδοση αυτών των νέων προσπαθειών˙ η επαφή µε τα λαϊκά 
στρώµατα, εξαιτίας του φράγµατος της γλώσσας, δεν είναι µεγάλη259.  

Ωστόσο, είναι υπαρκτή πλέον µια κοινωνική µερίδα που χρησιµοποιεί 
πνευµατικά έργα µε εγκόσµια αναφορά, για να ανταλλάξει ιδέες, να επαινέσει, να 
επικρίνει και να κινητοποιήσει προς µια συµπεριφορά. Υπάρχει, πιο συγκροτηµένα 
και µε ευρύτερη αποδοχή, ένας κύκλος που επιθυµεί την πνευµατική αυτοτέλεια µιας 
νέας κοινωνίας, ένας κύκλος που γνωρίζει ότι η γνώση είναι δύναµη και εξουσία: 
όταν ο Κοραής στέλνει µια επιστολή στη διοίκηση (10/1/24) προτείνοντας την ίδρυση 
δηµόσιας βιβλιοθήκης, στέλνοντας ταυτόχρονα και τέσσερα βιβλία260, ο στόχος είναι 
διπλός. Μια βιβλιοθήκη θα στέγαζε βιβλία που, κατά κύριο λόγο, θα δηµιουργούσαν 
ευρύτερες συναινέσεις για τις νέου τύπου πνευµατικές προσπάθειες. Το όποιο κοινό 
που θα δηµιουργούνταν από αυτή θα ήταν δεκτικό απέναντι στις συγκεκριµένες 
καινοτοµίες: µάλιστα, θα τις θεωρούσε φυσικές και αναπόφευκτες. Η δεύτερη 
ωφέλεια έχει να κάνει –πάλι- µε το εξωτερικό: η σύσταση βιβλιοθήκης στον 

                                                 
258 Τσβετάν Τοντόροφ, Ο εκπατρισµένος…, σ. 192. 
259 Φαίδων και Γλυκερία Μπουµπουλίδη, «Η νεωτέρα ελληνική λογοτεχνία. Γραµµατολογικό 
διάγραµµα. (Από τα µέσα του ΙΗ΄ αιώνος ως την εποχή του Κ. Παλαµά)», σ. 103. Για το θέµα της 
διάδοσης ο Klaus Roth υποστηρίζει ότι µπορούµε να µιλάµε για βιβλιαγορά, για µαζική ανάγνωση 
µόνο µετά το 1870: «Η λαϊκή λογοτεχνία της νοτιοανατολικής Ευρώπης και η ανάγκη να µελετηθεί σε 
ευρωπαϊκό πλαίσιο», Τετράδια…,  σ. 16  
260 Αρχεία…, Β΄, σ. 229.  
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επαναστατηµένο χώρο θα αναζωπύρωνε τις ροµαντικές απόψεις των Ευρωπαίων 
σχετικά µε τον φιλοµαθή χαρακτήρα των Ελλήνων. Οι διαθέσεις αυτές δηµιουργούν 
ένα πολύ χρήσιµο ρεύµα υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας.  

Συµπερασµατικά, οι πνευµατικές δηµιουργίες της Επανάστασης εισάγουν, µε 
τη σειρά τους, ένα καινούριο στοιχείο στον ελληνικό χώρο. ∆ηµιουργούν, µαζί µε τις 
πάντοτε παρούσες θρησκευτικές εκδοτικές δραστηριότητες, ένα αντιθετικό ζεύγος, 
µια δυαδική σχέση: από τη µια οι παραδοσιακές και επαναλαµβανόµενες δηµιουργίες, 
και από την άλλη οι µαχητικές, εκκοσµικευµένες και ανθρωποκεντρικές κατασκευές. 
Η ασυνέχεια είναι προφανής: το µονοπώλιο της θρησκείας στον πνευµατικό χώρο 
αµφισβητείται µε την απότοµη εισροή ξενόφερτων προτύπων261. Μετά από το 1821, 
τα πράγµατα δεν µπορούν να µείνουν όπως πριν: στον πνευµατικό τοµέα, η Ελληνική 
Επανάσταση επιφέρει µια από τις σαφέστερες τοµές στην κοινωνία. Μαζί µε την 
πολιτική και πολιτειακή συγκρότηση, ο χώρος της πολιτιστικής δηµιουργίας δεν µένει 
απρόσβλητος στα νέα δεδοµένα.  

 
γ. Ελευθεροτυπία 
 
Μια από τις πρακτικές που συναντούν τη µεγαλύτερη αποδοχή στα χρόνια της 
Επανάστασης είναι η ελεύθερη διακίνηση ιδεών µέσω των εφηµερίδων. Η τέταρτη 
εξουσία, αν και στην συγκεκριµένη περίοδο οι άλλες τρεις –ειδικότερα η δικαστική- 
δεν ήταν αυστηρά οροθετηµένες, απολαµβάνει µεγάλου σεβασµού από τους 
αγωνιζόµενους, είτε πρόκειται για πολεµιστές, είτε για άτοµα πού έχουν επαφή µε τον 
τύπο από την διαµονή τους στην Ευρώπη. Αυτό βέβαια συµβαίνει και για έναν 
πρόσθετο λόγο: η εποχή δεν ευνοεί τις µεγάλες αµφισβητήσεις από τους συντάκτες 
των εφηµερίδων. Παρά τις περιστασιακές διαφωνίες και συγκρούσεις µε την διοίκηση 
ή µε άλλα άτοµα, οι εφηµερίδες προβαίνουν στην παρουσίαση απόψεων και 
γεγονότων που είναι κοινώς αποδεκτά. Το πλαίσιο των άρθρων τους, συνήθως, 
ορίζεται από µια προσήλωση σε ένα εθνικό ιδεώδες και στην εκδίωξη των τυράννων, 
κάτι που τους βρίσκει όλους σύµφωνους. Μάλιστα, ο τύπος της εποχής µπορεί να 
θεωρηθεί ως η κύρια δίοδος των εθνικών ιδεών στο ευρύτερο κοινό: είναι το 
αποτελεσµατικότερο και µαζικότερο µέσο διάπλασης των συνειδήσεων. 
 Η σηµασία του τύπου στις επαναστατηµένες περιοχές γίνεται σύντοµα 
κατανοητή. Από τους πρώτους µήνες των επιχειρήσεων (1/8/21, κυκλοφορεί η πρώτη 
έντυπη ελληνική εφηµερίδα: η ΄΄Σάλπιγξ Ελληνική΄΄ στην Καλαµάτα) 
συνειδητοποιείται πως υπάρχει ανάγκη για ενηµέρωση και κινητοποίηση. Το αίτηµα, 
που πηγάζει από τις ευρωπαϊκές κοινωνικές πραγµατικότητες, συναντά µεγάλη 
αποδοχή. Βέβαια, όπως θα δούµε, τα κίνητρα ποικίλουν. Ωστόσο, η συναίνεση για 
την ύπαρξη εφηµερίδων είναι πάνδηµη. 
 Από τη µια, βρίσκεται ο πόλος που, χάριν απλούστευσης θα ονοµάζαµε 
΄΄κύκλος του Κοραή΄΄. Ο συγκεκριµένος λόγιος, τόσο µε τις γραπτές παρεµβάσεις 
του, αλλά κυρίως µε την αποδοχή που συναντά σε ένα ευρύτερο αριθµό ατόµων που 
καταλαµβάνουν καίριες θέσεις στην επαναστατική διοίκηση, επηρεάζει τις 
καταστάσεις υπέρ της ελεύθερης κυκλοφορίας των εφηµερίδων. Ο Κοραής, 
επηρεασµένος άµεσα από τις ιδέες της αγγλικής φιλελεύθερης µερίδας, είναι 
σταθερός κήρυκας της ελευθεροτυπίας. Σε όλα τα κείµενα της περιόδου, επανέρχεται 
στο συγκεκριµένο ζήτηµα. Υποστηρίζει ότι η αδέσµευτη διακίνηση των ιδεών που 
                                                 
261 Όπως σηµειώνεται, ως το 1821 ΄΄ ο ελληνισµός ζούσε µια ενιαία παράδοση: οι πολιτισµικές αξίες 
µεταβιβάζονται οργανικά και πλουτίζονται µε τρόπο φυσιολογικό από την ξένη προσφορά΄΄: Κ. Θ. 
∆ηµαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Από τις πρώτες ρίζες ως την εποχή µας, Ίκαρος, Αθήνα 
1975, σ. 251. 
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επιτυγχάνεται µε την τυπογραφία, συνιστά το προσφορότερο µέσο για τον 
εκδηµοκρατισµό και την ελευθερία των λαών. Αναφέρει, στην εισαγωγή των Ηθικών 
Νικοµάχειων ότι σε κανένα έθνος πριν την εµφάνιση της τυπογραφίας δεν µπορούσαν 
να ταυτιστούν η ηθική µε την πολιτική (γι΄ αυτό είναι αξιοθαύµαστοι οι αρχαίοι 
Έλληνες που κατάφεραν τόσα χωρίς εφηµερίδες). Συνεχίζει γράφοντας ότι ΄΄όστις 
φοβείται την λαµπάδαν της τυπογραφίας, πράσσει ή µελετά να πράξη, οποία 
πράσσουν οι δούλοι, ήγουν έργα σκότους, έργα του Σατανά΄΄. Η ιδεολογία του, που 
επιτάσσει την χρεία ύπαρξης των εφηµερίδων, εκκινεί από τον σεβασµό στην 
ατοµικότητα και την ιδιοκτησία, σεβασµό που εκτείνεται σε πολλούς τοµείς: ΄΄Η 
ιδιοκτησία δεν περιλαµβάνει µόνο τους οίκους, αγρούς, αµπελώνας και παντός άλλου 
είδους κινητά και ακίνητα κτήµατα, αλλά και αυτούς τους λογισµούς, τας δόξας και 
υπολήψεις καθενός΄΄262. Αυτές οι ελευθερόφρονες απόψεις συναντούν µεγάλη 
αποδοχή στους κύκλους των Ελλήνων µε ευρωπαϊκή παιδεία. Ο τύπος συναντά την 
έγκριση γιατί το τοπίο στην επαναστατηµένη περιοχή είναι παρθένο: οι εφηµερίδες 
έχουν γενικά την έξωθεν καλή µαρτυρία του µέσου που ελέγχει και υπηρετεί το 
δηµόσιο συµφέρον.  
 Μια άλλη πρακτική αποδοχής του ρόλου του τύπου, που συναντάται στα 
στρατιωτικά σώµατα κυρίως, είναι η λειτουργία του ως µέσο δηµοσιοποίησης των 
κατορθωµάτων στις πολεµικές επιχειρήσεις. Μάλιστα, φαίνεται ότι η συγκεκριµένη 
πρακτική συνιστά την πρώτη άµεση πίεση συµφερόντων στις εφηµερίδες της 
νεώτερης ελληνικής ιστορίας. Το συµφέρον είναι βέβαια ατοµικό ή τοπικό: αυτό δεν 
µειώνει, όµως, την δύναµη και την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών. Οι 
πολεµιστές, επιχειρούν να επηρεάσουν τους συντάκτες ώστε να δηµοσιεύουν –
συνοδευόµενα από µεγάλες δόσεις ηρωικής περιγραφής- τα ονόµατά τους ή τα 
ονόµατα των νεκρών συναγωνιστών τους στα κείµενα των εφηµερίδων263. Η 
παραπάνω πρακτική δεν είναι –απλώς- µαταιόδοξη ή υπερφίαλη: µια περιγραφή που 
υµνεί την συνεισφορά σε µια µάχη, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως η καλύτερη 
συστατική επιστολή στην αγορά εθνικών φρονηµάτων. Έχει καλή ανταλλακτική αξία 
καθώς µπορεί να µεταφραστεί σε κατάληψη θέσης, στην απονοµή αξιώµατος ή και 
στην εξασφάλιση χρηµατικών ποσών˙ για αυτό, οι πολεµιστές, δεν περιφρονούν ποτέ 
µια καλή αναπαράσταση των κατορθωµάτων τους στις εφηµερίδες. Έστω και µε 
πλάγιο τρόπο, συναινούν στην γενικότερη νοµιµοποίηση του τύπου στην κοινωνία. 
 Τα κίνητρα δεν είναι πάντα ιδιοτελή. Η δυναµική της αποδοχής των 
εφηµερίδων υπερβαίνει τα επιµέρους συµφέροντα και διαµορφώνει µια γενικότερη 
συναίνεση απέναντι στην ελευθεροτυπία. Όταν, επί Καποδίστρια, διώκεται ο 
                                                 
262 Αριστοτέλης, Ηθικά…, σ. κζ΄˙ Αδαµάντιος Κοραής, Τι συµφέρει εις την ελευθερωµένην από 
Τούρκους Ελλάδα να πράξη εις τας παρούσας περιστάσεις δια να µη δουλωθή εις χριστιανούς 
τουρκίζοντας. ∆ιάλογος δύο γραικών, Κ. Εβεράρτος, Παρίσι 1830, σ. 19 και Σηµειώσεις…, σ. 5. Την 
αισιόδοξη στάση του Κοραή για τη δυνατότητα των εφηµερίδων να ελέγχουν τους ιδιώτες και την 
εξουσία συµµερίζεται και ο Εµµανουήλ Σπυρίδωνος, που θεωρεί ότι είναι µέσο για την αρετή ΄΄τόσον 
δι΄ ότι εξάπτει την φιλοτιµίαν των αγαθών πολιτών, και τους κινεί εις έρωτα εναρέτων πράξεων, ωσάν 
και διότι χαλινώνει τους αχρείους πολίτας΄΄: Σχέδιον…, σ. 39.  
263 Ο Κασοµούλης απευθύνεται στον Γρίβα: ΄΄Έβγα εις τον πόλεµον, εάν θέλεις να βάλουν κ΄ εσένα 
<εις τας εφηµερίδας>΄΄˙ ο ίδιος, µας πληροφορεί ότι στο Μεσολόγγι σύχναζαν πολλοί στο 
τυπογραφείο του Μάγερ και ΄΄ πολλάκις κενόδοξοι τον ενοχλούσαν χωρίς λόγον, ζητώντες επιµόνως 
να φαίνωνται τα ονόµατα των πληγωµένων συγγενών των΄΄: Ενθυµήµατα…, Β΄, σ. 472, 193. Ο Κίτσος 
Τζαβέλας, απευθυνόµενος στην εθνοσυνέλευση (24/3/27) αναφέρει ότι η διοίκηση στο παρελθόν 
έδειξε την ευγνωµοσύνη της στους Σουλιώτες: ΄΄όλα τα κατορθώµατά των εδηµοσιεύοντο δια των 
εφηµερίδων, δια να πολλαπλασιάζεται η προθυµία των΄΄: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821 – 
1832. Αι Εθνικαί συνελεύσεις…, σ. 473. Η Γερουσία της ∆υτικής Ελλάδος, τέλος, απευθύνεται στον 
υπουργό Εσωτερικών (8/2/22) για τη σηµασία της τυπογραφίας: ΄΄Η εξοχότης της εγνωρίζει καλώτατα 
τους λαούς τούτους, και ηξεύρει ότι τα έντυπα προξενούσιν ενθουσιασµόν.΄΄: Αρχεία…, Α΄, σ. 469.   
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Πολυζωίδης, η κοινωνική ανταπόκριση είναι µεγάλη: πέρα από την κάλυψη που του 
παρέχουν οι αντιπολιτευόµενοι στον κυβερνήτη, η διαµορφούµενη κοινή γνώµη 
διακρίνει ότι διακυβεύονται θεµελιώδεις συνταγµατικές διατάξεις και διαφωνεί µε 
αυτό το µέτρο264. Η ανεµπόδιστη κυκλοφορία των εφηµερίδων, παρά τις προσωρινές 
οπισθοχωρήσεις, συνιστά µια κατάκτηση της επαναστατηµένης κοινωνίας. 
 Χάρη στο παραπάνω πλαίσιο (φιλελεύθερη ιδεολογία και χρήση για 
κοινωνική κινητικότητα) ο τύπος συνάντησε µια µεγάλη άνθηση. Χειρόγραφες και 
έντυπες εφηµερίδες κυκλοφορούν µόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Παρά την 
πολυτελή διάσταση που θεωρείται ότι έχει (ο Βύρων υποστηρίζει ότι οι Έλληνες δεν 
πρόκειται να διαβάζουν εφηµερίδες για αιώνες ακόµη265), η σύσταση και η αγορά 
εφηµερίδας συνιστούν µια αγαπηµένη συνήθεια. Όταν αυτά συνδυαστούν µε την 
χρήση της τυπογραφίας, ως αποδεικτικό µέσο για την καταλληλότητα του 
αναδυόµενου κράτους να συµπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ο κύκλος 
κλείνει: οι εφηµερίδες, µέσα σε ένα ευνοµούµενο κράτος, ελέγχουν την δηµόσια 
σφαίρα και αποτελούν σηµαντικό τµήµα στη διάκριση των εξουσιών. Η διάκριση, 
όπως είναι γνωστό, αποτελεί το ύψιστο πολιτικό πρόταγµα των νεωτερικών 
δηµοκρατιών. Άρα, για να επιτευχθεί ο σκοπός της δηµοκρατικής διακυβέρνησης µε 
ευρωπαϊκή αναφορά, η ελευθεροτυπία είναι το καταλληλότερο µέσο. 
 
δ. Τακτικός στρατός 
 
Ο τοµέας που φαίνεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο η θέληση για αλλαγή 
των νοοτροπιών, αφορά τις προσπάθειες για συγκρότηση τακτικού στρατού. Η 
Επανάσταση σηµαίνει πολεµικές επιχειρήσεις: όταν αυτές δεν είναι νικηφόρες ή 
συναντούν δυσχέρειες, η συζήτηση για την δηµιουργία τακτικών σωµάτων 
επανέρχεται στο προσκήνιο. Παρά την αντίδραση και την απροθυµία των άτακτων 
στρατιωτικών –που φέρνει αποτελέσµατα: τακτικός στρατός, µε ευάριθµες 
εξαιρέσεις,  δεν δηµιουργείται στην µεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα-, η γενική 
βούληση είναι υπέρ της συγκρότησης οργανωµένων πολεµικών µονάδων266.  
 Ειδικότερα, η διοίκηση επιχειρεί να ελέγξει τον στρατιωτικό τοµέα µε µια 
σειρά από ενέργειες που θα συστηµατοποιήσουν τη λειτουργία του. Ο τακτικός 
στρατός αποτελεί µια από τις πιο επείγουσες αναγκαιότητες για την πολιτική εξουσία: 
εθίζει τα στρατεύµατα στην τάξη, στην υπακοή και το σεβασµό στην ιεραρχία. Με τα 
συντεταγµένα στρατεύµατα επιτυγχάνεται –συνήθως- ο έλεγχος, η υπαγωγή της 
στρατιωτικής δύναµης στην πολιτική εξουσία. Εκτός από την προσπάθεια για 
δηµιουργία αποτελεσµατικότερων σωµάτων στις πολεµικές επιχειρήσεις, η διοίκηση 
επιχειρεί να παρέµβει στη λειτουργία των άτακτων σωµάτων για να καθυποτάξει τις 
εστίες δυνητικής αντίστασης στις επιταγές της. Παρά τις πρόσκαιρες συµµαχίες 

                                                 
264 Χρήστος Λούκος, «Η δίωξη της εφηµερίδας ΄΄Ο Απόλλων΄΄», Ο Ερανιστής 53 (1971), σ. 205. Σε 
µια προηγούµενη δίωξη δηµοσιογράφου, του Θεόκλητου Φαρµακίδη που δηµοσίευσε ένα 
αντιδιοικητικό έγγραφο στην Γενική Εφηµερίδα, ο Τρικούπης διαφωνεί και στέλνει µια µακροσκελή 
επιστολή (2/3/26) στην οποία επαινεί τον δηµόσιο έλεγχο µέσω του τύπου: Αρχεία…, ∆΄, σ. 452˙ ο 
συντάκτης αποκαθίσταται. 
265 Κυριάκος Σιµόπουλος, Πώς είδαν…, Γ΄, σ. 212. 
266 Ο Κασοµούλης κλαίει από συγκίνηση όταν βλέπει την ορκωµοσία ενός τακτικού τάγµατος: 
Ενθυµήµατα…, Α΄, σ. 226. Άλλος θεωρεί ότι ο συντεταγµένος στρατός είναι το µόνο στήριγµα κάθε 
έθνους: Εµµανουήλ Σπυρίδωνος, Σχέδιον…, σ. 19. Ο Κ. Πολυχρονιάδης µεταφέρει στον Γ. Πραΐδη 
(2/8/21) µια άποψη σχετικά για ανάγκη σύστασης τακτικού στρατού για να καταλάβουν οι Τούρκοι ότι 
δεν έχουν να κάνουν µε συνηθισµένους ραγιάδες˙ ο δεύτερος (24/3/22) γράφει ότι ΄΄έν σώµα 
φράγκικον µε λαµπροφορεµένον αρχηγόν και µε τυµπανιστάς και σαλπιστάς Ευρωπαίους΄΄ θα γινόταν 
αποδεκτό, και θα κινητοποιούσε τους εντυπωσιασµένους χωρικούς: Ιστορικόν…, Α΄, σ. 53, 152.   

 122



πολιτικών µε οπλαρχηγούς στις εµφύλιες συρράξεις, οι πρώτοι αντιλαµβάνονται ότι η 
είσοδος των στρατιωτικών στο πολιτικό παιγνίδι είναι τόσο αντιδηµοκρατική, όσο και 
ασύµφορη (για την συντήρηση και την αναπαραγωγή τους στο δηµόσιο χώρο). 
 Πράγµατι, ακόµα και σε περιόδους που οι πολεµικές επιχειρήσεις έχουν αίσια 
εξέλιξη, ανοίγονται ζητήµατα δηµιουργίας τακτικού στρατεύµατος. Τα άτακτα 
σώµατα, ακόµα και όταν είναι αποτελεσµατικά –εξαιτίας της µακρόχρονης εµπειρίας 
τους και του είδος των αντιπαραθέσεων-, συναντούν την οµόθυµη αντίδραση των 
πολιτικών. Όταν δε η πορεία του αγώνα είναι ατυχής, τότε γίνονται νόµοι, 
συνεδριάσεις, επιτροπές, συνάπτονται δάνεια, επιχειρείται η σύσταση µισθοφορικών 
σωµάτων267.  
          Όσο ο αντίπαλος είναι ο οθωµανικός στρατός, που απαρτίζεται από 
µουσουλµάνους Αλβανούς και Τούρκους των Βαλκανίων ή της Ασίας, το πρόβληµα 
είναι µικρό: ο τρόπος πολέµου είναι ίδιος, και τα ελληνικά σώµατα –που γνωρίζουν 
την γεωγραφία των περιοχών- παρουσιάζουν επιτυχίες. Όταν όµως στον πόλεµο 
συµµετέχει ο Ιµπραήµ, τα πράγµατα αλλάζουν. Τα στρατεύµατά του, µε δυτική 
ηγεσία και εκπαίδευση, προκαλούν πανικόβλητες αντιδράσεις σε όλα τα επίπεδα της 
κοινωνίας. Μόνο το στοιχείο της παρέλασης και της σάλπιγγας (αντί για το γνωστό 
τουµπελέκι) είναι ικανό να τρέψει σε φυγή. Η προέλασή τους γίνεται δεκτή µε ένα 
µίγµα απέχθειας και θαυµασµού, έλξης και απώθησης, υποτίµησης και κατάπληξης. 
Η υπεροχή τους µεταφράζεται άµεσα στο γεγονός της τακτικής τους συγκρότησης, 
και όχι της καταγωγής τους: ΄΄είναι βρωµεροί Αράπηδες, τους οποίους συγχαίνονται 
και αυτοί οι ίδιοι οσµανλήδες΄΄, είναι ΄΄στραβαράπηδες΄΄ ενωµένοι σε αγέλη και µε 
την ονοµασία του τακτικού. Ωστόσο, αυτοί οι ΄΄φύσει άνανδροι πλην τακτικοί 
στραβαράπιδες΄΄ νικούν τους ανδρείους Έλληνες. Η απάντηση συνίσταται από την 
δηµιουργία συγκροτηµένου στρατιωτικού σώµατος. Γι΄ αυτό, αναφέρεται, πρέπει να 
ευγνωµονούµε τον Ιµπραήµ που µας έδειξε τον σωστό δρόµο για τις πολεµικές 
επιτυχίες268. 
 Πραγµατικά, ο ερχοµός του Αιγυπτίου στρατηγού κινητοποιεί και 
ριζοσπαστικοποιεί τις επαναστατικές δυνάµεις. Ωστόσο, θεωρώ ότι έχει µικρή 
σηµασία στην γενικότερη αναδίπλωση των πολιτικών δυνάµεων υπέρ του τακτικού 
στρατού. Ο Ιµπραήµ είναι η σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι, το φιτίλι που 
ενεργοποιεί µια αδιόρατη διαθεσιµότητα, µια γενικότερη τάση της εποχής. 
 Ας δούµε τι συµβαίνει την ίδια περίοδο στην Κωνσταντινούπολη. Ο 
σουλτάνος, το 1826 µε την βοήθεια σχετικά οργανωµένων στρατιωτικών σωµάτων, 
επεµβαίνει δυναµικά και διαλύει το σώµα των γενίτσαρων. Το φιρµάνι που 
δικαιολογεί την καταστροφή αναφέρει ότι οι νίκες του εχθρού ΄΄ωφείλοντο, 
αποκλειστικώς εις την χρησιµοποίησιν στρατού γυµνασµένου. Οι γενίτσαροι όµως, 
εκτός του ότι οι ίδιοι δεν είχον καµµίαν αξίαν, αντενέργησαν δύο φοράς κατά της 
ανοργανώσεως του στρατού΄΄269. Η οθωµανική εξουσία επιχειρεί να συγκροτήσει ένα 
σύγχρονο στράτευµα: οι αντιστάσεις και οι αγκυλώσεις του παρελθόντος, όπως 
εκφράζονται από το γενιτσαρικό σώµα, πρέπει να παταχθούν. Ασφαλώς και, όπως 
γνωρίζουµε, ο επαναστατικός στρατός δεν είναι ΄΄γυµνασµένος΄΄. Απλώς πρέπει να 
                                                 
267 Αρχεία…, Α΄, σ. 22 και ∆΄, σ. 153, 196, 236, 248. Μέσα στην αναστάτωση που προκαλεί ο Ιµπραήµ, 
το υπουργείο Εσωτερικών (3/7/25) αναφέρει: ΄΄ Και βέβαια κανείς από εµάς δεν είναι σήµερον, όστις 
δεν γνωρίζει, ότι χωρίς τακτικών στρατευµάτων είναι αδύνατον τον βάρβαρον τύραννον να 
καταδαµάσωµεν΄΄. Έτσι, προβαίνει σε εκποίηση εθνικών κτηµάτων –πρακτική πολύ σπάνια- για να 
συγκροτήσει τακτικό σώµα: Μονόφυλλα…, Β΄, µονόφυλλο Η32.  
268 Αλληλογραφία…, σ. 318˙ Αρχεία…, Γ΄, σ. 226 και Αρχείον…, σ. 155.  
269 Νικηφόρος Μοσχόπουλος, Ιστορία…, σ. 362-3. Στις αρχές της Επανάστασης (16/4/21), αναφέρεται 
στο υπουργικό συµβούλιο ότι δυστυχώς, µόνο ΄΄µαζώµατα ανθρώπων΄΄ υπάρχουν, όχι ικανός τακτικός 
στρατός: σ. 189. 
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βρεθεί ένα σχήµα δικαιολόγησης των ηττών˙ έχει σηµασία πως η δικαιολογία για 
απουσία τακτικού στρατού είναι πια ισχυρή και αποδεκτή270.  
  Υπάρχει, λοιπόν, γενικότερη κλίση προς τον ευρωπαϊκό, τακτικό τρόπο 
συγκρότησης των στρατευµάτων (ίσως δεν είναι τυχαίο, ότι τον ίδιο χρόνο που 
αναδιοργανώνεται ο οθωµανικός στρατός, κυκλοφορεί στην Ελλάδα το έργο του 
Εµµανουήλ Σπυρίδωνος, Σχέδιον οργανισµού του ατάκτου στρατιωτικού της Ελλάδος). 
Ήδη από το 1817, όπως φαίνεται από µια µαρτυρία, ο Αλή πασάς επιχειρούσε να 
συστήσει να συγκροτηµένο σώµα από χριστιανούς και µουσουλµάνους271. Το κύµα 
των αλλαγών που έρχονται από την Ευρώπη συµπαρασύρει όλες τις κατεστηµένες 
αντιλήψεις –άσχετα από διάφορες συγκυρίες που επιταχύνουν ή καθυστερούν την 
εξέλιξη- τόσο στην Οθωµανική αυτοκρατορία, όσο και στον επαναστατηµένο χώρο. 
Ακόµα και σώµατα µε ισχυρές παραδόσεις, µε υπεραιώνιες πρακτικές και συνήθειες, 
αναγκάζονται να µεταρρυθµιστούν για να είναι αποτελεσµατικά. 
 Οι αναφορές για την συγκρότηση τακτικού στρατού ανακυκλώνουν το ίδιο 
επιχείρηµα: η υπεροχή των ευρωπαϊκών στρατευµάτων, όπως έχει φανεί τα τελευταία 
χρόνια, είναι αναµφισβήτητη. Ο λόγος; Η συγκροτηµένη εκπαίδευση και σύσταση 
των µελών τους. Τι πρέπει να κάνουµε; Να τους αντιγράψουµε ώστε να γίνουµε, µε 
τη σειρά µας, νικητές, πολιτισµένοι, προηγµένοι, Ευρωπαίοι. Οτιδήποτε στραβό, 
οτιδήποτε αναποτελεσµατικό οφείλεται στη µη τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων272. 
Μπορούµε να κάνουµε µια πρώτη υπόθεση: φαίνεται ότι και τα δυο στρατόπεδα 
παίρνουν µέρος σε ένα άτυπο, αλλά καίριο διαγωνισµό. Συναγωνίζονται -µε την 
επαναστατηµένη πλευρά σε καλύτερη µοίρα εξαιτίας της ύπαρξης ατόµων µε 
παρουσία και εµπειρία στην Ευρώπη- σε έναν αγώνα δρόµου εσωτερίκευσης των 
δυτικών χαρακτηριστικών. Όποιο στρατόπεδο καταφέρει, χρησιµοποιώντας τα 
πλεονεκτήµατά του κάθε φορά, να προσεγγίσει περισσότερο –ποιοτικά και ποσοτικά- 
τις ευρωπαϊκές πραγµατικότητες, θα κερδίσει την εύνοια των µεγάλων δυνάµεων ως 
µια εθνική και κρατική οντότητα που αξίζει την υποστήριξη.  

Σαν να έχουν τεθεί και για τις δύο πλευρές ορισµένα κριτήρια: όποιος περάσει 
την δοκιµασία µε καλύτερο βαθµό, θα γίνει ο έµπιστος της συγκεκριµένης περιοχής. 
Η δοκιµασία στο στρατιωτικό πεδίο είναι ο µετασχηµατισµός των άτακτων, 
ανυπότακτων, συχνά ληστρικών σωµάτων σε συγκροτηµένά σώµατα. Και οι δύο 
πλευρές παίρνουν κάτω από την βάση: προσπαθούν χωρίς επιτυχία. Η  µία, µάλιστα, 
΄΄αντιγράφει΄΄, χρησιµοποιώντας εφεδρικές –σχεδόν ξένες- δυνάµεις για να πετύχει 
τον σκοπό της: τον Αιγύπτιο Ιµπραήµ. Ωστόσο, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι 

                                                 
270 Ένα τούρκικο σχολικό εγχειρίδιο αναφέρει ότι η σηµαντικότερη αιτία της αποτυχίας να κατασταλεί 
η Ελληνική Επανάσταση είναι το γεγονός ότι η νεωτερική στρατιωτική µεταρρύθµιση άργησε να 
αποφέρει καρπούς: Θεόδωρος Κατσουλάκος – Κώστας Τσαντίνης, Προβλήµατα ιστοριογραφίας στα 
σχολικά εγχειρίδια των Βαλκανικών κρατών: Επανάσταση του ’21, Βαλκανικοί πόλεµοι, Εκκρεµές, 
Αθήνα 1994, σ. 55. Ωστόσο, δεν υπάρχει οµοφωνία (και έχει ενδιαφέρον να δούµε πως δοµούνται, 
ανεξάρτητα από την εθνική οπτική, τα αντιθετικά ζεύγη: συντηρητικό-προοδευτικό, εκσυγχρονιστικό-
παραδοσιακό σε ένα τετελεσµένο γεγονός): ο Ιωάννης Ζαµπέλιος, βάζει έναν χότζα, σε µια τραγωδία 
που γράφεται το 1843 αλλά διαδραµατίζεται το 1828, να µονολογεί για την ήττα της οθωµανικής 
αυτοκρατορίας: ΄΄Τώρα. Ώ χρόνοι! Ο ίδιος ο Σουλτάνος, τους Γενισσάρους χαλά, εξολοθρεύει και 
στρατιώτας φραγγοφορούντας στήνει. Αυτός, ανόµως ζηλώσας τους απίστους, τα έθιµά των τους 
νόµους των εισάγει. Τι αναµένεις εκ των λοιπών; Α, κρύψου, κρύψου το φως σου Σελήνη, δια 
φρίκην!΄΄: Χριστίνα, Γιαν. Σιδέρης επιµέλεια, Παύλος ∆ρανδάκης, Αθήνα 1943, σ. 11.  
271 Ιστορικόν…, Β΄, σ. 43.  
272 Ένας Ιταλός γιατρός αναφέρει ότι η έλλειψη ευρωπαϊκής πειθαρχίας και τακτικής, αφήνει πολύ 
χρόνο στον στρατιώτη για ύπνο, γεγονός που ΄΄αδυνατίζει την µηχανήν, και την κατασταίνει πλέον 
επιδεκτικήν της ασθένειας΄΄: Francesco Bruno, Περί των µέσων των προσφυέστερων εις την διατήρησιν 
της υγείας των στρατιωτών κατά τα στρατόπεδα και τας φρουράς, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία, 
Αθήνα 1971 [Μεσολόγγι 1824], σ. 7-8.   
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συµµετέχουν, εθελούσια και µη, στον διαγωνισµό: αναγνωρίζουν την ικανότητα της 
Ευρώπης να είναι ο υπέρτατος κριτής σε µια σειρά από εσωτερικές λειτουργίες. 

 
ε. Συµπεράσµατα 
 
Αυτό που συνάγεται από τις παραπάνω περιπτώσεις είναι το γεγονός της ανάδειξης 
µέσα στην Επανάσταση, ορισµένων αντιθετικών ζευγών. Ο αγώνας για την 
ανεξαρτησία συµπυκνώνει και αναδεικνύει µια σειρά από διληµµατικές επιλογές στον 
ελληνικό χώρο. Οι πόλοι είναι σχετικά σαφείς: ατοµικότητα εναντίον κοινωνικής 
ετερονοµίας, πνευµατικά  δηµιουργήµατα εναντίον θρησκευτικής αποκλειστικότητας, 
ελευθεροτυπία εναντίον φίµωσης και µονοκρατορίας της αλήθειας, τακτικός στρατός 
εναντίον άναρχων σωµάτων.  
 Όλες οι νοοτροπίες και οι συµπεριφορές που ποικίλουν από την τοποθέτηση 
σε αυτά τα διλήµµατα, καθορίζουν το µέλλον της Επανάστασης τόσο σε εσωτερικό 
όσο και σε εξωτερικό πεδίο. Ακόµα και αν οι πόλοι διακρίνονται από χαλαρότητα, 
από µια απροσδιοριστία που κάποτε καθιστά δυσδιάκριτες τις διαφορές, είναι 
υπαρκτοί και υπολογίσιµοι. Όπως φαίνεται από τις εξελίξεις, τα πρώτα µέρη των 
ζευγών έχουν το προβάδισµα. Η δηµιουργία του ανεξάρτητου κράτους φανερώνει µια 
επικράτηση όλων εκείνων των συνιστωσών που µαγνητίζονται από τις 
προσδιοριστικές κατευθύνσεις των νεωτερικών, αστικών κρατών273. Βέβαια, για να 
µην παρασυρθούµε σε φαντασιώσεις περί εκσυγχρονισµού και αστικοποίησης, 
οφείλουµε να είµαστε πιο µετριοπαθείς. Η ελληνική κοινωνία -ακριβέστερα, τα πιο 
δυναµικά τµήµατά της- απέδειξε ότι επιθυµούσε την πρόσδεση στο δυτικό άρµα. 
Μέσα σε αυτό, οραµατίζονται ολοένα και περισσότερα τµήµατα του πληθυσµού το 
µέλλον τους˙ το πλαίσιο αναφοράς, άσχετα αν πρόκειται για την οικονοµία, την 
πολιτική ή τον πολιτισµό, είναι το δυτικό. Ακόµα και αν παραµένει τάση και όχι 
πραγµατικότητα, κάτι που συµβαίνει σε πολλούς τοµείς, φαίνεται ότι η Επανάσταση 
συνιστά ταυτόχρονα επίλογο και παρένθεση για την πλειοψηφία των κοινωνικών 
ζητηµάτων σε θέµατα νοοτροπιών. Είναι επίλογος, γιατί δίνει την αποφασιστική 
ώθηση στην τελεσίδικη κατάρριψη ορισµένων συµπεριφορών που χαρακτήριζαν την 
οθωµανική περίοδο. Ωστόσο, είναι και παρένθεση, γιατί ανακόπτει ή διαστρεβλώνει –
χάρη στον επείγοντα και δραµατικό της χαρακτήρα- µια πορεία οµαλής εξοικείωσης 
µε τις ευρωπαϊκές πραγµατικότητες που, αλλιώς, ίσως θα είχαν αφοµοιωθεί µε 
αποτελεσµατικότερο τρόπο.  
 

 

                                                 
273 Ο Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος, βασισµένος στον Βέµπερ, προβαίνει σε µια ευσύνοπτη παρουσίαση 
των παραγόντων που διέπουν το φιλελεύθερο, σύγχρονο κράτος: συγκεντρωτική δοµή, ενιαία 
οργάνωση σε διοίκηση και δικαιοσύνη, οµοιογένεια µηχανισµών και θεσµών, συνταγµατικό 
χαρακτήρα, εθνική εµβέλεια, απρόσωπη γραφειοκρατική λειτουργία, διάκριση κοσµικής – 
εκκλησιαστικής εξουσίας, συγκέντρωση των µηχανισµών άσκησης βίας (δηµιουργία τακτικού 
στρατού), διαχωρισµός ιδιωτικού – δηµόσιου χώρου, ύπαρξη ενδιάµεσων διαµεδολαβητικών 
µηχανισµών που ελέγχουν την εξουσία, και προσπάθεια εµπέδωσης κανόνων δικαίου: Οι απαρχές της 
συγκρότησης σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα 1821-1828, Κώστας Κουρεµένος µετάφραση, 
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2002, σ. xviii.  
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ΤΟΥΡΚΟΙ 
 
Η προσπάθεια δόµησης ελληνικής εθνικής ταυτότητας βρίσκει αντιµέτωπη και αρωγό 
την κυρίαρχη εθνοτική οµάδα της εποχής, τους Τούρκους. Η σχέση είναι αντιθετική, 
γιατί η συγκεκριµένη ετερότητα αποτελεί το εµπόδιο για την σύσταση ενός 
οµοιογενούς, ανεξάρτητου κράτους που θα υποστηρίζει και θα προστατεύει τον 
πολιτισµό και τα συµφέροντα των Ελλήνων. Ωστόσο, υπάρχει και θετική πλευρά για 
την εθνική συνειδητοποίηση: η ύπαρξη ενός –θρησκευτικά και γλωσσικά- διακριτού 
τµήµατος της οθωµανικής κοινωνίας, οδηγεί στην επιτάχυνση της πορείας προς την 
ανεξαρτησία. Από την στιγµή που αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν και ΄΄Άλλοι΄΄ τότε 
βρισκόµαστε -ή είµαστε ήδη- στο δρόµο του ΄΄Εµείς΄΄.    
 Ένα περιστατικό φανερώνει µε σαφήνεια τα παραπάνω. Ο Κιουταχής στέλνει 
έναν αντιπρόσωπό του στους πολιορκηµένους της Αθήνας, ζητώντας να του 
παραδοθεί το κάστρο και, µε τη σειρά του, θα αφήσει ελεύθερους ΄΄τους υπηκόους 
του Σουλτάνου΄΄. Η απάντηση (30/4/27) είναι σαφής: ΄΄Υπήκοοι Τουρκίας, οπού 
διαλαµβάνουν αι προβληθείσαι συνθήκαι του Κιουταχή παρά της εξοχότητάς σας, 
εδώ δεν υπάρχουν. Είµεθα Έλληνες΄΄. Οι Τούρκοι θεωρούν ότι οι επαναστατηµένοι 
είναι απλώς µια οµάδα µε κοινά θρησκευτικά χαρακτηριστικά που εξεγείρονται στη 
βάση ορισµένων ανοµιών του συστήµατος: µπορούν, ωστόσο, έπειτα από την 
εξέγερσή τους να επανέλθουν στην οθωµανική κοινωνία. Οι δεύτεροι, όχι χωρίς 
παρανοήσεις και αγκυλώσεις, θεωρούν ότι η εξέλιξη είναι αναντίστρεπτη. Είναι πια 
Έλληνες (΄΄πάντα΄΄ ήταν αλλά τώρα, χάρη στην εθνική ιδεολογία, το 
συνειδητοποιούν) και δεν υπάρχει χώρος για συνύπαρξη µε τον µεγάλο δυνάστη, τον 
εταίρο που επιβάλλεται, περιορίζει και αναστέλλει τις επιθυµίες τους. Ο ένας θεωρεί 
ότι δεν υπάρχει ετερότητα ή, ακριβέστερα, η όποια ετερότητα δεν µπορεί και δεν 
πρέπει να µεταφραστεί σε πολιτική ανεξαρτησία. Ο άλλος πόλος υποστηρίζει πως η 
διάκριση στον θρησκευτικό και στο γλωσσικό τοµέα (και όπου αλλού εµφανίζεται 
διαφορά) οδηγεί στο αίτηµα για πλήρη και ξεκάθαρο διαχωρισµό. Ακόµα και σε 
εποχές που η πορεία της Επανάστασης είναι επισφαλής, η ανάγκη 
αυτοπροσδιορισµού και οµοιογένειας θεωρείται πρωτεύουσα και ανελαστική. Η 
πρώτη και απαράβατη οδηγία προς την επιτροπή που θα συνεννοούνταν µε τον Στρ. 
Κάνινγκ (12/4/26), είναι να επιµείνει ότι οι Τούρκοι δεν πρέπει να έχουν στο νέο 
κράτος ούτε ιδιοκτησία ούτε µόνιµη κατοικία274. Γίνεται φανερό ότι µέσα σε πέντε 
χρόνια αιµατηρών συγκρούσεων, και χάρη στην όξυνση υπαρκτών πολιτισµικών 
διαφορών, ακόµα και καταστάσεις που φαίνονται άνευ σηµασίας νοηµατοδοτούνται 
µε ισχυρό εθνικό περιεχόµενο: οι Τούρκοι, όσοι και όποιοι και αν είναι, δεν έχουν 
καµία θέση στο νέο κράτος. 
 Ωστόσο, πριν προχωρήσουµε την ανάλυση των σχέσεων της ετερότητας, είναι 
αναγκαίο να κάνουµε µια παρατήρηση. Σε όλο το ζήτηµα που θα εξεταστεί, 
ενυπάρχει µια αδιόρατη οµογενοποίηση κάτω από το όνοµα Τούρκοι (και Έλληνες, 
Αλβανοί, Εβραίοι κλπ). Χάριν της ανάλυσης, θεωρούµε ότι η συγκρότηση µιας 
εθνικής ταυτότητας είναι δεδοµένη για το αντίπαλο µέρος. Πρόκειται για ένα 
προβληµατικό σηµείο, καθώς θεωρούµε ότι η ανάδυση της όποιας εθνικής 
ταυτότητας ερµηνεύεται µε όρους παραλληλίας: οι διάφορες ταυτίσεις µε ένα εθνικό 
σύνολο συµβαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα στις δυτικές περιοχές της οθωµανικής 
αυτοκρατορίας. Μάλιστα, η µία πριµοδοτεί την άλλη, καθώς η πορεία προς την 
συνειδητοποίηση οδηγεί σε αποκλεισµούς και περιχαρακώσεις, που µε τη σειρά τους, 
ενισχύουν το αίσθηµα ταύτισης µε µια άλλη εθνική οµάδα. Για λόγους ιστορικής 

                                                 
274 Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821 – 1832. Αι Εθνικαί συνελεύσεις…, σ. 528, 178. 
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συγκυρίας, η ελληνική εθνική ταυτότητα συγκροτείται προγενέστερα από τις 
υπόλοιπες, τις οποίες επηρεάζει: µια τούρκικη εθνική συνείδηση πρωτοεµφανίζεται 
και δυναµώνει ως συνέπεια και αντίβαρο της ελληνικής πορείας προς την 
ανεξαρτησία275. Άρα οι όποιες αναφορές στο τούρκικο στοιχείο θα πρέπει να 
διαβάζονται µε όρους ταυτόχρονα εθνικούς και προεθνικούς. Τα στρατεύµατα ή οι 
απλοί υπήκοοι του Σουλτάνου, εκτός από τα σηµάδια –που βρίσκεται στα σπάργανα- 
της εθνικής ιδεολογίας, ταυτίζονται µε το συγκεκριµένο στρατόπεδο για λόγους 
θρησκευτικούς, οικονοµικούς, τοπικούς, συγγενικούς και ασφάλειας. ∆εν πρόκειται 
για µια οµάδα µε σαφή και συγκροτηµένα χαρακτηριστικά, ωστόσο θα κλίνουµε προς 
αυτή την ερµηνεία για δύο λόγους: ο πρώτος (η ευκολία) αναφέρθηκε ήδη, ενώ ο 
δεύτερος αναφαίνεται από µια προοδευτικά κοινή αντιµετώπιση του ελληνικού 
ζητήµατος σε όλα τα στρώµατα της κοινωνίας. Αν εξαιρέσουµε τα πρώτα χρόνια του 
Αγώνα, όπου τα πράγµατα είναι συγκεχυµένα και οι φιλικές, οικογενειακές ταυτίσεις 
έχουν ισχυρό ρόλο στον προσδιορισµό της εκατέρωθεν συµπεριφοράς, βλέπουµε –
όσο είναι δυνατόν, ελλείψει εποπτείας των τουρκικών πηγών- µια αδιαίρετη, 
συσπειρωτική στάση απέναντι στις επιχειρήσεις αυτοπροσδιορισµού των Ελλήνων.   
 Συνεχίζοντας, ασχολούµαστε µε το εξής ερώτηµα: γιατί επαναστάτησαν οι 
ελληνόφωνοι χριστιανοί ορθόδοξοι; Αρχικά, γιατί είναι Έλληνες και πρέπει να 
διαθέτουν ιδιαίτερο κράτος ώστε να προστατέψουν την πολιτισµική κληρονοµιά τους 
(όπως ο καθένας την αντιλαµβάνεται). Ωστόσο, οδηγήθηκαν στον αγώνα για πολιτική 
ανεξαρτησία γιατί η κυρίαρχη κοινωνική οµάδα της αυτοκρατορίας συνιστάται από 
ένα σύνολο ατόµων που διαθέτουν ό,τι χειρότερο υπάρχει στην ανθρώπινη 
συµπεριφορά. Οι επαναστατηµένοι, όπως θα εξηγηθεί παρακάτω, φαίνεται να 
εξίστανται µε αυτά τα χαρακτηρολογικά γνωρίσµατα, όχι επειδή είναι Έλληνες αλλά 
επειδή –θεωρούν ότι- είναι πολιτισµένοι άνθρωποι.  
 Πως απεικονίζονται όµως οι Τούρκοι στα κείµενα της εποχής; Καταρχάς δεν 
υπάρχει καµία ατοµικότητα, καθόλου προσωπικά χαρακτηριστικά, όλοι εµφανίζονται 
σε µεγάλα νούµερα. Εντελώς ενδεικτικά, πρόκειται για ανθρώπους δόλιους, θρασείς 
και θηριώδεις (κάτι που παραδέχονται κάποτε και οι ίδιοι, σύµφωνα µε µια πηγή), 
βάρβαροι και ανόσιοι, σκυλιά, άµοιροι πολιτισµού, βασανιστές και απάνθρωποι, 
όχλος ΄΄από του πρώτου µέχρι του εσχάτου΄΄, τιποτένιοι και µαϊµούδες276.  Από την 
άλλη, παροιµίες του ελληνικού λαού, εµφανίζουν τον Τούρκο ως άπληστο, κακό και 
αναξιόπιστο277. Η Επανάσταση είναι αναπόφευκτη και δικαιολογηµένη: πρέπει να 

                                                 
275 Έτσι, ανασηµατοδοτούνται έννοιες και περιεχόµενα µε σκοπό να υπηρετήσουν τη νέα κατάσταση: 
όπως αναφέρει ο Mete Tuncay, στην οθωµανική αυτοκρατορία ΄΄Ο όρος «Τούρκος» σήµαινε κάποιον 
αµόρφωτο άνθρωπο, ύποπτο για θρησκευτική ανορθοδοξία (δηλαδή παρεκκλίνοντα ή αιρετικό), που 
έκανε νοµαδική και βουκολική ζωή, στην καλύτερη περίπτωση κάτοικο αποµακρυσµένων χωριών΄΄˙ 
σταδιακά, µε αποκορύφωµα το κίνηµα των Νεότουρκων, αποκτά θετική φόρτιση: «Ταυτότητα και 
ιστορία στη σύγχρονη Τουρκία», Σύγχρονα Θέµατα 54 (1995), σ. 54. 
276 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Α΄, σ. 140, 343-4˙ Παναγιώτης Μουλλάς, «Ένας 
Μακεδόνας απόδηµος στην κεντρική Ευρώπη», Σπύρος Ασδραχάς, Σταθµοί…, σ. 129˙ Αρχεία…, Γ΄, σ. 
5˙ ∆ιονύσιος Σολωµός, Ύµνος…, σ. 26 και Ιωάννης Οικονόµος Λαρισαίος, Επιστολαί…, σ. 403˙ 
Αριστόβουλος Λακεδαιµόνιος, Προτροπή…, σ. 29˙ Μηνάς Μινωΐδης, Προς τους Γερµανούς και τα 
λοιπά της Ευρώπης έθνη πρόσκλησις εις βοήθειαν των Ελλήνων, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία, 
Αθήνα 1974 [Παρίσι 1826], σ. 25 και Remarks on the present state of Turkey, considered in its 
commercial and political relation with England, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία, Αθήνα 1974 
[Λονδίνο 1821], σ. 17˙Σάλπιγξ Ελληνική, 5/8/21˙Γενική Εφηµερίς της Ελλάδος, 23/6/26˙ Εφηµερίς 
Αθηνών, 16/12/25 και 9/10/25. 
277 Γεράσιµος Καψάλης, Οι Τούρκοι…, σ. 390, 388, 395. Βέβαια, πρέπει να αντιµετωπίζουµε τις 
παροιµίες, παρόλο που κωδικοποιούν κάποιες πραγµατικότητες, µε κάθε επιφύλαξη: φιλτράρονται 
σαφέστατα από την εθνική τελεολογία έχοντας ως στόχο τη µελλοντική δέσµευση των συµπεριφορών. 
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ξεφύγουµε από αυτή την οµηρία που µας έχει επιβληθεί από ένα συλλογικό σώµα που 
πλέει στην ανηθικότητα, την κακία και τον πρωτογονισµό.  
 Βέβαια, η περιγραφή κοινωνικών πραγµατικοτήτων µε όρους ιατρικούς ή η 
ανάδειξη πολιτισµικών συµπερασµάτων που ανάγονται σε βιολογικά αίτια, είναι 
διαιώνιο χαρακτηριστικό µιας φοβικής, αυταρχικής και αντιδηµοκρατικής σκέψης. Οι 
πολιτισµικές συνιστώσες όχι µόνο δεν ανάγονται σε βιολογικούς όρους, όπως κάποια 
σχολή µε ρατσιστικές αναφορές επιχειρεί να τεκµηριώσει αλλά, αντιθέτως, ο λόγος 
για τις συγκεκριµένες συνιστώσες είναι σαφέστατα πολιτισµικός (πόσο περισσότερο 
µάλλον, σε χρόνους και περιοχές που το βιολογικό-φυλετικό δεν είναι καθόλου 
ξεκάθαρο)278. Το πολιτισµικό στοιχείο που επιτρέπει –ακριβέστερα, επανερµηνεύει- 
την ανάδειξη αρνητικών χαρακτηριστικών στο σύνολο µιας εθνότητας είναι η εθνική 
ιδεολογία. Σε µια κοινωνία που άλλα σηµεία αναφοράς (οικογένεια, τόπος, φιλία) 
παραµερίζονται ή εξαφανίζονται, ο χώρος είναι ανοικτός για συσχέτιση των φυσικών 
χαρακτηριστικών µε κοινωνικές συµπεριφορές: ΄΄εµείς΄΄ και οι ΄΄άλλοι΄΄ διαφέρουµε 
φυσικά, εξωτερικά όσο και εσωτερικά, πολιτισµικά. Άρα, αυτό που µένει είναι να 
γίνει µια απαγκίστρωση από τις πραγµατικότητες που εµποδίζουν την –φυσική, 
κοινωνική και πολιτισµική- διαφορά να αναδειχτεί. 
 Τι άλλο προσάπτει η ελληνική πλευρά στους Τούρκους; Τη µονιµότητα των 
άσχηµων συνεπειών που είχε η πολύχρονη διακυβέρνησή τους. Οι βλάβες που υπέστη 
η κοινωνική ζωή και ο ψυχισµός του καθενός δεν µπορεί να γιατρευτούν από την 
απλή εξαφάνιση του πολιτικού καθεστώτος. Η τούρκικη ανοµία επηρέασε σαν 
καρκίνωµα την ελληνική πλευρά: αφάνισε τα υγιή κύτταρά της, της αφαίρεσε την 
ζωτικότητα και την φιλοκαλία, την έθισε σε ποταπές συµπεριφορές. Μάλιστα, για 
κάποιους, είναι αµφίβολο αν ο ελληνικός λαός µπορεί να ξεπεράσει τις βαρβαρότητες 
των Οθωµανών: ΄΄τα φαρµακερά του µαθήµατα έµειναν εις τας ψυχάς ηµών 
χαραγµένα τόσον βαθεά, ώστε χρεωστούν να µας εύχωνται θάνατον όλοι οι 
ειλικρινείς φίλοι της ελευθερίας δια την ευδαιµονίαν της Ελλάδος΄΄279. 
 Πως ερµηνεύονται αυτές οι εντυπωσιακές δηλώσεις; Όταν ξεκινά η 
Επανάσταση υπάρχει ένα διάχυτο κλίµα, που έχει δηµιουργηθεί από ροµαντικούς 
κύκλους, σχετικά µε τις χαρακτηρολογικές ιδιότητες των Ελλήνων. Πρόκειται για ένα 
κλίµα προσµονής για σπουδαία έργα του πνεύµατος που προσιδιάζουν σε αυτό τον 
λαό. Οι µεγάλες προσµονές γεννούν και τις µεγάλες διαψεύσεις: οι Ευρωπαίοι, αλλά 
και κάποιοι Έλληνες, συναισθάνονται γρήγορα ότι η κατάσταση δεν ήταν όπως την 
είχαν πλάσει. Το στρατηγικό πλεονέκτηµα της ύπαρξης του αρχαίου πολιτισµού 
κινδυνεύει να γίνει ένα όπλο στα χέρια αυτών που θεωρούν ότι οι σύγχρονοι Έλληνες 
δεν αξίζουν την ανεξαρτησία γιατί δεν έχουν να επιδείξουν τίποτε ηθικό και 
ευάρεστο. Η λύση είναι µία: µεταφέρεται στο µέλλον, άµεσο ή έµµεσο, η ΄΄εγγενής 

                                                 
278 ΄΄Όταν προσπαθούµε να χαρακτηρίσουµε τις βιολογικές φυλές µε ιδιαίτερες ψυχολογικές ιδιότητες, 
εκτρεπόµαστε από την επιστηµονική αλήθεια, τόσον όταν τις προσδιορίζουµε µε θετικό τρόπο, όσο και 
µε αρνητικό΄΄: Claude Levi-Strauss, Φυλές και ιστορία, Γ. Λύγγος µετάφραση, Μπάϋρον, Αθήνα χ.χ., 
σ. 11. Ο Sahlins υποστηρίζει εύστοχα ότι ΄΄ο λόγος για τη «φύση» είναι λόγος ιδεολογικός (δηλαδή 
πολιτισµικός) γιατί δεν αντανακλά την ίδια την φύση, αλλά την πρόσληψή της από µία χωρικά και 
χρονικά προσδιορισµένη οπτική γωνία ή, καλύτερα, την κατασκευή της µε βάση τις υφιστάµενες 
έννοιες και αξίες΄΄: Αλεξάνδρα Μπακαλάκη, «Βιολογία, πολιτισµός και η αναζήτηση της ανθρώπινης 
φύσης», εισαγωγή στο Marshall Sahlins, Χρήσεις και καταχρήσεις της βιολογίας. Μια ανθρωπολογική 
κριτική της κοινωνιοβιολογίας, Κώστας Κουρεµένος µετάφραση, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997 [1976], σ. 
23. 
279 Αδαµάντιος Κοραής, Σηµειώσεις…, σ. 117. Αν και τα Ελληνικά Χρονικά (2/8/24) θεωρούν ότι η 
αναρχία φυγαδεύτηκε από την Ελλάδα στους κόλπους της σουλτανικής καθέδρας, ο Κοραής θεωρεί ότι 
στην ελληνική σηµαία πρέπει να µπουν οι λέξεις ΄΄ισότητα΄΄ και ΄΄φιλότητα΄΄ ώστε µε τη συχνή 
αναφορά τους,  να λησµονηθεί η παρουσία της τούρκικης αταξίας: όπ.π., σ. 133.  
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δυνατότητα΄΄ των επαναστατηµένων να προσφέρουν τα φώτα τους στον παγκόσµιο 
πολιτισµό γιατί, προς το παρόν, είναι µολυσµένοι από την µιαρή διακυβέρνηση των 
Τούρκων. Έτσι, δηµιουργείται ένας κύκλος απαντήσεων απέναντι στις αµφιβολίες 
των δυτικών για την ηθική ακεραιότητα των αγωνιζόµενων, κύκλος που απευθύνεται 
τόσο στο εσωτερικό αλλά, κυρίως, στο εξωτερικό. Για οποιαδήποτε αρνητική 
συµπεριφορά, υπαίτιος είναι ο Τούρκος. Μέσα στα λίγα χρόνια που έχουν 
µεσολαβήσει από την αποτίναξη του ζυγού, δεν είναι δυνατόν να αποβληθούν και οι 
ιδιότητες της εξουσίας τους280. Άρα, για να εκλείψει η ανηθικότητα, πρέπει να 
ενταθούν οι κινήσεις υπεράσπισης των –έστω, προσωρινά ανήθικων- Ελλήνων από 
την ευρωπαϊκή κοινότητα.  

Το επιχείρηµα κλείνει ως εξής: ο Κοραής, άσχετα αν πρόκειται για εύρηµα 
υπεράσπισης των ελληνικών παρασπονδιών ή πραγµατική πίστη, υποστηρίζει ότι και 
οι Τούρκοι έχουν προβλήµατα µε αυτό το σύστηµα εξουσίας. Με δηλώσεις µεγάλου 
φρονήµατος και –επιδεικτικής;- ανωτερότητας υποστηρίζει ότι και αυτοί οι δυστυχείς 
πρέπει να ξεπεράσουν την υπάνθρωπη διάστασή τους: αν και πολιτικά κυρίαρχοι, η 
ηθική τους διάσταση έχει διαβρωθεί από την επάρατη σουλτανική διακυβέρνηση281. 
Με την διάκριση οθωµανικής εξουσίας και τούρκικης κοινωνίας επιτυγχάνεται, σε 
ένα δεύτερο επίπεδο (µετά το στάδιο της ελληνικής ανεξαρτησίας) ένας σηµαντικός 
στόχος. Οι Έλληνες, αποκαθαρµένοι –µε την βοήθεια της δυτικής παιδείας- από τις 
συµπεριφορές της τούρκικης κυβέρνησης, θα αναλάβουν δίνοντας το παράδειγµα (ή 
και ενεργότερα, ως άµεσοι ηγέτες) τον ρόλο της πνευµατικής ασφάλειας της 
περιοχής. Αυτό το επιχείρηµα µπορεί -όπως και χρησιµοποιείται- να αντιµετωπιστεί 
ως στοιχείο για την ενσωµάτωση των Τούρκων, που παραµένουν στις ελληνικές 
περιοχές στην αρχή του αγώνα. Ωστόσο, µπορεί να θεωρηθεί και ως ένα πρόσθετο 
σηµείο για διεκδικήσεις στο µέλλον, ως σπερµατική διάσταση µιας Μεγάλης Ιδέας, 
όπου το ελληνικό στοιχείο θα διασφαλίσει σε όλη την Εγγύς Ανατολή το πέρασµα 
από την ανοµία στην τάξη: µια έµµεση εθνικοποίηση της ηθικής (κοντά στα άλλα 
βοηθητικά κριτήρια –χριστιανισµός, αρχαίος πολιτισµός- προστίθεται και η αρετή).      

Ωστόσο, όσο και αν έχει επηρεαστεί η µατιά των πρωταγωνιστών από την 
εθνοποιητική ιδεολογία, δεν λείπουν όπως είναι φυσικό, οι µαρτυρίες που 
αναδεικνύουν διαφορετικές θεάσεις της πραγµατικότητας. Οι πρωτογενείς ταυτίσεις 
µε οικειότερες µορφές και θεσµούς, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, επιτρέπουν την 
διατήρηση και αναπαραγωγή συµπεριφορών που αντιτίθενται στον πλήρη διαχωρισµό 
που πρεσβεύει η εθνική θεωρία. Τόσο ανάµεσα στους Έλληνες όσο και στους 
Τούρκους, υπάρχουν παραδείγµατα ατόµων που, είτε από υπολογισµό είτε από απλή 
φιλική διάθεση, βοηθούν τους εθνικούς ανταγωνιστές τους. 

Η βοήθεια δεν επιφυλάσσεται, βέβαια, γενικά και αόριστα για όλους τους 
εχθρούς. ∆εν πρόκειται για µια φιλάνθρωπη, ουµανιστική αντίληψη ζωής η οποία 
µάλλον σπανίζει στα χρόνια της Επανάστασης. Οι άνθρωποι που χτες βοηθούσαν 
κάποιον Έλληνα ή Τούρκο, σήµερα προβαίνουν σε βίαιες ενέργειες εναντίον 
                                                 
280 Ενδεικτικά: Αρχεία…, Α΄, σ. 295, 452˙ Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821 – 1832. Αι Εθνικαί 
συνελεύσεις,…,σ. 364, 412, 585˙ Αδαµάντιος Κοραής, Σάλπισµα…, σ. 32. Οι –µε φιλελληνική µατιά- 
δυτικοί παρατηρητές, συµφωνούν και επαυξάνουν: War in Greece, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία, 
Αθήνα 1974 [Λονδίνο 1821], σ. 8˙ T.S. Hughes, Considerations upon the Greek revolution, with a 
vindication of the author’s ΄΄Address to the people of England΄΄ from the attack of Mr. C. B. Sheridan, 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία, Αθήνα 1974 [Λονδίνο 1823], σ. 5 και The suffering Greeks, 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία, Αθήνα 1974 [Salem 1826], σ. 1 (όπου µε πολύ έξυπνο τρόπο 
αναφέρεται ότι ο συγγραφέας δεν θα µιλήσει για τους Έλληνες –γιατί όλοι ξέρουµε ποιοι είναι και τι 
έχουν προσφέρει- αλλά θα περιγράψει τους Τούρκους).  
281 Αδαµάντιος Κοραής, Σηµειώσεις…, σ. 12 και Περί…, σ. 89 (όπου αναφέρεται ότι η Πρόνοια 
ξυλοκόπησε και τους Έλληνες και τους Τούρκους).  
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συµπατριωτών του βοηθούµενου. Τα κριτήρια επιλογής για την προστασία είναι τα 
εξής: γνωριµία µε τον απειλούµενο (τοπική, οικογενειακή ή φιλική σχέση) και 
επένδυση για την πιθανότητα αρνητικής κατάληξης στο µέλλον. Τα παραπάνω, σε 
συνδυασµό µε την δύναµη στο εσωτερικό του κάθε στρατοπέδου, δύναµη αναγκαία 
ώστε να επιβληθεί απέναντι σε αξιώσεις για δυναµικότερη αντιµετώπιση των 
αιχµαλώτων, συνιστούν τις προϋποθέσεις για την συµπαράσταση σε ένα µέλος του 
αντίπαλου. 

Παραδείγµατα υπάρχουν αρκετά, πρέπει ωστόσο να αντιµετωπιστούν µε 
επιφύλαξη. Και οι δύο πλευρές, τόσο ατοµικά όσο και συλλογικά, επιχειρούν να 
εµφανιστούν ως εκφραστές και υπερασπιστές των φιλάνθρωπων απόψεων σχετικά µε 
την τύχη του εχθρού. Ειδικότερα, η ελληνική πλευρά (για τη οποία έχουµε µια 
εποπτεία των πηγών), προσπαθεί να αναδείξει το ευγενές των προθέσεών της ώστε να 
τύχει ευµενέστερης αντιµετώπισης στην Ευρώπη. Οι µαρτυρίες ιστορούν, λοιπόν, ότι 
οι Έλληνες εξαιτίας φιλικών σχέσεων και επιγαµιών, αποτρέπουν τον διωγµό των 
εξερχόµενων Τούρκων στη Μονεµβασιά˙ κάποιος Ιω. Γερµάνης ζητά (5/3/26) να 
αποφυλακιστούν από τη φυλακή του Ναυπλίου 3 Τούρκοι γιατί δεν αιχµαλωτίστηκαν 
σε µάχη˙ στο Μεσολόγγι, φαίνεται ότι έγινε έρανος για τα ορφανά των Τούρκων που 
σκοτώθηκαν σε µια µάχη282.  

Η άλλη πλευρά, παρά τις αιτιάσεις για το αντίθετο -που ξεκινούν µε άλλο 
σκοπό283-, υποστηρίζει, επιλεκτικά, µέλη του ελληνικού στρατοπέδου. Ο πατέρας του 
Κασοµούλη δέχεται ανέλπιστη βοήθεια από έναν Τούρκο, παλιό του φίλο˙ ο 
Νικόλαος ∆ραγούµης σώζεται στην Κωνσταντινούπολη από ένα φίλο της 
οικογένειας˙ ο γιατρός Χασάν Αγάς βοηθά συστηµατικά το ελληνικό στρατόπεδο˙ 
Τούρκοι υπάρχουν ανάµεσα στο στρατόπεδο του Υψηλάντη˙ ο Θόδωρος ∆εληγιάννης 
δανείζεται από έναν πρόθυµο Τούρκο, χρήµατα για να συντηρηθεί στη φυλακή της 
Τριπολιτσάς˙ ένας πολιορκούµενος Τούρκος παίρνει στα χέρια κάποιον πληγωµένο 
Έλληνα και τον παραδίδει στους δικούς του284. 

Η ελληνική πλευρά έχει και άλλους λόγους για να θαυµάζει και να επικροτεί 
κάποια µέλη του αντιπάλου: παρά τις κακουχίες και τις διώξεις, ορισµένοι Τούρκοι 
καταφέρνουν µε υποµονετικό και θαρραλέο τρόπο να αντιστέκονται στις πολεµικές 
επιχειρήσεις των Ελλήνων. Το πρότυπο της ανδρείας και της παλικαριάς 
µεταφράζεται σε κρυφή ή φανερή αποδοχή του συγκεκριµένου αντιπάλου. Βέβαια, 
όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο σχετικά µε τις νοοτροπίες των στρατιωτικών, η 
αποδοχή πιθανώς υποδηλώνει µια έµµεση, θετική αξιολόγηση των ΄΄δικών µας΄΄ 
αρετών: επισηµαίνουµε και υµνούµε στον εχθρό, τις αξίες που θεωρούµε –ή θέλουµε 
να πιστεύουµε- ότι έχουµε και εµείς. Ωστόσο, συµβαίνει και κάτι άλλο: οι συχνές 
παραδοχές για την ηρωική αντίσταση των Τούρκων στις διάφορες µάχες µπορούν να 
ιδωθούν κάτω από τρεις οπτικές: η πρώτη, και λιγότερο πιθανή, αφορά το στοιχείο 
της έκπληξης για την αντίσταση και την επιµονή του αντίπαλου στρατοπέδου. 
Μνηµονεύονται οι γενναίοι Τούρκοι, γιατί ως Τούρκοι δεν θα έπρεπε να είναι 
                                                 
282 Νικηφόρος Μοσχόπουλος, Ιστορία…, σ. 168˙ Αρχεία…, ∆΄, σ. 516˙ The Greeks at Tripolitza, 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία, Αθήνα 1974 [Λονδίνο 1822], σ. 13.  
283 Η Ευανθία Καΐρη, έχοντας στο στόχαστρο τους οµόδοξους Ευρωπαίους που µένουν άπραγοι στο 
ελληνικό κάλεσµα, αναφέρει ότι ΄΄ενώ τόσοι χριστιανοί κατατρέχουσι και προδίδουσι τους ολίγους 
οµόθρησκούς των αγωνιζόµενους δια την πίστιν και πατρίδα των, δεν ευρέθη ακόµη κανείς Τούρκος, 
να κατατρέξη, ή να προδώση δεν λέγοµεν Τούρκους αλλά ένα µόνον Τούρκον΄΄: Επιστολή Ελληνίδων 
τινών προς τας φιλελληνίδας, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία, Αθήνα 1971 [Ύδρα 1825], σ. 7. 
284 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Α΄, σ. 265˙ Νικόλαος ∆ραγούµης, Ιστορικαί…, σ. ιζ΄˙ 
Γεώργιος Γαζής, Λεξικόν…, σ. 79˙ Νικολάϊ Τοντόρωφ, Η βαλκανική διάσταση της Επανάστασης του 
1821 (Η περίπτωση των Βουλγάρων), Gutenberg, Αθήνα 1982, σ. 184˙ Ι. Θεοφανίδης, Ιστορικόν…, σ. 
209 – 10˙ Νικόλαος Καρώρης, Ηµερολόγιον, σ. 63.  
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γενναίοι. Η δεύτερη εξήγηση έχει να κάνει µε την δικαιολόγηση των ηττών. Εκτός 
από την συντριπτικά ανώτερη αριθµητική υπεροπλία του εχθρού, οι Έλληνες 
στρατιωτικοί προβάλλουν την –υπέρµετρη και απρόσµενη- γενναιότητα των 
αντιπάλων ως στοιχείο που επηρέασε την εξέλιξη. Το τρίτο στοιχείο, που έχει σχέση 
µε το προηγούµενο, συνίσταται από έναν ευρέως διαδεδοµένο σκοπό: την πρόταξη 
της αξιοσύνης των δικών µας ενεργειών. Αν ο εχθρός είναι τόσο ανυπότακτος, 
θαρραλέος και αποφασιστικός τότε η δική µας συµβολή στην επικράτηση 
πολλαπλασιάζεται. Ενάντια σε έναν άξιο αντίπαλο υπερτονίζεται η πολεµική µας 
ικανότητα˙ η εύκολη λεία, ο αδύναµος εχθρός αδυνατίζει την εξαργύρωση των 
κεφαλαίων µας σε µια ΄΄εθνική χρηµατιστηριακή αγορά΄΄. Έτσι, πιθανότατα, 
εξηγείται η πληθώρα των αναφορών για την γενναιότητα του αντιπάλου285.  

Τι άλλο είναι ο Τούρκος για τον Έλληνα αντίπαλό του; Παράλληλα µε την 
εικόνα που δηµιουργείται στην Επανάσταση –κάποτε έχει δηµιουργηθεί πριν από το 
1821-, υπάρχει και µια τάση, που υποβοηθάται από τα κείµενα, να αντιµετωπίζεται 
ως εκείνος που αναγνωρίζει, εγκρίνει, θαυµάζει και παραδέχεται την ελληνική 
ανωτερότητα: ψυχική, πολιτισµική, κοινωνική και θεσµική. Μάλιστα, η 
φερεγγυότητα των δηλώσεων που υµνούν τους Έλληνες από το αντίπαλο στρατόπεδο 
δεν αµφισβητείται ποτέ. Όταν ακόµα και ο εχθρός παραδέχεται την αξία σου, τότε 
είναι σίγουρο πως είσαι άξιος. Ο Τούρκος είναι, κάποτε λοιπόν, για τον Έλληνα, ο 
πιο έγκριτος υπερασπιστής του ελληνικού αγώνα για την ανεξαρτησία, το ζωντανό 
παράδειγµα που διατρανώνει την ανάγκη για σύσταση ενός κράτους που να 
κατοικείται από τους σπουδαίους αυτούς πολίτες. Είναι όµως τα πράγµατα µόνο έτσι;  

Ακόµα και αν παραβλέψουµε ότι οι δηλώσεις που υµνούν την συµπεριφορά 
των Ελλήνων γίνονται κάτω από το κράτος της ανάγκης ή είναι δηλώσεις µε πρόθεση 
εξευµενισµού286, οδηγούµαστε σε µια παράδοξη υπόθεση: πρόκειται για ΄΄αληθινά΄΄ 
µέλη του αντιπάλου, είναι Τούρκοι αυτοί που τοποθετούνται θετικά απέναντι σε 
ενέργειες των αντιπάλων τους; Στην εθνική αφήγηση, η στερεότυπη εικόνα για τον 
Τούρκο, ειδικά στα χρόνια της Επανάστασης, συνίσταται από τις αρνητικές 
παραστάσεις που περιγράψαµε παραπάνω. Πρόκειται για ένα τύπο που εκφράζει το 
απάνθισµα των χειρότερων συµπεριφορών απέναντι στον Έλληνα. Οι 
επαναστατηµένοι αυτόν ΄΄ξέρουν΄΄ -ή επιθυµούν να αναγνωρίσουν-, αυτόν θέλουν να 
πολεµήσουν. Όταν όµως το στερεότυπο καταρρέει, όπως µε τους θετικούς Τούρκους, 
υπάρχουν κίνδυνοι σχετικά µε τη συνεκτικότητα του πλαισίου αντιπαράθεσης µε τον 
εχθρό. Αν κάποιοι Τούρκοι αναγνωρίζουν την ικανότητά µας αυτό συνεπάγεται 
αυτόµατα ότι υπάρχουν δίοδοι για εκφράσεις συµπάθειας προς αυτούς (που, 
δυνητικά, µπορούν να διαχυθούν και σε ευρύτερα τµήµατα): αναπόφευκτα, αναδύεται 
ένας κίνδυνος µείωσης της αγωνιστικότητας των επαναστατηµένων, που θα 
µπερδευτούν από τις αναπαραστάσεις για τον Τούρκο και τις διάφορες 
πραγµατικότητες που τις υπονοµεύουν˙ η εθνική ιδεολογία δεν επιθυµεί την 
συµπάθεια και την εκατέρωθεν εκτίµηση γιατί, πιθανότατα, η ανάδειξη της εµπειρίας 
                                                 
285 Ενδεικτικά, κάποιες από τις πηγές σχετικά µε το θάρρος του αντιπάλου: Νικόλαος Κασοµούλης, 
Ενθυµήµατα…, Β΄, σ. 116, 515˙ Αλληλογραφία…, σ. 137˙ Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821 – 
1832. Αι Εθνικαί συνελεύσεις…, σ. 314, 451˙ ∆ιονύσιος Σουρµελής, Τους υπέρ πατρίδος αποθανόντας 
εν τη πολιορκία των Αθηνών, εντός της πόλεως και του φρουρίου έτει σωτηρίω 1826 και τον επιτάφιον 
εις αυτούς λόγον. Ταις ένδοξοις και αειµνήστοις Οικογένειαις των προµάχων της ελευθερίας Ελλήνων. 
Και φιλελλήνων των συνδραµόντων εις τούτο δια τας µεγάλας αυτών υπέρ της Ελλάδος θυσίας µετά της 
προσηκούσης ευγνωµοσύνης, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία, Αθήνα 1972 [Αίγινα 1828], σ. 15˙ 
Μακρυγιάννης, Αποµνηµονεύµατα, σ. 34˙ Νικόλαος Καρώρης, Ηµερολόγιον, σ. 69. 
286 Όπως η επιστολή (29/3/23) των φυλακισµένων στο Ναύπλιο που ζητούν να ληφθεί πρόνοια για 
αυτούς ΄΄δια να µας καταστήσετε ευγνώµονας κήρυκας και επαινέτας της ευγενούς φιλανθρωπίας του 
έθνους σας΄΄: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821 – 1832. Αι Εθνικαί συνελεύσεις…, σ. 85.   
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διαρρηγνύει την γενίκευση και την σχηµατοποίηση, που µε τη σειρά τους 
κινητοποιούν τα υποκείµενα.    

Άρα, για να µπορέσει να απονοµιµοποιηθεί η εµπειρία της ύπαρξης των 
καλών Τούρκων, από τη στιγµή που τα γεγονότα είναι δύσκολο να παραποιηθούν, 
ερχόµαστε σε ένα άλλο επίπεδο: ο καλός Τούρκος παύει να εµφανίζεται σαν 
Τούρκος. ∆εν είναι Έλληνας, βέβαια, αλλά δεν αντιπροσωπεύει και τον εχθρό, είναι 
κάτι απροσδιόριστο. Ο Τούρκος δεν µπορεί να είναι θετικός, να διακρίνει και να 
αξιοδοτεί τις αγαθές πράξεις. Ο καλός Τούρκος εµφανίζεται αποστασιοποιηµένος ή 
εντελώς αποξενωµένος από τα εθνικά του χαρακτηριστικά. Η ταύτοτητά του ορίζεται 
από άλλες παραµέτρους, παραµέτρους τόσο σηµαντικές και τόσο αντιφατικές σε 
σχέση µε την κυρίαρχη εικόνα του εχθρού, που παύει να είναι Τούρκος: εν τέλει, οι 
λέξεις ΄΄καλός΄΄ και ΄΄Τούρκος΄΄ δεν µπορεί να συνυπάρχουν, κάποια από τις δύο 
πρέπει να µην ισχύει. Έτσι, ο θετικός αντίπαλος παύει να είναι αντίπαλος και 
µετατρέπεται σε ένα µόρφωµα όπου οι εθνικές του συνιστώσες εκλείπουν287. Ως 
γνωστόν, η εθνική ιδεολογία έχει τη δύναµη να προσλαµβάνει και να παρουσιάζει το 
παρελθόν και την ηθική, αποδίδοντάς τους την ποιότητα και το περιεχόµενο που 
επιχειρεί να προβάλει στο παρόν. 

Η δύναµή της είναι πραγµατικά ισχυρή: είτε επιβαλλοµένη, είτε κερδίζοντας 
την συναίνεση κατορθώνει να ιδιοποιηθεί το φαντασιακό των επαναστατηµένων: 
είναι Έλληνες, εντελώς διαφορετικοί, ξένοι από τους Τούρκους. Παρά τις 
περιστασιακές και αποσπασµατικές συνεννοήσεις µε τους πρώην γνωστούς – νυν 
αντιπάλους, η συνισταµένη, η κοινή νοοτροπία ορίζεται µε βάση την εθνική 
ταυτότητα. Είναι αλήθεια πως υπήρχαν χρόνια και περιοχές, στις οποίες ο στενός 
συγχρωτισµός µε το αντίπαλο στρατόπεδο δηµιουργούσε το υπέδαφος για 
οµαλότερες αντιµετωπίσεις. Εκεί το οικείο µέλος του αντίπαλου στρατοπέδου 
προφυλάσσεται, γίνεται προνοµιούχο µέλος, κερδίζει την εύνοια του Έλληνα288. 

Ωστόσο, ο εθνικός προσδιορισµός εξαπλώνεται ως άξονας αναγνώρισης των 
ατόµων. Μέσα από την διαδικασία της επιλεκτικής µνήµης, προτάσσονται εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που ευνοούν την συγκρότηση µιας συλλογικής ταυτότητας που, µε 
τη σειρά της, αποκλείει ή περιορίζει προγενέστερες µορφές κοινωνικότητας289. Εκεί 
φαίνεται, ίσως περισσότερο από αλλού, η διαφορά ανάµεσα σε Έλληνες και 
Τούρκους. Οι µεν θεωρούν ότι πρέπει να ξεχάσουν τις κανονικότητες της οθωµανικής 
εξουσίας και ανακαλούν εκείνες τις εµπειρίες που πριµοδοτούν την ρήξη, οι δε 
αναζητούν να δείξουν ότι κακώς γίνεται η εξέγερση γιατί βασικά, παρά την διαφορά 
της θρησκείας, πρόκειται για τον ίδιο λαό. Ο βαθµός εθνικής συνειδητοποίησης 
υπαγορεύει την στάση απέναντι στα γεγονότα. Οι Τούρκοι προσπαθούν να 
                                                 
287 Όπως επισηµαίνεται:΄΄Αφελώς θετικός είναι ο θετικός «Άλλος», ο οποίος δεν αναγνωρίζεται πλέον 
σαν «Άλλος» επειδή έχει αποξενωθεί από τα πραγµατικά ή φανταστικά χαρακτηριστικά του΄΄: 
Ηρακλής Μήλλας, Εικόνες…, σ. 214.  
288 Για παράδειγµα: κάποιοι Έλληνες αναγνωρίζουν την φιλία τους µε ένα Τούρκο δερβέναγα και 
προτείνουν να βρεθεί ασφαλής τρόπος µεταφοράς του από το επίκεντρο της µάχης: Σπυρίδων 
Τρικούπης, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Α΄, Γκραφία Α.Ε., Αθήνα 1971, σ. 259. Ο Λάµπρος 
Βεΐκου στέλνει γράµµα στον Ταΐρ Αµπαζή λέγοντας ότι µπορεί η περίσταση να τους έχει κάνει 
εχθρούς, αλλά ζητά η φιλία τους να συνεχιστεί: Ελληνικά Χρονικά, 29/7/25. Ο Νικόλαος Καρώρης 
µας περιγράφει σκηνές όπου οι Έλληνες και οι Τούρκοι, παρά την πολιορκία, συζητάνε, τρώνε και 
πίνουνε µαζί˙ ακόµα και όπλα αγοράζει ο ένας για τον άλλο: Ηµερολόγιον, σ. 168-9.   
289 ΄΄Η αποκρυσταλλωµένη «ετερότητα», ή η έννοια του άλλου αναπόφευκτα συγκροτούνται µε βάση 
τη συλλογική µνήµη, και η µνήµη είναι συµβολική, επιλεκτική και, αναπόφευκτα, ιστορική. Έτσι, τα 
γνωρίσµατα της εθνικής ταυτότητας δοµούνται τόσο µέσω της µνήµης όσο και µέσω της λήθης, όπως 
τα άτοµα, έτσι και οι συλλογικές οντότητες επιβιώνουν µε αυτό που λησµονούν και παραλείπουν΄΄: 
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Ταξίδι στο λόγο και την ιστορία. Κείµενα 1969 – 1996, Β΄, Πλέθρον, Αθήνα 
1996, σ. 270.  
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συνεννοηθούν µε τους επαναστατηµένους στη βάση οµόκεντρων πλαισίων: η 
γειτνίαση, το χωριό, η περιοχή συνιστούν εκείνες τις αναφορές που προσδίδουν την 
ταυτότητα στα άτοµα. Οι Έλληνες αναδεικνύουν την ταύτιση µε ένα γενικότερο 
πεδίο, το έθνος, στο οποίο αναφέρονται µε µεγαλύτερη δυναµική. 

Σε αυτή την παρατήρηση, ενδιαφέρον παρουσιάζει η συζήτηση µεταξύ του 
Πάνου Κολοκοτρώνη και κάποιων αιχµαλώτων στην Τριπολιτσά: οι αιχµάλωτοι 
αναφέρουν ότι είναι και αυτοί Έλληνες, αφού γεννήθηκαν και ανατράφηκαν στην 
Ελλάδα. Συνεχίζουν λέγοντας ότι δεν πρέπει να τους αποκαλούν Πέρσες, γιατί δεν 
είναι από εκεί, ούτε να τους σκοτώνουν γιατί, εκτός από την πίστη, είναι αδέρφια. Ο 
συνοµιλητής τους αποκρίνεται: ΄΄ήλθατε από τας ερήµους της Αραβίας και 
κατεκτήσατε την πατρίδα µας, µας αφαιρέσατε τα κτήµατα µας και την ελευθερίαν 
και µας ετυραννείτε΄΄. Ο Raybaud αναφέρει ότι οι πολιορκηµένοι Τούρκοι στην 
Αθήνα, όταν ακούν τους διώκτες τους να αποκαλούνται ΄΄Έλληνες΄΄ διαµαρτύρονται: 
΄΄Τι θέλετε να πήτε; Και εµείς δεν είµαστε Έλληνες όπως και σεις; Απόγονοι δεν 
είµαστε όλοι των αρχαίων Ελλήνων;΄΄290. Η διαφορά είναι σαφής: το ένα µέρος 
αναδεικνύει την αναδροµική κατάκτηση, την ΄΄πατρίδα΄΄ που κατέκτησε ο εχθρός εδώ 
και αιώνες. Το άλλο υποστηρίζει ότι η πατρίδα είναι µόνο µια γεωγραφική έννοια, 
χωρίς περαιτέρω συνδηλώσεις: συνέχει όλους τους καταγόµενους από εκεί, 
ανεξαρτήτως θρησκευτικών, γλωσσικών και εθνοτικών επιλογών και προελεύσεων. 
Το χάσµα στις νοοτροπίες είναι αγεφύρωτο και οδηγεί σε ρήξεις που πλαισιώνονται 
από πολεµικές επιχειρήσεις. 

Ωστόσο, ακόµα και σε µια πολεµική σύρραξη που φαίνεται αδιαµεσολάβητη 
και οξεία, δεν λείπουν εκείνες οι πλευρές που φανερώνουν τις προεπαναστατικές 
πολεµικές νοοτροπίες. Οι συνεννοήσεις µε τον εχθρό δεν απουσιάζουν, συνεννοήσεις 
που επιτελούν διάφορους σκοπούς: στη µετάβαση από ένα προεθνικό σε εθνικό 
στάδιο, παραµένουν ισχυρές και αποτελεσµατικές εκείνες οι συµπεριφορές που θα 
περίµενε κανείς ότι θα εκλείψουν. Οι Έλληνες και οι Τούρκοι συνοµιλούν στις 
πολιορκίες, περιποιούνται σε υψηλό βαθµό τους σηµαντικούς αιχµαλώτους τους, και 
σε ακραίες περιπτώσεις, συνδιαµορφώνουν το πρόγραµµα των πολεµικών 
επιχειρήσεων. Κάποιος θα µπορούσε να ισχυριστεί ότι πρόκειται για µια πρωτόγονη, 
αµορφοποίητη στρατιωτική συµπεριφορά. Ότι και τα δύο µέρη, δεν έχουν εξελίξει τις 
µεθόδους τους ώστε να αποτρέψουν τις επαφές µε τον εχθρό: ο πόλεµος δεν υπακούει 
σε γενικότερες αρχές αλλά είναι άµεσα εξαρτηµένος από την ατοµική σφραγίδα του 
καθενός από τους συµµετέχοντες.          

Αυτή η αντιµετώπιση υπακούει σε µια εξελικτική, τελεολογική οπτική των 
αναµετρήσεων. ∆εν πρόκειται για πόλεµο ανάµεσα σε δύο διαµορφωµένα έθνη, µε 
σαφείς κανόνες, ούτε το πεδίο των µαχών είναι κάποια ξένη γη της οποίας 
επιχειρείται η προσάρτηση. Αντίθετα, οι χτεσινοί γνωστοί γίνονται οι σηµερινοί 
αντίπαλοι, η κοινή γη και η ιδιοκτησία είναι τα επίδικα αντικείµενα: αυτή η ταχεία 
µεταβολή δεν µπορεί να συµπαρασύρει άµεσα τις οικείες συµπεριφορές. Ακόµα, 
δηλαδή, και αν τα κίνητρα ή η αφετηρία του πολέµου άπτονται νεωτερικών κινήτρων, 
η διαδικασία δανείζεται και αναπαράγει πολλές από τις φόρµες της παραδοσιακής 
αντιπαλότητας. Αντί να ψάχνουµε και να καταδεικνύουµε τις ΄΄ελλείψεις΄΄ του 
εθνικού µοντέλου (που θεωρούµε –κακώς- δεδοµένο, υποστασιοποιηµένο και 

                                                 
290 Ι. Θεοφανίδης, Ιστορικόν…, σ. 87˙ Κυριάκος Σιµόπουλος, Πως είδαν…, Α΄, σ. 492. Ο Κασοµούλης 
παραθέτει δύο περιστατικά όπου Τούρκοι απεσταλµένοι αναφέρουν πρώτα, ότι οι αγάδες δεν είναι 
ξένοι για να θέλουν το κακό του λαού (΄΄Εγεννήθησαν και αύξησαν µαζί σας από πάππου – 
προσπάππου΄΄) ενώ σε άλλη συζήτηση, υποστηρίζεται ότι ο Ιµπραήµ είναι συµπατριώτης, καθώς 
κατάγεται από την Ρούµελη: Ενθυµήµατα…, Α΄, σ. 310 και Β΄, σ. 224.  
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εξωτερικά επιβαλλόµενο) σε µια πραγµατικότητα, οφείλουµε να ξεκινάµε επαγωγικά 
από την οντολογία στην γενίκευση. 

Στις πολιορκίες, λοιπόν, όταν φτάνει το τέλος της ηµέρας οι Έλληνες µε τους 
Τούρκους µαζεύονται σε µια περιοχή και συζητάνε για τα καθέκαστα. Από κάθε 
στρατόπεδο δύο άτοµα παίρνουν το λόγο και περιγράφουν από την σκοπιά τους τις 
εξελίξεις. Η περιγραφή είναι του γιατρού Milingen: ΄΄Συνήθως η κουβέντα άρχιζε µε 
φαινοµενική ηρεµία. Συζητούσαν πρώτα-πρώτα για τα σπουδαία γεγονότα της 
ηµέρας. Συχνά µε πολύ χιούµορ και κείνο το φυσικό ειρωνικό ύφος, έµφυτο στους 
περισσότερους Ρουµελιώτες. Ξεσπούσαν, λοιπόν, στολίζοντας τους αντικρινούς µε τα 
πιο προσβλητικά επίθετα. Οι υβριστικότερες λέξεις της ελληνικής γλώσσας 
εξακοντίζονταν και από τις δύο πλευρές΄΄˙ όταν κάποιος δεν άντεχε την λεκτική 
αντιπαράθεση έριχνε µια τουφεκιά και η συνοµιλία σταµατούσε291. Η εξήγηση για τις 
παράδοξες αυτές επαφές είναι απλή: Η ανάγκη για επικοινωνία των εµπολέµων 
πλευρών, εκτός από την θέληση να ελέγχουν µε τον ήχο της φωνής τους πιθανές 
ενέργειες των αντιπάλων τους, είναι αποτελεσµατικό µέσο λεκτικής εκτόνωσης 
(µέσω αντιπαραθέσεων και ύβρεων), συλλογής πληροφοριών για την κατάσταση των 
στρατοπέδων και προσπάθεια κατάπτωσης του ηθικού των εχθρών. Σαν να πρόκειται, 
-αποκαµωµένοι καθώς είναι από τις µάχες- για µια αναγκαία και επιζητούµενη 
διασκέδαση, µια αγχολυτική επαφή µε τον Άλλο µέσω ακίνδυνων δρόµων. 

Στο ζήτηµα των αιχµαλώτων, εκτός από τις πληροφορίες που έχουν 
παρατεθεί, αξίζει να κάνουµε µια παρατήρηση. Όταν εξετάζουµε την αντιµετώπιση 
των σηµαντικών Τούρκων κρατουµένων γίνεται φανερό ότι µια διαπαραταξιακή βάση 
διέπει τα στρατόπεδα (περισσότερο, ωστόσο, χαρακτηρίζει τους Έλληνες γιατί οι 
Τούρκοι, ως κυρίαρχοι, επιζητούν την τιµωρία των εξεγερµένων). Συγκεκριµένα, η 
οικονοµική δύναµη καθορίζει την ζωή και την τύχη των αιχµαλώτων. Συνήθως, οι 
κάτοχοι πλούτου γίνονται αντικείµενο έριδος από τους Έλληνες οπλαρχηγούς που 
επιζητούν να διαθέτουν αυτά τα διαπραγµατευτικά χαρτιά: µπορούν να πάρουν λύτρα 
από συγγενείς ή να τους ανταλλάξουν αργότερα µε φυλακισµένους του άλλου 
στρατοπέδου˙ έτσι, λαµβάνεται µέριµνα ώστε οι σηµαντικοί αιχµάλωτοι να 
απολαµβάνουν της φροντίδας των δεσµωτών τους. Αντίθετα, οι φτωχότεροι 
αιχµάλωτοι χρησιµοποιούνται για εργασία ή γίνονται αντικείµενο δηµοπρασιών.  

Γενικά, η θέση του καθενός στο οικονοµικό σύστηµα καθορίζει εν πολλοίς 
την συντήρηση και την αναπαραγωγή στο κοινωνικό σύνολο. Οι αιχµάλωτοι, 
ωστόσο, βιώνουν αυτή τη πραγµατικότητα µε δραµατικότερο τρόπο: καθώς δεν έχουν 
τίποτε άλλο που να τους παρέχει ασφάλεια (δεν υπάρχουν, βέβαια, θεσµοί και 
συνθήκες για την προστασία τους), είναι µοιραίο να βασίζονται στην οικονοµική τους 
δύναµη για να επιβιώσουν. Η µόνη τους ελπίδα αποτελείται από την θέση τους στην 
αγορά των φυλακισµένων: αν είναι υψηλή, έχει καλώς. Αλλιώς, αντιµετωπίζονται ως 
ένα περιττό βάρος292. Άρα, και στη συγκεκριµένη περίπτωση, η ετερότητα 
παρουσιάζει πολλές διαβαθµίσεις, δεν είναι αδιαµεσολάβητη από την οικονοµική 
δύναµη των αντιπάλων: η δυνατότητα να µετατρέψεις το οικονοµικό κεφάλαιο σε 
επίζηλο αντικείµενο συναλλαγής, εξασφαλίζει τους όρους και της συνθήκες της 
επιβίωσης, ανεξάρτητα –συνήθως- από το αν είσαι Τούρκος, Εβραίος ή Αλβανός.    

                                                 
291 Κυριάκος Σιµόπουλος, Πως είδαν…, ∆΄, σ. 146. Ο Κασοµούλης µας παραθέτει ένα υπέροχο 
περιστατικό: κάποιος χειµαρρώδης και εφευρετικός Έλληνας υπερισχύει καταλυτικά σε µια υβριστική 
µονοµαχία µε έναν Τούρκο˙ τα γέλια, και από τα δυο στρατόπεδα, είναι ανεξάντλητα, το ίδιο και οι 
κατάρες προς τον ανέτοιµο και µε περιορισµένο λεξιλόγιο, Τούρκο: Ενθυµήµατα…, Β΄, σ. 108-9. 
292 Η αντιµετώπιση των αιχµαλώτων ως κεφάλαιο και επένδυση για τους κατόχους τους, φαίνεται από 
τις µάχες που γίνονται για την απόκτηση τους: Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Α΄, σ. 161, 171 
και Απόστολος Βακαλόπουλος, Αιχµάλωτοι…, σ. 7. 
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Σε ένα άλλο επίπεδο: βλέπουµε ότι η µονολιθικότητα των αντιλήψεων για τον 
Άλλο είναι µια στάση που επιχειρεί να επιβάλλει η εθνική ιδεολογία. Όταν 
κατορθώσει να έχει επαρκή πρόσβαση στον δηµόσιο χώρο, αναζητά να καταλάβει 
πραγµατικές και συµβολικές θέσεις που να πλάθουν την εξέλιξη (αλλά και το 
παρελθόν) σύµφωνα µε τις επιταγές της. Όµως, παρά την δυναµική της, δεν µπορεί 
ποτέ να κυριαρχήσει ολοκληρωτικά στις συλλογικές νοοτροπίες: άλλες ταυτότητες 
και στόχοι λειτουργούν –δυνητικά- σε αντίθετη πορεία από την εθνική. Πόσο µάλλον 
σε µια εποχή που η εθνική ιδεολογία δεν είναι παρά ένα χαλαρό, χωρίς κέντρο και 
ξενόφερτο µόρφωµα διάπλασης των συνειδήσεων.  

Πως µεταφράζεται αυτό; Μοιάζει πολλές φορές, σαν η εθνική ιδεολογία να 
µην εξυπηρετεί τίποτε άλλο παρά µια εργαλειακή διάσταση έκφρασης των 
υποκειµενικών ωφελειών. Η διάσταση υπάρχει: η εθνική θεωρία πρεσβεύει ότι, 
έµµεσα, η πολιτική ανεξαρτησία θα φέρει την κοινή πρόοδο. Ωστόσο, κάποτε, η 
εθνικότητα φαντάζει σαν µια επίκληση, σαν ένα κενό τελετουργικό πίσω από µια 
διαπιστωµένη πρόθεση για την εξυπηρέτηση συµφερόντων. Έτσι, πολύ εύκολα 
υποχωρεί (ή προβάλλεται) όταν οι προτεραιότητες ιεραρχούνται διαφορετικά. Για 
παράδειγµα, ακόµα και τον Ιούνιο του 1823, φαίνεται ότι οι επαναστατηµένοι από τα 
Ψαρά έρχονται καταρχάς σε συµφωνία µε τον διοικητή της Μυτιλήνης Μουσταφά 
Αγά ώστε, µε αντάλλαγµα έναν ετήσιο φόρο, να µην κάνουν επιδροµές στο νησί και 
στα πλοία του293. Ο ένας εξασφαλίζει την ησυχία και την απρόσκοπτη πορεία των 
εµπορικών δραστηριοτήτων. Το άλλο µέρος καλύπτεται (ίσως γιατί έχει συναίσθηση 
των επιχειρησιακών ορίων του) µε την πάγια οικονοµική συνδροµή. Ακόµα, δηλαδή, 
και σε ανώτερες πολιτικές βαθµίδες το στοιχείο του συµφέροντος στην συγκυρία 
επικαλύπτει την εθνική διάσταση της πλήρους, συνεχούς και ασυµβίβαστης ρήξης. 

Κάπου υπάρχει µία αντίφαση: οι παρουσιαζόµενοι ως αιµοσταγείς, 
απολίτιστοι, βάρβαροι Τούρκοι έρχονται σε συνεννόηση µε τους άσπιλους, 
ευγενικούς και δίκαια επαναστατηµένους Έλληνες. Η παραπάνω φράση είναι εξ 
ολοκλήρου προβληµατική: η εικόνα είναι σχηµατική, τα επίθετα υπακούν σε 
ιστορικές κατασκευές, οι εθνότητες αντιστοιχούν σε µια απλοϊκή γενίκευση. Η εθνική 
αφήγηση έχει παρουσιάσει µια συνεκτική πρόταση για το παρόν και για το µέλλον, 
προκαλώντας όµως, πολλαπλά τραύµατα στην αλληλουχία των γεγονότων στο 
παρελθόν. Όλες οι ιδεολογίες έχουν παρόµοια τακτική: αναπροσαρµόζουν και 
ερµηνεύουν το παρελθόν σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες (σε τελική ανάλυση είναι 
αναπόφευκτο: δεν µπορεί να υπάρξει ένα καθολικό σχήµα εξήγησης του κόσµου). 
Ωστόσο, η εθνική ιδεολογία έχει ένα επιπρόσθετο πρόβληµα. Επειδή οι στόχοι της 
ανάγονται στο σύνολο του πληθυσµού, αντιµετωπίζει το ζήτηµα της ικανοποίησης 
πολλών ετερόκλητων αναγκών. Έτσι, ότι κερδίζει σε έκταση και εύρος, το χάνει στην 
αξιοπιστία και την συνέπεια. Για να καταλάβουµε τον κόσµο είναι άκρως απαραίτητη 
η γενίκευση και η σύνδεση. Σε τελική ανάλυση, όµως, πραγµατικό είναι µόνο το 
ατοµικό, το οποίο πράγµατι υπακούει και εξαρτάται άµεσα από το κοινωνικό 
περιβάλλον, δεν πρόκειται για µια ατοµικότητα πέρα και πάνω από τις συλλογικές 
δεσµεύσεις. Ωστόσο, η πρόσληψή τους γίνεται µε διαφορετική ποιότητα, ένταση και 
διάρκεια από το κάθε υποκείµενο. Το ίδιο γίνεται και µε το σχήµα της ετερότητας 
στην Επανάσταση: ενώ βαίνει διαρκώς προς το µέρος της εθνικής ιδεολογίας δεν 
λείπουν οι διαφορετικές, υποκειµενικές οπτικές για την ταυτότητα των Ελλήνων και 
των Τούρκων. Η δηµιουργία του ελληνικού κράτους θα αποτελέσει την αποφασιστική 
τοµή: οι οµογενοποιητικοί του µηχανισµοί θα λειτουργήσουν καταλυτικά για τον 

                                                 
293 Τελικά, η εµφάνιση του οθωµανικού στόλου, διαλύει την αρχική συµφωνία µεταξύ των δύο µερών: 
Κωνσταντίνος Νικόδηµος, Υπόµνηµα της νήσου Ψαρών, Α΄, Καραβίας, Αθήνα 1982 [1862], σ. 245-7. 
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περιορισµό των εθνικά ΄΄φυγόκεντρων΄΄ τάσεων˙ στην Επανάσταση, το παιγνίδι 
παίζεται ακόµη. 

 
α. Οι προσκυνηµένοι 
 
Προς επίρρωση των παραπάνω χρειάζεται να γίνουν κάποιες διαπιστώσεις αναφορικά 
µε τα άτοµα που έρχονται σε συµφωνία µε τους Τούρκους, διαθέτοντάς τους την 
πολιτική ή την στρατιωτική τους δύναµη. Το ράι, τα καπάκια ή η ΄΄ψευταγάπη΄΄294 
συνιστούν οικείες πρακτικές για µεγάλες µερίδες των επαναστατηµένων. 
  Ειδικότερα, οι αιτίες είναι πολλές: µπορεί να πρόκειται απλώς για φόβο 
απέναντι στην δύναµη του Τούρκου. Άλλοτε έχει σχέση µε µια ψεύτικη, προσωρινή 
κατάπαυση των εχθροπραξιών µε σκοπό την ανασύσταση του στρατοπέδου µε 
καλύτερες συνθήκες. Κάποιες φορές, η αδυναµία των κεντρικών µηχανισµών στο να 
παρέχουν τα απαραίτητα µέσα για τον πόλεµο οδηγεί επαναστάτες σε επαφές και 
συµφωνίες µε τον αντίπαλο˙ η ανάκτηση δύναµης από τη µεριά της διοίκησης 
αναδιατάσσει τους όρους και τα στρατόπεδα. Η βίαιη συµπεριφορά ορισµένων 
Ελλήνων οπλαρχηγών στρέφει µερίδα των καλλιεργητών, των εµπόρων ή των 
προκρίτων προς τους Τούρκους. Άλλοτε, κάτι που αξίζει να συζητηθεί, δεν πρόκειται 
για τίποτε άλλο παρά για µια συµβατική πράξη, µια ανανέωση των προσκυνηµάτων 
που ίσχυαν επί Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Τέλος, όπως αναφέρεται, µπορεί να 
έχουν την σκοπιµότητα επικράτησης έναντι των αντιπάλων τους στο τοπικό επίπεδο: 
η συµµαχία µε τον Τούρκο ισχυροποιούσε την δυνατότητα ελιγµών295.   
 Το πρόβληµα είναι µεγάλο για τους θιασώτες της εθνικής συνείδησης. Το 
αντιλαµβάνονται γρήγορα, και επιχειρούν να τιθασεύσουν τις –πολλές- περιπτώσεις 
όπου υπάρχει πρόθεση για συνεργασία296. Υπάρχουν διαταγές (ο Κολοκοτρώνης προς 
τους στρατιωτικούς, 24/7/21) για θανάτωση όσων µιλούν χωρίς άδεια µε Τούρκους˙ 
γίνονται έκτακτες συνελεύσεις, µε δυναµικές αποφάσεις, για να αντιµετωπιστεί το 
φαινόµενο˙ αποκλείονται από την διανοµή των χρηµάτων και των πολεµοφοδίων 
όσοι έχουν συµφωνίες µε τους εχθρούς˙ τέλος, οι συνεργαζόµενοι προβάλλονται (για 
να δηµιουργήσουν εντυπώσεις και συνειρµούς στο συλλογικό φαντασιακό) ως 
υποκείµενα µε προβληµατική βιολογική παρουσία και υγεία297.    
 Από τη µεριά τους, τα άτοµα που κάνουν καπάκια µε τους Τούρκους, αν 
εξαιρέσουµε τις περιπτώσεις υπολογισµένης και πρόσκαιρης συµφωνίας, δεν έχουν 
ενδοιασµούς και επιφυλάξεις για την στάση τους. Πρόκειται για µια καθαρή, συνεπής 
και διαχρονική στρατηγική ατοµικής συντήρησης και ανέλιξης. Η εθνική ιδεολογία 
φαντάζει σαν ένα µακρινό ιδεολόγηµα απέναντι στην δικτατορία του άµεσου: την 
προστασία της ζωής και της περιουσίας απέναντι στην έλευση του ισχυρού εχθρού. Η 
αυτοθυσία για το έθνος µοιάζει σαν µια ένδοξη προοπτική (όταν, όµως, αφορά τους 
άλλους). Το ένστικτο της επιβίωσης είναι πολύ ισχυρό: η ικανότητα, µάλιστα, της 
εθνικής θεωρίας να ενσταλάζει στα υποκείµενα την πιθανότητα παράκαµψής του, 
                                                 
294 Η λέξη αναφέρεται σε επιστολή του Γιαννάκη Γιολδάση  προς τον Μαυροκορδάτο (12/9/22): 
Ιστορικόν…, Α΄, σ. 311.   
295 John A. Petropulos, Πολιτική…, σ. 116. Ο Καραϊσκάκης, σε γράµµα του προς τον Νικόλαο 
Στορνάρη, αναφέρει ρητά ότι µπορεί να κυριεύσει τα Άγραφα, είτε µε τους Έλληνες είτε µε τους 
Τούρκους: Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Α΄, σ. 402 
296 Η άποψη του Κασοµούλη ότι το προσκύνηµα στον εχθρό είναι εναντίον της φύσης των Ελλήνων 
(όπ.π., Β΄, σ. 577), πρέπει να αντιµετωπιστεί ως επιθυµία παρά ως πραγµατικότητα (και να 
συνυπολογιστεί η εποχή της εκφοράς της). 
297 Ι. Θεοφανίδης, Ιστορικόν…, σ. 117˙ Αρχεία…, ∆΄, σ. 105 και Β΄, σ. 105. Ο Φίλος του Νόµου 
(4/8/24) παραθέτει πληροφορίες από τα Ελληνικά Χρονικά (16/7/24), σύµφωνα µε τις οποίες η 
πανούκλα που ενέσκηψε στην Άρτα ξεκίνησε από το σπίτι του ΄΄Ελληνοκατάρατου΄΄ Βαρνακιώτη. 
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είναι η µεγαλύτερη απόδειξη για την δυναµική της. Ξαναπιάνοντας το νήµα 
µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι οι συνέχειες στο πεδίο των νοοτροπιών δεσµεύουν 
την ανάδειξη των ετεροτήτων. Η ρήξη, αν και ισχυρή, δεν µπορεί να αποβάλει την 
έγνοια για το τι θα γίνει στη συγκυρία: µε την εθνική ιδεολογία ανάγεται στο µέλλον 
η διάσταση της ικανοποίησης των ατόµων. Η ευχαρίστηση, η κάλυψη προσωπικών 
επιθυµιών διαφεύγουν του παρόντος και τοποθετούνται σε µια επιθυµητή εξέλιξη. 
 Η ακραία συνέπεια αυτής της χιλιαστικής τάσης είναι να παραµελούνται οι 
επιπτώσεις της στην παρούσα φάση ή να θεωρούνται αναπόφευκτες συνέπειες 
µπροστά σε ένα καλύτερο αύριο. Οι συνεργαζόµενοι µε τους Τούρκους προβάλλουν 
αρκετά το παραπάνω επιχείρηµα, ισχυριζόµενοι ότι είναι αυτοί που προσπαθούν να 
κρατήσουν άµυνα απέναντι στη λαίλαπα που δηµιουργήθηκε µε την κίνηση για 
εθνική ανεξαρτησία. Ο Βαρνακιώτης, σε επιστολή του (9/5/25) αναφέρεται σε αυτούς 
που προπαγανδίζουν και υποδαυλίζουν την εξέγερση: ΄΄Ο Θεός να τους το πληρώση 
µε το κακόν που κάνουν µε την γλώσσα τους, και έµειναν γυµνοί οι τόποι µας από 
ηµάς και θα τον πλακώσουν η Αρβανιτιά, να τον χάσωµεν δια πάντα΄΄298.  
 Η ευρεία απήχηση, παρά την τελική απονοµιµοποίηση και την γενική –
αναδροµική- κατακραυγή που επιφυλάσσεται για τους προσκυνηµένους, φανερώνει 
την αµφιταλάντευση της επαναστατηµένης κοινωνίας απέναντι στα κελεύσµατα της 
εθνικής θεωρίας και την ισχύουσα πραγµατικότητα. Φανερώνει επίσης, την ευκολία 
µε την οποία καταργείται η διάσταση της αδιαµεσολάβητης ετερότητας. Άτοµα και 
πληθυσµοί που έρχονται αντιµέτωποι µε τις ακραίες συνέπειες της επιλογής τους να 
ταυτιστούν µε το ζήτηµα της Επανάστασης για πολιτική ανεξαρτησία, µεταπηδούν -
εύκολα ή δύσκολα, είναι άλλη, ατοµική υπόθεση- στο αντίπαλο στρατόπεδο. Η 
εθνική ταυτότητα την περίοδο του 1821, δηλαδή στην αρχή του γίγνεσθαί της, 
αντιµετωπίζει πολλές αντιτιθέµενες στρατηγικές. Η δοκιµασία όµως, και οι ελιγµοί 
στο πεδίο της ιδεολογίας, είναι επιτυχής: φαίνεται, ότι µε το πέρας της δεκαετίας η 
ελληνική κοινωνία θεωρεί ως απαράβατο όρο την διαφύλαξη και την υπεράσπιση της 
συλλογικότητάς της.    
 
 
 
 
 
  

                                                 
298 Αλληλογραφία…, σ. 107.  
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ΑΛΒΑΝΟΙ 
 

Η Ελληνική Επανάσταση είχε να αντιµετωπίσει, παράλληλα µε την κύρια –τουρκική- 
ετερότητα, και άλλες δυνάµεις στην πορεία της προς την εθνική ανεξαρτησία. Η 
οθωµανική κοινωνία, µε τον διαχωρισµό σε θρησκευτικά millet, δεν µπόρεσε να 
αποφύγει ή να καταστείλει κάποιες αναπόφευκτες εθνοτικές διαφοροποιήσεις: για 
παράδειγµα, ο χριστιανός της Θράκης µε τον αντίστοιχο της Πελοποννήσου, παρά 
την υπαγωγή τους στην ίδια θρησκευτική διοίκηση, είχαν σαφέστατες διαφορές. Η 
οικονοµική δοµή κάθε περιοχής, η κοινωνική διαστρωµάτωση, η πολιτισµική 
έκφραση ποίκιλαν στις επαρχίες της αυτοκρατορίας: ακόµα και η θρησκευτική 
ταύτιση δεν σήµαινε, απαραίτητα, κοινή νοοτροπία. Επιβιώµατα προγενέστερων 
θρησκειών ή αιρέσεις στο εσωτερικό της καθεµιάς, αναδείκνυαν τον ξεχωριστό τρόπο 
πρόσληψης ενός δόγµατος. Αν σε αυτό το πεδίο συνυπολογίσουµε και τις 
διαφορετικές διαλέκτους, τότε οδηγούµαστε σε µια πραγµατικότητα µε σχεδόν 
διακριτές εθνοτικές οµάδες. Σε αυτή την πραγµατικότητα βασίστηκε η µεταγενέστερη 
συγκρότηση των βαλκανικών εθνών. Κάθε προσπάθεια για τη δηµιουργία έθνους 
βασίστηκε στην αντιθετική σχέση µε τον εκάστοτε Άλλο: είτε πρόκειται για 
γλωσσική διαφορά, είτε για θρησκευτική, το πρόταγµα των εθνοποιητικών 
ιδεολογιών στηριζόταν σε µια υπαρκτή διαφοροποίηση µεταξύ εθνοτικών οµάδων299.  
 Μια από αυτές ήταν οι Αλβανοί. Ο συγκεκριµένος όρος δηλώνει τον 
µουσουλµάνο κάτοικο µιας ευρύτερης περιοχής, που εµπερικλείει τόσο την σηµερινή 
χώρα όσο και επαρχίες της Ηπείρου, της Στερεάς, της Θεσσαλίας και της 
Μακεδονίας: πρόκειται για τις περιοχές που βρισκόταν υπό τον έλεγχο του Αλή πασά. 
Όταν στις ελληνικές πηγές βρίσκουµε τον όρο Τουρκαλβανοί πρέπει να έχουµε κατά 
νου δύο σηµασίες: αρχικά, ότι πρόκειται για Τούρκους και Αλβανούς και, έπειτα, ότι 
περιγράφει τους µουσουλµάνους Αλβανούς. Η αντιδιαστολή είναι προφανής γιατί 
υπάρχουν και χριστιανοί Αλβανόφωνοι (υπάρχουν, επίσης, καθολικοί οι οποίοι 
βρίσκονται στο βόρειο τµήµα της προκείµενης περιοχής) που συντάσσονται µε το 
στρατόπεδο των Ελληνόφωνων. Οι Αρβανίτες, όπως επικράτησε να λέγονται, 
συστρατεύθηκαν στην πλειοψηφία τους µε το ελληνικό στρατόπεδο: η θρησκευτική 
τους ιδιότητα συνιστούσε το αποφασιστικό σηµείο της επιλογής µεριάς. Η εθνική 
αφήγηση ενσωµάτωσε, χωρίς να την πολυαπασχολεί το κριτήριο της γλώσσας, µε 
ευκολία το συγκεκριµένο σώµα αποδεικνύοντας έτσι την ευλυγισία και την 
ρευστότητα των εθνικών θεωριών.         
 Οι Αλβανοί, όπως θα ονοµάζονται χάριν συντοµίας οι µουσουλµάνοι 
Αλβανόφωνοι που συµπορεύονται µε τα στρατεύµατα του σουλτάνου, αποτελούν για 
µια µεγάλη περίοδο –ως την έλευση του Ιµπραήµ, αλλά και µετά- την κύρια δεξαµενή 
άντλησης ατόµων για τις επιχειρήσεις ενάντια στην Ελληνική Επανάσταση. Το 
γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια την διάκριση της συγκεκριµένης ετερότητας µε όρους 
ανάλογους της τούρκικης. Πολλές, αν όχι όλες, από τις ιδιότητες που αναφέρονται για 
τους Τούρκους συµπεριλαµβάνουν και τους Αλβανούς. Επειδή, µάλιστα, για τους 
περισσότερους ο όρος Τούρκος αντανακλά µια θρησκευτική µόνο κατάσταση, 
µπορούµε να προβάλουµε και στους Αλβανούς τα αρνητικά στερεότυπα που 
επιφυλάσσονται για την κυρίαρχη εθνοτική οµάδα. 
 Μερικές µόνο προσθήκες: οι Αλβανοί, εκτός των άλλων επιθέτων, συνιστούν 
ένα σύνολο από φιλοχρήµατους και παραδόπιστους ανθρώπους. Η κατηγορία για 
απληστία είναι κοινή, τόσο από τα ελληνικά στρατεύµατα, όσο και από τα τουρκικά. 

                                                 
299 Μαρία Τοντόροβα, «Τα Βαλκάνια: από την ανακάλυψη στην ΄΄κατασκευή΄΄ τους», Miroslav Hroch 
– Μαρία Τοντόροβα, Εθνικό κίνηµα…, σ. 61.  
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Οι Αλβανοί αντιµετωπίζονται ως µια συσσωµάτωση που κατευθύνουν την 
συµπεριφορά τους  µε αποκλειστικό κριτήριο το κέρδος, είτε αυτό προκύπτει από την 
µίσθωση των πολεµικών ικανοτήτων τους σε ένα στρατόπεδο, είτε από 
λαφυραγώγηση. Η παραπάνω αντίληψη έχει κάποια βάση αλλά, όπως όλα τα 
στερεότυπα διαστρεβλώνει και περιορίζει την ουσία της συγκεκριµένης 
πραγµατικότητας. Για λόγους γεωµορφολογικούς, το αλβανικό έδαφος δεν 
προσφέρεται για µεγάλες, αποδοτικές και εξαγώγιµες καλλιέργειες. Αναπόφευκτα, 
µεγάλοι πληθυσµοί στρέφονται στην στράτευση σε πολεµικά σώµατα (όπου και 
θεωρούνται από τους πλέον αποδοτικούς). Ο πόλεµος, γενικότερα, συνιστά µια 
ευκαιρία ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας: η Ελληνική Επανάσταση, µε την σειρά 
της, αποτελεί ένα προνοµιακό πεδίο για την παραπάνω φιλοδοξία.      
 Από την άλλη, την στιγµή που δεν υπάρχει, παρά τις διαφοροποιήσεις που θα 
δούµε παρακάτω, πλήρης ταύτιση µε τα δύο εµπόλεµα µέρη οι Αλβανοί, επιλέγουν 
και απορρίπτουν τις διάφορες προτάσεις µε βασικό άξονα την διασφάλιση της 
πληρωµής τους. Οι παραπάνω πραγµατικότητες οδηγούν στη νοοτροπία για την 
φιλοχρηµατοσύνη των Αλβανών, νοοτροπία που ανταποκρίνεται µερικώς στην 
αλήθεια, όταν περιορίζεται σε αυτούς. Γιατί η µελέτη της σύστασης των ελληνικών 
αλλά και των τούρκικων στρατευµάτων, αποκαλύπτει πολλά για την ιδιοτέλεια των 
κινήτρων και σε αυτές τις οµάδες. 
 Ωστόσο, η πραγµατικότητα µένει: οι Αλβανοί, στις αντιλήψεις των 
συγκαιρινών τους, είναι παραδόπιστοι. Ενδεικτικά, µερικά παραδείγµατα: όπως 
αναφέρεται σε επιστολή (9/5/22) δίνονται χρήµατα σε αντιπροσωπεία Σουλιωτών 
στην Πίζα για να µην ΄΄ πειραχθή η αλβανική των φιλοχρηµατοσύνη και προτιµήσουν 
τας δολίους προσφοράς των εχθρών΄΄˙ ο Γ. Σπανιολάκης καθησυχάζει τον 
Μαυροκορδάτο (17/2/25), αναφέροντάς του ότι η εκστρατεία του Κιουταχή θα 
αποτύχει ΄΄διότι, καθώς καλά γνωρίζετε, των Αλβανών το µέγα ελατήριον είναι τα 
χρήµατα΄΄ που δεν έχει ο ηγέτης τους˙ ο Γεώργιος Γαζής, ίσως και από γεωγραφικά 
κριτήρια ορµώµενος (γεννηµένος στο ∆ελβινάκι), αναφέρει ότι οι Αλβανοί δεν πήραν 
το µέρος κανενός ΄΄αλλ΄ είχον τον πόλεµον εµπόριον΄΄˙ στην πολιορκία της 
Τριπολιτσάς αναφέρεται ότι αλβανικά στρατεύµατα ζητούσαν άµεσα τους µισθούς 
τους και µε ΄΄πρόσχηµα οξύτατης δυσφορίας δια την µη ικανοποίηση του αιτήµατος 
οι Αλβανοί κατέλαβαν τας αποθήκας των τροφίµων και επωλούσαν προς τους 
εντοπίους Τούρκους µε υπέρογκον τίµηµα µικράς ποσότητας, ακόµη και αυτό το 
ολιγοστόν ύδωρ΄΄˙ ο Milingen υποστηρίζει ότι αυτό που φοβούνται περισσότερο οι 
Αλβανοί είναι η καταστροφή του εχθρού καθώς έτσι θα αποστερούνταν από µια 
βασική πηγή κέρδους˙ σε πολεµικό συµβούλιο στην Κωνσταντινούπολη, 
επιβεβαιώνεται η παραπάνω θέση: ΄΄οι «λησταί» ανέρχονται εις 400.000. Όλοι αυτοί 
µάχονται δια την θρησκείαν των, ενώ οι ιδικοί µας Αλβανοί πολεµούν δια των 
«λουφέ» των και αν δεν τους δοθή σηκώνονται και φεύγουν. Αν δε πεινάσουν, 
αυτοµολούν εις τον εχθρόν, ως έγινε και άλλοτε΄΄300.  
 Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι Αλβανοί συντάσσονται και µε τα δύο στρατεύµατα. 
Η θρησκευτική ταύτιση, αλλά και η οικονοµική δύναµη των Τούρκων, οδηγεί στην 
προάσπιση των αντεπαναστατικών δυνάµεων. Όµως, η εθνοτική διαφοροποίηση είναι 
σαφής, καταρχάς στο θρησκευτικό πεδίο. Οι Αλβανοί, την εποχή που µελετάµε 
ασπάζονται σχεδόν µαζικά τον µπεκτασισµό, αίρεση που καταδικάζεται από την 
τούρκικη ηγεσία. Ο Αλή πασάς προστατεύει τους τεκέδες των µπεκτασήδων και οι 
                                                 
300 Ιστορικόν…, Α΄, σ. 206, 216˙ Αλληλογραφία…, σ. 61˙ Γεώργιος Γαζής, Λεξικόν…, σ. 22, 142˙ Τάσος 
Γριτσόπουλος, «Αι διαπραγµατεύσεις προς παράδοσιν της Τριπολιτσάς υπό των Τούρκων», 
Μνηµοσύνη 5 (1974-1975), σ. 154˙ Κυριάκος Σιµόπουλος, Πώς είδαν…, ∆΄, σ. 43˙ Νικηφόρος 
Μοσχόπουλος, Ιστορία…, σ. 251.  
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δερβίσηδες γίνονται οι κύριοι εκφραστές της θρησκευτικής πίστης των Αλβανών. Σε 
κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο η τάση απόσχισης του Αλή πασά έναντι του 
Σουλτάνου βρίσκει σύµµαχο την µεγάλη πλειοψηφία των αλβανικών πληθυσµών που 
µάχεται µαζί µε τον ηγέτη της. Έτσι, παρά την γενικότερη στήριξη του Σουλτάνου, οι 
Αλβανοί δεν έχουν ιδιαίτερη συναισθηµατική ταύτιση µε την υπόθεση της 
Επανάστασης (ίσως και γι΄ αυτό γίνεται η µετάκληση των αιγυπτιακών σωµάτων: η 
Πύλη αντιλαµβάνεται την αδυναµία ή την απροθυµία των Αλβανών να καταστείλουν 
την Επανάσταση). 
 Μέχρι τον θάνατο του Αλή πασά, τον Ιανουάριο του 1822, οι Αλβανοί 
παραµένουν σχεδόν αµέτοχοι στην ελληνική υπόθεση. Μάλιστα, παράλληλα µε την 
υπεράσπιση του Αλή πασά, γίνονται και προσπάθειες δόµησης µιας ελληνοαλβανικής 
συµµαχίας µε σκοπό την εκατέρωθεν ανοχή και ουδετερότητα (υπάρχουν σκέψεις 
ακόµα και για δηµιουργία κοινού κράτους). Οι σχέσεις είναι πολλές: κοινή σύµπραξη 
οπλαρχηγών υπό τον ηγεµόνα αλλά και συµµετοχή Αλβανών στα στρατεύµατα του 
Υψηλάντη301. Από την άλλη, φαίνεται ότι οι επαναστατικές πορείες των Αλβανών και 
των Ελλήνων έναντι της Πύλης εµφανίζονται τόσο κοινές, ώστε ένας παρατηρητής 
πιστεύει, πως ο Αλή πασάς θα µπορούσε να είναι ο ιδανικός ηγέτης των Ελλήνων 
(καλύτερος από τον Υψηλάντη) αν ικανοποιούνταν µε την θέση του συνταγµατικού 
µονάρχη302.  
 Η κοινή συµµαχία, ακόµα και αν τα κίνητρα των δύο πλευρών είναι υπόγεια 
(αντιπερισπασµός για τους Έλληνες – υπεράσπιση του Αλή πασά για τους 
Αλβανούς), φέρεται να γίνεται σεβαστή από τα δύο µέρη. Όπως αναφέρεται σε 
διάφορα κείµενα και πηγές της εποχής (κυρίως φθινόπωρο του 1821), τα δύο µέρη 
πιστοποιούν ότι, εκτός της θρησκείας δεν πρέπει να υπάρχει καµία διαφορά στην 
κοινή υπόθεση εναντίον του σουλτάνου303. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Αλβανοί 
θεωρούν ότι προέχει η εθνική αυτονοµία και ανεξαρτησία από την θρησκευτική 
πίστη. Μπορεί τα δύο κινήµατα που ξεκινάνε την ίδια εποχή να µην έχουν παρόµοιες 
αφετηρίες (το ελληνικό εµφανίζεται µε µεγαλύτερη επαφή µε τα προτάγµατα του 
νεωτερικού αστικού κράτους, σε αντίθεση µε τον Αλή πασά που προσπαθεί 
περισσότερο, να εδραιώσει την αυτονοµία του απέναντι στην Πύλη). Ωστόσο, 
ιδιαίτερα στην Στερεά Ελλάδα που είχε δηµιουργηθεί ένα µακροχρόνιο πλαίσιο 
συνύπαρξης Ελλήνων και Αλβανών –κυρίως από τους στρατιωτικούς πληθυσµούς 
των δύο µερών-, οι ταυτότητες και οι ετερότητες ήταν συγκεχυµένες. Μετά την 
πτώση του Αλή οι Έλληνες αντιλαµβάνονται ότι οι Αλβανοί δεν έχουν την διάθεση 
και την δυνατότητα να στηρίξουν την συµµαχία. Βέβαια, και η διαπιστωµένη 
προθεση της ελληνικής πλευράς για δηµιουργία ενός ανεξάρτητου χριστιανικού 
κράτους απέτρεπε τις όποιες –υστερόβουλες ή µη- προθέσεις συνύπαρξης. Ωστόσο, 
ακόµα και τότε, όπως φαίνεται στις πηγές της εποχής, οι Έλληνες δεν ταυτίζουν 
αδιαίρετα τους Αλβανούς µε τους Τούρκους. Ο υπέρτατος εχθρός είναι οι δεύτεροι˙ 

                                                 
301 Αναφέρονται 7 εθελοντές στα στρατεύµατα που διάβηκαν τον Προύθο µετά την ήττα στη 
Μολδαβία, αλλά ήταν πολύ περισσότεροι: Νικολάϊ Τοντόρωφ, Η βαλκανική…, σ. 183-5. Ο 
Αλέξανδρος Υψηλάντης, σε ηµερήσια διαταγή (Γαλατάς, 25/2/21), αναφέρει ότι όσοι δεν βοηθούν την 
υπόθεση και υπακούν τις προσταγές των Μολδαβών και των Βλάχων ΄΄ας ηξεύρωσιν εις το εξής δεν 
ηµπορούσι να φορώσιν ούτε όπλα ούτε το έντιµον των Αλβανών ένδυµα, αλλά πρέπει να ενδυθώσι το 
των εντοπίων φόρεµα, και να συγκαταταχθώσι εις το γένος αυτών΄΄: Μονόφυλλα…, Α΄, µονόφυλλο Α8.   
302 War…, σ. 26, 28.  
303 Ιστορικόν…, Α΄, σ. 62, 75, 200 και Β΄, σ. 62. Η συµµαχία προκαλεί και την δηµιουργία ποιηµάτων 
όπου οι Αλβανοί αναφέρονται ως ΄΄γνήσια τέκνα τιµής και ευγνωµοσύνης΄΄: Εφηµερίς Αιτωλική, 
10/9/21 (΄΄Άσµα της περιφήµου συµµαχίας των ενδόξων Αλβανών µετά των ηρώων Ελλήνων της 
Ηπείρου΄΄). Έχει ενδιαφέρον ότι ακόµα και τον Μάιο του 1822, γίνονται σκέψεις για ένωση Ελλάδας 
και Αλβανίας: Αρχεία…, Α΄, σ. 331. 
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οι Αλβανοί αντιµετωπίζονται –κάποτε- ως αναγκαστικοί µισθοφόροι των Τούρκων: 
φαίνεται ότι η συνύπαρξη και η κοινή γλώσσα πριµοδοτούν την αλληλοκατανόηση.  
 Τα δύο στρατόπεδα, έχοντας εποµένως µια µακρά προϋπηρεσία κοινών 
στόχων και αντιλήψεων προβαίνουν σε µια σειρά από ενέργειες που αδυνατίζουν τις 
βεβαιότητες της εθνικής ιδεολογίας. Παρά την διακριτή τους συσσωµάτωση σε 
αντίπαλα θρησκευτικά µέρη, αναδεικνύονται εκατέρωθεν περιπτώσεις προνοµιακής 
συµπεριφοράς που προκαλούν αµηχανία -όταν δεν προσπερνιούνται- στις αφηγήσεις 
της εθνικής ιστορίας. Οι πολεµικές αναµετρήσεις της εποχής προσφέρουν ένα πλαίσιο 
όπου ο εχθρός ιεραρχείται: αρκετές φορές, ο Τούρκος και ο Αλβανός δεν 
περιλαµβάνονται στην ίδια βαθµίδα αντιπαλότητας, παρά τις ίδιες λειτουργίες που 
επιτελούν. 
 Αυτή η πραγµατικότητα έχει ως συνέπεια την καλλιέργεια ενός κλίµατος 
άτυπης αλλά αµοιβαίας εµπιστοσύνης ανάµεσα σε Έλληνες και Αλβανούς. Η 
ελληνική πλευρά ή, ακριβέστερα, σηµαίνοντα τµήµατά της υπερασπίζονται το 
δικαίωµα των Αλβανών να ξεχωρίζουν από το υπόλοιπο τουρκικό στρατόπεδο: η 
συµφωνία του Κολοκοτρώνη µε τους Αλβανούς πολιορκηµένους της Τριπολιτσάς 
είναι µια εµβληµατική πράξη υποστήριξης. Επίσης, απελευθερώσεις αιχµαλώτων 
γίνονται µε µεγαλύτερη ευκολία αν πρόκειται για Αλβανούς κρατούµενους304. Τέτοιες 
κινήσεις οικοδοµούν την ανοχή και την κατανόηση µεταξύ των δύο πλευρών µε 
συνέπεια, αν δεν πολλαπλασιάζονται, να συντηρούνται κινήσεις αλληλοσεβασµού 
µεταξύ των δύο µερών. 
 Οι Αλβανοί, από την άλλη, αντιµετωπίζουν την Ελληνική Επανάσταση 
έχοντας απέναντί τους µια σειρά οπλαρχηγών µε τους οποίους είχαν συµπολεµήσει σε 
προηγούµενες επιχειρήσεις. Ο στρατιωτικός κώδικας σεβασµού του αντιπάλου 
δηµιουργεί ένα πλαίσιο όπου ο εχθρός –που, µάλιστα, είναι οικείος- γίνεται 
αντικείµενο θαυµασµού, όταν πληροί συγκεκριµένους αξιακούς όρους. Η ευµενής 
αντιµετώπιση των Αλβανών που πέφτουν στα χέρια των Ελλήνων δεν διαφεύγει της 
προσοχής τους: η ανταπόδοση είναι η συνηθέστερη χειρονοµία που επιφυλάσσεται, 
ιδιαίτερα αν πρόκειται για αιχµαλώτους που τους είναι γνωστοί. 
 Βλέπουµε, συγκεκριµένα, Αλβανούς να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε 
ελληνικά στρατεύµατα (και όχι απαραίτητα υπό το κράτος της ανάγκης)˙ η παράδοση 
σε αλβανικά στρατεύµατα θεωρείται απείρως καλύτερη λύση για τους Έλληνες˙ 
γίνονται προσωπικές προσκλήσεις για σύµπραξη και χτυπήµατα ενάντια στους 
Τούρκους˙ Αλβανοί βρίσκονται, οικειοθελώς, ανάµεσα στους υπερασπιστές του 
Μεσολογγίου το 1826˙ άλλοι παραδίδουν αµαχητί οχυρά, προµηθεύουν πολεµοφόδια 
και τροφές στους Έλληνες ενώ πυροβολούν στον αέρα όταν βρίσκονται αντιµέτωποι 
µε τα ελληνικά στρατεύµατα˙ ακόµα και οι προδοσίες από την ελληνική πλευρά, που 
έχουν ως αποτέλεσµα την δίωξη ή τον θάνατό τους, αντιµετωπίζονται µε πικρία και 
απορία για την προδοµένη φιλία305.  
 Κάποιες από τις πράξεις εκτίµησης και εµπιστοσύνης πρέπει, όπως συµβαίνει 
και µε τους Τούρκους, να ιδωθούν µε την δέουσα επιφύλαξη. ∆εν οφείλουµε να 
αντικαταστήσουµε το στερεότυπο του ΄΄κακού Αλβανού΄΄ µε τον ΄΄καλό΄΄. Οι 

                                                 
304 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Β΄, σ. 163. Ο Τσωρτς ισχυρίζεται ότι οι Αλβανοί που 
φεύγουν από το Μεσολόγγι, µετά την ανάκτησή του από τους Έλληνες, τους ασπάζονται για την καλή 
τους συµπεριφορά και διακηρύσσουν ότι έχουν το δικαίωµα να απολαύσουν την χώρα που είχαν τόσο 
δίκαια κερδίσει: Richard Church, Observations on an eligible line of frontier for Greece as an 
independent state, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία, Αθήνα 1974 [Λονδίνο 1830], σ. 21.  
305 Αρχεία…, Α΄, σ. 444˙ Νικόλαος Καρώρης, Ηµερολόγιον, σ. 197˙ Αλληλογραφία…, σ. 64˙ Νικηφόρος 
Μοσχόπουλος, Ιστορία…, σ. 348˙ Γεώργιος Γαζής, Λεξικόν…, σ. 21˙ Μακρυγιάννης, 
Αποµνηµονεύµατα, σ. 44 - 45.  
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συµπεριφορές που καθιστούν τους Αλβανούς συµπαθέστερους στο ελληνικό κοινό 
εκπορεύονται από µια υπόγεια διάθεση επιβεβαίωσης της ανωτερότητάς µας. Ο 
΄΄καλός Αλβανός΄΄ (Τούρκος ή οτιδήποτε άλλο), είναι αυτός που θαυµάζει την 
παλικαριά, την αξιοσύνη, το θάρρος του Έλληνα. Μόνο όποιος ανταποκρίνεται στο 
συγκεκριµένο πρότυπο µπορεί να περάσει στην αφήγηση, εθνική ή ατοµική. Από 
µόνος του, καλός Αλβανός δεν µπορεί να υπάρξει: η καλοσύνη του οφείλει να 
αναδεικνύεται µπροστά –και χάρη- σε µια κίνηση ανωτερότητας του Έλληνα.  
 Για παράδειγµα, όταν συλλαµβάνεται ο Αθανάσιος ∆ιάκος και υποβάλλεται 
σε µια σειρά από βασανιστήρια απευθύνεται στους Αλβανούς που τον συνοδεύουν: 
΄΄∆εν βρίσκεται από σας εδώ κανένα παλληκάρι να µε σκοτώση µε πιστόλι και να µε 
γλυτώση από τους χαλντούπηδες;΄΄. Οι Αλβανοί, παρότι δεν ανταποκρίνονται, 
συγκινούνται από τα λόγια του δυναµικού οπλαρχηγού. Όταν δε, σύµφωνα µε τον 
Χριστόφορο Περραιβό, αντιµετωπίζει µε γενναιότητα τον επικείµενο µαρτυρικό 
θάνατό του (΄΄∆εν µε φοβίζετε βρωµερόσκυλα µε το να µε ψήσετε ζωντανόν, εγώ 
θάνατον, ως προείπα, ζητώ δια να υπάγω το γρηγορώτερον να εύρω τους συντρόφους 
µου, οι οποίοι ανυποµένως µε προσµένουσι΄΄306), τα ίδια σώµατα ξεσπούν σε 
κλάµατα για τον χαµό του ήρωα. Η ευαισθησία ή η καλοσύνη του Άλλου, πρέπει να 
εγείρεται και να συνοδεύεται από µια πράξη του Εµείς: τότε αντιµετωπίζεται ως 
τέτοια δίνοντας, παράλληλα, µια µεγάλη –και φαινοµενικά ουδέτερη- ώθηση στην 
ηθική αξιολόγηση των δικών µας ενεργειών. 
 Ωστόσο, η πραγµατικότητα παραµένει: ιδιαίτερα στην αρχή της 
Επανάστασης, αλλά και όσο περνούν τα χρόνια, η αλβανική ετερότητα δεν 
αντιµετωπίζεται µε τους σχεδόν καθολικά εχθρικούς όρους που επιφυλάσσονται για 
τους Τούρκους. Η νέα κατάσταση, µε τις ιδεολογικές της συνιστώσες, δεν έχει 
επικρατήσει πλήρως, εποµένως η αντιφατικότητα και η διαφορετική δράση είναι 
δικαιολογηµένες. Ο Αλβανός αντιµετωπίζεται διαφορετικά όταν παίρνει την µορφή 
του γνωστού, του συµπολεµιστή, του οικείου˙ γενικά, όταν η ετερότητα 
µορφοποιείται και συγκεκριµενοποιείται, αδυνατίζει. Από την στιγµή που η εθνική 
ιδεολογία και συνείδηση δεν είχε ακόµα εµποτίσει µε το ίδιο περιεχόµενο και µε την 
ίδια ένταση τους Έλληνες αγωνιστές, τότε είναι αναµενόµενες και οι διαφορές στις 
συµπεριφορές, διαφορές που συγκροτούν ένα πιθανό φάσµα στο οποίο κάθε οµάδα, 
κάθε περιοχή ακόµα και κάθε άτοµο έχουν δυνητικά διαφορετικές αντιδράσεις 
απέναντι σε µια άλλη εθνοθρησκευτική οµάδα. Η αίσθηση ότι οι Αλβανοί δεν είναι ο 
σηµαντικός, ο πρωτεύων εχθρός (αλλά αποτελούν υπήκοοι –και πιθανότατα αυριανοί 
εξεγερµένοι- στην οθωµανική αυτοκρατορία) εντείνει το σχίσµα µεταξύ της 
ιδεολογίας που προτάσσει την εκδίωξη όλων των εθνικών εχθρών και της κοινής 
πρακτικής.  

                                                 
306 ∆ιονύσιος Κόκκινος, Η ελληνική επανάστασις, Α΄, Μέλισσα, Αθήνα 1974, σ. 319 και Χριστόφορος 
Περραιβός, Αποµνηµονεύµατα πολεµικά, Γ. Τσουκαλάς, Αθήνα 1956, σ. 56.  
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ΕΒΡΑΙΟΙ 
 

Η στάση των Ελλήνων απέναντι στους Εβραίους παρουσιάζει µια αξιοσηµείωτη 
συνέπεια και σταθερότητα. Αν για τις άλλες εθνοθρησκευτικές οµάδες που 
περιβάλλουν τον επαναστατηµένο χώρο διαπιστώνεται µια ποικιλία εκφράσεων και 
συµπεριφορών –µε ένα βασικό κορµό, πάντοτε -, οι Εβραίοι αντιµετωπίζονται µε ένα 
µονολιθικό, κάθετο κοινωνικά, τρόπο: αποτελούν µια σαφώς µισητή και εχθρική 
συσσωµάτωση. 
 Η έχθρα ανάµεσα στις δύο εθνότητες, εκτός της ακραίας φάσης της 
Επανάστασης στην οποία έγιναν µαζικές εκκαθαρίσεις Εβραίων, χαρακτηρίζεται από 
µια σταθερή πόλωση για µια σειρά από επίδικες καταστάσεις. Η κύρια αντιπαλότητα 
συνίσταται στην διαφορά του θρησκεύµατος: η θεµελίωση του δίπολου Έλληνες – 
Εβραίοι αναδεικνύεται από αντιλήψεις και στερεότυπα για την ουσία του 
χριστιανισµού και του ιουδαϊσµού. Σε αντίθεση µε την Ευρώπη, όπου η αντιπαλότητα 
εκφράζεται κυρίως µε οικονοµικό περιεχόµενο, στις περιοχές της οθωµανικής 
αυτοκρατορίας µόνο µετά τον 17ο αιώνα –και την άνοδο των ελληνικών αστικών 
στρωµάτων- θα υπάρξει αντιεβραϊκή στάση, θεµελιωµένη στον ανταγωνισµό για την 
νοµή των εµπορικών δικτύων307. Από εκείνη την εποχή και µετά, όλες οι ενέργειες 
εναντίον των Εβραίων στον ευρύτερο ορθόδοξο κόσµο πρέπει να ερµηνεύονται από 
ένα σύνθετο πλέγµα αιτιών όπου ο οικονοµικός παράγοντας πλαισιώνει την 
υπεραιώνια θρησκευτική διαµάχη. 
 Ανά τακτά διαστήµατα, τόσο πριν όσο και µετά την Επανάσταση (και 
ανάλογα µε τον συσχετισµό δυνάµεων), υπάρχουν κινήσεις που συντηρούν και 
αναπαράγουν την αντιπαλότητα. Ενδεικτικά: το 1734, σύσσωµη η κοινότητα στον 
Χορτιάτη επιτίθεται εναντίον Εβραίων αργυραµοιβών˙ στα µέσα του 19ου αιώνα, στις 
περιφορές του επιταφίου στην Χαλκίδα (η µόνη πόλη που διασώθηκαν Εβραίοι µετά 
την Επανάσταση), οι στρατιώτες κτυπούσαν µε τα κοντάκια των όπλων τους τις 
πόρτες των εβραϊκών σπιτιών˙ το 1881 στην Αλεξάνδρεια, οι Εβραίοι συγκεντρώνουν 
την µήνη των χριστιανών για µια περίπτωση εξαφάνισης ενός παιδιού: όπως 
σηµειώνεται χαρακτηριστικά ΄΄Η επανάληψη των γεγονότων και η εκδήλωσή τους σε 
αποµακρυσµένες µεταξύ τους περιοχές, υποδηλώνουν την ύπαρξη µια αρνητικής 
εικόνας του Εβραίου στις χώρες της ανατολικής Μεσογείου και στους κόλπους των 
ελληνικών πληθυσµών΄΄308. Το γεγονός ότι οι εβραϊκές κοινότητες ζούσαν σε 
χριστιανικές περιοχές προσπαθώντας να διατηρήσουν τις πολιτισµικές τους 
ιδιαιτερότητες, συνέβαλε στην αύξηση των αρνητικών αισθηµάτων από την 
πλειοψηφία των χριστιανών. 
 Στην Επανάσταση, η εικόνα του Εβραίου δεν διαφέρει από την προγενέστερη 
εποχή. Αντίθετα, η ελληνική πλευρά µε τις µαζικές σφαγές επέτεινε την δυσαρέσκεια 
και την αντιπαλότητα ανάµεσα στις δύο οµάδες. Η οξύτητα των αντιπαραθέσεων 
µέσα στο 1821, επιτρέπει την ανάδυση -µε βίαιη µορφή- των στερεότυπων για τη 
συγκεκριµένη οµάδα: σε µια περίοδο που η συντεταγµένη εξουσία (που µόλις 
συγκροτείται) δεν µπορεί να προστατέψει µια µειονότητα τότε, η πάγια και 
υποβόσκουσα έχθρα εκφράζεται µε µια σειρά από παράφορες συµπεριφορές. Από την 
πλευρά των Ελλήνων, αν σηµαίνει κάτι αυτό, µόνο ο Κοραής –που θεωρεί ότι το 

                                                 
307 Μαρία Ευθυµίου, «Οι Εβραίοι της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας: πλευρές της ζωής και της δράσης 
τους», Σύγχρονα Θέµατα 52-53 (1994), σ. 13.  
308 Μαρία Ευθυµίου, Εβραίοι και χριστιανοί στα τουρκοκρατούµενα νησιά του νοτιανατολικού Αιγαίου: 
Οι δύσκολες πλευρές µιας γόνιµης συνύπαρξης, Τροχαλία, Αθήνα 1992, σ. 122˙ Ανώνυµος, Η 
στρατιωτική…, σ. 81˙ Χρήστος Χατζηϊωσήφ, «Πάσχα στην Αλεξάνδρεια. Λαϊκές προλήψεις και 
διακοινοτικές διαµάχες στην Αίγυπτο στα τέλη του 19ου αιώνα»,  Τα Ιστορικά, 12-13 (1990), σ. 124.  
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εκατέρωθεν µίσος τροφοδοτείται σε µεγάλο βαθµό από την χριστιανική πλευρά- 
διατυπώνει κάποιες σκέψεις για την ενσωµάτωση των Εβραίων στο νέο κράτος. 
Μάλιστα, γνωρίζει την συγκεκριµένη δυσκολία και προτείνει τον προσωρινό φραγµό 
στην απόδοση ελληνικής υπηκοότητας στους Ιουδαίους, αν και θεωρεί ότι έχουν πολύ 
περισσότερα δικαιώµατα, από την στιγµή που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, από ξένους 
που πολιτογραφούνται309. Σε καµιά άλλη πηγή, αν εξαιρέσουµε τα συντάγµατα που 
όµως δεν περιγράφουν µια πραγµατικότητα αλλά µια προσδοκία, δεν αναφέρεται 
οποιαδήποτε πληροφορία που να εκφράζει συµπάθεια ή αποδοχή για τους Εβραίους. 
Εξάλλου, ακόµα και σήµερα το µίσος κατά των Εβραίων είναι αδιάψευστα 
αποτυπωµένο σε αµέτρητα κείµενα των Πατέρων της Εκκλησίας, σε λειτουργικά 
κείµενα, σε λαϊκές θρησκευτικές δοξασίες και έθιµα και διαποτίζει την ψυχή και την 
συνείδηση των θρησκευόµενων Ελλήνων.  
 Στην Επανάσταση, οι κατηγορίες που προσάπτονται στους Εβραίους, µπορούν 
να οµαδοποιηθούν σε τρεις υποοµάδες που διαπλέκονται αλλά παραµένουν ρητές: 
την θρησκευτική, την οικονοµική και την ηθική διάσταση. Οι Εβραίοι κατηγορούνται 
αρχικά, για το αµάρτηµα της θεοκτονίας: ένας πρόγονός τους σκότωσε τον ιδρυτή της 
χριστιανικής θρησκείας. Το κάψιµο του Ιούδα είναι ένα διαδεδοµένο έθιµο στην 
ελληνική επαρχία γεγονός που φανερώνει την απήχηση της συγκεκριµένης 
κατηγορίας310. Από την άλλη, οι διδαχές του Κοσµά του Αιτωλού συνιστούν ένα 
ανάγνωσµα µε µεγάλη επιρροή στον ορθόδοξο χριστιανικό κόσµο. Εκεί, προβάλλεται 
µε σαφήνεια το στερεότυπο του άπιστου και αντίχριστου Εβραίου311. 
 Η δεύτερη κατηγορία έχει να κάνει µε τις οικονοµικές ιδιότητες: οι Εβραίοι, 
όπως και οι Αλβανοί, είναι φιλάργυροι, άπληστοι και παραδόπιστοι312. Παρενθετικά, 
αξίζει να αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε την προβολική θεωρία του έθνους, τα άτοµα 
αποδίδουν στον Άλλο τα αρνητικά χαρακτηριστικά που τα ίδια διαθέτουν και είναι 
απρόθυµα να αναγνωρίσουν. Έτσι, όλες οι εθνότητες της βαλκανικής χερσονήσου 
συνίστανται από φιλοχρήµατα υποκείµενα εκτός από την ελληνική που είναι πλήρης 
από ιδεαλιστές και ροµαντικούς επαναστάτες.   
  Η τρίτη διάσταση είναι η ηθική. Οι Εβραίοι, ως αποτέλεσµα (αλλά και για 
επίρρωση) των παραπάνω, είναι δειλοί, εγκληµατίες, µάγοι, φονιάδες, δηλητηριάζουν 
πηγές ενώ οι γυναίκες είναι πόρνες και µάγισσες. Ο Κοσµάς ο Αιτωλός, πάλι, 
αναφέρει ότι ΄΄αν σου δώση ο Εβραίος κρασί ή ρακί, είνε αδύνατον να µη το 
µαγαρίση πρώτον˙ και αν δεν προφθάση να κατουρήση µέσα, θα πτύση΄΄313. Η 
τακτική είναι παλιά: για να µπορέσεις να εξουδετερώσεις τον εχθρό µε ευκολία και 
αποτελεσµατικότητα, πρέπει να του στερήσεις την ανθρώπινη ιδιότητα. Παίρνοντας 
ως δεδοµένα κάποια αρνητικά χαρακτηριστικά (που έχει ή που του αποδίδονται) το 
                                                 
309 Αδαµάντιος Κοραής, Σηµειώσεις…, σ. 9-16. 
310 Φραγκίσκη Αµπατζοπούλου, Ο άλλος εν διωγµώ. Η εικόνα του Εβραίου στην λογοτεχνία. Ζητήµατα 
ιστορίας και µυθοπλασίας, Θεµέλιο, Αθήνα 1998, σ. 199. 
311 ΄΄Καθώς γεννηθή το Εβραιόπαιδον, αντί να το µαθαίνουν να προσκυνή τον Θεόν, οι Εβραίοι, 
παρακινούµενοι από τον πατέρα των τον διάβολον, ευθύς οπού γεννηθή, το µαθαίνουν να βλασφηµά 
και να αναθεµατίζη τον Χριστόν µας και την Παναγίαν µας˙ και εξοδεύουν πενήντα, εκατόν πουγγία 
να εύρουν κανένα χριστιανόπουλο να το σφάξουν, να πάρουν το αίµα του, και µε εκείνο να 
κοινωνούν΄΄: Κοσµάς ο Αιτωλός, Συναξάριον – διδαχαί – προφητείαι - ακολουθείαι, Αυγουστίνος 
Καντιώτης πρόλογος – σηµειώσεις, Ορθόδοξος Ιεραποστολική Αδερφότητα: Ο Σταυρός, Αθήνα 1993 
[1950], σ. 197 – 8.  
312 Γεράσιµος Καψάλης, Οι Τούρκοι…, σ. 409 και  Ελληνικά Χρονικά, 24/10/25.  
313 Στασινός Μικρούλης, Ιστορία…, σ. 8˙ Αλέξανδρος Σούτσος, Σάτυραι, σ. 6˙ Ι. Μ. Χατζηφώτης, Η 
καθηµερινή…, σ. 234˙ Φραγκίσκη Αµπατζοπούλου, «Η εικόνα του Εβραίου στην ελληνική 
πεζογραφία. Στερεοτυπικές τεχνικές και λογοτεχνία αποδιοπόµπησης», Οι Εβραίοι στον ελληνικό 
χώρο: Ζητήµατα ιστορίας στη µακρά διάρκεια,  Γαβριηλίδης, Αθήνα 1995, σ. 273-4˙ Κοσµάς ο 
Αιτωλός, Συναξάριον…, σ. 198. 

 144



βήµα είναι απλό. Το νέο µόρφωµα, που είναι απάνθρωπο και δαιµονοποιηµένο, µας 
δηµιουργεί δυσαρέσκεια γιατί δεν µοιάζει µε εµάς. Άρα, σε µια κοινωνία που 
θέλουµε να είναι οµοιογενής, το ξένο σώµα πρέπει να αποβάλλεται. Οι Εβραίοι, 
διαφοροποιούµενοι από τους υπόλοιπους στην επαναστατηµένη περιοχή είναι το 
προσφορότερο θύµα. Σύµφωνα µε τον µηχανισµό αποδιοπόµπησης του Rene 
Girard314 βλέπουµε ότι η προκείµενη διαδικασία έχει τρία στάδια: αρχικά, έχουµε µια 
κρίση, έπειτα γίνονται έρευνες, υποθέσεις και αποδίδονται ευθύνες. Το τελευταίο 
στάδιο συνίσταται από την ενοχοποίηση µιας συγκεκριµένης κατηγορίας ατόµων που 
επιλέγεται χάρη στην ύπαρξη ορισµένων ιδιαιτεροτήτων που συγκεντρώνει. 
 Για να υπάρξει λειτουργικότητα στο παραπάνω σχήµα, πρέπει οι γενικεύσεις 
και οι κατηγορίες να απολαµβάνουν ολικής αποδοχής. Οι πιστοποιήσεις σχετικά µε 
τον ΄΄εθνικό χαρακτήρα΄΄ ενός λαού είναι οι πιο αβάσιµες που µπορούν να υπάρξουν, 
ωστόσο είναι και οι πλέον διαδεδοµένες. Οι εγγενείς κατηγοριοποιήσεις του 
εγκεφάλου συνδράµονται από την δυναµική των εθνικών ιδεολογιών και προσφέρουν 
ένα µείγµα στερεοτύπων και προκαταλήψεων –µε αρνητικό αλλά και θετικό 
περιεχόµενο- που είναι αρκετά αρραγές. Όταν τα συµφέροντα, ενός έθνους, µιας 
οµάδας ή ενός ατόµου, εξυπηρετούνται από το παραπάνω σχήµα τότε δηµιουργείται 
µια δυναµική διάκρισης και αντιπαράθεσης, µια στυλιζαρισµένη εικονοποίηση που 
είναι δύσκολο να σπάσει. Έτσι, και στην ελληνική περίπτωση, φάνηκε ότι η 
θρησκευτική διαφορά επενδυµένη µε διάφορα συµφέροντα, δόµησε µια κοινωνικά 
οµοιόµορφη στάση απέναντι στους Εβραίους.  
 Από την άλλη, οι αρνητικές νοοτροπίες για τους Εβραίους φαίνεται ότι δεν 
εντοπίζονται µόνο στον ορθόδοξο χριστιανικό κόσµο. Είτε για θρησκευτικούς 
λόγους, είτε εξαιτίας ζηλοφθονίας για την οικονοµική κατάσταση κάποιων Εβραίων, 
οι στάσεις είναι πολύ επιθετικές. Επίσης, οι εθνότητες που τους περιβάλλουν, του 
προσάπτουν το γεγονός της ανύπαρκτης πολεµικής κατάρτισης. Σε κοινωνίες που 
αξιοδοτούν υψηλά την στρατιωτική ικανότητα, µια κοινότητα που, έτσι και αλλιώς 
είναι ειδεχθής, δεν προσπαθεί να κερδίζει µε δυναµικό τρόπο τα δικαιώµατά της: 
αυτόµατα θεωρείται άβουλη και φοβική. Για παράδειγµα, τόσο για τους Τούρκους 
όσο και τους Έλληνες πολεµιστές, η λέξη ΄΄Εβραίος΄΄ υποδηλώνει τον άνανδρο και 
τον δειλό315.  

Αυτές οι νοοτροπίες είχαν ως συνέπεια την ύπαρξη µιας σειράς από 
καταστάσεις όπου, είτε στον επαναστατηµένο χώρο είτε ευρύτερα, οι ορθόδοξοι 
χριστιανοί επιτέθηκαν στις εβραϊκές κοινότητες. Πληροφορούµαστε ότι 5.000 
Εβραίοι σκοτώθηκαν κατά τις εισόδους των Ελλήνων στις απελευθερωµένες πόλεις˙ 
στο Άργος, µερικοί Μανιάτες άναψαν φωτιά σε ένα πολύ κεντρικό σηµείο –κοντά 
στο σπίτι του Υψηλάντη και σε µερικούς άπραγους υπουργούς- και πέταξαν εκεί µια 
Εβραία µε τα τέσσερα παιδιά της˙ στην Οδησσό, όπου µε αφορµή την κηδεία του 
Πατριάρχη, έγινε ένα γενικότερο πογκρόµ εναντίον των Εβραίων µαθαίνουµε ότι ο 
χριστιανικός κόσµος επιτίθεται ΄΄κακοποιώντας κατά τον πιο απάνθρωπο και 
επαίσχυντο τρόπο φιλήσυχους Εβραίους, όπου τους έβρισκε, στους δρόµους, στα 
σπίτια τους ακόµα και στην συναγωγή. Ενός παιδιού του έβγαλαν τα µάτια κι ενός 
γέρου τα γένεια µαζί µε το πετσί΄΄˙ µε αφορµή την µεταχείριση του Γρηγορίου του Ε΄ 
οι Εβραίοι της Τριπολιτσάς ΄΄υπέφεραν τα πάνδεινα, και οι πλείστοι εφονεύθησαν 

                                                 
314  Όπως αναφέρεται στο έργο της Φραγκίσκης Αµπατζοπούλου, Ο άλλος…, σ. 32-33.  
315 Ο Μακρυγιάννης αναφέρει ότι οι Τούρκοι τους έβριζαν αποκαλώντας τους ΄΄άναντρους κι 
Οβραίους΄΄: Αποµνηµονεύµατα, σ. 231. Το επιχείρηµα έχει –ή µάλλον διεκδικεί να έχει- αξιώσεις 
καθολικότητας: η περίπτωση ήττας των επαναστατών θα προκαλέσει την παγκόσµια κατακραυγή για 
το ελληνικό έθνος: ο κόσµος θα το µισεί, θα το περιγελά και θα το δείχνει µε το δάκτυλο ΄΄χειρότερα 
και από τους Εβραίους΄΄: Ιστορικόν…, Α΄, σ. 334 και Μονόφυλλα…, Β΄, µονόφυλλο Ζ2.   
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ανηλεώς επί προφάσει, ότι οι οµόπιστοί των έσυραν εις τας οδούς της 
Κωνσταντινουπόλεως το σώµα του Πατριάρχου316. 
 Η τελευταία παραποµπή µας δίνει την αφορµή να µιλήσουµε περισσότερο για 
την ουσία της αντιπαράθεσης. Αν οι Εβραίοι της Κωνσταντινούπολης 
συµπεριφερόταν µε απάθεια απέναντι στο νεκρό σώµα του ηγέτη της ορθοδοξίας, 
τότε η τύχη τους στον επαναστατηµένο χώρο θα ήταν καλύτερη; Πιθανώς ναι, 
εξάλλου η ψυχολογία του όχλου δοµείται και από τέτοιες αφορµές. Ωστόσο, παρά το 
έωλο που εµπεριέχουν οι υποθέσεις στην ιστορία, θεωρώ ότι ακόµα και η καλύτερη 
αντιµετώπιση έναντι στον Πατριάρχη δεν θα απέτρεπε την εξολόθρευση των Εβραίων 
του ελληνικού χώρου. Τα παραπάνω επιχειρήµατα, σχετικά µε την πάγια εχθρότητα 
των δύο κοινοτήτων, αναδεικνύουν ότι δεν χρειαζόταν µια αφορµή για να ξεκινήσει 
το µακελειό: αν δεν υπήρχε ο θάνατος του Γρηγορίου θα προσφερόταν µια άλλη 
αιτία. 
 Σε ένα δεύτερο επίπεδο: η Ελληνική Επανάσταση έχει σαφέστατες 
θρησκευτικές αναφορές. Οι δολοφονίες των Εβραίων εξαιτίας του ζητήµατος του 
Πατριάρχη τεκµηριώνουν αλλά, παράλληλα, αδυνατίζουν την παραπάνω παραδοχή. 
Την τεκµηριώνουν γιατί καθιστούν το συγκεκριµένο κριτήριο ως σηµαντικό µέσο 
προσδιορισµού των επιθετικών ενεργειών. Παράλληλα, όµως, την αδυνατίζουν κατά 
κάποιο τρόπο: όταν κάνεις µια επανάσταση προσπαθώντας να κόψεις τους δεσµούς 
µε το παρελθόν, παύεις να αναφέρεσαι σε αυτό. Οτιδήποτε έχει σχέση µε την 
κοινωνία, την εξουσία, τον πολιτισµό της αυτόµατα –πρέπει να- ανασύρουν 
δυσάρεστες µνήµες, και γι΄ αυτό να αγνοούνται και να καταδικάζονται. Ο 
Πατριάρχης που, επιπλέον, καταδίκασε την Επανάσταση, φαντάζει –συνειδητά ή 
ασυνείδητα- στα µάτια των επαναστατηµένων ως ένα δοµικό στοιχείο του 
οθωµανικού συστήµατος το οποίο, οι περισσότεροι τουλάχιστον, επιθυµούν να 
ανατρέψουν (κάποιοι επιθυµούν την συνέχεια µε άλλους όρους, άλλοι την 
ανασύσταση µιας χριστιανικής βυζαντινής αυτοκρατορίας). Πιθανότατα, εποµένως, ο 
άγριος θάνατός του δεν προκαλεί τόση αναστάτωση και δυσφορία όση µας 
µεταφέρεται από τις πηγές και τις µαρτυρίες. Η θρησκευτική ιδιότητα είναι όντως 
ισχυρή και η ευθιξία από την προσβολή της είναι µεγάλη: υπάρχει όµως η πιθανότητα 
να µεγαλοποιείται ακόµα περισσότερο για να κρύψει άλλες στάσεις που συνυπάρχουν 
µαζί της. Για παράδειγµα, δεν θα µπορούσε να φανεί ως προσδιοριστικός παράγοντας 
των σφαγών των Εβραίων η αντιπάθεια για τον ηγετικό τους ρόλο στην οικονοµική 
διαδικασία. Η τήρηση και ο σεβασµός της πίστης, η ανταπόδοση στις βαναυσότητες 
των Ιουδαίων συνιστούν πιο ηθικά και θεµιτά επιχειρήµατα δικαιολόγησης της βίας 
απ΄ ότι η εξολόθρευσή τους για λόγους οικονοµικής εδραίωσης των χριστιανών. 
Όπως ξέρουµε, οι αστικές επαναστάσεις έχουν ως κύριο πρόταγµα τον έλεγχο των 
οικονοµικών διαδικασιών  που άπτονται των πόλεων. Όταν, όπως στην ελληνική 
περίπτωση, η συγκεκριµένη διαδικασία αντιµετωπίζει αντιπάλους που δεν µπορούν 
να ελεγχθούν, όπως είναι οι Εβραίοι, τότε µε κάθε µέσο και κάθε αφορµή πρέπει να 
παρακάµπτονται. Εποµένως, οι σφαγές των Εβραίων µπορούν, έµµεσα, να αναιρούν 
την θρησκευτική αναφορά των επαναστατηµένων. 
 Βέβαια, για να ξαναπιάσουµε το νήµα της αντιπαράθεσης, δεν πρέπει να 
παραβλέψουµε την ερµηνεία της δράσης – αντίδρασης: οι Έλληνες, όπως και όλα τα 
έθνη, δεν είναι µονοσήµαντα βίαιοι και επιθετικοί. Οι Εβραίοι, πράγµατι αντιδρούν 
µε όποιο τρόπο µπορούν στην προσπάθεια ίδρυσης ενός ελληνικού χριστιανικού 
                                                 
316 Μαρία Ευθυµίου,  «Οι Εβραίοι της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας: πλευρές της ζωής και της δράσης 
τους», όπ.π, σ. 14˙ Κυριάκος Σιµόπουλος, Πώς είδαν…, Β΄, σ. 298˙ Ανέκδοτες επιστολές και έγγραφα 
του 1821. Ιστορικά δοκουµέντα από τα αυστριακά αρχεία, Λάιος Γεώργιος επιµέλεια, ∆ίφρος, Αθήνα 
1958, σ. 142 – 3˙ Σπυρίδων Τρικούπης, Ιστορία…, σ. 262. 
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κράτους. Φοβούνται ότι, εκτός του γεγονότος ότι θα αποτελέσουν µια αµελητέα 
θρησκευτική µειονότητα, θα χάσουν διάφορα προνόµια αν χρειαστεί να 
συναγωνιστούν µια ελληνική εµπορική τάξη. Θεωρούν, και µάλιστα βάσιµα, ότι θα 
ήταν πιο εύκολο να δεχτούν την γενική και µάλλον ισότιµη καταπίεση ως ετερόδοξοι 
στην οθωµανική αυτοκρατορία, παρά την ενδεχόµενη επιθετικότητα σε ένα 
χριστιανικό κράτος. Έτσι, µένουν πιστοί στην ταλµουδική αρχή ΄΄Ο νόµος του 
κράτους είναι ο νόµος΄΄, δεν συµµετέχουν στην Επανάσταση και στέκονται 
νοµοταγείς απέναντι στην Πύλη317.   
 Εποµένως, υπάρχουν µια σειρά από γεγονότα όπου δικαιολογούν την άποψη 
ότι οι Εβραίοι ΄΄αποδεικνύεται ότι ήσαν υπέρ των Τούρκων κατά των 
επαναστατηµένων Ελλήνων και τους πρόδιναν όσο µπορούσαν περισσότερο στους 
Τούρκους, τους υπόσκαπταν δε µε κάθε µέσο όπου και όπως τους δινόταν η 
ευκαιρία΄΄318. Οι πηγές της εποχής, ακόµα κι αν είναι διαµεσολαβηµένες από την 
κυρίαρχη εικόνα για τον Εβραίο, αναδεικνύουν την αντιπαράθεση της συγκεκριµένης 
κοινότητας µε το ελληνικό πρόταγµα της ανεξαρτησίας319. 
 Ωστόσο, όπως όλοι οι κανόνες, και αυτός έχει την εξαίρεσή του. Αν 
παραβλέψουµε το γεγονός της ύπαρξης τριών Εβραίων στο στρατό του Υψηλάντη το 
1821 (γιατί είναι βαφτισµένοι)320, έχουµε ένα δεύτερο γεγονός που δηµιουργεί 
ρωγµές στο σχήµα. Ο ραβίνος Έλβιγκ, βγάζει µια ανακοίνωση (Βεστφαλία, 21/5/26) 
περί συνδροµής των Ελλήνων. Εκεί αναφέρει: ΄΄Ποιος Ισραηλίτης δύναται να 
αναγνώση εις τας εφηµερίδας τα πράγµατα των Τούρκων και Ελλήνων, χωρίς να 
χύση δάκρυα αισθαντικά και ευεργετικά προς τούτους τους αληθώς δυστυχείς 
ανθρώπους;΄΄ και συνεχίζει, ζητώντας τις συνεισφορές των πιστών: ΄΄Σκεφθήτε, 
αδερφοί µου, την δεινήν µοίραν των δυστυχών τούτων Χριστιανών, οίτινες 
υποφέρουν τας αλγεινάς µάστιγας της υπερηφάνειας, της στερήσεως, του χλευασµού, 
και της δουλείας, ως και ηµείς ποτέ΄΄321. Η συγκυρία είναι, βέβαια, δραµατική: µετά 
την πτώση του Μεσολογγίου αναθερµαίνεται ένα φιλελληνικό κλίµα που επηρεάζει 
άτοµα και οµάδες που έβλεπαν µε απάθεια το αίτηµα για ανεξαρτησία. Από την άλλη, 
το γεγονός ότι η συµπαράσταση και η έκκληση για βοήθεια έρχεται από µια µακρινή 
περιοχή φανερώνει την δυναµική των στερεοτύπων: και ο Κοραής και ο ραβίνος 
βρίσκονται έξω από τον επαναστατηµένο χώρο όταν διατυπώνουν προτάσεις 
κατανόησης, συνύπαρξης και υποστήριξης˙ στη δίνη των µαχών δεν υπάρχει πολύς 
χώρος για έκφραση ουµανιστικών πεποιθήσεων.  

Πάντως, άσχετα αν τα κίνητρα του ραβίνου είναι ωφελιµιστικά ή 
ανθρωπιστικά, η κίνησή του γίνεται δεκτή µε µεγάλη έκπληξη. Η διάρρηξη του 
στερεοτύπου συνιστά µια αναπάντεχη κατάσταση. Ο Νικόλαος ∆ραγούµης την 
αντιµετωπίζει ως το πλέον αξιοθαύµαστο γεγονός˙ ο Σπυρίδων Τρικούπης την 
αναγγέλλει σε ένα κοινό ως εξής: αφού αναφέρει, για λόγους ηθικής υποστήριξης ότι 
όλες οι χώρες βοηθούν την Ελλάδα, συνεχίζει ΄΄ότι τέλος πάντων, (πράγµα όσον 
δυσπίστευτον, τόσον αληθές) και τα τέκνα των σταυρωτών του κυρίου µας, και αυτά 
λαµβάνουν οίκτο εις τα δεινά των πιστευόντων εις τον εσταυρωµένον, και του 
                                                 
317 Μαρία Ευθυµίου, Εβραίοι…,σ. 189.  
318 Παντελεήµων Καρανικόλας Μητροπολίτης Κορίνθου, Εβραίοι και χριστιανοί, Πνοή, Κόρινθος 
1980, σ. 27. Παράβαλε, ωστόσο, την κριτική του Σταύρου Ζουµπουλάκη γενικότερα για το βιβλίο˙ 
θεωρεί, δικαίως, ότι πρόκειται για αντισηµιτικό έργο: οι Εβραίοι καταδικάζονται γι΄ αυτό που είναι και 
όχι για αυτό που κάνουν: Ο Θεός…, σ. 81 κ.ε.   
319 Αδαµάντιος Κοραής, Σηµειώσεις…, σ. 12 και Περί…, σ. 93˙Γεώργιος Γαζής, Λεξικόν…, σ. 87˙ 
Κωνσταντίνος Οικονόµος, Αλληλογραφία, σ. 216.   
320 Νικολάϊ Τοντόρωφ, Η βαλκανική…, σ. 185.  
321 Αµβρόσιος Φραντζής, Επιτοµή της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος, Γ΄- ∆΄, Γεώργιος Π. 
Κουρνούτος εισαγωγή, Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, Αθήνα 1976 [1841], σ. 37-39.  
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εξοπλίζουν και αυτά το χέρι κατά του τυράννου του΄΄322. Ο αγώνας προβάλλεται ως 
δίκαιος και πανανθρώπινος, ενώ οι χειρονοµίες καλής θέλησης αντιµετωπίζονται (και 
είναι) ως περιστασιακές και εξαιρετικές. Έτσι, δεν χρειάζεται να τεθεί σε κόσκινο η 
ουσία της ετερότητας, που κατηγοριοποιεί όλα τα άτοµα µιας κοινότητας σε ένα 
προκαθορισµένο κοινωνικό, ηθικό και θρησκευτικό πλαίσιο.  

Συµπερασµατικά, η πρόσληψη των Εβραίων από την επαναστατηµένη 
κοινωνία παραµένει ρητή και µονοσήµαντη: παρά τις ελάχιστες φωνές και 
διαψεύσεις, η συγκεκριµένη εθνοτική οµάδα αντιµετωπίζεται µε αρνητικό τρόπο. Η 
θρησκευτική της διάσταση, η λειτουργία στο οικονοµικό πεδίο, η έλλειψη πολεµικής 
δεξιότητας συνιστούν αφετηρίες που χρησιµοποιούνται για να δώσουν την εικόνα του 
Εβραίου. Όλοι οι Εβραίοι είναι αντιχριστιανοί, άπληστοι και δειλοί. Η εθνική 
ιδεολογία πρεσβεύει την οµοιογένεια και ο εργαλειακός τρόπος αντιµετώπισης του 
Άλλου είναι ο προσφορότερος για να την πετύχει. Από την άλλη, καθώς κανένα 
στερεότυπο δεν στερείται µιας υπαρκτής βάσης, η συγκεκριµένη κοινότητα 
χαρακτηρίζεται από µια σειρά αντεπαναστατικών πράξεων. Οι εκατέρωθεν 
προκαταλήψεις, στην επαναστατική συγκυρία, προβάλλονται και οξύνονται 
δηµιουργώντας ένα πλαίσιο επιφυλακτικότητας, µίσους και δυσανεξίας που µοιάζει, 
και κάποτε υπερβαίνει, το τουρκικό αντίστοιχο. 

                                                 
322 Νικόλαος ∆ραγούµης, Ιστορικαί…, σ. 66 και Σπυρίδων Τρικούπης, Λόγοι επικήδειοι και επινίκιοι 
εκφωνηθέντες εις επήκοον του λαού επί της Ελληνικής επαναστάσεως, Ιστορική και Εθνολογική 
Εταιρεία, Αθήνα 1972 [Αίγινα 1829], σ. 58.  
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ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ 
 

∆ιαβάζοντας κανείς τα κείµενα του 1821, µπαίνει στον πειρασµό να υποθέσει ότι η 
σηµαντικότερη ετερότητα της εποχής, η πιο σπουδαία εξωελληνική αναφορά, είναι η 
ευρωπαϊκή. Μπορεί ο εχθρός να είναι οι Τούρκοι αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, 
φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι εξασφαλίζουν το ύψιστο ενδιαφέρον. Οι µεν αποτελούν το 
παρελθόν και είναι παρόντες σε πραγµατικό επίπεδο, οι δεύτεροι είναι το µέλλον και 
βρίσκονται παρόντες και στο νοητικό. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο για την 
υιοθέτηση των δυτικών προταγµάτων, η επαναστατηµένη κοινωνία, τουλάχιστον τα 
πιο δυναµικά τµήµατά της, επιθυµεί την προσέγγιση µε την Ευρώπη σε µια σειρά από 
επίπεδα: οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτισµικό. Μέσω των παροικιών αναπτύσσεται 
µια σχέση θαυµασµού και ζήλιας για τα επιτεύγµατα της δυτικής ζωής, ιδιαίτερα 
όσον αφορά το οικονοµικό πεδίο και την πολιτική ελευθεροφροσύνη. Υπάρχει 
συνειδητή θέληση να εισαχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία των 
ευρωπαϊκών πραγµατικοτήτων στην Ελλάδα. Με την µεγάλη πλειοψηφία να έλκεται 
από τις φιλελεύθερες προτάσεις που αναδεικνύονται εκείνη την εποχή στην Αγγλία –
κυρίως- και την Γαλλία, επιχειρείται η αφοµοίωση και η ενσωµάτωση στην ελληνική 
κοινωνία. 
 Παρά τις νοοτροπίες που επιβιώνουν από την προεπαναστατική περίοδο (που 
δεν είναι, όπως είδαµε, λίγες), φαίνεται ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται κατανοητή από 
το σύνολο των επαναστατηµένων: το σηµείο αναφοράς, ακόµα και αν τα πράγµατα 
δεν γίνονται όπως επιτάσσει µια δυτική αντίληψη, είναι η Ευρώπη. Οι πράξεις, οι 
παραλείψεις, οι λέξεις, οι συµπεριφορές γίνονται κατανοητές µε γνώµονα την 
ευρωπαϊκή κατάσταση, όπως την αντιλαµβάνεται ο καθένας. Ασφαλώς και υπάρχει 
µια αδιόρατη κατηγοριοποίηση: γενικά, το τµήµα που ασχολείται µε την στρατιωτική 
δράση (σε όλες τις βαθµίδες της) συνιστά ένα µόρφωµα που είναι λιγότερο οικείο µε 
την δυτική σκέψη. Αντίθετα, τα άτοµα που καταλαµβάνουν τις πολιτικές και 
γραφειοκρατικές θέσεις έχουν, λιγότερο ή περισσότερο, µια επαφή µε τον ευρωπαϊκό 
πολιτισµό323. Ωστόσο, αργά ή γρήγορα, µε δυσθυµία ή εθελούσια, το σύνολο των 
επαναστατηµένων αντιλαµβάνεται ότι για να επιτευχθεί η ανεξαρτησία πρέπει οι 
πολεµικές επιχειρήσεις να πλαισιωθούν από την ευρωπαϊκή υποστήριξη. Έτσι, µέσα 
από µια πορεία µε πολλές αντιφάσεις και αγκυλώσεις, προσαρµόζονται σε ό,τι 
αντιλαµβάνονται ότι θεωρεί καλό η ∆ύση. 
 Η στάση των ορθόδοξων χριστιανών απέναντι στην ∆ύση ορίζεται, µέχρι τον 
17ο αιώνα, µε σχέσεις αντιπαλότητας. Σταδιακά, η θρησκευτική διαφορά µετριάζεται 
και απαλύνεται εξαιτίας πολλών αιτιών: επαφή µε παροικίες, σπουδές σε δυτικά 
εκπαιδευτήρια, επαφή µοναστηριών µε χριστιανούς ηγεµόνες. Οι Έλληνες άρχισαν 
σταδιακά να βλέπουν την ∆ύση, όχι µόνο ως πηγή κινδύνων για τις θρησκευτικές 
αξίες, αλλά και ως χώρο που αναπτύσσονται ειρηνικές και παραγωγικές 
δραστηριότητες. Η προσδοκία για ελευθερία και ευηµερία ανέδειξε ως στόχο και 
πρότυπο, τις ευρωπαϊκές χώρες. Απέναντι στην σχετική ανυπαρξία κανόνων και 
νόµων της Οθωµανικής κοινωνίας ή, ακριβέστερα, µπροστά στην µεγάλη ελευθερία 
των σηµαντικών προσωπικοτήτων να ρυθµίζουν τον δηµόσιο χώρο σύµφωνα µε τις 
επιταγές τους (ο όρος ασυδοσία είναι µάλλον αναχρονιστικός και αδικεί τις 
κανονικότητες της περιόδου), η Ευρώπη προβάλλει ως παράδεισος, χάρη στον 
συγκροτηµένο πολιτικό και νοµικό πεδίο της. Η παραδοχή είναι ολική: όταν ο 
απεσταλµένος του Ιµπραήµ στους πολιορκηµένους του Μεσολογγίου ζητά την 
                                                 
323 Όπως επισηµαίνεται, η πολιτική εξουσία στις νέες βαλκανικές χώρες επιθυµεί σαφέστατα να 
στρέψει την πλάτη της στην οθωµανική κοινωνία (και στην βυζαντινή), υιοθετώντας δυτικά µοντέλα 
δράσης: Maria Todorova, Imagining the Balkans, Oxford University Press, Νέα Υόρκη 1997, σ. 170.  
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παράδοσή τους, αναφέρει: ΄΄Μ΄ είπεν να σας ειπώ ότι αυτός είναι µπεσαλής (πιστός), 
τίµιος. Αυτός τούρκικα πράγµατα δεν κάµνει. Είναι Ευρωπαίος, έχει στράτευµα 
τακτικόν, και όλα θέλη να τα κάµνη µε τάξιν΄΄324. Η πίστη για την τήρηση µιας 
συµφωνίας έχει, πλέον, εθνικοποιηθεί: η Ευρώπη ταυτίζεται µε την συνέπεια και τους 
κανόνες, η Οθωµανική αυτοκρατορία µε την αταξία και την ανοµία.  
 Από την πρώτη στιγµή, οι επαναστατηµένοι στρέφονται προς την ∆ύση µε 
βλέµµα γεµάτο προσµονή και επιθυµία. Φροντίζουν να υπενθυµίζουν τις οφειλές της 
στον κλασικό πολιτισµό, εκµεταλλευόµενοι έτσι το στρατηγικό πλεονέκτηµα των 
αρχαίων Ελλήνων. Ο Πετρόµπεης Μαυροµιχάλης, στην προκήρυξη που στέλνει στις 
ευρωπαϊκές αυλές (Καλαµάτα, 25/3/21) αναφέρει: ΄΄∆ικαίω τω λόγω η µήτηρ µας 
Ελλάς, εκ της οποίας και σεις εφωτίσθητε, απαιτεί όσον τάχιστα την φιλάνθρωπον 
συνδροµήν σας΄΄. Τα άλλο πλεονέκτηµα, είναι η κοινή πίστη στην χριστιανική 
θρησκεία, που καταφρονείται από τους Τούρκους: ΄΄Αλλ΄ ει και µηδέν άντις έχει 
τοιούτον τι ειπείν προσγενήσθαι υµίν εκ των ηµετέρων προγόνων, δια δε γε το 
οµοθρήσκους ηµάς υµίν είναι, εχρήν σώσαι΄΄325. 
 Από την άλλη, γίνεται προσπάθεια να κρυφτούν τα µειονεκτήµατα του 
αιτήµατος. Επιχειρείται η αποσύνδεση του αιτήµατος για την εθνική ανεξαρτησία από 
το πρόβληµα των Ρωσοτουρκικών σχέσεων. Επίσης, παραµερίζεται η όποια αναφορά 
στην Φιλική Εταιρεία, καθώς θα µπορούσε να δηµιουργήσει συνειρµούς σχετικά µε 
τα επαναστατικά κοινωνικά κινήµατα που προκύπτουν τον ίδιο καιρό στον ιταλικό 
και ισπανικό χώρο326. Γίνεται αντιληπτό ότι η διεθνής συγκυρία δεν επιτρέπει την 
διατάραξη του status quo: λίγα χρόνια µετά την ίδρυση της Ιερής Συµµαχίας, οι 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν βλέπουν µε καλό µάτι την πρόκληση ταραχών που θα 
µπορούσαν να παρακωλύσουν την οικονοµική διαδικασία και την πολιτική 
σταθερότητα. 
 Μέσα στην Επανάσταση, οι πράξεις της πολιτικής εξουσίας που δηλώνουν 
την αποδοχή του ευρωπαϊκού πλαισίου είναι πάρα πολλές. Οι επαναστατικές αρχές 
διαπνέονται από ένα άγχος (θα µπορούσε να ονοµαστεί ΄΄άγχος επιβίωσης΄΄) 
αναφορικά µε την εκδήλωση σεβασµού και υποταγής στα δυτικά πρότυπα. 
Αντιλαµβάνονται ότι η εθνική ανεξαρτησία περνάει από τα χέρια της Ευρώπης και, 
εποµένως οφείλουν να δείξουν ότι συµφωνούν µε τις δικές της αξίες. Από την άλλη, 
το άγχος είναι και προσωπικό, η επιβίωση εκτός από εθνική νοείται και σε ατοµικό 
επίπεδο. Ο λόγος είναι απλός: αν υπάρξει επιτυχής αποκόλληση από την οθωµανική 
εξουσία χωρίς όµως να αλλάξουν οι πολιτικές και κοινωνικές δοµές του νέου 
κράτους, τότε µια πλειάδα ατόµων που έχουν ευρωπαϊκή αναφορά θα έχουν 
µικρότερη νοµιµοποιητική βάση. ∆εν πρόκειται να αποτελέσουν την αναγκαία 
γραφειοκρατική οµάδα που θα πλαισιώσει το νέο εγχείρηµα και θα στελεχώσει τη νέα 
διοίκηση: ο ρόλος τους θα είναι περιθωριακός. Άρα, επιχειρούν να συγκροτήσουν µια 
εξέλιξη προς τις ευρωπαϊκές δοµές ώστε, παράλληλα µε την γενικά επιθυµητή πορεία, 

                                                 
324 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Β΄, σ. 224.  
325 Ι. Θεοφανίδης, Ιστορικόν…, σ. 90 και Μηνάς Μινωίδης, Αναφορά των αγωνιζοµένων Ελλήνων προς 
τους κραταιοτάτους Ευρώπης Βασιλείς κατά το έτος 1821, Σχέρια, Κέρκυρα 1853, σ. 18.    
326 Βασίλης Κρεµµυδάς, «΄΄Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος΄΄. Μεθοδολογικές προτάσεις για τη 
µελέτη του Εικοσιένα», σ. 74˙ Λουκία ∆ρούλια, «Τα σύµβολα του νέου ελληνικού κράτους», σ. 
341˙Ιστορικόν…, Α΄, σ. 53. Η προκήρυξη της πρώτης εθνοσυνέλευσης (15/1/22) αναφέρει: ΄΄Ο κατά 
των Τούρκων πόλεµος ηµών, µακράν του να στηρίζεται εις αρχάς τινας δηµαγωγικάς και στασιώδεις ή 
ιδιωφελείς µέρος τινός του σύµπαντος ελληνικού έθνους σκοπούς, είναι πόλεµος εθνικός, πόλεµος 
ιερός, πόλεµος, του οποίου η µόνη αιτία είναι η ανάκτησις των  δίκαιων της προσωπικής ηµών 
ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της τιµής΄΄: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821 – 1832. Αι 
Εθνικαί συνελεύσεις…, σ. 40.  
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να αναδειχθούν ως αναγκαίοι και αποκλειστικοί ΄΄εισηγητές΄΄ των διοικητικών 
δοµών. 
 Η ταύτιση µε τις δυτικές κοινωνικές καταστάσεις είναι σαφής: τα συντάγµατα 
συντάσσονται, εν µέρει, για να προσελκύσουν την συµπάθεια της φιλελεύθερης 
ευρωπαϊκής κοινής γνώµης. Το προσωρινό πολίτευµα της Επιδαύρου, που είναι –
όπως και µια σειρά από άλλους νόµους- βασισµένο στην γαλλική νοµοθετική ιστορία,  
κυκλοφορεί ευρύτατα στην Ευρώπη ώστε να κατοχυρωθεί η νοµιµότητα της 
Επανάστασης: πρέπει να δηλωθεί ότι πρόκειται για µια εθνική, θρησκευτική εξέγερση 
που σέβεται τα δικαιώµατα των πολιτών της (πάντα χωρίς να ερεθίζει τις δυτικές 
συντηρητικές φωνές)327.  
 Τι άλλο προσέχουν οι Έλληνες όταν έχουν στο µυαλό τους την Ευρώπη; 
Υιοθετούν µέτρα φιλελεύθερης κατεύθυνσης στην οικονοµία (ο Μαυροκορδάτος 
καταργεί στις 28/5/22 τα µονοπώλια στην ∆υτική Ελλάδα, θεωρώντας τα επιβλαβή 
για το δηµόσιο και τα άτοµα) και επιχειρούν να προστατεύσουν την ναυσιπλοΐα και 
το εµπόριο, αντιλαµβανόµενοι γρήγορα ότι, οι συγκεκριµένες δραστηριότητες 
συνιστούν τοµείς πρώτης προτεραιότητας για τους Ευρωπαίους328. Το άγχος 
ικανοποίησης των Ευρωπαίων είναι εµφανέστατο: συνήθως, όποιος υπήκοος δυτικών 
χωρών προβάλλει ένα αίτηµα αποζηµίωσης, υλικής ή ηθικής, η διοίκηση –ακόµα και 
αν αναγνωρίζει το άστοχο της αίτησης- φροντίζει να του την παρέχει329. Τα πράγµατα 
φτάνουν, κάποτε στα όρια του κωµικοτραγικού, όσον αφορά την αφοµοίωση 
ευρωπαϊκών ιδεών: σε µια φιλολογική εταιρία δηµιουργείται θέση αντεπιστέλλοντος 
µέλους (ενώ δεν υπάρχει καµία τέτοια ιδιότητα)˙ ο Νικόλαος ∆ραγούµης εξηγεί ότι η 
παραπάνω ενέργεια οφείλεται σε κάποιον ΄΄λογιώτατο΄΄ που, ακούγοντας ότι στην 
δυτική Ευρώπη οι ακαδηµίες διατηρούν τέτοια µέλη, αντέγραψε την παραπάνω 
πρακτική330. 
 Γίνεται φανερό ότι, η έλλειψη µιας συγκροτηµένης και συµπαγούς αστικής 
τάξης αναδεικνύει µια σειρά από προβλήµατα στην ενσωµάτωση των δυτικών 

                                                 
327 John A. Petropulos, Πολιτική…, σ. 54˙ Αρχεία…, ∆΄, σ. 453˙ Αικατερίνη Κουµαριανού – Λουκία 
∆ρούλια - Evro Layton, Το ελληνικό βιβλίο, 1476 – 1830, Εθνική τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1986, 
σ. 187˙ Νικόλαος Τωµαδάκης, «Ήτο εθνικόν ή κοινωνικόν κίνηµα η ελληνική εθνεγερσία;», σ. 22. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι εγκαταλείπεται µε το πέρασµα του χρόνου – ή περιορίζεται σε 
συγκεκριµένους κύκλους-, η γενική τάση (σαφώς υπαγορευµένη από την Γαλλική Επανάσταση) 
χρονολόγησης των κειµένων µε τον όρο ΄΄α΄ (ή β΄, γ΄ κλπ.) έτος της ανεξαρτησίας΄΄ 
328 Ιστορικόν…, Β΄, σ. 82˙ Αρχεία…, Β΄, σ. 472˙ Μονόφυλλα…, Β΄, µονόφυλλο Ι35˙ Βασίλης 
Κρεµµυδάς, «Πειρατεία και καταδροµή στο εικοσιένα. Οι γαλλικές αντιδράσεις (1821-1827)», Η 
Επανάσταση…, σ. 37. Για το ζήτηµα της καταδροµής, σηµαντική είναι η συµβολή της ∆έσποινας 
Θεµελή – Κατηφόρη: Η δίωξις της πειρατείας και το Θαλάσσιον δικαστήριον κατά την πρώτη 
καποδιστριακήν περίοδον 1828 – 1829, Α΄, Αθήνα 1973 (όπου περιγράφει την αντιµετώπιση της 
πειρατείας στην Επανάσταση –ιδιαίτερα µετά την έλευση του Καποδίστρια) και «Καταδροµή και 
πειρατεία κατά την Επανάσταση του 1821: φαινόµενα οικονοµικών και κοινωνικών 
µετασχηµατισµών», Παρουσία  5 (1987), σ. 239 – 254 (όπου αναλύει τους µετασχηµατισµούς από την 
καταστροφή των εµπορικών σχέσεων).  
329 Αρχεία…, Β΄, σ. 140, 541, Γ΄, σ. 261 και ∆΄, σ. 278. Μόνο σε µια περίπτωση, απ΄ όσο έπεσε στην 
αντίληψή µας, η ελληνική διοίκηση αντιτίθεται ενεργά: όταν ένα αυστριακό πλοίο παραβιάζει την 
ουδετερότητα και προµηθεύει τροφές σε αποκλεισµένο φρούριο (αφού πρώτα κανονιοβολεί και ένα 
ελληνικό), το εκτελεστικό σώµα ζητά χρηµατική και ηθική δικαίωση: Αρχεία…, ∆΄, σ. 469.   
330 Νικόλαος ∆ραγούµης, Ιστορικαί…, σ. 29. Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και ο νόµος, που τελικά 
δεν εφαρµόστηκε, ο οποίος –µακριά από τις επαναστατικές πραγµατικότητες- προέβλεπε θανάτωση 
για αυτόν που καταπατεί τις υγειονοµικές διαταγές: Κώδιξ των νόµων, Ιστορική και Εθνολογική 
Εταιρία, Αθήνα 1971 [Ύδρα 1824], σ. 15. Επίσης, αναφέρεται ότι η πρόταση για Ελληνοαιγυπτιακή 
συµµαχία γίνεται γιατί εξυπηρετεί, εκτός των άλλων, την ευρωπαϊκή αντίληψη για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα: Σπύρος Λουκάτος, «Προσπάθειαι Ελληνοαιγυπτιακής συµµαχίας κατά των Τούρκων κατά 
το µέσον της Ελληνικής εθνεγερσίας», Πελοποννησιακά 7 (1969-1970), σ. 207.    
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πραγµατικοτήτων. Οι κοινωνικές και πολιτικές καινοτοµίες εισάγονται µε µια 
µηχανιστική µεταφορά ξένων προτύπων που δεν επενδύεται µε την µελέτη και τον 
υπολογισµό της εγχώριας δηµόσιας σφαίρας. Αναπόφευκτα, οι εκσυγχρονιστικές 
προσπάθειες  καταλήγουν να περιορίζονται σε επίπεδο διακηρύξεων και νόµων που, 
παρά την χρησιµότητα και τις καλές προθέσεις, δεν αντικατοπτρίζουν την ελληνική 
πραγµατικότητα: είναι ανεδαφικές και ευχολογικές προτάσεις, χωρίς αντίκρισµα στην 
κοινωνική συλλογικότητα. Η εξωγενή τους προέλευση, ο πολιτισµικός χαρακτήρας 
των δανείων, και η ανυπαρξία γενικότερων ερεισµάτων στο κοινωνικό σύνολο, 
οδηγούν σε ένα µαρασµό τις όποιες νεωτερικές προτάσεις: τα συντάγµατα και οι 
νόµοι απευθύνονται, αν διαβαστούν κυριολεκτικά, µόνο στη ∆ύση. Στο εσωτερικό, 
τόσο η επαναστατική αβεβαιότητα, όσο και η αναντιστοιχία µε τα κοινωνικά 
αιτήµατα, δηµιουργεί ένα ελαστικό και προσωποκεντρικό σύστηµα δικαιοσύνης.  
 Η Ευρώπη, όπως γίνεται σε όλες τις εποχές έκτοτε, αποτελεί ένα σηµαντικό 
θέµα εσωτερικής κατανάλωσης. Όλα τα ζητήµατα της εξωτερικής πολιτικής 
ανάγονται ουσιαστικά στην εσωτερική: ο τρόπος που ερµηνεύει και αντιµετωπίζει 
κάθε πολιτικός σχηµατισµός την εξωτερική διάσταση συνιστά την άµεση προβολή 
των εσωτερικών αιτηµάτων του, µέσω µιας ευρύτερης νοµιµοποίησης. Το σχήµα 
είναι το εξής: η Ευρώπη ΄΄θέλει΄΄ αυτή  την εξέλιξη, εµείς είµαστε αυτοί που 
συµπλέουν µε την Ευρώπη –οι πλέον αξιόπιστοι µεταφραστές των δυτικών 
προσµονών-, άρα πρέπει να γίνει αυτό που θέλουµε εµείς. Από τη στιγµή που η ∆ύση 
αποτελεί το ύψιστο σηµείο αναφοράς, όποιος σε εσωτερικό επίπεδο διαφωνεί µε τις 
προσταγές της είναι φαύλος και προδότης. Το συγκεκριµένο επιχείρηµα 
χρησιµοποιήθηκε πολύ στις περιόδους των εµφυλίων πολέµων, όπου κάθε πλευρά 
επιχειρούσε να ιδιοποιηθεί την αποκλειστικότητα στην ευρωπαϊκή αφοσίωση ώστε να 
κερδίσει την υπέρτατη νοµιµοποίηση˙ τα εκάστοτε νικηφόρα στρατόπεδα ερµηνεύουν 
τις επιτυχίες τους χάρη στη νοµιµοφροσύνη απέναντι στις ευρωπαϊκές 
πραγµατικότητες331.     
    Τι γίνεται όταν όλη αυτή η αφοσίωση δεν βρίσκει ανταπόκριση; Οι 
διαψευσµένες προσµονές αναφορικά µε την βοήθεια που υποτίθεται υποχρεούται να 
δώσει η Ευρώπη στην Ελλάδα, γεννούν απογοητεύσεις. Η αγανάκτηση είναι µεγάλη: 
η αχάριστη ∆ύση, δεν σέβεται ούτε τις προσφορές της αρχαίας Ελλάδας στον 
ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, ούτε την κοινή θρησκεία. Προδίδουν έτσι δύο αρχές: και την 
επίδραση του αρχαιοελληνικού πολιτισµού (στην οποία οφείλουν την ανωτερότητά 
τους), και την αλληλεγγύη και την οµοψυχία που πρεσβεύει η χριστιανική πίστη. Με 
αυτή την αντιµετώπιση ο συναισθηµατισµός  αποτελεί το ύψιστο κριτήριο ερµηνείας 
και κινητοποίησης των διεθνών σχέσεων. Παραβλέπεται ο συσχετισµός συµφερόντων 
που συνιστά τον κύριο παράγοντα προσδιορισµού των εθνικών επιλογών. Χάρη και 
στην αποδοχή ενός µεγάλου µέρους της διεθνούς κοινής γνώµης, οι ελληνικές 
αιτιάσεις για αναγκαία και υποχρεωτική στήριξη του αιτήµατος για εθνική 
ανεξαρτησία από την Ευρώπη, παραµένουν ισχυρές σε όλη την διάρκεια της 
δεκαετίας.  
 Όταν, λοιπόν, αγνοείται η ΄΄αναφαίρετη΄΄ υποχρέωση των Ευρωπαίων 
αναφορικά µε την βοήθεια στο ελληνικό αίτηµα, τότε οι αντιδράσεις είναι ισχυρές. 
Ενδεικτικά, παρατίθενται µερικές απόψεις και γεγονότα που αναφέρονται σε δυτικούς 
που βοηθούν τους Τούρκους ή αντενεργούν απέναντι στις εθνικές επιλογές: ένας 
Γάλλος αξιωµατικός που πολεµά µε το στρατόπεδο του Ιµπραήµ στο Μεσολόγγι, 
συλλαµβάνεται σε µια έφοδο: οι φρουροί του, όταν δεν µπορούν να τον 
κουβαλήσουν, τον σκοτώνουν γιατί ήταν χριστιανός και πολεµούσε σε άλλο 

                                                 
331 Αρχεία…, Α΄, σ. 60 και Αρχείον…, σ. 113.   
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στρατόπεδο˙ οι Ευρωπαίοι που είναι εναντίον των Ελλήνων αποκαλούνται ΄΄Τούρκοι 
απερίτµητοι΄΄˙ ακόµα και οι Τούρκοι παρατηρούν ανέλπιστα τους Ευρωπαίους να 
χορεύουν και να τρώνε όταν χάνουν κάποια µάχη οι Έλληνες˙ κατακρίνεται η 
προσήλωση στα αρχαία µνηµεία σε αντίθεση µε το ενδιαφέρον για τις ζωές των 
σύγχρονων Ελλήνων˙ τέλος, ακόµα και ο Ιµπραήµ, εµφανίζεται να µην έχει 
εµπιστοσύνη στους χριστιανούς που πολεµούν υπό τις διαταγές του (σ.σ. µόνο ένας 
από τους Γάλλους αξιωµατικούς που δούλευαν στον Τούρκικο στόλο εκδηλώνει την 
πρόθεση να παραιτηθεί µετά την πρόταση του Γάλλου ναυάρχου να εγκαταλείψουν 
τις θέσεις τους) απορώντας για την προδοτική τους συµπεριφορά απέναντι στους 
οµόθρησκούς τους332. Τι συµβαίνει ακριβώς; Οι συγκεκριµένοι Έλληνες προσδοκούν 
την αποφασιστική συνέργια των Ευρωπαίων στη βάση της θρησκευτικής πίστης: η 
ετερότητα (εθνική και συµφερόντων) οφείλει να υπερκεραστεί στο βωµό της 
χριστιανικής αλληλεγγύης. Με αυτό τον τρόπο επιλέγεται ένα χαρακτηριστικό –ο 
άνθρωπος εκτός από πιστός, µπορεί να είναι έµπορος, συντηρητικός, νέος και αρκετές 
άλλες ιδιότητες- από τα πολλά που συγκροτούν µια ταυτότητα, και αναδεικνύεται ως 
ευχή και επιθυµητή εξέλιξη, ως το πρωτεύον και το κύριο στοιχείο. ∆εν ξέρουµε αν οι 
φωνές, που καλούν την Ευρώπη να αναλάβει µια πρωτοβουλία για νέες 
σταυροφορίες, διέπονται από την ίδια µονοµέρεια και προσήλωση στην θρησκευτική 
πλευρά της ανθρώπινης και της εθνικής ταυτότητας (ο Κοραής, σίγουρα όχι). 
Πάντως, φαίνεται ότι µπορεί να έχουµε και µια εργαλειακή ανάδυση του 
πλεονεκτήµατος της κοινής θρησκείας ώστε η βοήθεια να φανεί ως ανελαστική ηθική 
υποχρέωση των Ευρωπαίων απέναντι στους Έλληνες.   
 Γιατί, όµως, οι Ευρωπαίοι βοηθούν ή αντενεργούν απέναντι στο ζήτηµα της 
ελληνικής ανεξαρτησίας; Ποιες είναι οι ιδέες τους για τους Έλληνες και την υπόθεσή 
τους; Όπως είναι φυσικό όταν αναφερόµαστε για µια τόσο ευρεία περιοχή, µε 
διαφορετικές κοινωνικές διαστρωµατώσεις και εθνικές ιεραρχήσεις, υπάρχουν 
διακριτές οµαδοποιήσεις απέναντι στην εθνική υπόθεση, οµαδοποιήσεις που άπτονται 
µόνιµων αλλά και συγκυριακών επιλογών. 
  Η πρώτη µεγάλη διάκριση, παρά τον σχηµατικό και απλουστευτικό της 
χαρακτήρα, ανάγεται στην διαφορετική αντιµετώπιση από τις κυβερνήσεις των 
ευρωπαϊκών εθνών και από τους λαούς τους. Οι πρώτες εµφανίζονται ενοχληµένες, 
διστακτικές και αντίθετες απέναντι στο αίτηµα για ελληνική ανεξαρτησία. Η 
συντηρητική ιδεολογική τους αναφορά αποτελεί τον παράγοντα που αποκλείει τις 
όποιες ανακατατάξεις στην διεθνή ισορροπία. Η έννοια της επανάστασης παραπέµπει 
συνειρµικά στην αντίστοιχη γαλλική, στην πρωταρχική επανάσταση, γεγονός που δεν 
ξυπνάει ευχάριστες µνήµες. Όπως φάνηκε, η Ελληνική Επανάσταση αποτέλεσε το 
πρώτο ισχυρό πλήγµα απέναντι στο σύστηµα που κήρυξε εκτός νόµου ακόµα και την 
επαναστατική σκέψη. Από την άλλη, η γεωπολιτική σηµασία της επαναστατηµένης 
περιοχής απέτρεπε τις όποιες ανακατατάξεις. Η ναυσιπλοΐα και το εµπόριο στην 
Οθωµανική αυτοκρατορία, βρισκόταν µέσα σε ένα σύστηµα ισορροπίας που απέτρεπε 
την όποια κίνηση υπέρ του µεγάλου ανταγωνιστή των ευρωπαϊκών δυνάµεων: της 

                                                 
332 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Β΄, σ. 205˙ Αδαµάντιος Κοραής, Περί…, σ. 105˙ Ευανθία 
Καΐρη, Επιστολή…, σ. 3-6˙ Φίλος του Νόµου, 16/8/26˙ Σωτήριος Ζήσης, Περιγραφή…, σ. 49 και Φίλος 
του Νόµου, 11/4/24. Ο Ιµπραήµ, ως ήρωας ενός δράµατος, ΄΄υποστηρίζει΄΄ σχετικά µε τους 
Ευρωπαίους που είναι στο στράτευµά του: ΄΄Ποία χαµέρπεια! ∆ια ολίγον χρυσίον προδίδουν την πίστιν 
των, τους αδερφούς των˙ γίνονται κόλακες, και χαίρουν συνεργούντες εις την φθοράν των 
οµοθρήσκων των. Και η περίφηµος Ευρώπη γεννά λοιπόν τοιαύτα τέρατα! Μην το δώση ο Θεός, 
κανείς Μουσουλµάνος να οµοιάζη µε αυτούς!΄΄: Ευανθία Καΐρη, Νικήρατος. ∆ράµα εις τρεις πράξεις, 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία, Αθήνα 1972 [Ναύπλιο 1826], σ. 48.  
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Ρωσίας. Έτσι, πολιτικοί και οικονοµικοί λόγοι απέτρεπαν την υποστήριξη ή την 
θετική διάσταση απέναντι στο ελληνικό αίτηµα. 
 Από την άλλη, σηµαντικά τµήµατα της ευρωπαϊκής κοινής γνώµης είναι 
θετικά προσκείµενα σχετικά µε την υπόθεση της ανεξαρτησίας και αντιτίθενται στις 
κυβερνήσεις τους, δηµιουργώντας ένα ξεκάθαρο σχίσµα ανάµεσα στις κεντρικές 
πολιτικές επιλογές και τις κοινωνικές απαιτήσεις333. Τα αίτια ήταν βασικά τα εξής: 
θρησκευτική αλληλεγγύη, ροµαντική ταύτιση µε την αρχαία Ελλάδα και προβολή 
των φιλελεύθερων απόψεων σε ένα άλλο χώρο. Αν οι δύο πρώτες απόψεις είναι 
οικείες, η τρίτη αξίζει µεγαλύτερης προσοχής, γιατί συντέλεσε στην δηµιουργία ενός 
αποφασιστικού ρεύµατος υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας. 
 Όλες οι θέσεις και οι αποφάσεις, είτε πρόκειται για άτοµο, κοινωνία ή έθνος, 
είτε πρόκειται για εσωτερικό ή διεθνή χώρο, άπτονται βασικών επιλογών ταξικής, 
ψυχολογικής και αισθητικής αναφοράς. Έτσι έγινε και στην Ελληνική Επανάσταση: 
αυτές οι συσσωµατώσεις που έλκονται από το όραµα της ανεξαρτησίας και της 
φιλελευθεροποίησης τέµνουν κάθετα την Ευρώπη, ανεξάρτητα από έθνη, 
σχηµατίζοντας ένα δίπολο µε τις φωνές που πρέσβευαν την διατήρηση ενός πλαισίου 
συντήρησης και αναπαραγωγής. Οι µεγάλες επιλογές και αποφάσεις δεν γίνονται, 
πρωτίστως, ανάµεσα στα έθνη αλλά στο εσωτερικό τους: όπου η πλειοψηφία και η 
δυναµική είναι υπέρ της παγίωσης τότε η εξωτερική πολιτική προβάλλει ένα αίτηµα 
σταθερότητας. Σε αντίθετες περιπτώσεις, πριµοδοτείται η ανατρεπτική εξωτερική 
πολιτική. Εκείνη την περίοδο, και µε αφορµή την Ελληνική Επανάσταση, φαίνεται 
ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί εκλύουν ένα αίσθηµα δυσαρέσκειας απέναντι σε κυβερνήσεις 
που περιορίζουν τις ελευθεριακές τους προοπτικές. Η Ελλάδα, κάποτε, είναι το 
πρόσχηµα: η ουσία της φιλικής διάθεσης πρέπει να ιδωθεί µέσα από το πρίσµα της 
εσωτερικής αναδιάταξης. Αυτός που παλεύει για ένα αίτηµα ανεξαρτησίας ή ταξικής 
διεκδίκησης σε µια άλλη περιοχή του κόσµου, στέλνει ένα διπλό µήνυµα: πρώτον ότι 
παλεύει για κάτι στο εξωτερικό, από την στιγµή που στην χώρα του δεν υπάρχει 
περιθώριο δράσης (είναι ο ΄΄ανασταλµένος΄΄ επαναστάτης). ∆εύτερον, παλεύει για να 
δείξει ότι οι αγώνες και στο εσωτερικό δεν είναι µάταιοι, υπάρχουν επίδικα 
αντικείµενα που µπορούν να προσδιοριστούν υπέρ των αγωνιζοµένων.  
 Όλο αυτό το κλίµα οδήγησε στην αντιµετώπιση της Ελλάδας ως γη της 
επαγγελίας για πλήθος από Ευρωπαίους. Από την άλλη, κάτι που είναι πιο σηµαντικό, 
η ελληνική υπόθεση εκλήφθηκε ως η πρώτη µεγάλη κρίση των ευρωπαϊκών αξιών, 
όπως αυτές επιχείρησαν να θεµελιωθούν από την Ιερά Συµµαχία. Η Ελλάδα 
αντιµετωπιζόταν ως περιοχή όπου προβαλλόταν –και δοκιµαζόταν- πολιτικές 
σταθερές, οικονοµικά συµφέροντα, θρησκευτικές ταυτίσεις, κοινωνικές προσδοκίες, 
πολιτιστικά αιτήµατα και αναφορές: αποτελούσε ένα κρίσιµο κρας-τεστ όλου του 
πλαισίου. Παρόλο που ήταν ένα εξωτερικό ζήτηµα (ίσως και γι΄ αυτό, επειδή ήταν 
σχετικά ανώδυνο), συνιστούσε την λύδια λίθο όλων των ανακατατάξεων από την 
εποχή της Γαλλικής Επανάστασης και µετά. 
 Οι δύο παραπάνω διακρίσεις, αρχικά ανάµεσα σε κράτη και κοινωνίες και, 
έπειτα, ανάµεσα σε φιλελεύθερους και συντηρητικούς, συγκροτούν τον τρόπο 
πρόσληψης της ελληνικής υπόθεσης. Από το αν θα επιτραπεί η προσέλευση σε µέρη 

                                                 
333 Χαρακτηριστική είναι η ανταπόκριση της Morning Chronicle (12/11/27) από το Παρίσι, µετά τη 
ναυµαχία του Ναβαρίνου: αναφέρει ότι όλες οι καρδιές είναι γεµάτες χαρά, εκτός από αυτές των 
υπουργών: ∆ηµήτρης Λουλές, «Ο βρετανικός τύπος για τη ναυµαχία του Ναβαρίνου», Μνήµων 7 
(1978-1979), σ. 9.  
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που στρατολογούνται δυνάµεις υπέρ της Επανάστασης334, ως τη συζήτηση, για 
παράδειγµα, σχετικά µε τον εσωτερικό συσχετισµό πολιτικών δυνάµεων στην Αγγλία, 
διαγράφεται ένα φάσµα που γεννιέται από τις παραπάνω σταθερές.  
 Έτσι, έχουµε µια σειρά από γεγονότα που άπτονται του ελληνικού ζητήµατος 
στο εσωτερικό των δυτικών χωρών. Ειδικότερα: ο αρχαίος αλλά και ο νεώτερος 
(ενδεικτικό των αλλαγών) ελληνικός πολιτισµός, αποκτά µεγάλη απήχηση στην 
Ευρώπη: συλλογές µε τραγούδια, περιηγητικές αναφορές, ιστορήσεις των µαχών 
τυγχάνουν ευρείας ανάγνωσης. Πλήθος εθελοντών κατακλύζει, χωρίς περίσκεψη και 
εξοπλισµό, στρατιωτικά σώµατα που βάζουν πλώρη για την Ελλάδα335. Ανάλογα µε 
τις φάσεις και τις συγκυρίες της Επανάστασης µετριάζεται ή φουντώνει ένα υπαρκτό 
κλίµα ενδιαφέροντος για την ελληνική υπόθεση. 
 Από την άλλη, οι υποστηρικτές της ανεξαρτησίας, γεγονός που έχει 
ενδιαφέρον για το πως αντιµετωπίστηκε η απελευθερωτική διάσταση, σύντοµα 
επιχειρούν να καθησυχάσουν τις διστακτικές και αρνητικές φωνές. Αντιλαµβανόµενοι 
γρήγορα ότι η επίκληση φιλάνθρωπων και αλληλέγγυων επιχειρηµάτων 
καταλαµβάνει µικρή σηµασία στην διαµόρφωση της πολιτικής, παίζουν στο γήπεδο 
της δεύτερης. Μέσα από εµπεριστατωµένες (κάποτε, ωστόσο, και προκλητικά 
µεροληπτικές) µελέτες καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα πρέπει να υποστηριχτεί γιατί θα 
εξασφαλίζει τα δυτικά εµπορικά συµφέροντα, κάτι που η Οθωµανική αυτοκρατορία 
δεν µπορεί  πλέον να κάνει. 
 Η επιχειρηµατολογία είναι ενδεικτική. Κάποιες σκέψεις από φιλελληνικές 
γραφίδες φανερώνουν τα εξής: Η Ελλάδα αποτελείται από κάτοικους δυνατούς και 
απεξαρτηµένους από την προηγούµενη δουλεία και ανανδρία: έχει ψυχικές δυνάµεις 
ισχυρές, υποστηρίζει ένας µεταφραστής έργου του Κοραή˙ είναι µικρή σε έκταση 
µεν, αλλά µπορεί να φυλάξει καλύτερα την πολιτική ισορροπία και το εµπόριο από 
την Οθωµανική αυτοκρατορία˙ η δεύτερη έχει υποστεί ελάττωση πληθυσµού, 
παραγωγής και κατανάλωσης, είναι ανέτοιµη στο να υπερασπίσει τις ανταλλαγές ενώ 
δεν είναι πλέον αποτελεσµατικός προµαχώνας έναντι της Ρωσίας˙ η Ελλάδα έχει 
αποδεχτεί τις φιλελεύθερες αρχές στα συντάγµατα άρα είναι κοντινότερη στις δικές 
µας επιρροές και επιθυµίες˙ τέλος, αναφέρεται ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν 
κοµµατικές ιδιοτέλειες, βασιλικοί και συντηρητικοί που να αντενεργούν αλλά όλοι 
είναι ενωµένοι στην κοινή υπόθεση336. Αυτό που έχει ενδιαφέρον σε όλες τις 
                                                 
334 Για παράδειγµα, η Ρωσία απέτρεψε συστηµατικά τους όποιους εθελοντές, γιατί φοβόταν ότι θα 
ενισχυθούν οι φιλελεύθερες τάσεις στο εσωτερικό της: Χρήστος Λούκος, «Ένας Ρώσος στην Ελλάδα 
κατά την καποδιστριακή περίοδο: ο φιλέλληνας Νικόλαος Ράικο», Μνήµων 11 (1987), σ. 156. 
335 Αλέξης Πολίτης, «Η ενσωµάτωση των δηµοτικών τραγουδιών στη γραπτή νεοελληνική παράδοση», 
Σύγχρονα Θέµατα 5 (1979), σ. 103˙ Ανέκδοτες…, σ. 51 (εκεί αναφέρεται πως κάποιος σκοτώνει την 
γυναίκα του που προσπαθούσε να τον αποτρέψει από την θέλησή του να συµµετάσχει στα 
απελευθερωτικά σώµατα) και σ. 60-1.  
336 Αδαµάντιος Κοραής, Σάλπισµα…, σ. 27˙ Σατωβριάνδος, Υπόµνηµα περί της Ελλάδος, Φιρµίνος 
∆ιδότος, Παρίσι 1825, σ. 12-15˙ Remarks…, σ. 3 -8˙ Edward Blaquiere, Report on the present state of 
the Greek confederation, and on its claims to the support of the Christian world, ∆ιάλεξη στην 
Ελληνική επιτροπή 13/9/23, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία, Αθήνα 1974 [Λονδίνο 1823], σ. 7˙ A. 
Davezac, Speech delivered in the House of Representatives of the state of Louisiana the 20th February, 
1824 on moving the resolutions in support of the Greeks, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία, Αθήνα 
1974 [Νέα Ορλεάνη 1824], σ. 14 και Appeal from the Greek Committee to the British Public in 
general, and especially to the Friends of Religion, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία, Αθήνα 1974 
[Λονδίνο χ.χ.], σ. 3. Αναδροµικά, ενδιαφέρον παρουσιάζει το επιχείρηµα αµερικάνικης φιλελληνικής 
πλευράς, πως οι Η.Π.Α. οφείλουν να αντικαταστήσουν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, που 
αντιµετώπισαν µε αδιαφορία και εχθρότητα την ελληνική υπόθεση, και να επέµβουν ενεργά στο 
ζήτηµα της ανεξαρτησίας: Address of the Committee appointed at a General Meeting, held in 
Philadelphia, December 11, 1823, for the relief of the Greeks to their fellow-citizens, Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρία, Αθήνα 1974 [Φιλαδέλφεια χ.χ.], σ. 5.   
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αναλύσεις, είναι το γεγονός ότι δίνουν µικρή πίστη και σηµασία στις εθνικές 
φιλοδοξίες καλύπτοντας µε τον µανδύα του συµφέροντος την υποστήριξη της 
Ελληνικής Επανάστασης337.   
 Φαίνεται, τέλος ότι αυτή η επιχειρηµατολογία σε συνδυασµό µε τις 
επαναστατικές πραγµατικότητες έφερε καρπούς στο ζήτηµα της ανεξαρτησίας. Η 
συνθήκη του Λονδίνου (6/7/27) αναφέρει ρητά ότι τα εµπόδια λόγω της πειρατείας 
αναγκάζουν την δραστηριοποίηση και την λήψη µέτρων για την διευθέτηση του 
ζητήµατος. Αυτό σηµαίνει ότι οι οικονοµικές δυνάµεις υπερισχύουν των πολιτικών 
αναγκαιοτήτων (σχεδόν µια δεκαετία πριν, είχε ιδρυθεί η Ιερά Συµµαχία ενώ πέντε 
χρόνια πριν την συνθήκη του Λονδίνου –Βερόνα, 14/12/22-, αναφερόταν ότι η 
διατήρηση του status quo αποτελεί την ύψιστη αρχή)338.   
 Στο ίδιο επίπεδο φτάνουµε σε πιο ψυχρές και ρεαλιστικές υποθέσεις. Ο 
καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής προϋποθέτει την ασφάλεια του εµπορευόµενου και 
της ιδιοκτησίας. Η ανάγκη αυτή είναι ανελαστική για την συγκρότηση και την 
ανάπτυξή του. Μπορούµε να υποθέσουµε λοιπόν, ότι όταν οι δυνάµεις της αγοράς 
διαπιστώνουν πως η Οθωµανική αυτοκρατορία δεν µπορεί να διασφαλίσει τις 
παραπάνω αρχές, παραιτούνται από την υπεράσπισή της: της έδωσαν περιθώριο 
(σχεδόν πέντε χρόνια) να εξαφανίσει την εσωτερική αστάθεια και ανοµία, αλλά δεν 
τα κατάφερε. Οι οικονοµικές συναλλαγές µέσω των δρόµων του εµπορίου και της 
ναυσιπλοΐας διακόπτονται από τις επιδροµές των επαναστατικών δυνάµεων.  
 Τότε συµβαίνει το εξής: σύµφωνα µε την αρχή που πρεσβεύει πως ότι δεν 
µπορείς να το εξαφανίσεις πρέπει να το ιδιοποιηθείς, οι ευρωπαϊκές δυνάµεις 
αναθέτουν στην Ελλάδα την εξασφάλιση του απρόσκοπτου των συναλλαγών: είναι 
πια αυτοί που µπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια της αγοράς. Σε ένα ευρύτερο και 
πιο σύνθετο επίπεδο έχουµε µια επανάληψη οικείων πραγµατικοτήτων: ο κλέφτης 
που δεν µπορεί να συλληφθεί και να εξοντωθεί, γίνεται αρµατολός και περνά µε το 
µέρος της εξουσίας, που τον χρησιµοποιεί για να καταστείλει την ληστρική πράξη. 
Έτσι και εκείνη την εποχή, οι ΄΄κλέφτες΄΄, ΄΄ληστές΄΄ και ΄΄ταραχοποιοί΄΄ Έλληνες  
κερδίζουν µε τους αγώνες τους τον ΄΄διορισµό΄΄ από την ανώτερη αρχή: ορίζονται να 
φυλάττουν τη νοµιµότητα, να υπερασπίζονται την ασφάλεια και την σταθερότητα 
µιας περιοχής που έχει αποφασιστική σηµασία για τους εντολείς τους. Οι Οθωµανοί 
ως ΄΄αρµατολοί΄΄ αποδείχτηκαν ανίκανοι στο να προστατεύσουν την περιοχή που 
κάλυπταν ως τότε: η αφαίρεση των αρµοδιοτήτων είναι η ποινή τους. 

Η παραπάνω ερµηνεία είναι σαφέστατα σχηµατική και απλουστευτική: ούτε 
οι επαναστατηµένοι προβαίνουν συνειδητά στην πειρατεία και την καταδροµή για να 
αποδείξουν ότι είναι οι µόνοι που έχουν την δύναµη να εµπεδώσουν ένα καθεστώς 
ασφάλειας στην περιοχή. Από την άλλη, ούτε οι διεθνείς σχέσεις ορίζονται 
αποκλειστικά από την οικονοµική διάσταση και τα συµφέροντα µιας µερίδας –έστω 
της δυναµικότερης- ατόµων: οι αποφάσεις συµπεριλαµβάνουν και άλλες σταθερές, 
κοινωνικές, πολιτικές, θρησκευτικές. Ωστόσο, και µε τις επιφυλάξεις που 
αναφέρουµε, µπορούµε να δούµε πως αντιµετώπισαν οι ευρωπαϊκές χώρες, τόσο σε 
επίπεδο κυβερνήσεων όσο και στο επίπεδο της κοινωνίας, την ελληνική υπόθεση.  

Κάθε πλευρά προβάλλει τις απαιτήσεις της, τα οράµατά της, τα συµφέροντα 
και τις επιδιώξεις της. Η Ελληνική Επανάσταση γίνεται αντικείµενο αντικρουόµενων 

                                                 
337 Περισσότερα για την βρετανική –φιλελεύθερη- φιλελληνική κίνηση: Frederick Rosen, Ο ελληνικός 
εθνικισµός και ο βρετανικός φιλελευθερισµός, Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου µετάφραση, Κέντρο 
Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, Αθήνα 1998, κυρίως σ. 26-28 και Γιάννα 
Τζουρµανά, «Η ευρωπαϊκή διάσταση του Εικοσιένα: ο Μπένθαµ και οι Βρετανοί φιλελεύθεροι», 
Κυριακάτικη Αυγή, 24/3/01, σ. 24-25. 
338 Μονόφυλλα…,Β΄, µονόφυλλο Ι 29 και Α΄, µονόφυλλο Γ 26.  
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επιθυµιών και φιλοδοξιών τόσο στο εσωτερικό όσο και στις διεθνείς σχέσεις. Το 
αποτέλεσµα φαίνεται κάθε φορά από την ατζέντα των επιχειρηµάτων που 
χρησιµοποιείται για να δοµηθεί ένα επαρκές πλαίσιο απόρριψης ή έγκρισης των 
θέσεων. Το ζήτηµα της ελληνικής ανεξαρτησίας γίνεται, κάποτε, µια επίκληση, 
ξεφεύγει από την ουσία και το συγκεκριµένο και ανάγεται σε ένα γενικότερο ζήτηµα 
υπεράσπισης ή ανατροπής των κεκτηµένων της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Η Ελλάδα 
γίνεται µια καλή αφορµή επίδειξης του ιδεολογικού οπλοστασίου και των νοητικών 
παραστάσεων για τον εσωτερικό προσανατολισµό σε κάθε δυτική χώρα.  

Από την άλλη, οι τελικοί συσχετισµοί απέβησαν τελεσφόροι για το ελληνικό 
ζήτηµα. Η πορεία όµως των διαξιφισµών και των αντιπαραθέσεων είναι ενδεικτική 
για το πώς αντιλήφθηκε η Ευρώπη την Ελληνική Επανάσταση: αποδιαρθρώνοντας τις 
ηρωικές, φιλελληνικές αναγνώσεις (αλλά και τις συνωµοτικές και προδοτικές οπτικές 
που συχνά-πυκνά βλέπουµε στα ιστορικά κείµενα), αποκαλύπτει τις προσµονές και 
τις αντιθέσεις του δυτικού παράγοντα στο ελληνικό ζήτηµα. Έτσι, είναι ευκολότερο 
να διαπιστώσουµε πως συγκροτείται η ελληνική ταυτότητα: οι προσαρµογές και οι 
αντιφάσεις, οι ευκαιριακές αλλά και οι µονιµότερες συµµαχίες στο εσωτερικό της 
επαναστατηµένης περιοχής, θα µπορούσαν να εξηγηθούν καλύτερα αν ληφθούν 
υπόψη οι εκάστοτε ανακατατάξεις στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ελληνική εθνική 
ταυτότητα κινείται σαφέστατα γύρω από τον άξονα των δυτικών διαθέσεων και 
τάσεων επιχειρώντας να προσδιοριστεί σύµφωνα µε τη διεθνή συγκυρία. 
Αποδεικνύεται έτσι ότι οι επαφές µε την ∆ύση είναι πολύ πιο σύνθετες, πλούσιες και 
αποφασιστικές για την ελληνική κοινωνία από ότι θα περίµενε κανείς λαµβάνοντας 
υπόψη µόνο κάποιες ατοµικές προθέσεις που σβήνουν κάτω από το βάρος των 
εσωτερικών δυνάµεων: η ελληνική ταυτότητα δοµήθηκε πρωταρχικά από την επαφή 
της µε την Ευρώπη. Οι έννοιες νοµιµότητα,, εκσυγχρονισµός, κράτος, σύνταγµα και 
τόσες άλλες που κυριεύουν το φαντασιακό των επαναστατηµένων, αντλούνται από 
την δυτική εµπειρία και πραγµατικότητα. 

 
α. Οι εθελοντές στον επαναστατηµένο χώρο 
 
Ως τώρα προσεγγίσαµε τις απόψεις και τις στάσεις των δυτικών χωρών όπως αυτές 
εκφράζονται στο εσωτερικό των επικρατειών τους. Μεγάλο ενδιαφέρον (ίσως και 
µεγαλύτερο) έχει η παρουσίαση των αντιλήψεων εκείνου του τµήµατος που, για 
διάφορους λόγους, βρίσκεται στην επαναστηµένη Ελλάδα.  
 Παρουσία Ευρωπαίων είχαµε και στην προεπαναστατική Ελλάδα, αλλά το 
περιεχόµενο των επισκέψεων ήταν διαφορετικό. Η αρχαιολατρία και η περιήγηση 
συνιστούσαν κεφαλαιώδη τµήµατα του ευρωπαϊκού ροµαντισµού, γεγονός που 
ώθησε στη δηµιουργία συχνών αποστολών σε διάφορες επαρχίες της οθωµανικής 
επικράτειας. Κατά την διάρκεια της Επανάστασης, προέκυψαν µια σειρά από 
µαρτυρίες µε διαφορετικό περιεχόµενο: ανάλυση και εξέλιξη των µαχών, 
παρατηρήσεις για τον χαρακτήρα των Ελλήνων, ηµερολόγια και 
αποµνηµονεύµατα339. Όλα τα παραπάνω κείµενα, παρά τις όποιες επιφυλάξεις, 
συνιστούν ένα σηµαντικό βοήθηµα ιστορικών πηγών ακριβώς γιατί ένας ξένος θα 
παρατηρήσει και θα καταγράψει κοινωνικές καταστάσεις που του προκαλούν 
έκπληξη και περιέργεια. Τόσο πραγµατολογικά, παίρνοντας στοιχεία µέσα από αυτά 
τα κείµενα, όσο και συγκριτικά, διαπιστώνοντας ποιες είναι οι προσµονές και οι 

                                                 
339 Κυριακή Μαµωνή, «Ξενόγλωσσοι εκδόσεις (1821-1829) περί τον Αγώνα», Μνηµοσύνη 3 (1970-1), 
σ. 426.  
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εκπλήξεις, οι κανονικότητες και οι ρήξεις, τα κείµενα των εθελοντών είναι πολύτιµες 
µαρτυρίες. 
 Η χρησιµότητά τους, ωστόσο, πρέπει να τοποθετηθεί κάτω από κάποιες 
δικλείδες. Όλα τα κείµενα που αναφέρονται στο παρελθόν, είναι αναγκαίο να 
αντιµετωπίζονται µε µετριοπαθή καχυποψία και συνετή εκλογίκευση. Οι µαρτυρίες, 
όµως, των παρατηρητών που αναφέρονται σε περιοχές των οποίων δεν είναι γνώστες, 
παρουσιάζει ένα επιπρόσθετο πρόβληµα: την προβολή όλων των στερεοτύπων, των 
στάσεων και των προκαταλήψεων που φέρει ο ερευνητής από την χώρα καταγωγής 
του. Όταν η σύνθεση πετυχαίνει και ο µελετητής περιορίζει τον βαθµό των αξιών του 
στο ελάχιστο, το αποτέλεσµα µπορεί να είναι διεισδυτικό, γοητευτικό και 
αναπάντεχο. Όταν όµως, επηρεασµένος από τις δικές του παραστάσεις σχετικά µε την 
πολιτική οργάνωση, την οικονοµική δοµή, τα πολιτιστικά αιτήµατα ακόµα και τις 
ηθικές κατηγορίες, προβαίνει σε συµπεράσµατα, επαινεί ή κατακρίνει συµπεριφορές, 
τότε έχουµε πρόβληµα γιατί αξιολογεί και δεν ερµηνεύει, καταδικάζει και δεν εξηγεί. 
Αν δεν υπάρξει µια ελάχιστη συναίσθηση της εγχώριας πραγµατικότητας, αν δεν 
δούµε πως καλύπτει τις ανάγκες και τις επιθυµίες κάθε πολιτισµός (στη συγχρονία 
και την διαχρονία), τότε αναπόφευκτα φτάνουµε σε µια σειρά από αξιολογικούς 
χαρακτηρισµούς που δεν προσφέρουν τίποτε στην ανάλυση του ερευνούµενης 
κοινωνίας.  
 Πολλές φορές το πρόβληµα είναι ανυπέρβλητο: ο αποµνηµονευµατογράφος 
(όπως και ο περιηγητής) αντιµετωπίζοντας µια κατάσταση ξένη προς τις δικές του 
εικόνες, αδυνατεί να την αποκρυπτογραφήσει πλήρως και να απεκδυθεί από τις 
νοοτροπίες που φέρει από την χώρα καταγωγής του (ή από την κοινωνική του τάξη). 
Έτσι, στην Ελληνική Επανάσταση, ως φυσική συνέχεια των προσµονών που έχει ο 
καθένας για τους Έλληνες, έρχεται η απογοήτευση. Ο διαψευσµένος φιλελληνισµός 
γεννά, από τη µια, µελέτες που καταδεικνύουν την ασυνέχεια ανάµεσα στην αρχαία 
Ελλάδα και την σύγχρονη ενώ, από την άλλη, προβάλλει την πραγµατικότητα µε ωµό 
και αδιαµεσολάβητο τρόπο ώστε να προκαλέσει τις στερεότυπες εικόνες των 
ευρωπαϊκών σαλονιών340.  
 Η αντιµετώπιση της ελληνικής πραγµατικότητας ως µιας κοινωνικής 
οργάνωσης µε ελλείψεις και προβλήµατα προϋποθέτει, από την άλλη, την αποδοχή 
ενός και µόνου προτύπου, την εξελικτική ανάγνωση της ιστορίας όπου το τέλος είναι 
ένας συγκεκριµένος, δυτικός τρόπος δόµησης της κοινωνίας. (Γενικά, όσοι 
αναφέρονται µε όρους απουσίας και έλλειψης για να περιγράψουν κοινωνικές 
συνθήκες, έχουν στο µυαλό τους ένα προαποφασισµένο και αξιολογικά φορτισµένο 
µοντέλο, του οποίου διαπιστώνουν την έλλειψη). Οι περιηγητές, αρκετά συχνά, δεν 
δέχονται ότι οι πολιτισµοί που εξετάζουν συνυπάρχουν στο ίδιο ιστορικό παρόν. 
Περιγράφοντας µια κοινωνία έξω από το δυτικό πολιτισµό, θεωρούν ότι αναφέρονται 
σε ένα κοντινό ή απώτερο παρελθόν της κοινωνίας τους: ρητά ή αδιόρατα, 
υποστηρίζουν ότι γράφουν ιστορία (µε την έννοια της ιστόρησης παλιότερων µορφών 
κοινωνικής οργάνωσης) και όχι κοινωνιολογία ή κοινωνική ανθρωπολογία. Αυτό έχει 
ως συνέχεια, και χάρη στην οικονοµική διαφοροποίηση των συγκρίσιµων 
πολιτισµών, να αναδειχθεί µια σειρά από εσφαλµένες (όχι συνεκτικά και λογικά, 
αλλά αφετηριακά) αντιλήψεις για την πολιτισµική ετερότητα. Για παράδειγµα, η 
Ανατολή, όπως υποστηρίζεται, υπήρξε ένας ΄΄επινοηµένος τόπος΄΄ από την πλευρά 
των δυτικών ερευνητών, ένας χώρος που από ΄΄την αρχαιότητα στάθηκε πάντα ένας 

                                                 
340 Μαρία Τοντόροβα, «Τα Βαλκάνια: από την ανακάλυψη στην ΄΄κατασκευή΄΄ τους», Miroslav Hroch 
– Maria Todorova, Εθνικό…, σ. 81.  
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τόπος ροµαντισµού, εξωτικών πλασµάτων, αξέχαστων αναµνήσεων και τοπίων, 
σηµαντικών εµπειριών΄΄341. 
 Η ελληνική περίπτωση συνιστά ένα χαρακτηριστικό, αλλά και ιδιαίτερο, 
παράδειγµα διάστασης ανάµεσα στις επιθυµίες των περιηγητών και την κοινωνική 
πραγµατικότητα. Η διάσταση εγγράφεται σε µια µακρόχρονη προκατάληψη του 
δυτικού πολιτισµού απέναντι στον ανατολικό (συµφωνώντας, για την ανάλυση, ότι 
υπάρχει αυτή η διαφορά). Η αξιολόγηση του θρησκευτικού δόγµατος δεν συνιστά το 
ειδοποιό στοιχείο της διαφοροποίησης ή, ακριβέστερα, η διαφορά ερµηνεύεται, σε 
αντίθεση µε τις ορθόδοξες κοινωνίες, µε κοσµικούς όρους. Η Ορθοδοξία, θα 
µπορούσε να θεωρηθεί ως ΄΄η θρησκευτική πλευρά µιας απολίτιστης κοινωνίας, και 
µε αυτή την έννοια στενά συνδεδεµένη µε τις άλλες ιδιότητες που γενικά εθεωρείτο 
ότι συνιστούσαν την Ανατολική Ευρώπη΄΄342: έχουµε εποµένως, ανάµεσα σε τόσα 
άλλα στοιχεία καθυστέρησης, και την παρουσία µιας καθυστερηµένης θρησκείας (ή 
θρησκείας της καθυστέρησης).     

Συνεχίζοντας, πρέπει να δούµε ποιοι ακριβώς, και µε ποιες αφετηρίες, είναι οι 
εθελοντές. Αρχικά πρέπει να δούµε το προφίλ αυτών που έρχονται στον 
επαναστατηµένο χώρο. Έρχονται από διάφορες χώρες και µε πολλαπλά κίνητρα: 
είναι, όπως ήδη είπαµε, αγωνιστές της ελευθερίας (γενικότερα), αρχαιολάτρες και 
άτοµα µε προσωπικά κίνητρα ανέλιξης µέσω της Επανάστάσης343. Κάποτε, 
εκµεταλλευόµενοι το γεγονός του τυχοδιωκτισµού και της αισχροκέρδειας 
εµφανίζονται µε κίνητρα και συµπεριφορές που απέχουν από µια ροµαντική οπτική: ο 
γιατρός Μίλινγκεν, ο οποίος πέρασε στο στρατόπεδο του Ιµπραήµ, φέρεται να 
δηλώνει ότι ΄΄Εις την Ελλάδα εγώ δεν ήλθον, παρά δια να αποκτήσω χρήµατα, και 
πολλά ολίγον µε µέλλει δια όλα τα άλλα΄΄. Ένας άλλος εθελοντής, ο Christian Muller, 
οι µαρτυρίες του οποίου προκάλεσαν τη µήνη των φιλελλήνων, δήλωνε (17/8/21) 
σχετικά µε την διάψευση των προσδοκιών του: ΄΄Το να πεθάνω για ένα ιδανικό, αυτό 
µου ήταν ευπρόσδεκτο και ευχάριστο, αλλά να ζω µε αθλίους και δειλούς, αυτό δεν 
το ήθελα, πολύ ολιγώτερο βέβαια, επάνω στο ελληνικό έδαφος΄΄344. 
 Ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους έρχονται (πολεµικούς, 
πολιτικούς, ιεραποστολικούς) συνήθως φεύγουν απογοητευµένοι και αηδιασµένοι µε 
την υπόθεση που ήρθαν να υπηρετήσουν (εκτός των περιπτώσεων που καταφέρνουν 
να αναρριχηθούν στην στρατιωτική ιεραρχία ή εκείνων που έχουν αποδοτικές 
οικονοµικές δοσοληψίες µε τους επαναστατηµένους). Φτάνουν στην Ελλάδα 
ζητώντας να βρουν πάλλευκα αγάλµατα και ευγενικές συµπεριφορές και βρίσκουν 
άσκηµους και µαυριδερούς ανθρώπους που εφευρίσκουν χίλιους τρόπους για να 
αποσπάσουν χρήµατα από τους περιηγητές και τους εθελοντές345. Είπαµε: η µεγάλη 
προσµονή γεννά και µεγάλη απογοήτευση, οι γενικεύσεις καταρρέουν τόσο γρήγορα 
                                                 
341 Edward Said, Οριενταλισµός, Φώτης Τερζάκης µετάφραση, Νεφέλη, Αθήνα 1996 [1978], σ. 11. 
Παρακάτω αναφέρει ότι οι διακρίσεις είναι αναπόφευκτες, ανεξάρτητα από την πολιτική στάση του 
ερευνητή: για ιµπεριαλιστές και αντί - ιµπεριαλιστές, ο Ανατολίτης είναι µέλος µιας υποτελούς φυλής 
και όχι ο κάτοικος µιας γεωγραφικής περιοχής˙ η ΄΄χρήση΄΄ του διαφέρει: σ. 116.  
342 Larry Wolf, Ο ∆ιαφωτισµός και ο ορθόδοξος κόσµος. ∆υτικές απόψεις για την Ορθόδοξη Εκκλησία 
στην Ανατολική Ευρώπη, Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου µετάφραση, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών 
Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, Αθήνα 2001, σ. 25-26 και 118.  
343 Για µια πληρέστερη επισκόπηση των περιοχών από τις οποίες προέρχονται οι εθελοντές: Αµβρόσιος 
Φραντζής, Επιτοµή…, ∆΄, σ. 79-83. 
344 Τάσος Λιγνάδης, «Η οικονοµία», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ΙΒ΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 
1975, σ. 609 και Ελληνικά Χρονικά, 11/7/25. Για την αντίδραση ενός άλλου γιατρού σχετικά µε την 
συγκεκριµένη πράξη: Σάµουελ Χάου, Ηµερολόγιο…, σ. 40. Για τον Μίλερ: Ανέκδοτες..., σ. 198-9, 176 
και 272 –3, όπου µε δήλωσή του στην Allgemeine Zeitung (10/11/21) επιχειρεί να µετριάσει τις 
εντυπώσεις από τις δηλώσεις του.    
345 Αλέξης Πολίτης, Ροµαντικά…, σ. 26 και Το µυθολογικό…, σ. 48.   
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όσο πιο µεγάλες είναι οι αναλύσεις και οι ερµηνείες που προσφέρουν. Έτσι, κάποτε οι 
εθελοντές καταντούν, αντί για ηρωικές µορφές, να γίνονται βάρος στην ελληνική 
υπόθεση γιατί χωρίς χρήµατα, αλλά µε πολλές αξιώσεις και στερεότυπα, επιζητούν 
ένα ρόλο που είναι αναντίστοιχος των ικανοτήτων και της προσφοράς τους346.  

Συνεχίζοντας µε τη µελέτη της ετερότητας, φτάνουµε στο άλλο µέρος της 
σχέσης. Όπως δηλώθηκε στην αρχή, στη δόµηση της ελληνικής ταυτότητας ο 
Ευρωπαίος ασκεί σηµαντικό ρόλο, κάποτε σηµαντικότερο και από τον Τούρκο. Ο 
Άλλος συνιστά µια κατηγορία που περιλαµβάνει όλα τα έθνη ή, τουλάχιστον, αυτά 
που έχουν κάποια σχέση µε το ελληνικό. Αξίζει να δούµε πως λειτουργεί, σε ένα 
πραγµατολογικό επίπεδο, η συνύπαρξη µε τους εκπροσώπους εκείνων των εθνών που 
θεωρούνται ανώτερα και ανεπτυγµένα.  

Η συγκρότηση δεν είναι µονοσήµαντη και θετική, καθώς οι Έλληνες 
αντιµετωπίζουν µε διττό τρόπο την έλευση εθελοντών. Παρόλο που, από τον 
ευρωπαϊκό χώρο δεν προσδοκούσαν την είσοδο εθελοντών αλλά την συγκέντρωση 
χρηµάτων, αισθάνονται ότι, µε αυτό τον τρόπο, οι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται για την 
ελληνική υπόθεση: κολακεύονται και συγκινούνται από τέτοιες ενέργειες 
προσφέροντας αξιοζήλευτα προνόµια στους νεοεισερχόµενους347. Υπάρχει, όµως, και 
η διαφορετική πρόσληψη: αρχικά, όταν διαπιστώνουν ότι για πολλούς εθελοντές η 
Ελλάδα αποτελεί το Ελντοράντο τους, η περιοχή που επιζητούν χρήµα, φήµη και 
καταξίωση, αντιδρούν, δεν συνεργάζονται και αντενεργούν στις ευρωπαϊκές 
παρουσίες. Σε δεύτερο επίπεδο, ακόµα και µε αυτούς που διαπιστώνουν ότι έχουν 
αγνές προθέσεις, τους χωρίζουν –συχνά- αβυσσαλέές πολιτισµικές διαφορές, 
διαφορές που δεν επιτρέπουν την συνύπαρξη και την αλληλεγγύη. Τέτοια περίπτωση 
συνιστά η διάλυση του εθελοντικού σώµατος που σύστησε ο Βύρων348.  
 Έτσι, έχουµε ένα συνολικό πλέγµα: Οι ιεραποστολικές δραστηριότητες, που 
αντιµετωπίζονται –παρά την σχετική τους επιτυχία- µε µεγάλη αποστροφή από το 
χριστιανικό πλήρωµα (αλλά και από άλλες, εκκοσµικευµένες φωνές), η µακραίωνη 
αντιπαράθεση µε τους δυτικούς που διαχρονικά αναζητούν, σύµφωνα µε µια 
διαδεδοµένη άποψη, να υποσκάψουν τα θεµέλια της ορθόδοξης κοινωνίας, και η 
εγγενής αρχική αποστροφή που αισθάνεται κάποιο άτοµο ή συλλογικό σώµα για το 
πολιτισµικά διαφορετικό, συνιστούν παράγοντες που δυσχεραίνουν την συνεννόηση 
και την συνεργασία349. Όλες οι µετατοπίσεις της ετερότητας στο οικείο περιβάλλον 
αποφέρουν µια αναπόδραστη αλλαγή της ξενοφοβίας και της προκατάληψης: 

                                                 
346 Ο Αµερικάνος εθελοντής Μίλερ, σε επιστολή του προς την ελληνική επιτροπή στη Βοστόνη 
(11/12/24), αναφέρει ότι οι περισσότεροι από τους φιλέλληνες αντί να βοηθούν τους 
επαναστατηµένους, ζουν εις βάρος τους. Ένας άλλος εθελοντής, ο Τζάρβις, στέλνοντας γράµµα στην 
ίδια επιτροπή (6-18/1/25), αναφέρει ότι, από µια σειρά εθελοντών, µόνο ο γιατρός Μάγιερ έχει 
προσφέρει ανεκτίµητες υπηρεσίες (΄΄γιατί στην πραγµατικότητα, έχει γίνει Έλληνας΄΄): Letters from 
Greece, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία, Αθήνα 1974 [Βοστόνη 1825], σ. 3 και 15-16.  
347 Στους ξένους αξιωµατικούς που έρχονται στον ελληνικό χώρο προσφέρονται δύο, και κάποτε τρεις, 
βαθµοί παραπάνω από αυτούς που είχαν πριν έρθουν: Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Αποµνηµονεύµατα, 
Α΄, σ. 237. Ακόµα και αν ο λόγος είναι η ανυπαρξία εκπαιδευµένων αξιωµατικών από τον ελληνικό 
χώρο, η τιµή είναι µεγάλη για µια σειρά από µάλλον δευτεροκλασάτους στρατιωτικούς.  
348 Λουκία ∆ρούλια, «Ο φιλελληνισµός από το 1824», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ΙΒ’, Εκδοτική 
Αθηνών, Αθήνα 1975, σ. 474. Οι διαφορές είναι ευδιάκριτες: όταν ο βαρόνος Γρούβεν αυτοκτονεί, ο 
Φίλος του Νόµου γράφει (21/11/24):΄΄Επειδή εις την Ελλάδα η αυτοχειρία είναι τι εκ των σπανίων, δια 
τούτο επροξένησεν ενταύθα όχι ολίγον θαυµασµόν το τοιούτον΄΄. 
349 Ο Κοραής αναφέρει για τις ιεραποστολικές δράσεις ότι πρόκειται για ΄΄κρυφούς διωγµούς΄΄ έναντι 
των ορθοδόξων: Πολιτικαί…,σ. 81˙ από την άλλη, οι παροιµίες για τους Ευρωπαίους είναι 
χαρακτηριστικές για την διαχρονική αντιπαράθεση: ΄΄Μισέ, Μουσιού και Μουσταφά στο σπίτι σου µη 
βάλης΄΄, ΄΄Καλλά µακελειό στον Τούρκο, παρά κριάς στον Βενετσάνο΄΄, ΄΄Καλλί έχω Τούρκου 
µαχαιριά, παρά Βενετσάνου κρίσι΄΄: Γεράσιµος Καψάλης, Οι Τούρκοι…, σ. 415.   
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αναδιατάσσονται οι συλλογικές και οι ατοµικές φοβίες, ενώ αυτές που προκύπτουν 
προσαρµόζονται στις νέες πραγµατικότητες350. Απλούστερα, όταν δεν υπάρχουν 
Ευρωπαίοι στον επαναστατηµένο χώρο είναι ίσως εύκολο, χάρη στην ασάφεια, την 
σχηµατοποίηση και την αίγλη που απολαµβάνουν οι συγκεκριµένες εθνικές οµάδες, 
να θεωρείται εύκολη η συνύπαρξη. Όταν όµως η φαντασιακή συγκατοίκηση γίνει και 
πραγµατική τότε ο Ευρωπαίος αποκτά –ακριβέστερα, ανακτά µε άλλους όρους- την 
δοµική του ετερότητα έναντι του ελληνικού χριστιανικού στοιχείου. 
 Αυτό σηµαίνει ότι η παρουσία των Ευρωπαίων στον επαναστατηµένο χώρο 
αναδιατάσσει τις αντιλήψεις και για τα δύο µέρη. Οι Έλληνες κατανοούν ότι η 
Ευρώπη δεν συνίσταται αποκλειστικά από άτοµα µε φιλελληνικές και φιλάνθρωπες 
διαθέσεις, ούτε πρόκειται για ένα µόρφωµα µε σταθερές και αµετακίνητες ιδιότητες. 
Οι δυτικοί εθελοντές, χάρη σε αντίστοιχες προσµονές και προκαταλήψεις, 
διαπιστώνουν την διάσταση µεταξύ επιθυµίας και πραγµατικότητας: οι 
επαναστατηµένοι, πέρα και πάνω από όποια πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατα, 
απέχουν παρασάγγας από την ιδέα που είχαν σχηµατίσει γι΄ αυτούς. Έτσι, η σχέση 
της ετερότητας αναπροσδιορίζεται και, κάποτε, ξεφεύγει από την προβολή των 
στερεοτύπων και των εικόνων. Σε κάποιο βαθµό ο Έλληνας και ο Ευρωπαίος 
αποκτούν όνοµα, µορφοποιούνται και γίνονται αντικείµενα ατοµικής αξιολόγησης 
και όχι εθνικής κατηγοριοποίησης.        
 

                                                 
350 Γ. Βούλγαρης, ∆. ∆ωδός, Π. Καφετζής, Χ. Λυριντζής, Κ. Μιχαλοπούλου, Η. Νικολακόπουλος, Μ. 
Σπουρδαλάκης, Κ.Τσουκαλάς, «Η πρόσληψη και η αντιµετώπιση του ΄΄Άλλου΄΄ στη σηµερινή Ελλάδα. 
Πορίσµατα επιστηµονικής έρευνας», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης 5 (1995), σ. 81.   
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ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ 
 

Μία σηµαντική ετερότητα κατά την διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης είναι αυτή 
των καθολικών. Ο θρησκευτικός προσδιορισµός συντελεί στην ανάδειξη µιας σειράς 
από διαφοροποιήσεις και περιχαρακώσεις. Από την στιγµή που, για διάφορους 
λόγους, προβλήθηκε ως κύριο αίτιο του ξεσηκωµού η καταπάτηση των δικαιωµάτων 
της ορθόδοξης πίστης, είναι φυσικό, τα όποια στρατόπεδα, να δοµηθούν πρωταρχικά 
πάνω σε αυτή την καταστατική αναφορά.  
 Στην ηπειρωτική Ελλάδα, η ανάδειξη του θρησκευτικού παράγοντα δεν 
προκαλούσε προβλήµατα στην προσπάθεια για εθνική οµογενοποίηση: η απόλυτη 
πλειοψηφία του πληθυσµού συνίστατο από ορθόδοξους χριστιανούς. Στις Κυκλάδες, 
ωστόσο, η µακρόχρονη παρουσία διοίκησης από την Βενετία και την Γένοβα 
δηµιούργησε µια ισχυρή καθολική κοινότητα. Υπολογίζεται ότι τον καιρό της 
Επανάστασης ζούσαν περίπου 16.000 καθολικοί στο συγκεκριµένο νησιωτικό 
σύµπλεγµα: η πλειοψηφία τους, στο ζήτηµα της συµµετοχής στις πολεµικές 
επιχειρήσεις, έµεινε περισσότερο προσκολληµένη στην πίστη από ό,τι στην 
εθνικότητα351. Αυτή η δράση,  αν µη τι άλλο, υπονοµεύει τις όποιες βεβαιότητες για 
την ύπαρξη µιας κοινής εθνικής συνείδησης στον επαναστατηµένο χώρο. Η αναγωγή 
και η ταύτιση γίνεται βασικά µε όρους πίστης. Η συνύπαρξη ευνοεί βεβαίως την 
κατανόηση και την σύµπραξη, αλλά δεν είναι αρκετή για να αναιρέσει την διαφορά 
όταν οι καταστάσεις είναι κρίσιµες και η τελική επιλογή στρατοπέδου µπορεί να 
αποβεί καταστρεπτική για την ατοµική και συλλογική ευηµερία.  
 Η επίσηµη ελληνική πλευρά αντιλαµβάνεται το πρόβληµα γρήγορα: από τη 
µια, στο εξωτερικό, προσπαθεί να πείσει ότι η Επανάσταση είναι θρησκευτική και 
πως δεν έχει καµία σχέση µε εθνικιστικά αποσχιστικά κινήµατα, που είναι τόσο 
απεχθή στην κατεστηµένη τάξη πραγµάτων. Από την άλλη, όταν απευθύνεται σε µια 
µικρή κοινότητα του εσωτερικού (µικρή αριθµητικά, αλλά σηµαντική πολιτικά) 
επιχειρεί να ελαχιστοποιήσει την θρησκευτική διαφορά και να προβάλλει µια εθνική 
διάσταση όσον αφορά την συγκρότηση του νέου κράτους. Το σχήµα δεν είναι και 
πολύ στέρεο: µπορεί η εθνική ιδεολογία να διαθέτει µεγάλη ελαστικότητα όσον 
αφορά την χρήση ιδεών, νοοτροπιών και συµπεριφορών, αλλά φαίνεται ότι στην 
συγκεκριµένη περίπτωση, δεν διαθέτει µεγάλη συνεκτικότητα. Οι Έλληνες καθολικοί 
αντιλαµβάνονται την αντιφατικότητα και στέκονται ουδέτεροι –κάποτε και ενάντιοι- 
απέναντι στον αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία.   
 Εκτός από τον παραπάνω παράγοντα, υπάρχουν µια σειρά από λόγοι που 
επιτείνουν την διακριτή πορεία των καθολικών στην Επανάσταση. Για πολλά άτοµα, 
παρά την διαρκώς αυξανόµενη επαφή µε την Ευρώπη, το µίσος απέναντι στην δυτική 
εκκλησία δεν είχε εκλείψει. Οι αιτίες ανάγονται σε µια µακραίωνη πορεία που φτάνει 
στο σχίσµα των δύο Εκκλησιών. Η διοικητική διαίρεση στην οθωµανική 
αυτοκρατορία και η αυτονοµία των καθολικών κοινοτήτων -χάρη και στην προστασία 
από τις ευρωπαϊκές χώρες- επέτεινε το κλίµα της διαφοράς. Το αποτέλεσµα ήταν ότι, 
κάποτε, παρά την κοινή γλώσσα και την συνύπαρξη, η δυσαρέσκεια των ορθόδοξων 
έναντι των καθολικών (και ανάποδα) υπερέβαινε το µίσος που υπήρχε για τους 
µουσουλµάνους. Τελευταία, αλλά όχι ασήµαντη, ενέργεια που πιστοποιούσε και 
αναζωπύρωνε τον ανταγωνισµό µεταξύ των δύο θρησκευτικών κοινοτήτων, ήταν η 
αποστολή αρκετών ιεραποστολικών σωµάτων στον επαναστατηµένο χώρο. Οι 
ορθόδοξοι θεωρούν ότι οι συγκεκριµένες αποστολές απολαµβάνουν της εύνοιας και 

                                                 
351 Charles Frazee, Ορθόδοξος εκκλησία και ελληνική ανεξαρτησία 1821-1852, Ιωσήφ Ροηλίδης 
µετάφραση, ∆όµος, Αθήνα 1987, σ. 63.  
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της συµπαράστασης των καθολικών. Τέτοιες ενέργειες τροφοδοτούν την εκατέρωθεν 
αντιπαράθεση και ωθούν, ακόµα και συνεπείς εκφραστές της φιλελεύθερης 
ιδεολογίας, στην κατηγορηµατική απόρριψη της ελεύθερης κατήχησης στον ελληνικό 
χώρο352.   
 Οι επαναστατηµένοι θεωρούν, επίσης, προδοτική πράξη την παράλληλη 
πληρωµή φόρων και στις δύο µεριές. Οι καθολικοί, για µεγάλα διαστήµατα, 
εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις στην οθωµανική διοίκηση παρά το 
κάλεσµα των επαναστατηµένων για το αντίθετο. Όπως αναφέρεται, πλήρωναν 
διπλούς φόρους ΄΄τους µεν εις τους Έλληνας εξ υποχρεώσεως, τους δε εις τους 
Τούρκους εκ προαιρέσεως΄΄353. Η συγκεκριµένη πρακτική υποδηλώνει την σαφή 
ανεξαρτητοποίηση της καθολικής κοινότητας απέναντι στο εθνικό πρόταγµα: η θέση 
του αµέτοχου παρατηρητή, του ουδέτερου που επιθυµεί να έχει καλές σχέσεις και µε 
τα δύο µέρη δεν ικανοποιεί την επαναστατική µεριά που περίµενε –ή θα ήθελε- µια 
ενεργότερη συνδροµή από τους καθολικούς. Κάποτε, µάλιστα, η οικονοµική 
αιµορραγία αποκτά ευρύτερο χαρακτήρα και ξεφεύγει από τον έλεγχο της ελληνικής 
διοίκησης. Στη Νάξο, όπως πληροφορούµαστε από έγγραφο της 11/8/24, οι 
αντιπρόξενοι κατακρατούν τις δεκάτες και τις υποχρεώσεις των κατοίκων αρνούµενοι 
να τις αποδώσουν στον ενοικιαστή των προσόδων, που προσφεύγει στο εκτελεστικό 
σώµα354. Η προστασία από τις δυτικές χώρες, σε αυτό το παράδειγµα, φτάνει σε 
τέτοιο βαθµό που αναιρεί την κυριαρχία της επαναστατικής διοίκησης στην 
συγκεκριµένη επικράτεια: παρότι δεν υπάρχουν Τούρκοι που να αντενεργούν, η 
ελληνική διοίκηση έχει να αντιπαρατεθεί µε πραγµατικότητες και δυνάµεις που 
υπερβαίνουν τις διαστάσεις της. Ο µουσουλµάνος είναι ο οριστικός, 
αδιαµεσολάβητος εχθρός˙ ο καθολικός, από την άλλη απολαµβάνει µιας 
επαµφοτερίζουσας στάσης: κάποτε θεωρείται εχθρός ως οιονεί δυτικός, αλλά ακριβώς 
ως τέτοιος πρέπει να τύχει της εύνοιας, της ανοχής και του καλοπιάσµατος.  
 Η αίσθηση της µειωµένης κυριαρχίας και συναίνεσης στο εσωτερικό, 
δηµιουργεί νέες πικρίες στην ελληνική διοίκηση. Οι ενέργειες δεν σταµατούν εκεί: σε 
µια κρίσιµη φάση της Επανάστασης (ουσιαστικά είναι εξαντληµένη και έχει 
ελάχιστες πιθανότητες να επικρατήσει στο πολεµικό πεδίο), τον Οκτώβριο του 1827, 
γίνονται συζητήσεις ανάµεσα στον αρχιναύαρχο του ελληνικού στόλου Κόχραν και 
τους δηµογέροντες της Νάξου σχετικά µε την πιθανότητα ανακήρυξης των Κυκλάδων 
σε αυτόνοµη περιοχή, µε την διαδικασία της ύψωσης της σηµαίας των Ιωαννιτών 
Ιπποτών. Η διοίκηση αντιδρά αποφασιστικά σε αυτή την εξέλιξη, και η ναυµαχία του 
Ναβαρίνου που ακολουθεί µετά από λίγες µέρες µαταιώνει τα όποια σχέδια. Πρέπει 
να κρατήσουµε όµως, την άνεση µε την οποία κάποια τµήµατα της καθολικής 

                                                 
352 Ο Κοραής, µε τον γενικότερο ρεαλισµό που διαθέτει, υποστηρίζει (παρά την µαχητική του 
ανεξιθρησκία) ότι σε περίπτωση µελλοντικής βασιλείας της Ελλάδας από καθολικό πρέπει να ΄΄µη 
συγχωρήση ποτέ εις τα πολυπληθή µοναστικά των δυτικών τάγµατα, και εξαιρέτως του φαρισαϊκού 
των Ιησουϊτών τάγµατος την είσοδον της Ελλάδος΄΄: ∆ιάλογος…, σ. 51. Για την αρνητική του γνώµη, 
σχετικά µε τις ιεραποστολικές δραστηριότητες: Σηµειώσεις…, σ. 24.  
353 Αντώνιος Παπαδόπουλος, «Η στάσις των Ελλήνων καθολικών έναντι της Επαναστάσεως του 
1821», Μνήµη 1821 (παράρτηµα αρ.9 του ΙΣΤ΄ τόµου της Επιστηµονικής Επετηρίδος Θεολογικής Σχόλης 
Α.Π.Θ.), Θεσσαλονίκη 1971, σ. 177. Σύµφωνα µε τον Raybaud, οι καθολικοί έλεγαν στους 
ορθόδοξους: ΄΄∆εν σας κατηγορούµε που επαναστατήσατε. Αλλά γιατί θέλετε να µας εξαναγκάσετε σε 
µια υπόθεση που εµείς πιστεύουµε ότι θα µας παρασύρει στο χαµό; Όσο θα κρατήσει ο πόλεµος σας µε 
τους Τούρκους εµείς θα  πληρώνουµε κανονικά τα δοσίµατα. Αν, όµως, αντίθετα µε τις δικές µας 
προβλέψεις νικήσετε σεις, θα πληρώνουµε τους φόρους στην αφεντιά σας΄΄: Κυριάκος Σιµόπουλος, 
Πως είδαν…, Α΄, σ. 303.  
354 Η κυβέρνηση παραδέχεται, τόσο το δίκαιο του παραπονούµενου, όσο και την αδυναµία της να 
παρέµβει υπέρ του: Αρχεία…, Γ΄, σ. 237. 
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κοινωνίας συζητάνε το ενδεχόµενο της παραίτησης από την ελληνική εθνική 
προοπτική355.   
 Έτσι, η δυσανεξία που προκαλείται από την παρουσία ενός ανυπότακτου 
τµήµατος (που, εκτός των άλλων, απολαµβάνει την εύνοια και την προστασία της 
Ευρώπης, σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους επαναστατηµένους) οδηγεί σε δυναµικές 
λύσεις. Όταν ο ορθόδοξος επίσκοπος της Νάξου προτείνει και παρακινεί τους πιστούς 
να σκοτώσουν τους καθολικούς που δεν συµµετέχουν στην Επανάσταση356, δεν κάνει 
τίποτε παραπάνω από το να ωθεί την ιδέα της εθνικής οµοιογένειας στα ακραία –
αλλά λογικά και αναµενόµενα- της όρια. Οι καθολικοί θεωρούνται ότι προδίδουν την 
εθνική συνείδησή τους µένοντας άπραγοι απέναντι στο κάλεσµα της πατρίδας˙ είναι 
γνωστή η τύχη που επιφυλάσσεται για τους προδότες του έθνους. Φαίνεται πιθανό, 
ότι αν δεν υπήρχε η κάλυψη από τις ευρωπαϊκές χώρες, ούτε οι καθολικοί θα 
µπορούσαν να είναι ουδέτεροι απέναντι στον αγώνα για την ανεξαρτησία, ούτε οι 
επαναστατηµένοι θα ήταν τόσο υποµονετικοί και συγκαταβατικοί απέναντί τους: το 
πιθανότερο είναι να χρησιµοποιούνταν βίαιοι τρόποι για να πετύχουν την συναίνεση 
και την υποταγή.    
 Η Σύρος αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα για την διαπιστωµένη 
αντιπαλότητα των δύο θρησκευτικών κοινοτήτων. Οι ορθόδοξοι Συριανοί το 1821, 
δεν υπερβαίνουν το 5% του συνόλου των 4.600 ατόµων. Για διάφορους λόγους 
(µείωση φορολογίας, φόβοι για αντίποινα και απροθυµία σύµπραξης σε ένα ορθόδοξο 
χριστιανικό στόχο) η µεγάλη πλειοψηφία του νησιού έµεινε σταθερή στην Πύλη. Η 
ελληνική διοίκηση, εξαιτίας της προστασίας που έχαιρε το νησί από γαλλικές και 
αυστριακές δυνάµεις, δεν µπορούσε να κάνει πολλά για αυτή την κατάσταση. Μόνο 
ηµι-επίσηµες, ιδιωτικές πρωτοβουλίες µπορούσαν να γίνουν για τον προσεταιρισµό 
της Σύρου: µία από αυτές, καθοδηγούµενη από τον Κεφαλλονίτη Νέστορα Φαζιόλη, 
οδήγησε σε κανονική συµπλοκή µε τους καθολικούς και αποκλεισµό του νησιού για 
µεγάλο διάστηµα. Η σύλληψη του πρωταίτιου δεν κατεύνασε την εκατέρωθεν 
αντιπαλότητα: µόνο µε το πέρασµα του χρόνου µετριάστηκε το µίσος και η φοβία 
ανάµεσα στις δύο κοινότητες.357          
 Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η µη συµµετοχή των καθολικών στην 
Επανάσταση έχει ορισµένες ευεξήγητες βάσεις. Καταρχάς, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
δεν υπήρχε µια σαφής και συγκροτηµένη συνείδηση που να διέπει τους 
επαναστατηµένους ανεξάρτητα από την θρησκευτική τους αναφορά. Η εθνική 
ταυτότητα, στο µυαλό και την πρακτική της πλειοψηφίας, ταυτίζεται άµεσα µε την 
θρησκευτική. Έτσι είναι αναµενόµενο να υπάρχει µια στάση αναµονής απέναντι στο 
κίνηµα του 1821. Από την άλλη, οι νησιώτες καθολικοί ήταν σχεδόν βέβαιοι ότι ο 
αγώνας θα είχε άσχηµο τέλος γεγονός που θα είχε δύο αρνητικές συνέπειες: σε αρχικό 
επίπεδο, την επιβολή αντιποίνων που δεν θα µπορούσαν να ελέγξουν και έπειτα την 
πιθανότητα περιορισµού ή εξαφάνισης των προνοµιακών συνθηκών που 
απολάµβαναν στο ισχύον καθεστώς. 
 Επίσης, η ουδετερότητα εκπορεύτηκε και από άλλες αιτίες: η σχετικά άναρχη 
διοικητική µηχανή των πρώτων χρόνων, η εχθρότητα του περιβάλλοντος, η έλλειψη 
εγγυήσεων συνιστούσαν σηµαντικές αφορµές και επιχειρήµατα υπέρ της άποψης για 

                                                 
355 Ευρυδίκη Αµπατζή, «Ο Κόχραν, οι Ιωαννίτες και το Αιγαίο στα 1827», Ο Ερανιστής 15 (1978-
1979), σ. 75.  
356 Charles Frazee, Ορθόδοξος…, σ. 64.  
357 Christos Loukos, «La petite ville face à la grande: le cas d΄ Ano Syra au XIXe siècle», Αριάδνη 7 
(1994), σ. 151 – 154. Αναλυτικά, πληροφορίες για την στάση των καθολικών Συριανών στην 
Επανάσταση και το επεισόδιο του Φαζιόλη: Ανδρέας ∆ρακάκης, Ιστορία του οικισµού της 
Ερµουπόλεως, Α΄ (1821 - 1825), Αθήνα 1979, σ. 1 – 17 και 51 – 76.   
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απραξία απέναντι στην Επανάσταση. Η περίοδος της ρώσικης κυριαρχίας στο Αιγαίο, 
που θεωρήθηκε χειρότερη από την τουρκική, ήταν ένα τελευταίο και πολύ σηµαντικό 
επιχείρηµα εναντίον της σύµπραξης στις πολεµικές επιχειρήσεις358.   
 Όµως το βασικό και ανυπέρβλητο εµπόδιο για την συνεργασία ορθόδοξων και 
καθολικών ήταν η θρησκεία: όλες οι αγκυλώσεις εκπορεύονται και αναφέρονται στην 
συγκεκριµένη πολιτισµική διαφορά. Έστω, λοιπόν, ότι οι καθολικές κοινότητες είναι 
διαθέσιµες να ακολουθήσουν την πορεία για ανεξαρτησία. Τα δείγµατα γραφής, 
όµως, της νέας διοίκησης δεν είναι ενθαρρυντικά: στον τοµέα της προάσπισης της 
θρησκευτικής πίστης, παρ΄ όλες τις διακηρύξεις για ανεξιθρησκία και σεβασµό όλων 
των δογµάτων, είναι φανερός ο εναγκαλισµός µε το ορθόδοξο δόγµα. Ή, 
ακριβέστερα, µερικές φορές, δεν είναι καθόλου φανερός: η εκκλησία είναι το κράτος, 
το αντιπροσωπεύει, το υπηρετεί και το υποκαθιστά. Θα λέγαµε, εποµένως, ότι οι 
καθολικοί αντιµετωπίζουν παρόµοιες συνθήκες µε τους Εβραίους˙ είναι, εποµένως, 
αναµενόµενη και η κοινή ουδετερότητα απέναντι στην Επανάσταση. (Όπως 
αναφέρθηκε και προηγουµένως, µπορούµε να συζητήσουµε την ακραία υπόθεση πως 
αν δεν υπήρχε η ευρωπαϊκή προστασία και η σχετική αποµόνωση στα νησιά, ίσως 
είχαν την ίδια κατάληξη µε την εβραϊκή µειονότητα).    
 Εποµένως, όλες οι προθέσεις της διοίκησης σχετικά µε τον προσεταιρισµό 
των καθολικών, πρέπει να αντιµετωπιστούν ως εγγενώς αντιφατικές και συστατικά 
αδύναµες. Τα καλέσµατα για οµόνοια και συνεργασία δείχνουν δύο πράγµατα: 
αρχικά, ότι υπάρχει διαχωρισµός. ∆εν καλείς κάποιον σε συνεργασία αν είστε ήδη 
στο ίδιο στρατόπεδο, µόνο όταν διαπιστώνεται η διαφορά µπορεί να υπάρξει και η 
σύγκλιση. Το δεύτερο συµπέρασµα είναι πιο ουσιαστικό: οι προσκλήσεις για οµόνοια 
και υποταγή στα κελεύσµατα της διοίκησης φανερώνουν µια υστερόβουλη διάθεση 
απέναντι στην καθολική κοινότητα. Σε καµιά περίπτωση οι κινήσεις καλής θέλησης 
δεν εγγράφονται σε µια θεµελιακή σταθερά: η ελληνική διοίκηση επιθυµεί –µε 
δυσθυµία- την συνεργασία µε µια µειονότητα µόνο και µόνο γιατί, χάρη στην 
πολιτική της σηµασία, πρέπει να γίνει αντικείµενο προσοχής και εκµετάλλευσης.    
 Πως µεταφράζεται αυτό; Ο Γρηγόριος ∆ικαίος, υπουργός των εσωτερικών, 
στέλνει µια επιστολή ΄΄προς τους Έλληνες των δυτικών Εκκλησιών΄΄. Εκεί αναφέρει: 
΄΄Και οι φυσικοί, και όσοι εις την φύσιν του ανθρώπου θεµελιούνται πολιτικοί Νόµοι, 
δεν συγχωρούσι ποτέ εις κανέν έθνος, µόνον δια θρησκευτικάς διαφοράς να είναι 
διηρηµένον. ∆ιότι ο εθνισµός δεν στηρίζεται επάνω εις θρησκευτικάς βάσεις, αλλά 
θεµελιόνεται επάνω εις τόσα και τόσα κοινά όλου του έθνους και υλικά και ηθικά 
συµφέροντα΄΄ και συνεχίζει ΄΄Μόνα τα βάρβαρα έθνη ταυτίζουν την θρησκείαν µε 
τον εθνισµόν, και δια τούτο µικρά µόνη διαφορά θρησκευτική είναι ικανή να 
διαιρέση το έθνος΄΄359. Η παραπάνω θέση και λειτουργική είναι και θετική. Ωστόσο 
το συγκεκριµένο επιχείρηµα διατυπωµένο από έναν ορθόδοξο ιερωµένο ο οποίος 
αποκτά σηµαντική πολιτική εξουσία στο υπό ίδρυση κράτος, ακούγεται οξύµωρο και 
είναι αµφίβολο αν καθησυχάζει τις θρησκευτικές µειονότητες. Η ιδιότητα του 
υπουργού εσωτερικών µάλλον τους οδηγεί σε δυσµενείς σκέψεις για το µέλλον που 
τους ανοίγεται σε µια ελληνική πολιτειακή οργάνωση. Από την άλλη, η συγκεκριµένη 
έκκληση δεν ξεφεύγει από τα όρια της προσπάθειας για εύρυθµη συγκοµιδή των 
φόρων, δεν έχει µονιµότερη και ουσιαστικότερη προοπτική.  

Έτσι, είτε στο επίπεδο της ρήξης µε την εθνική θεωρία, είτε στο επίπεδο της 
απόδειξης της ειλικρίνειας των προθέσεων, η συνεργασία είναι προβληµατική. Οι δύο 
                                                 
358 Μάρκος Φώσκολος, «Σύντοµη ιστορία της καθολικής εκκλησίας στην Ελλάδα», Ο Καθολικισµός, 
Θεόδωρος Κοντίδης επιµέλεια, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2000, σ. 97-98.  
359 Ο Φίλος του Νόµου, 6/6/24. Η διοίκηση επιχειρεί µε διάφορα µέσα και ενέργειες να αποσπάσει την 
συναίνεση από την καθολική κοινότητα, συνήθως χωρίς αποτέλεσµα: Αρχείον…, Α΄, σ. 330 και 565.  
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κοινότητες, παρά τις κάποιες φωνές σύγκλισης, ξεκινάνε από άλλες βάσεις, έχουν 
διαφορετικές µεθόδους, και αναζητούν αντικρουόµενους στόχους. Μόνο ευκαιριακά 
και αποσπασµατικά υπάρχει κοινός προσανατολισµός απέναντι στην Επανάσταση360˙ 
ο κανόνας συνίσταται από την αδιαφορία και την ουδετερότητα από την µια πλευρά, 
και την εχθρότητα -µε υποτίµηση- από την άλλη.  

Το συµπέρασµα είναι το εξής: το κριτήριο τοποθέτησης κάποιου στη θέση του 
φίλου ή του εχθρού, συµµάχου ή αντιπάλου είναι σε τέτοιο βαθµό εθνικό, όσο το 
επιτρέπει η συνειδητοποίηση της θρησκευτικής διαφοράς και η συνακόλουθη 
στερεοτυπική στάση που εµπεριέχεται σε αυτή. Και στις δύο πλευρές ελάχιστα είναι 
τα άτοµα που έχουν στο µυαλό τους ένα κράτος µε νεωτερική, ανεκτική και 
εκκοσµικευµένη αναφορά: η προοπτική αυτή αντιµετωπίζεται ως µια εξεζητηµένη, 
ελιτίστικη και ανούσια ιδέα. Τα κανονιστικά πρότυπα της θρησκευτικής πίστης και 
της εθνικής ιδεολογίας δεσµεύουν το συλλογικό φαντασιακό σε µορφές ταύτισης µε 
περιχαρακωτικό χαρακτήρα, γεγονός που αποτρέπει τον συγκερασµό και την σύνθεση 
των θρησκευτικών ετεροτήτων µέσα σε ένα ανεξίθρησκο κράτος.   

 
 

                                                 
360 Όπως αναφέρει ο Ρώσος πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη, Τουργκένιεφ, τον Σεπτέµβριο του 1821 
στην Τήνο, µετά από µια οµιλία του ορθόδοξου ιερέα, οι δύο κοινότητες αποφασίζουν να κηρύξουν 
τον αγώνα για την ανεξαρτησία: Κυριάκος Σιµόπουλος, Πως είδαν…, Α΄, σ. 303  
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
 

Ως τώρα, µελετήθηκαν συµπεριφορές που εκπορεύονται από αφετηρίες όπως η 
θρησκευτική, η εθνική, η επαγγελµατική. Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθεί η θέση 
της γυναίκας στην Ελληνική Επανάσταση, δηλαδή θα προστεθεί και η έµφυλη 
αφετηρία στα ερευνητικά ζητούµενα για την πρόσληψη του Άλλου. Η επιλογή αυτή 
γίνεται µε σηµαντικές αµφιβολίες για την ορθότητα της πράξης: οι γενικεύσεις που 
προκύπτουν υπόκεινται, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, στον έλεγχο της κριτικής 
και της αµφισβήτησης. 
 Μιλώντας για Τούρκους, Εβραίους, Αλβανούς και άλλες ετερότητες, έχουµε 
µια σαφή και ξεκάθαρη εικόνα για το τι συνέχει όλες αυτές τις οµάδες: γιατί είναι 
διακριτές, ως προς τι διαφοροποιούνται, πως προσλαµβάνονται. Υπάρχουν 
συγκεκριµένα στοιχεία (που απαντώνται σε πολλά άτοµα των συγκεκριµένων 
συσσωµατώσεων) που επιτρέπουν την ανάδειξη κάποιων σταθερών οι οποίες, µε τη 
σειρά τους, µας επιτρέπουν να µιλήσουµε για συλλογικές νοοτροπίες και 
συµπεριφορές. Παρά τον προβληµατικό χαρακτήρα των γενικεύσεων, οι αναγωγές –
στο συγκεκριµένο επίπεδο- είναι, σε ένα βαθµό, θεµιτές, αποτελεσµατικές και 
αποκαλυπτικές.   
 Γιατί όµως ασχολούµαστε µε την γυναίκα ως ετερότητα; Αρχικά, πρέπει να 
ασχολούµαστε µε την γυναικεία ετερότητα; Ορίζοντας την γυναίκα ως Άλλο, 
αυτόµατα παίρνεις την θέση του υποκειµένου που εξετάζει, κρίνει, παρατηρεί και 
΄΄εξουσιάζει΄΄ το αντικείµενο της παρατήρησης. Γίνεσαι αυτός που θέτει τους 
κανόνες, ορίζει τα ζητούµενα και αξιολογείς ως επαρκές ένα πλαίσιο που συντηρεί 
και αναπαράγει τις δικές σου παραστάσεις. Όλες οι αµφιβολίες και αµφισβητήσεις 
που υπάρχουν για την µελέτη της ιστορίας –ως ανάδειξη του αντικειµενικού 
παρελθόντος- ισχύουν, σε υπερθετικό βαθµό, στην έρευνα για την γυναικεία 
ετερότητα: η επιστηµονική βεβαιότητα (κάποτε αλαζονεία και αυταρέσκεια) σχετικά 
µε την κατοχή της απόλυτης αλήθειας διαψεύδεται από την παραδοχή ότι ο καθένας 
προβάλλει σχέσεις εξουσίας όταν προβαίνει σε ορισµένα ιστορικά συµπεράσµατα. 
Ό,τι προβάλλεται ως έγκυρο και οικουµενικό, µε σηµείο αιχµής την µελέτη της 
γυναικείας ιστορίας, εκφράζει και εξυπηρετεί άτοµα συγκεκριµένου φύλου, 
κοινωνικής τάξης, φυλής ή πολιτισµικού περίγυρου361.   
 Σύµφωνα µε τον Hobbes, για να υπάρξει µια κατάσταση ως ΄΄δίκαιη΄΄ ή 
΄΄λογική΄΄, πρέπει να υπάρχει πρώτα µια ισχυρή δύναµη καταναγκασµού που να δίνει 
περιεχόµενο σε αυτές τις έννοιες: δεν υπάρχουν, στην φύση και την κοινωνία, αφ΄ 
εαυτού τους. Η διαπίστωση, πέρα και πάνω από την απολυτότητά της που την αδικεί 
και την περιορίζει, είναι σωστή. Η αναλογία είναι ισχυρή και στο ζήτηµα που 
εξετάζουµε: για να υπάρξει µια κατάσταση ως ΄΄γυναικεία΄΄ ή ΄΄αντρική΄΄ πρέπει να 
υπάρχει µια δύναµη που να επιτρέπει, να επιβάλει και να νοηµατοδοτεί τις παραπάνω 
διακρίσεις. Η αντρική εξουσία, έχοντας τις ρίζες της στον πρωτογενή καταµερισµό 
της εργασίας και την διάκριση ιδιωτικού-δηµόσιου χώρου που συνεπάγεται, είναι η 
δύναµη που επιβάλλει τον παραπάνω διαχωρισµό. Η διαχρονική και διατοπική της 
κυριαρχία, καθιστά ως ΄΄φυσική΄΄ και ΄΄αυτονόητη΄΄ την διάκριση των φύλων 
συσκοτίζοντας και παραγνωρίζοντας την κοινωνική της κατασκευή.  
 Έτσι, η ανδρική οπτική γίνεται η οικουµενική ενώ η γυναικεία είναι η 
εξαίρεση, η διαφορά, το µερικό362. ∆ύσκολα µπορούµε να απαγκιστρωθούµε από 
αυτήν την εξέλιξη: όπως σηµειώνεται ακόµα και ΄΄όταν οι µελετητές γνωρίζουν και 
                                                 
361 Έφη Αβδελά, «Το φύλο στην ιστορία: Ελληνικές αναπαραστάσεις», Μνήµων 19 (1997),  σ. 227. 
362 Αλεξάνδρα Μπακαλάκη, «Είναι η ανθρωπολογία των γυναικών για την ανθρωπολογία των φύλων 
ό,τι η παιδική ηλικία για την ωριµότητα;», Μνήµων 19 (1997), σ. 216. 
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παραδέχονται ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στους ρόλους και τη θέση των 
γυναικών σε διάφορες κοινωνίες, κοινωνικές τάξεις ή ιστορικές περιόδους, µπορεί 
πολύ εύκολα να παρασύρονται σε ερµηνείες µε οικουµενική ισχύ (βιολογικές, 
ψυχολογικές ή ιστορικές)΄΄363. Αυτές οι πρόσφατες διαπιστώσεις στον τοµέα των 
κοινωνικών επιστηµών (υπαγορευµένες από πολιτικά και κοινωνικά κινήµατα 
αµφισβήτησης και χειραφέτησης), αναδεικνύουν τον απαγορευτικό βαθµό 
προσέγγισης τέτοιων ζητηµάτων.  
 Από την άλλη, ακριβώς για να µην πέσουµε στην παγίδα τέτοιων λογικών, 
που στην ακραία τους έκφανση οδηγούν στην αποδόµηση και την σχετικοποίηση των 
πορισµάτων, οφείλουµε να µην παραιτηθούµε από τις αξιώσεις για διείσδυση των 
επιστηµών στην οντολογία του παρελθόντος. Η µελέτη των γυναικών µπορεί να γίνει 
µέσω µιας αναγωγής που θα βασίζεται στην έρευνα των κοινωνικών συνθηκών που 
αναπαράγουν τις καταστάσεις σχετικής ή απόλυτης υποτέλειας. Η ΄΄απουσία΄΄ των 
γυναικών τόσο από τις πηγές όσο και από την ιστορική έρευνα (η ΄΄διπλά 
διαµεσολαβηµένη απουσία΄΄), καθώς και οι τρόποι µε τους οποίους αυτή παράγεται, 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως απαρχές µιας συγκροτηµένης έρευνας της ιστορίας 
της ΄΄σιωπής΄΄. Η –ανύπαρκτη- εκπροσώπηση των γυναικών στην Ελληνική 
Επανάσταση, µπορεί να αναδείξει τους τρόπους µε τους οποίους συντηρείται, ακόµη 
και εκείνα τα χρόνια της µερικής φιλελευθεροποίησης, η αντρική κυριαρχία.  
 Ένα βασικό παράδειγµα έκφρασης της οποιασδήποτε κυριαρχίας είναι ο 
έλεγχος της γλώσσας. Όταν ένα χαρακτηρολογικό, αξιολογικό ή ηθικό γνώρισµα 
επενδύεται και εκφράζεται µε όρους φυλετικούς, εθνικούς, ταξικούς ή έµφυλους τότε 
είναι σίγουρο πως, αυτή η δύναµη που έχει κατορθώσει να επιβάλει το στερεότυπο, 
είναι η ισχυρή µέσα στο συγκεκριµένο επίπεδο της κουλτούρας ή της υποκουλτούρας. 
Η γυναίκα στην Επανάσταση συµβολίζει και αναπαριστά την προσωποποίηση της 
δειλίας, της ατιµίας και της απραγίας. Η εµφανής υποτίµησή της αφορµάται τόσο από 
την συγκυριακή, αν και αµφισβητήσιµη, φυσική αδυναµία στην υπηρεσία πολεµικών 
επιχειρήσεων όσο και από µια παγιότερη στάση απέναντι στην γυναίκα που δεν 
µπορεί να υπάρξει και να λειτουργήσει παρά µόνο στον ιδιωτικό χώρο. 
 Έτσι, η συνηθέστερη µοµφή για τους πολεµιστές που δεν πληρούν το πρότυπο 
του θάρρους είναι η απόδοση γυναικείας ιδιοσυγκρασίας: οι γυναίκες είναι συστατικά 
άτολµες και δειλές. (Μην ξεχνάµε, άλλωστε, την προέλευση και την έννοια της λέξης 
΄΄ανδρεία΄΄ που προσδίδει θετικά χαρακτηριστικά σε µια βιολογική κατάσταση). Ας 
δούµε κάποια ενδεικτικά παραδείγµατα που τεκµηριώνουν τον συγκεκριµένο 
ισχυρισµό.  Οι πολεµιστές, κάποτε ΄΄δεν είναι άνδρες παρά γυναίκες µε µυστάκια΄΄, 
ενώ όταν δεν υπήρχε ηθικό και τάξη όλοι αναφέρονται ως γυναίκες˙ ο θάνατος µέσα 
σε ένα φρούριο µαζί µε γυναίκες θεωρείται ατιµωτικός και υποτιµητικός˙ η 
στράτευση δίνει και την αντρική ταυτότητα: ΄΄όσοι έχοµεν άρµατα πρέπει να 
πηγαίνωµεν µε τα άρµατα, δια να αρχίσωµεν να ήµεθα άνδρες και όχι γυναίκες΄΄˙ οι 
γυναίκες αποτελούν το αντίθετο του ατρόµητου ήρωα ˙ οι Τούρκοι ονοµάζονται, 

                                                 
363 Νόρα Σκουτέρη-∆ιδασκάλου, «Η προβληµατική του γυναικείου ζητήµατος: ανθρωπολογική 
προσέγγιση», Σύγχρονα Θέµατα 5 (1979), σ. 97. Πρόβληµα διαπιστώνεται και στην αφετηρία της 
ενασχόλησης µε το συγκεκριµένο θέµα: το παρελθόν, όπως εύστοχα επισηµαίνεται, είναι ΄΄διπλά 
διαµεσολαβηµένο από την ανδροκεντρική οπτική, τόσο ως προς τα ίδια τα ίχνη που παράγει και 
διατηρεί όσο και ως προς την επιστήµη που επιλέγει και χειρίζεται τα ίχνη αυτά˙ παρελθόν διπλά 
διαµεσολαβηµένο –όπως διευκρίνιζε η φεµινιστική κριτική- από την ηγεµονική οπτική, εκείνου του 
κυρίαρχου φύλου που, είτε ως ιστορικό υποκείµενο είτε ως υποκείµενο της ιστορικής έρευνας, 
διαχειρίζεται τη µνήµη της κοινωνίας΄΄: Ελένη Φουρναράκη, «Το σύγχρονο εγχείρηµα της ιστορίας 
των γυναικών. Πτυχές µιας µετατόπισης προς µια ιστορία της σχέσης των φύλων», Μνήµων 19 (1997), 
σ. 188. 
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κάποτε, ΄΄ασιανά εκτενθηλυνµένα ανδράποδα΄΄˙ ενώ, τέλος, η ατολµία και η απραξία 
θεωρούνται µερικά χαρακτηριστικά που αποδίδονται στην γυναικεία φύση364.  
 Από την άλλη, η γυναίκα γίνεται ΄΄θετικός άλλος΄΄, δηλαδή, αποξενώνεται 
από τα πραγµατικά ή τα φανταστικά της χαρακτηριστικά –παύοντας να είναι γυναίκα, 
όταν είναι θαρραλέα και ισχυρή365. Τότε, αυτή η πρόσκαιρη κατάσταση 
δικαιολογείται και ερµηνεύεται µε ένα γνωστό µας τρόπο: οι τολµηρές γυναίκες 
αποδεικνύουν ότι όλοι οι άνδρες µπορούν να προβούν σε πράξεις αντίστασης. Αφού 
και αυτές µπορούν να αντισταθούν, να εξεγερθούν και να νικήσουν τον εχθρό (που 
είναι τόσο αδύναµος ώστε µπορεί να υποταγεί στην γυναικεία αποφασιστικότητα), 
τότε όλοι µπορούν να το κάνουν. Η γυναίκα, όσον αφορά την τόλµη και το θάρρος, 
ετεροπροσδιορίζεται πάντοτε απέναντι σε έναν δειλό άνδρα: δεν είναι ποτέ µόνη της, 
έστω και αν δεν υπάρχει ανδρική φυσική παρουσία. Όταν µια γυναίκα εκτελεί µια 
θετική πράξη, υποκαθιστά κάποιον άνδρα που έχει παραµελήσει να κάνει το καθήκον 
του: εν προκειµένω, να είναι φορέας θάρρους, ασφάλειας και αυταπάρνησης 
(΄΄δοµικά΄΄ και ΄΄πρωταρχικά΄΄ στοιχεία του αρσενικού φύλου). 

Εποµένως, µετά την εθνικοποίηση της ηθικής έχουµε και την έµφυλη ηθική, 
ηθική που αποδίδει χαρακτηρισµούς σε υποκείµενα ανεξάρτητα από τις πράξεις τους. 
Έτσι, οι γυναίκες µπορεί προσωρινά να είναι δυναµικές και αποτελεσµατικές στο 
πολεµικό πεδίο αλλά συνήθως δοξάζονται για την αγνότητα και την καρτερικότητά 
τους, αρετές που πρέπει να λειτουργούν στο διηνεκές ως κατευθυντήριοι οδηγοί 
συµπεριφοράς για το γυναικείο φύλο: ο χώρος τους είναι το σπίτι και το στενό 
οικογενειακό περιβάλλον. ∆ιαυγέστερη παραποµπή από την παρακάτω, που 
φανερώνει το διαχωρισµό των αρµοδιοτήτων και των υποχρεώσεων των δύο φύλων, 
δύσκολα µπορεί να βρεθεί: ΄΄Αν δε αι γυναίκες επιθυµούσι να ήναι πάντη ελεύθεραι 
πάσης προσωπικής ζηµιάς ή ύβρεως, πρέπει να περιορίζωνται εις καθήκοντα του 
φύλου των, χωρίς διόλου να λαµβάνωσι µέρος εις τα των ανδρών΄΄366.  

Συνεχίζοντας µε τις αντιλήψεις και τις συµπεριφορές απέναντι στις γυναίκες, 
φτάνουµε στο ζήτηµα της τιµής. Η προσωπική τιµή, η σεξουαλική αποχή και η 
υποταγή της γυναίκας στην οικογένεια, τόσο σε αυτή από την οποία προέρχεται όσο 
και σε αυτή που θα δηµιουργήσει, συνιστούν (και θα συνιστούν για καιρό ακόµη) 
βασικούς άξονες αποδεκτής και αναµενόµενης συµπεριφοράς. Στην Επανάσταση, 
ακριβώς γιατί πρόκειται για µια περίοδο αυξηµένης επαγρύπνησης για την ηθική 
ακεραιότητα (σε αντίθεση µε τις απόψεις που θεωρούν ότι οι ανατρεπτικές περίοδοι 
προσφέρονται για ηθικές και κοινωνικές ανοµίες), η επιφυλακή είναι δεδοµένη. Ο 
σεβασµός στην γυναίκα είναι µεγάλος.  

Μια σειρά από πληροφορίες επιβεβαιώνουν την παραπάνω άποψη. Ο βιασµός 
θεωρείται ως µια από τις απεχθέστερες πράξεις, θεωρείται ότι τον βιαστή ΄΄τον 
κυνηγάει το βόλι΄΄: η ποινή συνίσταται, κάποτε, στον δηµόσιο ξυλοδαρµό και 
εξευτελισµό. Η ασέβεια απέναντι στην γυναίκα από έναν οπλαρχηγό, αποτελεί αίτιο 

                                                 
364 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Α΄, σ. 199, 332˙ Β΄, σ. 210˙ Αρχεία…, Α΄, σ. 567˙ 
Παναγιώτης Σούτσος, Άσµατα…, σ. 25˙ Ελληνικά Χρονικά, 4/4/25˙Ιωάννης Οικονόµος Λαρισαίος, 
Επιστολαί…, σ. 411. Στο ίδιο κλίµα µε τον τελευταίο χαρακτηρισµό βρίσκεται και η στροφή του 
Σπυρίδωνα Τρικούπη: ΄΄Εις τους κινδύνους των ανδρών δεν πρέπει σύ να ΄µβαίνης. Σύρε και µάθε να 
κεντάς, να γνέθης, να υφαίνης! Ναί˙ ρόκα µάθε να βαστάς και τ΄ άρµατα ν΄ αφήσης. Γυναικείαν 
σόδωσε καρδιάν κι ανδρός µορφήν η φύσις΄΄: Ο ∆ήµος, σ. 7-8. 
365 Παραδείγµατα έκπληξης, απορίας και θαυµασµού για την γυναικεία τόλµη, υπάρχουν στα 
παρακάτω σηµεία: Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Β΄, σ. 86˙ Νικηφόρος Μοσχόπουλος, 
Ιστορία…, σ. 165˙ A. Davezac, Speech…, σ. 14˙ Ο Φίλος του Νόµου, 8/6/25 και Εφηµερίς Αθηνών, 
9/10/25.  
366 Σπυρίδων Σκούφος, Αποσπάσµατα εκ των του κυρίου Βαττέλου περί δικαίου των εθνών, Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία, Αθήνα 1972 [Ναύπλιο 1825], σ. 43.  
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εγκατάλειψής του από τους στρατιώτες. Η αθέτηση υπόσχεσης γάµου αποτελεί µία 
κοινωνική παράβαση που αποκαθίσταται µε -κοινοτική ή κεντρική- διοικητική 
απόφαση. Η σύναψη δεσµού µε παρθένα, χωρίς να έπεται γαµήλια δέσµευση, 
συνιστά µεγάλο αµάρτηµα. Όλες, γενικά οι πληροφορίες αναδεικνύουν ένα κλίµα 
σεβασµού απέναντι στην γυναικεία προσωπικότητα, ένα κλίµα προφύλαξης της τιµής 
και της ακεραιότητάς της367.  

Τα πράγµατα, όµως δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο σεβασµός που επιδεικνύεται 
δεν απορρέει ακριβώς από τον σεβασµό απέναντι στον άλλο, στην προσωπικότητά 
του και την ανεξαρτησία του. ∆εν πρόκειται για εκτίµηση της γυναικείας -καλύτερα, 
της ανθρώπινης- αυτοτέλειας, αλλά για κάτι διαφορετικό. Η γυναίκα αντιµετωπίζεται 
ως ένα πράγµα, ένα ιδιοκτησιακό στοιχείο ανώτερης στάθµης, ένα αγαθό που πρέπει 
να διαφυλαχτεί για να αποδοθεί κάποτε σε έναν άντρα. Η προφύλαξη και η 
ακεραιότητά του αποτελεί ύψιστη κοινωνική, και όχι ατοµική, αρετή˙ όποιος την 
παραβιάζει διαπράττει ύβρη απέναντι στην εύρυθµη λειτουργία της κοινωνίας. Το 
γυναικείο φύλο αντιµετωπίζεται µε όρους κατοχής και κτήσης: ακόµα και τα πιο 
φιλελεύθερα µυαλά, προσδιορίζουν την θέση του αναφορικά µε το αρσενικό. Ο 
Κοραής, συγκεκριµένα, θεωρεί ότι η ιδιοκτησία δεν περιλαµβάνει µόνο τα άψυχα 
αντικείµενα αλλά ΄΄εκτείνεται και εις την γυναίκα, τα τέκνα καθενός, ακόµα και εις 
αυτήν του την θρησκείαν΄΄368. Η συγκεκριµένη θέση δεν είναι αθώα: όταν 
περιγράφεις µια πραγµατικότητα µε ένα συγκεκριµένο τρόπο, δηµιουργείς τους όρους 
για µια συναινετική αναπαραγωγή της. Αναφέροντας ότι η γυναίκα είναι υποτελής, 
διαπιστώνεις µια κοινωνική ΄΄πραγµατικότητα΄΄ που φαντάζει ως αναφαίρετη, φυσική 
και αχρονική. Αναφέροντας τον όρο ΄΄γυναικόπαιδα΄΄ δεν περιγράφεις την παρουσία 
γυναικών και παιδιών: τοποθετείς την γυναίκα σε µια κλίµακα εξέλιξης κοντά ή µαζί 
µε τα µικρά, άβουλα, ανυπεράσπιστα παιδιά. Ακόµα περισσότερο, την καταδικάζεις 
να µείνει εκεί γιατί της στερείς την ατοµικότητα και την δυνατότητα παρέµβασης. Η 
γυναίκα, όταν δεν αναφέρεται ως σύζυγος κάποιου, αναφέρεται στον πληθυντικό, σε 
µεγάλα νούµερα, χωρίς διάκριση. Με αυτόν τον τρόπο διαιωνίζεται ένας 
επιφανειακός σεβασµός απέναντι στην γυναίκα που, στην πραγµατικότητα, πρόκειται 
για υπόληψη της κοινωνίας απέναντι στην ιδιοκτησία του άνδρα.  

Ακόµα και σε µια σπάνια περίπτωση υποτίµησης του ανδρικού στοιχείου 
έναντι του γυναικείου, υποκρύπτονται άλλες σκοπιµότητες. Όταν, συγκεκριµένα, ο 
Καποδίστριας δίνει οδηγίες για την ανταλλαγή αιχµαλώτων µε το στρατόπεδο του 
Ιµπραήµ, προτρέπει τον υπεύθυνο να ζητήσει γυναίκες και παιδιά αντί για άνδρες369. 
Είναι ο άνδρας, στην παραπάνω περίπτωση, ο αρνητικός Άλλος; Μάλλον όχι, γιατί οι 
γυναίκες επιλέγονται για ιδιότητες που δεν έχουν καµία σχέση µε την ανεξαρτησία 
της προσωπικότητας: προτιµούνται επειδή µπορούν να γεννήσουν, επειδή θεωρούνται 

                                                 
367 Πληροφορίες για τα παραπάνω: Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Α΄, σ. 340 και Β΄, σ. 464˙ 
Αρχεία…, ∆΄, σ. 140, 141˙ Κυριάκος Σιµόπουλος, Πώς είδαν…, Α΄, σ. 225 και Β΄, σ. 48˙ Απόστολος 
Βακαλόπουλος, Τα ελληνικά…, σ. 165. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του Θεοδωράκη Γρίβα, ο 
οποίος ξιφουλκεί εναντίον νεαρών που ζητούν να χορέψουν µε την γυναίκα του. Η ίδια, σε µια 
περίπτωση που ένα φίδι έχει περάσει στο εσωτερικό των ρούχων της, αρνείται κάθε βοήθεια και 
περιµένει ΄΄εως ου ειδοποιηθείς ήλθεν ο σύζυγός της και απήλλαξεν αυτήν του φαρµακερού εραστού΄΄: 
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Αποµνηµονεύµατα, Α΄, σ. 257.    
368 Αδαµάντιος Κοραής, Σηµειώσεις…, σ. 32. Η ιδιοκτησιακή σχέση φανερώνεται, µε σαφέστατο 
τρόπο, στην απόφαση –τελικά δε πραγµατοποιήθηκε- των έγκλειστων στο Μεσολόγγι, σχετικά µε την 
µαζική δολοφονία των γυναικών πριν την έξοδο: ΄΄Αποφάσισαν όλοι να φονεύσωµεν όλαις ταις 
γυναίκαις, ανεξαιρέτως, και τα µικρά παιδιά επί λόγω να µη προδοθούµεν <από τας κραυγάς των>, και 
<τότε> δεν µείνη κανείς µας ζωντανός΄΄: Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Β΄, σ. 252-3.  
369 Νικόλαος ∆ραγούµης, Ιστορικαί…, σ. 198.  
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υπάκουες (σε µια περίοδο µε αρκετές φυγόκεντρες τάσεις) και µπορούν να 
τιθασευτούν ευκολότερα από τους άνδρες αιχµαλώτους.  

Βέβαια, πριν συνεχίσουµε, δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων που συναντάµε, δεν παρουσιάζεται οποιαδήποτε µορφή αντίρρησης για 
το υποδεέστερο ρόλο των γυναικών. Και τα δύο φύλα, αλλά ιδιαίτερα το γυναικείο 
(καθώς δρα µέσα σε ένα συντηρητικό και στάσιµο χώρο όπως είναι ο ιδιωτικός), 
έχουν εσωτερικεύσει τους ρόλους τους και τους έχουν αποδεχτεί ως φυσικούς και 
αναντίρρητους. Όπως είδαµε, η γυναίκα του Θ. Γρίβα, δεν µπορούσε να φανταστεί 
ότι η ζωή της ήταν πιο σεβαστή από την προσβολή της τιµής του άνδρα της. Η 
συµβολή της θρησκείας, µε τις αρνητικά φορτισµένες αναφορές στην γυναίκα, 
επιτείνει ένα κλίµα που χαρακτηρίζεται από µοιρολατρία, υποταγή, και ενοχή: ο θεός 
και η φύση αποτελούν τους ύψιστους νοµιµοποιητικούς µηχανισµούς υποτέλειας. 
Εποµένως, η υποταγή των γυναικών στους άνδρες, δεν εκφράζεται µε τους 
αναγκαίους κοινωνικούς όρους, αλλά ανάγεται στις επιταγές της ΄΄φύσης΄΄ και του 
΄΄θείου΄΄. 

Ωστόσο, η Επανάσταση, όπως αναφέρθηκε ως τώρα δεν συνιστά µια 
συντήρηση και αναπαραγωγή των κοινωνικών συνθηκών: ρήξεις και ανατροπές 
υπάρχουν σε πολλά σηµεία. Ακόµα, λοιπόν, και στον βαθύτατα συντηρητικό λόγο για 
την θέση των γυναικών στην κοινωνία, υπάρχουν αλλαγές. Η επαφή µε µια σειρά από 
κοινωνικά στρώµατα που έχουν επαφή µε την δύση –ιδιαίτερα τα ανώτερα, µειώνει 
σε κάποιο βαθµό τις αντιστάσεις και ωθεί προς µια κατεύθυνση σχετικής 
φιλελευθεροποίησης των ηθών. Η συµµετοχή των γυναικών στις πολεµικές 
προπαρασκευές δηµιουργεί ορισµένα πλαίσια δηµόσιας συµµετοχής που, 
αναπόφευκτα, προκαλούν µια µερική αυτονοµία. Ορισµένες γυναίκες παύουν να 
ενσωµατώνονται στην κοινωνία µε την µεσολάβηση των αρρένων µελών και 
αναπτύσσουν ανεξάρτητες κοινωνικές σχέσεις: τα αρχεία της ελληνικής 
παλιγγενεσίας είναι γεµάτα από αναφορές γυναικών που διαµαρτύρονται, αιτούνται, 
θέλουν να πάρουν τη µοίρα στα χέρια τους (µε χαρακτηριστικό -έστω όχι 
αντιπροσωπευτικό- παράδειγµα την αίτηση της Μαντώς Μαυρογένους κατά του 
∆ηµήτρη Υψηλάντη370). Οι γυναίκες βγαίνουν στη θεατρική σκηνή, συναντούν –όλο 
και περισσότερο- τους άνδρες τους πριν τον γάµο, αποκτούν δικαίωµα γνώµης για το 
ποιο στρατόπεδο θα ακολουθήσουν µετά από µια αιχµαλωσία τους. Οι καταστάσεις 
φαίνεται ότι έχουν αλλάξει: σε σατιρικό διάλογο δύο κοτζαµπάσηδων, του ∆οξοµανία 
και του Φαυλόβιου, αναφέρεται: ΄΄πού είναι νυν εκείν΄ η εξουσία την οποίαν είχοµεν 
εις τας γυναίκας, και εις τα τέκνα των, µε τα οποία πολλάκις [αν και βιαίως] 
εξεφαντώνοµεν και ησωτεύοµεν κατά την επιθυµίαν µας;΄΄371.  

Η εθνική ιδεολογία πρεσβεύοντας την απαλλαγή από την καταπιεστική 
εξουσία του Σουλτάνου, εµπερικλείει και µια γενικότερη απαλλαγή από κάθε είδους 
εξουσία. Το γενικότερο πρόταγµα απαλλαγής είναι, ασφαλώς, περιορισµένο: 
υπάρχουν κοινωνικές δοµές που δεν αγγίζονται ούτε καν κλονίζονται. Ωστόσο, η 
δυναµική που αναπτύσσεται ευνοεί µια σχετική, αλλά όχι αµελητέα, 
φιλελευθεροποίηση στο γυναικείο ζήτηµα. Η πρόοδος δεν είναι γενική, ούτε πολύ 

                                                 
370 Για την αναφορά και την υποδοχή της: Μενέλαος Τουρτόγλου, «Αναφορά της Μαντώς 
Μαυρογένους κατά του ∆ηµητρίου Υψηλάντου», Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληνικού 
∆ικαίου 7 (1957), σ. 155-160 και Νικόλαος ∆ραγούµης, Ιστορικαί…, σ. 48.   
371 Η Μαριγώ Αλκαίου φαίνεται ότι είναι η πρώτη γυναίκα ηθοποιός στον ελληνικό χώρο (Σύρος, 
1829): Γ. Βαλέτας, Θεόδωρος Αλκαίος…, σ. 14˙ Κυριάκος Σιµόπουλος, Πώς είδαν…, ∆΄, σ. 80˙ 
Αµβρόσιος Φραντζής, Επιτοµή…, σ. 202-5 και Ηλίας Παπαθανασόπουλος, «Η Χανουµίτζα του 
στρατηγού Γιατράκου και η Χριστίτζα του Πάνου Αναγνωστόπουλου», ∆ελτίον της Ιστορικής και 
Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 20 (1971-1977), σ. 223-262˙ Σπυρίδων Βαλέττας, Επτά…, σ. 2.   
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βαθιά: αφορά ορισµένες γυναίκες που µε πεισµατική ανεξαρτησία και µε έξυπνο 
ρεαλισµό κατορθώνουν να ελιχθούν µέσα στους περιορισµούς που επιβάλλει το φύλο 
τους και, παράλληλα, να τους υπερβούν.     

Η συζήτηση, ωστόσο, για το αν και κατά πόσο, βελτιώθηκε η θέση των 
γυναικών µε την Ελληνική Επανάσταση, οδηγεί σε µερικές παραδοχές που 
λειτουργούν παρελκυστικά αναφορικά µε την αξίωση της καθολικότητας. Ακόµα και 
οι πρόοδοι που διαπιστώνονται –αν και περισσότερο ατοµικές παρά ευρύτερες-, 
εντάσσονται µέσα σε ένα σχήµα ανάλυσης του κόσµου καθοριζόµενο από την 
αντρική κυριαρχία. Σπάνια γίνονται αναφορές για το είδος και την ποιότητα της 
µετεπαναστατικής περιόδου, όσον αφορά την θέση της γυναίκας: η δηµιουργία του 
ανεξάρτητου κράτους σηµατοδοτούσε και αναδείκνυε την εικόνα του πολίτη µε 
σαφέστατο ανδρικό περιεχόµενο. Έτσι, ο αποκλεισµός των γυναικών από την 
δηµόσια ζωή θεωρείται ως φυσική και λογική εξέλιξη. Σε ένα βαθµό όντως είναι: οι 
κοινωνίες δεν µπορούσαν να δεχτούν ότι το γυναικείο φύλο είχε µερίδιο στην 
πολιτική λειτουργία. Αυτή η κατάσταση, όµως, αντιµετωπίζεται ακόµη και σήµερα 
χωρίς πολλές αντιρρήσεις. Θεωρείται ότι µε την πολιτική ανεξαρτησία, 
ικανοποιήθηκαν οι εθνικές ανάγκες για αυτονοµία, τη στιγµή που για τον µισό 
πληθυσµό του νέου κράτους δεν αναπτύχθηκε παρά ελάχιστη δυναµική ελευθερίας. Η 
Επανάσταση έγινε ενάντια στους Τούρκους αλλά άφησε ανέγγιχτη την χειραγώγηση 
των γυναικών. Εποµένως, η ικανοποίηση για τα αποτελέσµατά της αναπαράγει τον 
ανδρικό κυριαρχικό ρόλο: από την στιγµή που, µε την κατάλυση της οθωµανικής 
εξουσίας, οι άνδρες –έστω ορισµένοι- κέρδισαν ορισµένα προνόµια ο στόχος 
επιτεύχθηκε. Ακόµα και αν η συγκεκριµένη κριτική είναι άδικη και αναχρονιστική, 
πρέπει να δούµε γιατί οι γυναίκες αντιµετωπίζονται ως ένα µέρος του ανθρώπινου 
είδους µε λιγότερες εξουσίες, δικαιώµατα και ευθύνες από το υπόλοιπο. Η 
Επανάσταση φαίνεται ότι σε όλες της τις διακηρύξεις για την ισότητα των ανθρώπων 
υπονοούσε την ισότητα και την νοµιµότητα των ανδρών˙ οι γυναίκες ανήκουν σε ένα 
προηγούµενο στάδιο της εξέλιξης και η θέση τους εκπορεύεται ακόµα από την καλή 
διάθεση του οικογενειακού και κοινωνικού τους περίγυρου: απουσιάζει οποιαδήποτε 
προοπτική ουσιαστικής θεµελίωσης και προάσπισης των δικαιωµάτων τους. Η ρήξη 
που προκαλεί το 1821, δεν άγγιξε την βαθύτερη δοµή της αρσενικής καταπίεσης 
απέναντι στην γυναίκα˙ η συγκεκριµένη εξέλιξη είναι υπόθεση άλλης εποχής.    
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ΤΟΠΙΚΙΣΜΟΣ 
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, µία από τις κύριες συνιστώσες της εθνικής ιδεολογίας είναι η 
προσπάθεια να ερµηνεύει και να νοηµατοδοτεί ένα πλήθος από πραγµατικότητες, 
νοοτροπίες και συµπεριφορές372. Μία από τις αποτελεσµατικότερες επιχειρήσεις 
ανασηµασιοδότησης κοινωνικών φαινοµένων εντοπίζεται στο ζήτηµα του 
τοπικισµού. Η τάση να ενδιαφέρονται οι κάτοικοι µιας περιοχής -γεωγραφικά ή 
διοικητικά ορισµένης- αποκλειστικά για τα δικά τους συµφέροντα, διαχωρίζοντάς τα 
από τα αντίστοιχα µιας άλλης περιοχής, θεωρείται σήµερα ξεπερασµένη, ιδιοτελής 
και βλαβερή. Η αντίληψη δεν είναι αχρονική καθώς η ΄΄συκοφάντηση΄΄ αυτής της 
ιδέας, έχει σαφέστατα ιστορικό περιεχόµενο: είναι προϊόν της εθνικής θεωρίας.  
 Ως την συγκρότηση ορισµένων εµπορικών και αστικών στρωµάτων που 
αναζητούν την κυριαρχία σε πολιτικό επίπεδο µέσω της ενοποιητικής ιδεολογίας, το 
αίσθηµα του τοπικισµού αποτελούσε ίσως την πιο αυτονόητη και αποδεκτή 
πραγµατικότητα (µαζί µε την οικογένεια). ∆ίπλα στο όνοµα έµπαινε και το χωριό ή η 
πόλη καταγωγής˙ οι δύο αναφορές έδιναν το στίγµα, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
κάθε ατόµου. Με την Ελληνική Επανάσταση και την δηµιουργία ανεξάρτητου 
κράτους, άρχισε µια πορεία σχετικής –κάποτε απόλυτης- απονοµιµοποίησης της 
συγκεκριµένης πρακτικής. Ο εθνικισµός έχει αξιώσεις ολικότητας, επιθυµεί πλήρη 
ταύτιση µε τους συµβολισµούς και τις τελετουργίες του. Ο τοπικισµός εµφανίζεται, 
τότε, σαν ένα ανάχωµα, µια αγκύλωση απέναντι σε µια ευγενέστερη και δικαιότερη 
προοπτική. Το έθνος – κράτος είναι το γενικό, ο κανόνας, ο τοπικισµός είναι το 
µερικό και η εξαίρεση.  
 Η πορεία προς αυτή την διαδικασία δεν ήταν –και δεν είναι, γιατί σε 
µικρότερο βαθµό ισχύει και σήµερα- µια εύκολη διαδικασία. Όσο και αν υπήρχε µια 
κοινωνική διαθεσιµότητα για µια γενικότερη ταύτιση των ελληνόφωνων ορθόδοξων 
χριστιανών, οι µακραίωνες συνθήκες διαχωρισµού δεν επέτρεπαν άλµατα και 
αισιοδοξίες. Γεωγραφικές, γλωσσικές, διοικητικές, φορολογικές και παραγωγικές 
διαφορές συνιστούσαν ανυπέρβλητα εµπόδια για την εθνική ιδεολογία. Ο τοπικισµός 
ήταν δοµικά εγγεγραµµένος στις προεπαναστατικές κοινότητες, η υπέρβασή του δεν 
ήταν εύκολο στοίχηµα. Ως τότε, η ανθρώπινη ανάγκη να βρεθεί κάποιο στήριγµα που 
να τον υπερβαίνει, έχει µια συγκεκριµένη κατεύθυνση: από την οικογένεια στην 
κοινότητα, και από εκεί στην περιοχή (µε την υπέρτατη προσφυγή στην θεϊκή 
αναφορά). Έτσι, µε αυτή την λειτουργία, που θα µπορούσαµε να την ονοµάσουµε 
λειτουργία των οµόκεντρων κύκλων, πληρώνονται δύο ανάγκες: από την µια ορίζεται 
και εκφράζεται το άτοµο, αποκτά κοινωνική υπόσταση. Από την άλλη, 
σχηµατοποιείται η διάταξη της ανθρώπινης κοινωνίας, µε µια πυραµιδωτή, ιεραρχική 
βάση που εξασφαλίζει την συντήρηση και την αναπαραγωγή της. 
 Όταν µπαίνει στο παιγνίδι και το έθνος-κράτος, διεκδικώντας µια θέση στο 
συλλογικό φαντασιακό ανάµεσα στην περιοχή και τον Θεό (γεγονός βαθύτατα 
συµβολικό), τα πράγµατα αλλάζουν. Η εθνική ιδεολογία επιχειρεί να αποσπάσει το 
άτοµο από τις στενές διαπροσωπικές του σχέσεις και να το εντάξει σε ευρύτερες 
ενότητες, προσπαθεί να του ενσταλάξει αισθήµατα αγάπης που, υπερβαίνοντας το 
άµεσο εµπειρικό πεδίο, διοχετεύονται σε µαζικότερα κανάλια. Η συγκεκριµένη 
θέληση είναι πολύ δύσκολη (πόσο εύκολα ταυτίζεσαι µε πρόσωπα και περιοχές που 

                                                 
372 Όπως σηµειώνεται  είναι ΄΄ο κατ΄ εξοχήν θεσµός που είναι σε θέση να επιβάλλει και να εγκαλεί 
ακατάπαυστα τη φαντασίωση της «κοινής ταυτότητας», του συλλογικού συµφέροντος και της 
µοιρασµένης µοίρας, και µάλιστα µέσα από κατηγορίες σκέψης που φορτίζουν την ταυτότητα αυτή  µε 
ένα ανεπίληπτο αξιακό και πολιτικό περιεχόµενο΄΄: Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Ταξίδι…,  σ. 446-7.  
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γνωρίζεις µόνο στην φαντασία σου;373) αλλά η επιτυχία της φανερώνει την δύναµη 
της εθνικιστικής ιδεολογίας. Αυτό που µπορούµε να διαπιστώσουµε είναι ότι την 
περίοδο της Επανάστασης, κατισχύει ακόµα η διάκριση υπέρ της τοπικής υπεροχής 
έναντι της εθνικής. Συνήθως, µόνο πρόσωπα που κατάγονται από περιοχές εκτός 
επαναστατικού χώρου επιδίδονται σε ασκήσεις εθνικής νοµιµοφροσύνης και πίστης 
(ίσως, ακριβώς, γιατί δεν µπορούν να αντλήσουν νοµιµοποίηση από την καταγωγή 
και την ιδιοκτησία). Σπανιότερα –αλλά και σταδιακά- διαχέονται οι συγκεκριµένες 
ιδέες σε ένα ευρύτερο ακροατήριο που είναι πρόθυµο να υιοθετήσει µια γενικότερη 
οπτική. Η αφοσίωση στη νοερή κοινότητα του έθνους αποτελεί ακόµα και στο τέλος 
της δεκαετίας του ΄20 ζητούµενο και όχι γενική πραγµατικότητα374.    
 Πως εξηγείται αυτό; Υπάρχουν µια σειρά από λόγοι που ποικίλουν από την 
διαφορά στην γλώσσα, την ενδυµασία, την πολιτική εκπροσώπηση, τους εµφύλιους, 
την αδυναµία των εκάστοτε κεντρικών διοικήσεων να συγκροτήσουν ένα µαζικότερο 
πλέγµα. Η κύρια αιτία, ωστόσο, συνίσταται από την χρόνια έλλειψη οποιασδήποτε 
επαφής ανάµεσα σε διαφορετικές κοινότητες.  
 Ας δούµε λοιπόν κάποιες από τις αιτίες της διαφοράς. Η γλώσσα, για τους 
επαναστατηµένους, δεν συνιστούσε µεγάλο πρόβληµα. Το ζήτηµα αυτό είναι 
σηµαντικό –ακριβέστερα, είναι πρωταρχικό, γιατί η γλωσσική επικοινωνία εκφράζει 
καλύτερα από οτιδήποτε άλλο την πνευµατικότητα, δηµιουργώντας την αίσθηση του 
συλλογικού. Όπως φαίνεται, υπήρχαν κοινοί κώδικες συνεννόησης ανάµεσα στις 
κοινότητες που ξεπερνούσαν τα όποια προβλήµατα. Η κοινή νεοελληνική 
χρησιµοποιούνταν και γινόταν κατανοητή από το σύνολο άσχετα από τις διαλεκτικές 
διαφορές που χρησιµοποιούνταν στο εσωτερικό της κάθε κοινότητας375. Έπειτα, η 
ενδυµασία: όπως ήδη έχει αναφερθεί, προκαλούσε περίεργους συνειρµούς σχετικά µε 
την δυνατότητα κοινής αναφοράς. Ο διαφορετικός τρόπος εξωτερικής εµφάνισης 
αντανακλούσε και τις διαφορές σε επίπεδα επιρροών, στάσεων και αντιλήψεων. 
Πάντως, και αυτή η διάκριση φαίνεται να αδυνατίζει µε το πέρασµα των χρόνων: η 
αρβανίτικη φορεσιά, ακριβώς γιατί υποδήλωνε την πολεµική ικανότητα, υιοθετήθηκε 
από ευρύτατα γεωγραφικά στρώµατα. Ωστόσο, τόσο η γλώσσα όσο και η ενδυµασία, 
αποτελούν παράγοντες που δυσχεραίνουν την προσπάθεια για οµογενοποίηση των 
πληθυσµών. 
 Πιο δύσκολο εµπόδιο ήταν η έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας. Ο κόσµος, 
για τα υποκείµενα στις παραδοσιακές κοινότητες, είναι ταυτόχρονα πολύ µεγάλος και 
αρκετά µικρός. Είναι µεγάλος, γιατί οτιδήποτε ξεφεύγει από τις στενές του 
βιωµατικές εµπειρίες, µεγαλοποιείται, φαντάζει εκτεταµένο και υπερβολικό. Από την 
άλλη, είναι µικρός γιατί οι κινήσεις του συνήθως περιορίζονται σε µια επαναληπτική 
πορεία µέσα σε συγκεκριµένα δίκτυα: οικονοµικά ή λατρευτικά. Ο φυσικός 

                                                 
373 Ο Κοραής, προσπαθώντας να εµφυσήσει εθνικά αισθήµατα, βάζει έναν ήρωά του να υποστηρίξει 
ότι δεν καταλαβαίνει όταν ακούει για πατρίδα: ΄΄φοβούµαι όµως, µη τούτο το λεγόµενον Πατρίς ήν έν 
από τα κατ΄ επίνοιαν όντα, καθαρόν της φαντασίας πλάσµα΄΄. Ο συνοµιλητής του τον καθησυχάζει 
αναφέροντας ότι υπάρχουν οι συντοπίτες και οι συµπατριώτες: Περί…, σ. 39-40.    
374 Έτσι, προτροπές σαν αυτές του Καραϊσκάκη σχετικά µε την ανάγκη υπέρβασης των τοπικών 
διαφορών (άσχετα από τον χρόνο και τον λόγο που εκπορεύονται), φαντάζουν ως φωνές στην έρηµο: 
Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Β΄, σ. 447 και Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821 – 
1832. Αι Εθνικαί συνελεύσεις…, σ. 294.  
375 Όπως επισηµαίνει ο Σπύρος Ευαγγελάτος στην εισαγωγή του έργου του ∆. Κ. Βυζάντιου, Η 
Βαβυλωνία, Ερµής, Αθήνα 1972 [1836], σ. κε΄ - κς΄. Στο έργο, περιγράφεται η διαµάχη 
χαρακτηριστικών τύπων των ελληνικών επαρχιών, µε αφορµή την παρεξήγηση σχετικά µε την έννοια 
της λέξης κουράδια (= πρόβατα στην κρητική διάλεκτο). Στο ίδιο κλίµα ασυνεννοησίας εγγράφεται το 
παράδειγµα µε τα παραγγέλµατα του ναύαρχου Σκούρτη σε στεριανούς: όταν έλεγε ΄΄όρτζα πότζα΄΄ 
αυτοί απορούσαν: ΄΄Τι λέγει αυτός, γαµώ το καυλί τ΄΄: Μακρυγιάννης, Αποµνηµονεύµατα, σ. 184. 
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κατακερµατισµός που προκύπτει από την µορφολογία του ελληνικού εδάφους 
συντείνει, εποµένως, στην περιχαράκωση και την αποµόνωση των πληθυσµών. 
Ακόµα και όταν υπήρχε η διάθεση για επαφή µε άλλες µικροκοινωνίες, γεγονός 
αρκετά συνηθισµένο µε το πέρασµα των χρόνων και την εµπορευµατοποίηση των 
παραγωγικών σχέσεων, τα προβλήµατα στις µεταφορές, την ασφάλεια και την 
επικοινωνία ήταν σχεδόν αξεπέραστα, εµπόδιο που θα παραµείνει για αρκετό καιρό 
ακόµη376. Έτσι, δεν υπήρχαν πολλές αφορµές για επαφές και γνωριµίες που θα 
δηµιουργούσαν µια διαφορετική, απροκατάληπτη προσέγγιση ανάµεσα στους 
επαναστατηµένους.   
 Όλα αυτά είχαν ως συνέπεια την αναπαραγωγή των τοπικών σχέσεων 
εξουσίας, είτε πολιτικής είτε στρατιωτικής. Ένα από τα µεγάλα προβλήµατα της 
διοίκησης στον αγώνα στην προσπάθειά της να ελέγξει τις φυγόκεντρες τάσεις, ήταν 
η τάση των στρατιωτικών σωµάτων να συσσωµατώνονται µε βάση την γεωγραφική 
προέλευση. Το ζήτηµα αυτό απετέλεσε µια από τις µεγάλες αποτυχίες του κεντρικού 
µηχανισµού: παρά τις προσπάθειές του, ως το τέλος του Αγώνα δεν έγινε δυνατή, 
παρά ελάχιστες φορές, η ανάµιξη των στρατοπέδων377. Η γεωγραφική διαφορά και η 
επιθυµία για αρχηγία είχαν µεγαλύτερη αντοχή από όση µπορούσε να αντεπεξέλθει η 
διοικητική επιθυµία για οµογενοποίηση ή η δυναµική των χρηµάτων. Από την άλλη, 
σε πολιτικό επίπεδο, οι αποφάσεις παίρνονταν µε βάση τον εσωτερικό συσχετισµό 
δυνάµεων και την ατοµική βελτίωση της θέσης καθενός στο τοπικό, κοινοτικό 
επίπεδο. 
 Εποµένως, έχουµε την δηµιουργία κεφαλαιωδών αντιπαραθέσεων ανάµεσα 
στους επαναστατηµένους. Η κορυφαία στιγµή της αντιπαλότητας εκφράστηκε µε 
τους εµφύλιους πολέµους, δηµιουργώντας σαφείς ρήξεις ανάµεσα στους 
Πελοποννήσιους και τους Ρουµελιώτες. Οι πρώτοι, έχοντας µικρή πολεµική εµπειρία, 
δέχτηκαν απανωτά πλήγµατα από τους στρατιωτικά πεπειραµένους Ρουµελιώτες. (Η 
Πελοπόννησος, ήταν αρκετά προστατευµένη εξαιτίας της µακρινής απόστασής της 
από τα κύρια στρατιωτικά κέντρα των Οθωµανών, γεγονός που απορρόφησε 
πιθανούς κραδασµούς κατά την Επανάσταση378. Από την άλλη, αυτό δηµιούργησε 
µια κατάσταση στην οποία δεν υπήρχε επαρκής πολεµική τεχνογνωσία).  Η χρήση 
των δευτέρων από πολιτικές οµάδες για ξεκαθάρισµα των λογαριασµών, επέτεινε το 
κλίµα δυσαρέσκειας ανάµεσα στους πληθυσµούς των δύο γεωγραφικών περιοχών. 
 Από την άλλη, σε περιόδους που δεν υπήρχε πολεµική αντιπαράθεση µε τους 
Τούρκους, η πολεµική διαθεσιµότητα εκλυόταν σε µάχες µεταξύ τους. ∆εν πρόκειται 
για µια πρωτόγονη ή παιδιάστικη πρακτική: η προσπάθεια για κυριαρχία στο 
εσωτερικό ήταν, κάποτε, πρωτεύον στόχος για τους επαναστατηµένους. Ο Τούρκος, 
πιθανότατα, θα έφευγε κάποτε, αυτό που απασχολούσε ήταν ποιος θα διαχειριστεί την 
                                                 
376 Σωκράτης Πετµεζάς, «Πολιτικός αλυτρωτισµός και εθνική ενοποίηση στην Ελλάδα», Ίστωρ 2 
(1990), σ. 95. Τα στρατεύµατα του ∆ράµαλη χρειάζονται 4 ώρες για να κάνουν την απόσταση 
Κόρινθος- Μέγαρα˙ η είδηση για την κυρίευση του Μεσολογγίου φτάνει µετά από 8 ηµέρες στην 
Πύλη, ενώ η αντίστοιχη για την ναυµαχία του Ναβαρίνου µετά από σχεδόν ένα µήνα: Νικηφόρος 
Μοσχόπουλος, Ιστορία…, σ. 280, 349, 376. Στην Αγγλία, η συγκεκριµένη ναυµαχία έγινε γνωστή µετά 
από 3 εβδοµάδες: ∆ηµήτρης Λουλές, «Ο βρετανικός τύπος για τη ναυµαχία του Ναβαρίνου», σ. 2. 
377 Ενδεικτικά, πηγές για την παραπάνω διοικητική πρόθεση και τις κοινωνικές αντιστάσεις: Νικόλαος 
Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Β΄, σ. 57˙ Αλληλογραφία…, σ. 27˙ Αρχεία…, Α΄, σ. 37, 154.  
378 Απόστολος Βακαλόπουλος, «Ψυχολογία και τακτική των Ελλήνων κατά την επανάσταση του ΄21», 
∆ελτίο της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας 1 (1977), σ. 60. Η 
Στερεά Ελλάδα έχει, αντίθετα, πολλά προβλήµατα όπως αναφέρει ο Ιωάννης Γκούρας στον Κανέλλο 
∆εληγιάννη (28/10/25): ΄΄δεν έχει, αδερφέ, µίαν θύραν δια να την βαστάξωµεν ή αφ΄ ού έµβη ένας 
εχθρός να του κλύσωµεν την µετά των λοιπών κοινωνία, αλλ΄ έχει ένα πλήθος πηγών ανεξαγκλήτων, 
από τας οποίας ρέουσι καθ΄ εκάστην χείµαροι εχθρών, καταπληµυρούντες άπασαν την Χερσοελλάδα΄΄: 
Αρχείον…, σ. 147.     
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εξουσία, ποιος θα τον αντικαταστήσει στην κορυφή της πυραµίδας. Όλες οι 
γεωγραφικές περιοχές εποφθαλµιούσαν να αναλάβουν κυριαρχικό ρόλο στην 
παραπάνω λειτουργία. Άλλοτε προβάλλοντας την στρατιωτική συνεισφορά, άλλοτε 
αναδεικνύοντας την πολιτική εµπειρία, άλλοτε τις επαφές µε την Ευρώπη, κάθε 
άτοµο ή οµάδα επιχειρεί να συγκροτήσει ένα προνοµιακό πεδίο διεκδίκησης της 
εξουσίας στον δηµόσιο χώρο. 
 Το διακύβευµα είναι πάντα η εξουσία: όλοι επιθυµούν, είτε συµµαχώντας είτε 
αυτόνοµα, να καταλάβουν κυριαρχικές θέσεις σε τοπικό ή ευρύτερο επίπεδο. Κατά 
την διάρκεια της Επανάστασης, ακριβώς επειδή επαναπροσδιορίζονται πολλά 
δεδοµένα, ανοίγονται πολλά ζητήµατα σχετικά µε την εξουσία. Αρχικά έχουµε την 
κατάλυση της οθωµανικής, της υπέρτατης αρχής. Μετά, µε κάθετο κοινωνικά τρόπο 
υπάρχουν οι δυνατότητες για επανεξέταση των κατεστηµένων µορφών επιρροής σε 
όλες τις βαθµίδες. Είτε λέγεται κεντρική διοίκηση, είτε λέγεται αρµατολίκι στην 
Αιτωλοακαρνανία, ο στόχος είναι ο έλεγχος, η επιβολή, η εξασφάλιση και συντήρηση 
των όρων κυριαρχίας.  
 Με αυτό το πρίσµα πρέπει να δούµε µια σειρά από υβριστικές και 
υποτιµητικές αναφορές που συναντάµε στην Επανάσταση και αφορούν γεωγραφικές 
προελεύσεις. Συνήθως η προσβολή έρχεται απέναντι στα άτοµα µε τα οποία έχουµε 
να χωρίσουµε κάτι. Όταν είµαστε σε θέση εξουσίας, δεν χρειάζεται να 
χρησιµοποιήσουµε δραστικά µέτρα για να επιτύχουµε τον σκοπό µας: τότε αρκεί ένας 
συναινετικός, αφαιρετικός λόγος που στερεί –εξαιτίας της ασάφειάς του- 
οποιαδήποτε δυνατότητα αντίστασης. Όταν όµως διεκδικούµε κάτι απωθηµένο 
χρησιµοποιούµε πιο οξείες, πιο συγκεκριµένες αναφορές που σε συνδυασµό µε µια 
διάχυτη συναισθηµατική φόρτιση µπορεί να µορφοποιηθεί ως βρισιά ή ως 
υποτιµητική φράση. Η προσβολή, εποµένως, δηλώνει µια διεκδίκηση, ένα αιτούµενο 
που δεν αναγνωρίζεται στον άλλο, ένα αιτούµενο για το οποίο δεν είναι ικανός να 
εκφέρει λόγο. 
 Η συνηθέστερη πρακτική σχετικά µε τον επιδιωκόµενο στόχο της µείωσης της 
διαπραγµατευτικής ισχύος συνίσταται από την υποτίµηση της προσφοράς στον 
απελευθερωτικό αγώνα. Ο λόγος αυτός επενδύεται από µια σειρά ηθικά και 
αξιολογικά επιχειρήµατα που νοµιµοποιούν την απαίτηση. Ο Άλλος δεν είναι δίκαιος, 
καλός ή αλληλέγγυος γι΄ αυτό δεν πρέπει να ζητά µερίδιο από την κυριαρχία και την 
εξουσία. Ανάλογα µε τον συγγραφέα, εποµένως, και µε τον στόχο που θέλει να 
επιτελέσει έχουµε διάφορα παραδείγµατα απαξιωτικών χαρακτηρισµών. Για 
παράδειγµα, οι Κρητικοί είναι βάρβαροι, σκληροί, δουλικοί και µε περιορισµένο νού˙ 
οι Σουλιώτες άρπαγες και τυχοδιώκτες˙ οι Μωραίτες αναξιόπιστοι (υπάρχει και η 
παροιµία ΄΄Κάλλια σκύλον από την Κρήτην, Παρά φίλον Μωραΐτην), λαφυραγωγοί, 
δειλοί, νταήδες και διχαστικοί ˙ οι Ρουµελιώτες πολεµοκάπηλοι˙ οι Χιώτες προδότες 
και ανάξιοι˙ οι Υδραίοι κλέφτες˙ οι Αγραφιώτες τιποτένιοι379.  
 Μπορούµε να παραθέσουµε πάµπολλες αναφορές που να καταλογίζουν µια 
ηθική ή πολιτική µοµφή σε µικρές και µεγάλες περιοχές. Αυτό που έχει, όµως, 
σηµασία είναι να κατανοηθεί ότι στην διεκδίκηση της εξουσίας µεγάλο ρόλο παίζει η 

                                                 
379 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Α΄, σ. 166 και Π. Νικολαΐδης, Ιστορική και κριτική σύνοψις 
των εν Κρήτη διατρεξάντων από της πτώσεως του πρώτου διοικητή ταύτης ιππέως Αφεντούλιεφ µέχρι της 
σήµερον, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία, Αθήνα 1971 [Μεσολόγγι 1824], σ. 3-4, 9, 19˙ Νικόλαος 
Κασοµούλης, όπ.π., σ. 306˙ Παναγιώτης Μουλλάς, «Ένας Μακεδόνας απόδηµος στην κεντρική 
Ευρώπη», Σπύρος Ασδραχάς κ.α., Σταθµοί…, σ. 126, Αρχεία…, Α΄, σ. 208, Ανέκδοτες…, σ. 104 και 
174, Μακρυγιάννης, Αποµνηµονεύµατα, σ. 164 - 165˙ Νικόλαος Κασοµούλης, όπ..π., Β΄, σ. 48˙ Γ. 
Βαλέτας, Θεόδωρος Αλκαίος…, σ. 29˙ Αρχεία…, Β΄, σ. 286˙ Ιωάννης Οικονόµος Λαρισαίος, 
Επιστολαί…, σ. 426.  
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υποτίµηση της συνεισφοράς στην Επανάσταση, γεγονός που αναδεικνύει τον 
πρωτεύοντα ρόλο της εθνικής ιδεολογίας: το σηµείο αναφοράς, ο άξονας των 
αποδεκτών απόψεων και συµπεριφορών, τίθεται από την εθνική θεωρία. Ότι 
παρεκκλίνει από τον κανόνα της συναίνεσης και της συµµετοχής σε αυτή, θεωρείται 
µερικό και αξιοκατάκριτο. Οι ηθικές κατηγορίες αντλούν την δυναµική και το 
περιεχόµενο τους από µία, υπαρκτή ή φανταστική, έλλειψη εθνικής δράσης. Η 
ρετσινιά της προδοσίας του έθνους, έχει σηµασία γιατί όντως αντιµετωπίζεται ως 
τέτοια.   
 Αυτό δεν σηµαίνει, από την άλλη, ότι οι διάφορες γεωγραφικές και 
πολιτισµικές οµάδες δεν παλεύουν για την πολιτισµική τους επικράτηση µέσα στην 
Επανάσταση (ακόµα και µετά την δηµιουργία του νέου κράτους έχουµε τέτοια 
φαινόµενα). Αντίθετα, ο αγώνας είναι οξύτατος και ανελέητος. Όµως, το νέο πλαίσιο 
είναι το έθνος και, αργά και σταδιακά, υπάρχει κάποια προσαρµογή. Ίσως µάλιστα, η 
παραίτηση από την διεκδίκηση των τοπικών συµφερόντων φανερώνει και την δύναµη 
του νέου µορφώµατος: µέσα σε µια δεκαετία, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, 
καταρρίφθηκαν πολλές και µακρόχρονες αντιλήψεις σχετικά µε την πολιτική ταύτιση 
και εκπροσώπηση. Η ταχύτητα, για παράδειγµα, µε την οποία καταλύθηκαν οι 
περιφερειακές διοικήσεις καθώς και η αίσθηση ότι δηµιουργείται κάτι καινούριο στο 
οποίο όλοι συµµετέχουν είναι ένα σηµάδι. Άλλη ένδειξη ανακύπτει από το γεγονός 
της γρήγορης υιοθεσίας της λέξης ΄΄Έλληνας΄΄: πρόκειται για ένα σηµαντικό 
τεκµήριο της αλλαγής στην ατοµική και συλλογική υπόσταση380. 

Άλλα σηµάδια προκύπτουν από την µελέτη των προκηρύξεων και των νόµων: 
στην αρχή της Επανάστασης υπάρχουν πολλά κείµενα που απευθύνονται ξεχωριστά 
σε ιδιαίτερες γεωγραφικές περιοχές. Από την άλλη, σε διάφορα υπουργεία υπάρχει 
µέληµα για αναλογική εκπροσώπηση και ποσόστωση από κάθε περιοχή381. Με το 
τέλος της περιόδου που εξετάζουµε, αυτές οι πρακτικές εκλείπουν. Η χώρα 
αντιµετωπίζεται ενιαία (οι προκηρύξεις απευθύνονται στους ΄΄Έλληνες΄΄) και τα 
αξιώµατα µοιράζονται µε λιγότερο αναλογικό τρόπο. Ο συγκεντρωτισµός της 
διοίκησης αφήνει χώρο για λιγοστές αρµοδιότητες στις κοινοτικές αρχές382: δεν τις 
εξαφανίζει αλλά τις περιστέλλει σε τέτοιο βαθµό που, αν συγκριθούν µε αυτές που 
είχε πριν το 1821, φαντάζουν αστείες. 

Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε πως η δύναµη του τοπικισµού µένει 
όρθια, δέχεται όµως µια σωρεία αναπόφευκτων χτυπηµάτων (αναπόφευκτων γιατί, 
όπως είπαµε, η εθνική ιδεολογία και η Επανάσταση βασίζονται στην κατάλυση των 
κοινοτικών µορφών ταύτισης). Η στερεωµένη διάρθρωσή της αποδεικνύεται 
ταυτόχρονα δυνατή και αδύνατη, ανάλογα µε την οπτική γωνία. Όσοι θεωρούν ότι το 
έθνος-κράτος είναι η υπέρτατη αναφορά και η προαιώνια επιθυµία των Ελλήνων, 
ξαφνιάζονται και απογοητεύονται από την αντίσταση των τοπικών µηχανισµών 
απέναντι στην διοίκηση και σε άλλους φορείς. Όσοι, πάλι, υιοθετούν µια πιο ιστορική 
οπτική, αντιλαµβάνονται ότι παρά τα πλήγµατα και τις διαφοροποιήσεις, η εθνική 
προοπτική κερδίζει όλο και περισσότερο ζωτικό χώρο στις συνειδήσεις των ατόµων: 
από την στιγµή που υπήρχε διαθεσιµότητα για παραίτηση από µακρόχρονες 
κοινοτικές εξουσίες, φαινόταν ότι το παιγνίδι κρίνεται υπέρ της εθνικής ιδεολογίας.     
        

                                                 
380 John A. Petropulos, Πολιτική…, σ. 31 και Αλέξης Πολίτης, Ροµαντικά…, σ. 33.  
381 Αρχεία…, Α΄, σ. 124 και Β΄, σ. 72˙ Νικόλαος ∆ραγούµης, Ιστορικαί…, σ. 35˙ Αρχεία της Ελληνικής 
Παλιγγενεσίας 1821 – 1832. Αι Εθνικαί συνελεύσεις…, σ. 67˙ Ι. Θεοφανίδης., Ιστορικόν…, σ. 200β 
382 Κυρίως µικρής εµβέλειας δικαστικές αποφάσεις: Εγκληµατική διαδικασία, Ιστορική και Εθνολογική 
Εταιρία, Αθήνα 1972 [Αίγινα 1829], σ. 2.  
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ΕΤΕΡΟΧΘΟΝΕΣ 
 

Η Επανάσταση, µε τον αστικό και νεωτερικό της χαρακτήρα, επιχειρεί να ενώσει 
κάτω από την αιγίδα µιας ισχυρής διοίκησης, όλες τις πολιτικές και οικονοµικές 
δραστηριότητες. Το έργο αυτό, σαφέστατα ΄΄επαναστατικό΄΄, προϋποθέτει µια σειρά 
από πρακτικές που απαιτούν νέους φορείς δηµόσιας λειτουργίας. Το ανθρώπινο 
δυναµικό που καλείται να εκφράσει και να περαιώσει αυτές τις δραστηριότητες, 
αντλείται από µια δεξαµενή ετεροχθόνων που έρχονται στην Ελλάδα 
καταλαµβάνοντας υψηλές θέσεις στην γραφειοκρατία του 1821. Αυτή η εξέλιξη, έχει 
ως συνέπεια την αντιπαλότητα µε άτοµα και οµάδες που ερίζουν για τη νοµή της 
πολιτικής εξουσίας, καθώς και για τον προσανατολισµό του νέου κράτους. 
 Οι κύριες οµάδες που έρχονται στον επαναστατηµένο χώρο, συνίστανται από 
ιδεαλιστές, πρόσφυγες, Επτανήσιους, αγωνιστές στην εξέγερση του Υψηλάντη και 
ανώτερα ή ανώτατα στελέχη των παραδουνάβιων ηγεµονιών. Πρόκειται για 
Ελληνόφωνους ορθόδοξους χριστιανούς που, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 
προσεγγίζουν τα διοικητικά κέντρα του 1821 διεκδικώντας αυξηµένους ρόλους 
συµµετοχής. Η επιθυµία τους γίνεται γρήγορα πραγµατικότητα: είτε γιατί είναι 
κάτοχοι πνευµατικού κεφαλαίου (απαραίτητου για την σύσταση του νέου κράτους), 
είτε γιατί έχουν επαφές µε την Ευρώπη, είτε γιατί ως ξένοι δεν προκαλούσαν µεγάλη 
ανησυχία στους αυτόχθονες διεκδικητές της εξουσίας (µπορούσαν να παραµεριστούν 
εύκολα γιατί δεν είχαν οικονοµική δύναµη), οι ετερόχθονες κάλυψαν πρωταρχικές 
θέσεις στην Επανάσταση.   
 Όπως αποδείχτηκε, οι ετερόχθονες –παρά την απουσία οικονοµικών 
στηριγµάτων- επηρέασαν αποφασιστικά την πορεία προς την ανεξαρτησία. Η 
πολιτική τους εµπειρία, ιδιαίτερα των Φαναριωτών που είναι ιεραρχικά το 
σηµαντικότερο κοµµάτι, τους βοήθησε να εκµεταλλευτούν τις κοινωνικές, τοπικές 
και προσωπικές αντιθέσεις αλλάζοντας τις ισορροπίες στο εσωτερικό της κεντρικής 
εξουσίας. Ήδη αναφέρθηκε ότι η περίοδος του 1821, συνιστά ένα κατεξοχήν δείγµα 
κοινωνικής λειτουργίας όπου οι εξελίξεις υπερβαίνουν τις προθέσεις των 
πρωταγωνιστών: η δυναµική που αναπτύσσεται περιορίζει και ξεγελά τις προβλέψεις, 
τις επιθυµίες, την διορατικότητα και τους υπολογισµούς των συµµετεχόντων. Κάποιοι 
βέβαια ευνοούνται και καθορίζουν µε πλεονεκτικότερους όρους τις κοινωνικές 
πραγµατικότητες. Ωστόσο, δεν υπάρχει σε κανένα σηµείο της Επανάστασης ευθεία 
και µονοσήµαντη ικανοποίηση των προβαλλόµενων αιτηµάτων µιας και µοναδικής 
οµάδας. 
 Οι ετερόχθονες, ωστόσο, έχουν ορισµένα πλεονεκτήµατα σε αυτό τον αγώνα 
για την εξουσία. Είναι οι µόνοι που έχουν εµπειρία σε πολιτική διοίκηση και 
διπλωµατία. Η παιδεία που διαθέτουν επιτρέπει την ανάληψη µιας σειράς από θέσεις 
που απαιτούν ιδιαίτερες ικανότητες383 χωρίς, παράλληλα, να µένουν µόνο σε αυτό: 
δεν πρόκειται απλώς για εγγράµµατους αλλά, αντίθετα, συνοδεύουν την ικανότητά 
τους µε διάθεση για παρέµβαση και εξουσία. Από την άλλη, είναι οι συνεπέστεροι 
εκφραστές της εθνικής ιδεολογίας: πρόκειται για άτοµα που όχι µόνο χειρίζονται 
άµεσα τις νέες πολιτισµικές συνθήκες αλλά αποτελούν απευθείας δηµιούργηµά τους. 
Χάρη στην επαφή τους µε τις δυτικές χώρες πρεσβεύουν την δηµιουργία ενός 
συνταγµατικού, κοσµικού κράτους µε ανεξάρτητη δικαιοσύνη και τακτικό στρατό 
(χωρίς απαραίτητα να διέπονται από φιλελεύθερες νοοτροπίες). Όλες αυτές οι 

                                                 
383 Εµµανουήλ Πρωτοψάλτης, «Οι κυριώτεροι φορείς της Ελληνικής διπλωµατίας κατά την 
επανάστασιν του 1821 και το έργον αυτών», Επιστηµονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 23 (1972-1973), σ. 118.  
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συνιστώσες συγκροτούν ένα πλέγµα επιρροής µε µεγάλη αποτελεσµατικότητα, ένα 
πλαίσιο που καθορίζει την πορεία της Επανάστασης. 
 Η δυναµική εµφάνιση των ετεροχθόνων στο 1821 δηµιούργησε ένα σωρό από 
αντιπάθειες και αντιπαλότητες. Αντίθετα από ό,τι θεωρείται, δεν οφείλεται ούτε σε 
προσωπικά µίση ούτε σε ΄΄προαιώνιες΄΄ διχόνοιες της φυλής, που δεν µπορεί να 
µονοιάσει για το καλό του έθνους: οι αντιπαραθέσεις είναι αποτέλεσµα διαφορετικών 
κοινωνικών προσανατολισµών και επιδιώξεων. Ακόµα και αν εκφράζονται µε 
προσωπικούς όρους, αυτό που ενοχλεί είναι οι αξιώσεις που προβάλλει το άτοµο ως 
κοινωνικό υποκείµενο, ως φορέας µιας οικονοµικής και πολιτικής πραγµατικότητας.  
 Έτσι πρέπει να αντιµετωπίσουµε και µια σειρά από υποτιµητικούς 
χαρακτηρισµούς για τους ετερόχθονες. Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο 
κεφάλαιο, οι προσβλητικές κρίσεις έχουν κάποτε ως αφετηρία την διαπίστωση της 
µειονεξίας: όταν αισθάνεσαι αδυναµία, επιτίθεσαι. Επίσης, η πολιτισµική διαφορά 
αντιµετωπίζεται ως συστατικό στοιχείο της αντιπαράθεσης καθώς η εξωτερική 
εµφάνιση που αυτή συνεπάγεται, δηµιουργεί εχθρικά συναισθήµατα. Οι αναφορές 
στο ντύσιµο των ετεροχθόνων, όπως θα δούµε παρακάτω, αποτυπώνουν αυτό το 
αίσθηµα δυσανεξίας. Σε ένα άλλο επίπεδο εκδηλώνεται και µια αποστροφή για την 
πνευµατική τους διάσταση, γεγονός που είναι ευεξήγητο: η κοινωνία αξιοδοτεί τον 
πόλεµο και τις συνδηλώσεις του ως κύριες µορφές κοινωνικού κύρους. Οι 
εγγράµµατοι θεωρούνται δειλοί, άπειροι, µηχανορράφοι και σφετεριστές των µαχών 
που δίνουν οι αγωνιστές˙ οι τρόποι τους, από την άλλη, αντιµετωπίζονται ως η 
αποθέωση της προσποίησης, η συµπύκνωση του ελιτισµού384.  
 Ας δούµε πως µεταφράζονται αυτές οι απόψεις στις πηγές. Ο Καραϊσκάκης 
αποκαλεί τον Μαυροκορδάτο ΄΄τεσσεροµάτη΄΄ ενώ έβριζε όλους όσους ήξεραν 
γράµµατα, θεωρώντας τους δειλούς και άχρηστους˙ ο Μακρυγιάννης αναφέρει για 
έναν συνοδό του ίδιου πως ΄΄ όταν πολεµούσαµεν εµείς και σκοτωνόµαστε, ο κύριος 
Μαύρος πήγε εις την Ευρώπη µε δύο µάτια και γύρισε µε τέσσερα- σπούδαξε κι 
έβαλε και γυαλένια µάτια΄΄˙ ένας προεστός ΄΄υποστηρίζει΄΄ σε ένα σατιρικό ποίηµα 
για τους εγγράµµατους ετερόχθονες: ΄΄Α! τα παιδιά µας άµποτες τα µάτια τους να 
χάσουν, παρά να µάθουν γράµµατα και να µας εντροπιάσουν!΄΄, ενώ κάποιος άλλος 
ήρωας θεωρεί ότι πολύ εύκολα µπορεί να γίνει διπλωµάτης: ΄΄Εις τούτο δεν 
χρειάζοµαι καιρόν πολύν και κόπον. πέρνω γιαλιά και τα φορώ το πλήθος των 
ανθρώπων θα µε φρονή πολιτικόν έλθοντ από το Φανάρι΄΄˙ σε ένα άλλο διάλογο, 
τέλος, αναφέρεται για έναν λόγιο: ΄΄τα ενδύµατά του, τα οποία είναι πότε µεν 
αγγλικά, πότε δε γαλλικά αποδεικνύουσιν ότι είναι εκ του φωτισµένου κόσµου 
αναιδής δασκαλάκος, και ψωµοζήτης΄΄385. Τι δείχνουν οι παραπάνω θέσεις; 
Απλούστατα, κάποιες φορές, ο σεβασµός και η αναγνώριση πολύ εύκολα µπορούν να 
µετατραπούν σε φθόνο και ζήλια: όταν αναγκαζόµαστε να παραδεχτούµε την 
ανωτερότητα του άλλου σε ένα ζήτηµα, ο αµυντικός µηχανισµός µας υποβιβάζει 
αυτόµατα τις συγκεκριµένες δεξιότητες, θεωρώντας τις υποδεέστερες από αυτές που 
εµείς κατέχουµε. Στο συγκεκριµένο επίπεδο, είναι αναµφίβολο ότι η Ελληνική 
                                                 
384 ΄΄Η συµπεριφορά των λογίων και των πολιτικών θεωρείται προϊόν µιας συστηµατικής διαδικασίας 
εκµάθησης τρόπων, είναι προϊόν αγωγής και ως τέτοια απαξιώνεται˙ το φέρσιµό τους λογίζεται 
«επιτηδευµένο» και όχι «αυθόρµητο»˙ οι τρόποι τους κρίνονται τεχνητοί, προσποιητοί, θεατρικοί΄΄: 
Ελένη Ανδριάκαινα, «Η έννοια της ΄΄εξαπάτησης΄΄ στα αποµνηµονεύµατα των αγωνιστών του ΄21», 
Κυριακάτικη Αυγή, 24/3/01, σ. 24. 
385 Νικόλαος Κασοµούλης, Ενθυµήµατα…, Α΄, σ. 371, 288˙ Μακρυγιάννης, Αποµνηµονεύµατα, σ. 293 
(Για την έµφαση στην εξωτερική εµφάνιση του Μαυροκορδάτου: Χρήστος Λούκος, «Οι ΄΄τύχες΄΄ του 
Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου στη νεοελληνική συνείδηση», Η Επανάσταση…, σ. 94 και Κυριάκος 
Σιµόπουλος, Πώς είδαν…, Β΄, σ. 37)˙ Αλέξανδρος Σούτσος, Σάτυραι, σ. 19, 4˙ Σπυρίδων Βαλέττας, 
Επτά…, σ. 8. 
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Επανάσταση οφείλει πολλά στην προσφορά των πολεµιστών, στη δυναµική δράση. 
Από την άλλη, αν δεν υπήρχε η πολιτική διάσταση (που καλύπτεται από τους 
ετερόχθονες), που να εξισορροπεί, να ελίσσεται, να διευθετεί και να συνδιαλέγεται µε 
την Ευρώπη τότε είναι σχεδόν σίγουρο ότι η Επανάσταση θα αντιµετώπιζε πολλές 
δυσκολίες. Σχηµατικά: χωρίς τους πολεµιστές δεν θα ξεκινούσε, χωρίς τους 
πολιτικούς δεν θα πετύχαινε. Αυτή είναι µια πραγµατικότητα, ωστόσο, που δεν 
γίνεται κατανοητή ακόµα και σήµερα: το ποιους θεωρούµε ήρωες, ποιων τη µνήµη 
γιορτάζουµε, µε ποιους συνδέουµε το 1821 είναι ενδεικτικό για την άποψή µας, την 
πρόσληψή µας σχετικά µε την απελευθερωτική περίοδο. Οι στρατιωτικοί ηγέτες του 
1821 µονοπωλούν το ενδιαφέρον. Αντίθετα, οι πολιτικοί και οι γραφειοκράτες 
αντιµετωπίζονται ως φαύλοι, προδότες, φίλαρχοι, αλαζόνες και διχαστικοί, 
κατηγοριοποιήσεις που παραγνωρίζουν τον σηµαντικό ρόλο τους για την ευόδωση 
της Επανάστασης.   
 Ωστόσο, από την άλλη, δεν είναι ερµηνευτικά ακριβές να αποδώσουµε 
συλλήβδην στους ετερόχθονες παράσηµα δηµοκρατικότητας, ανιδιοτέλειας και 
προσφοράς: αρκετές φορές διαπιστώνονται συµπεριφορές γεµάτες έπαρση, ατοµισµό, 
καύχηση. Και αυτοί, όπως όλες οι συσσωµατώσεις και τα υποκείµενα, επιχειρούν να 
δηµιουργήσουν προνοµιακούς όρους για την ανάδειξή τους στο εσωτερικό πολιτικό 
πεδίο. Θεωρώντας πως είναι σωστό και δίκαιο να µονοπωλήσουν την διοίκηση του 
έθνους (κάποτε, στηριζόµενοι σε κληρονοµικά κριτήρια κοινωνικής ανωτερότητας 
και σε τίτλους), διαψεύδονται από την επαναστατική πραγµατικότητα. Η υπεροχή 
τους αµφισβητείται και κλονίζεται, γεγονός που έχει ως συνέπεια την διατύπωση 
περιφρονητικών κρίσεων για τους ΄΄ιθαγενείς΄΄ που δεν αναγνωρίζουν την κυριαρχική 
τους θέση. Έτσι, υιοθετούν και αναπαράγουν πολλά στερεότυπα χρησιµοποιώντας 
ηθικές κατηγορίες για την στερέωση των απόψεών τους. Οι αυτόχθονες θεωρούνται 
κακοποιοί, υποδεέστεροι, ταπεινοί, φθονεροί και κακοήθεις386. Φαίνεται ότι, για 
κάποιους, η µαθητεία στις ηγεµονίες και η εξοικείωση µε την εξουσία στις 
συγκεκριµένες περιοχές λειτούργησε παρελκυστικά για την πολιτική τους ικανότητα: 
αντί να αντιµετωπίσουν τις κοινωνικές συνθήκες ως έκφραση και αποτέλεσµα 
αντικρουόµενων επιθυµιών και επιδιώξεων, υποστηρίζουν ότι κατέχουν το µοναδικό 
καλό, την αδιαφιλονίκητη αλήθεια, γεγονός στο οποίο αδιαµαρτύρητα όλοι πρέπει να 
υποταγούν. Ακόµα και όταν συµβαίνει αυτό, ο εκσυγχρονισµός από τα πάνω, ο 
πολιτικός ελιτισµός σπάνια βοηθάει στην εµπέδωση και την εξάπλωση των 
επιθυµητών απόψεων: η πολιτική είναι και ζήτηµα ύφους, όχι µόνο περιεχοµένου.  
 Έτσι, ο συνδυασµός ελιτισµού, διαφορετικών επιδιώξεων, πολιτισµικών 
διαφορών, πνευµατικών ανισοτήτων δηµιούργησε και επέτεινε ένα κλίµα 
αντιπαλότητας, µια ετερότητα µε εχθρική υπόσταση. Για παράδειγµα, η θέση των 
Φαναριωτών στο 1821 (αλλά και έπειτα) περιγράφεται µε τα µελανότερα χρώµατα. Η 
οικονοµική τους άνοδος, βασισµένη σε εµπορικές και χρηµατιστικές επιχειρήσεις -
αλλά και στην πνευµατική τους συγκρότηση, τους ανέδειξε ως ένα διακριτό 
κοινωνικό σώµα. 
 Ωστόσο, ο πολιτικός τους προσανατολισµός και η αισθητική τους πρόταση 
γίνεται αντικείµενο επιθέσεων από ετερόκλητες οµάδες. Οι οπλαρχηγοί τους 
αποστρέφονται γιατί είναι πολιτικοί και επηρεάζουν και κατευθύνουν τις ενέργειές 
τους. Οι φιλελεύθεροι λόγιοι τους κατηγορούν ότι είναι φαύλοι, συντηρητικοί, 
ιδιοτελείς και συνωµότες. Οι παλιοί πολιτικοί τους θεωρούν υπερβολικά 
ανανεωτικούς και ρηξικέλευθους. ∆ιάφοροι ενίστανται για την συµπεριφορά τους και 
                                                 
386 Ενδεικτικές πηγές για τις απόψεις των ετεροχθόνων: Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, 
Αποµνηµονεύµατα, σ. 2˙ Ιστορικόν…, Α΄, σ. 83, 181 και Β΄, σ. 341˙ Greece…, σ. 11-12˙ Κωνσταντίνος 
Οικονόµος, Αλληλογραφία, σ. 185.  

 180



τους τίτλους ευγένειας που φέρνουν και στον επαναστατηµένο χώρο. Όλοι διαφωνούν 
µε την βιαστική προσπάθεια εκσυγχρονισµού και την αρχοµανία τους. Ουσιαστικά, 
έχουµε να κάνουµε µε µια παράδοξη κατάσταση: όλοι, εκόντες ή άκοντες, 
παραδέχονται την χρησιµότητά τους, στον ίδιο βαθµό που θεωρούν ότι είναι ένα 
µιαρό στοιχείο του δηµόσιου χώρου, ένα αναγκαίο κακό387. 
 Το ίδιο δεν συµβαίνει µε τους Επτανήσιους. Εκεί η κατακραυγή είναι 
µεγαλύτερη ακριβώς γιατί θεωρείται πως η συνεισφορά τους µπορεί να 
αντικατασταθεί, δεν είναι τόσο απαραίτητοι όσο οι Φαναριώτες. Βέβαια, η αρνητική 
αντιµετώπιση έχει λόγους που άπτονται της συγκυρίας: µέχρι την εµφάνιση του 
Καποδίστρια, οι Επτανήσιοι αντιµετωπίζονται µε φιλικό τρόπο από τις πηγές. 
Πρόκειται για ανιδιοτελείς αγωνιστές που έρχονται από τα νησιά τους για να 
συνεισφέρουν στις πολεµικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η άφιξη του κυβερνήτη αλλάζει 
τα πράγµατα. Ο Καποδίστριας, στην προσπάθειά του να φτιάξει συγκεντρωτικό 
κράτος, βασίστηκε σε ετερόχθονες, σε σπουδαγµένους στην Ευρώπη και σε άτοµα 
που ήταν σίγουρος ότι µπορούσε να εµπιστευτεί. Οι Επτανήσιοι κατείχαν και τις τρεις 
ιδιότητες, έτσι επάνδρωσαν τον κρατικό µηχανισµό, συγκεντρώνοντας την 
δυσαρέσκεια των αντιφρονούντων προς τον κυβερνήτη388.   
 Αυτό που έχει σηµασία, είναι να δούµε την συγκεκριµένη νοοτροπία ως 
δηµόσια αντιπαράθεση για τον έλεγχο της εξουσίας. Τόσο οι Φαναριώτες όσο και οι 
Επτανήσιοι, έρχονται στην Ελλάδα και αµφισβητούν, έµπρακτα ή έµµεσα, το 
δικαίωµα της κυριαρχίας σε ντόπιες µορφές εξουσίας. ∆ιεκδικώντας ένα αυξηµένο 
ρόλο στην κατάληψη των αξιωµάτων προβάλλουν ένα όραµα για ένα κράτος και µια 
κοινωνία όπου οι βασικές τους δεξιότητες θα είναι κυρίαρχες. Σε αυτό το όραµα 
βρίσκουν εµπόδια τόσο από τις αυτόχθονες πολιτικές δυνάµεις όσο και από 
προβλήµατα εσωτερικής υφής.  
 Οι πολιτικές δυνάµεις του επαναστατηµένου χώρου φάνηκαν ανέτοιµες να 
διαχειριστούν την Επανάσταση στο αρχικό της στάδιο. ∆ιακατέχονται από αµηχανία 
γιατί ακριβώς δεν µπορούν να συνειδητοποιήσουν το µέγεθος του εγχειρήµατος που 
έχουν αναλάβει. Οι διαφορές σε κοινωνικό και γεωγραφικό επίπεδο συντελούν επίσης 
στην ανάδειξη των αντιφάσεων και των διαφορών. Το κενό που δηµιουργείται 
καλύπτεται από την έλευση των ετεροχθόνων που αναλαµβάνουν σηµαντικούς τοµείς 
της δηµόσιας διοίκησης. Ωστόσο, οι κατεστηµένοι πολιτικοί φορείς έχουν και την 
δύναµη και την εξουσιοδότηση (ή την ανοχή) να ασκήσουν δράση στην 
επαναστατηµένη κοινωνία: είναι οι µόνοι που διαθέτουν µέσα νοµιµοποίησης –

                                                 
387 Ορισµένες πηγές για τις παραπάνω νοοτροπίες: John A. Petropulos, Πολιτική…, σ. 35˙ Αλέξανδρος 
Ρίζος Ραγκαβής, Αποµνηµονεύµατα, σ. 1˙ Γεώργιος Γαζής, Λεξικόν…, σ. 148˙ Ιάκωβος Ρίζος 
Νερουλός, Ιστορία…, σ. 93-4˙ Αλέξανδρος Σούτσος, Σάτυραι, σ. 4˙ Αδαµάντιος Κοραής, Τι συµφέρει 
εις την ελευθερωµένην από Τούρκους Ελλάδα να πράξη εις τας παρούσας περιστάσεις δια να µη δουλωθή 
εις χριστιανούς τουρκίζοντας. ∆ιάλογος δύο γραικών, σ. 2. Ο ίδιος αναφέρει ότι οι Φαναριώτες ΄΄είχαν 
το προνόµιον πρώτον να παχύνωνται µε τους αιµατώδεις ιδρώτας των ταλαίπωρων ∆άκων, έπειτα να 
σφάζωνται, ως παχύτεροι, προτιµώτερον και προχειρότερον παρά τους άλλους΄΄: Αριστοτέλης, 
Ηθικά…, σ. µθ΄.  
388 Χρήστος Λούκος, «Οι Επτανήσιοι στο ελληνικό κράτος κατά την καποδιστριακή περίοδο», 
Πρακτικά του Ε΄ ∆ιεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, (Αργοστόλι – Ληξούρι, 17-21/5/1986), Β΄, Εταιρεία 
Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, Αργοστόλι 1989, σ. 95-96. Ακόµα και ο Νικόλαος ∆ραγούµης, 
αφοσιωµένος στον Καποδίστρια, µέµφεται την υπέρµετρη χρησιµοποίηση Επτανήσιων σε δηµόσιες 
θέσεις: ΄΄Πάντων δε σοφώτατοι εξελαµβάνοντο οι εκ της Ιονίου πολιτείας, και φαρµακοποιοί και 
εργαστηριακοί και χειρωνάκτες αν ήσαν˙ ήσο Επτανήσιος; Άρα ήσο και Φιλαγγέρης΄΄: Ιστορικαί…, σ. 
156. Πιο επικριτικός είναι κάποιος που αλληλογραφεί µε τον Κοραή, υποστηρίζοντας ότι οι 
Επτανήσιοι ήρθαν ως πεινασµένες ακρίδες για να θερίσουν αυτά που άφησαν οι Τούρκοι: Τι συµφέρει 
εις την ελευθερωµένην από Τούρκους Ελλάδα να πράξη εις τας παρούσας περιστάσεις δια να µη δουλωθή 
εις χριστιανούς τουρκίζοντας. ∆ιάλογος δύο γραικών…, σ. 18.  
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πλούτο, εµπειρία, δύναµη- στη συλλογική συνείδηση. Έτσι, γρήγορα θα προβάλλουν 
τις αντιστάσεις τους σχετικά µε την προσπάθεια των νεοφερµένων να 
΄΄σφετεριστούν΄΄ την αυτοδίκαιη και κληρονοµική θέση τους στο πολιτικό σκηνικό. 
Σε ένα άλλο επίπεδο, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι οι ετερόχθονες βοήθησαν στην 
δηµιουργία µιας ντόπιας πολιτικής συνείδησης: λειτουργώντας ως το αντίπαλο δέος 
απέναντι στις προεπαναστατικές δυνάµεις, συντέλεσαν στην σχετική οµογενοποίησή 
τους. Ο κοινός εχθρός χρειαζόταν κοινές προσπάθειες, αλληλεγγύη και σύµπλευση 
(έστω µερική, έστω µε περιορισµένη διάρκεια) για την αντιµετώπισή του. Αυτό που 
φάνηκε στην αρχή ως συνασπισµός απέναντι στην προσπάθεια των ξένων να 
αποκτήσουν πολιτικά ερείσµατα, απέκτησε µια δυναµική µεγαλύτερης συναίνεσης 
και συνεργασίας. Έτσι, οι ετερόχθονες, συνετέλεσαν διπλά στην συγκρότηση µιας 
νεωτερικής πολιτικής σκηνής. Από τη µια, µε την παρουσία τους έθεσαν τις βάσεις 
και στελέχωσαν τους µηχανισµούς για µια σχετικά οργανωµένη και διακριτή 
πολιτειακή δοµή. Από την άλλη, λειτουργώντας ως αντίβαρο κινητοποίησαν 
παραδοσιακούς πολιτικούς σχηµατισµούς στην υιοθέτηση µιας διαφορετικής 
προσέγγισης απέναντι στα νέα πραγµατικότητες: πιο συγκεντρωτική, πιο 
γραφειοκρατική, λιγότερο κοινοτική και προσωποποιηµένη.  
 Σε δεύτερο επίπεδο, οι προσπάθειες των ετεροχθόνων να αποκτήσουν επιρροή 
στην δηµόσια ζωή, υπονοµεύονται από διάφορους παράγοντες. Στερούµενοι από την 
οικονοµική δύναµη που εκπορεύεται από την ιδιοκτησία γης (και άρα, µέσω αυτής, 
έλεγχο της κοινωνικής ιεραρχίας), αναδεικνύουν –µε επιτυχία- τα πνευµατικά και 
διοικητικά τους προσόντα για να ανελιχθούν στην πολιτική εξουσία. Όταν η 
παρουσία τους γίνεται µονιµότερη, αρχίζει να ενοχλεί: αυτό έχει ως αποτέλεσµα, 
όταν οι ετερόχθονες δεν εκφράζονται µε κινήσεις αγχώδους αλαζονείας, να 
επιχειρούν τον προσεταιρισµό των ντόπιων πολιτικών δυνάµεων ώστε να 
εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Η εξέλιξη αυτή έχει ως αρχική συνέπεια την 
µόνιµη ενσωµάτωσή τους στον δηµόσιο χώρο αλλά, σε δεύτερο επίπεδο, 
παρουσιάζεται η απίσχνανση των όποιων µεταρρυθµιστικών, εκσυγχρονιστικών 
προταγµάτων που είχαν: το τίµηµα της συµµετοχής ήταν η παραίτηση, το 
αντάλλαγµα της εξουσίας ήταν η νοθεία.          
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Πολλές φορές, οι λέξεις αποδίδουν συνοπτικά και εύχρηστα τα νοήµατα αυτών που 
επιχειρούν να περιγράψουν: τα σηµαίνοντα µεταφράζουν µε ακρίβεια τα 
σηµαινόµενα. Έτσι γίνεται και στην περίπτωσή µας: ο όρος ΄΄Ελληνική 
Επανάσταση΄΄ δηλώνει σαφέστατα αυτό που θέλει να συµπυκνώσει. Έχουµε να 
κάνουµε µε ένα κίνηµα ελληνικό, ένα κίνηµα Ελληνόφωνων χριστιανών ορθόδοξων 
ενάντια σε µια σειρά από εθνότητες που τους πλαισιώνουν. Από την άλλη, το κίνηµα 
είναι επαναστατικό γιατί, εκτός της ανατροπής του πολιτικού καθεστώτος µε την 
κατάλυση της οθωµανικής εξουσίας, έχουµε και σηµαντικές αλλαγές στις 
καθιερωµένες κοινωνικές πρακτικές: ο κόσµος του 1830 δεν είναι ίδιος µε αυτόν που 
υπήρχε µια δεκαετία πριν. 
 Πριν αναλύσουµε την συγκεκριµένη θέση, αξίζει να ανακεφαλαιώσουµε  
συνοπτικά κάποιες από τις βασικές γραµµές και, παράλληλα, να απαντήσουµε στο 
ερώτηµα για την αιτιολόγηση της Επανάστασης στην εποχή της. Στο ζήτηµα των 
νοοτροπιών, πρώτα: η αντιπαράθεση πολιτικών - στρατιωτικών, µέσα στο 1821, 
τελειώνει µε την επικράτηση των πρώτων. Παρά την ανέλιξη των στρατιωτικών, και 
το µεγάλο κοινωνικό κύρος που απολαµβάνουν, οι µονιµότερες αγκυλώσεις του 
επαγγέλµατος (καλύτερα, η πάγια αδυναµία εκλογίκευσης και πολιτικής στόχευσης) 
οδηγούν σε κυριαρχία των, έστω διασπασµένων, πολιτικών. Η κεντρική διοίκηση από 
την άλλη, κατορθώνει να αποκτήσει ένα ελάχιστο γενικής αποδοχής, κατορθώνοντας 
να διαρρήξει συνήθειες αιώνων όσον αφορά πρακτικές πολιτικής εκπροσώπησης. 
 Στο ζήτηµα της θρησκευτικότητας, φαίνεται η βαθύτερη σύνδεση των 
πληθυσµών µε την εκκλησία και το µεταφυσικό στοιχείο. Από την άλλη, η απόφαση 
για ρήξη και εξέγερση, σηµατοδοτεί µια αλλαγή όσον αφορά την δεκτικότητα και την 
µοιρολατρία (που, εγγενώς, πρεσβεύουν οι παραπάνω νοοτροπίες). Στο ζήτηµα της 
καθηµερινότητας παρατηρούνται αντίρροπες τάσεις: υπάρχουν συµπεριφορές που 
ακολουθούν το οθωµανικό κοινωνικό πρότυπο ενδυµασίας, ωστόσο, από την άλλη, 
υπάρχει και µια νέα, ισχυρή τάση για δυτικό προσανατολισµό. ∆εν λείπουν, επίσης, 
νοοτροπίες που δηλώνουν αδιαφορία και ενόχληση για την Επανάσταση, όχι για 
λόγους άρνησής της, αλλά γιατί διαταράσσει την ησυχία και την ασφάλεια των 
κοινωνικών και των οικονοµικών σχέσεων. Η επαφή µε τον αρχαίο πολιτισµό είναι 
βασικά εργαλειακή κάποτε όµως, αποκτά µονιµότερα και ουσιαστικά 
χαρακτηριστικά. Κυρίως, ωστόσο, οι επαναστατηµένοι προβάλλουν την σύνδεση µε 
την αρχαία Ελλάδα για να αποκοµίσουν τα πλεονεκτήµατα που αυτή συνεπάγεται. 
 Σε ένα άλλο ζήτηµα, αυτό της κοινωνικής ψυχολογίας, παρατηρούµε ότι 
υπάρχει ένας βαθµός διάχυτης φοβίας για τα αντίποινα των Οθωµανών, φόβος που 
για να εκλυθεί, µεταφράζεται σε βίαιες συµπεριφορές. Τέλος, διαπιστώνουµε ότι σε 
µια σειρά από επιµέρους θέµατα επικρατεί µια σαφής έλξη προς τις δυτικές 
πραγµατικότητες. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα διεισδύουν και επικρατούν σε ευρύτερα 
τµήµατα της ελληνικής κοινωνίας˙ γίνονται οι δείκτες σε µια προσπάθεια για µια 
νεωτερική, αστική κοινωνία. 
 Συνεχίζοντας, παρατηρούµε τις ετερότητες του επαναστατηµένου χώρου. Οι 
Τούρκοι συνιστούν τον µεγάλο εχθρό, τον αντίπαλο που πρέπει να εκδιωχθεί. 
Ωστόσο, µακροχρόνιες κοινωνικές επαφές και φιλίες προκαλούν συµπεριφορές που 
αδυνατίζουν το πρόταγµα της εθνικής ιδεολογίας για πλήρη και ξεκάθαρο 
διαχωρισµό. Οι Αλβανοί αντιµετωπίζονται ως εχθροί, παρόλα αυτά, η κοινή γλώσσα 
και η σύµπραξη σε προεπαναστατικά στρατεύµατα, συντελεί στην υιοθέτηση µιας πιο 
διαλλακτικής -όχι ασφαλώς ευµενούς- θεώρησης. Οι Εβραίοι αποτελούν την 
ετερότητα µε την πιο διακριτή συµπεριφορά: εξαιτίας θρησκευτικών και οικονοµικών 
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αιτιών, και οι δύο πόλοι αντιµετωπίζονται µε όρους αντιπαράθεσης, µίσους και, 
τελικά, εξόντωσης.       
 Οι Ευρωπαίοι, τόσο νοητικά όσο και ως υποκείµενα, έχουν µεγάλο ρόλο στην 
Ελληνική Επανάσταση: αποτελούν εκείνο το σηµείο αναφοράς στο οποίο 
προσαρµόζονται, αργά ή γρήγορα, οι συµπεριφορές και οι προσδοκίες των 
εξεγερµένων. Οι καθολικοί των Κυκλάδων αντιµετωπίζονται µε µια διάχυτη 
απαρέσκεια, εξαιτίας της ουδετερότητας απέναντι στο απελευθερωτικό ζήτηµα˙ η 
προσέγγισή τους, όταν υπάρχει, γίνεται είτε για φορολογικούς λόγους είτε για λόγους 
επίδειξης καλής συµπεριφοράς προς τους προστάτες τους. Η γυναικεία ετερότητα, µε 
το τέλος της Επανάστασης, απολαµβάνει µόνο µερικά βήµατα απελευθέρωσης και 
φιλελευθεροποίησης: η ανδροκρατούµενη κοινωνία συνεχίζει να αντιµετωπίζει τις 
γυναίκες µε όρους υποτέλειας και αδυναµίας. 
 Ένα ακόµη ζήτηµα διαφοροποίησης στο 1821, είναι το ζήτηµα του 
τοπικισµού. Μέχρι τότε αποτελεί την πιο ισχυρή µορφή ταύτισης του ατόµου µε ένα 
ευρύτερο σύνολο ωστόσο, µε την Επανάσταση, επιχειρείται η διεύρυνση και η 
υιοθέτηση των εθνικών συµβολισµών. Ο αγώνας για την εκατέρωθεν επικράτηση 
λήγει µε την διαφύλαξη της τοπικής διάστασης, εξέλιξη, ωστόσο, που είναι 
σαφέστατα επηρεασµένη από την ενοποιητική πρόταση του εθνικισµού: σταδιακά, η 
κοινωνική συνισταµένη κατευθύνεται προς την απόρριψη του πρωταρχικού, τοπικού 
παράγοντα. Το τελευταίο ζήτηµα ετερότητας αφορά τους ετερόχθονες. Παρά την 
ευρεία εκπροσώπησή τους σε πολιτικά αξιώµατα, σπάνια καταφέρνουν να κερδίσουν 
τη συλλογική νοµιµοποίηση: αντιµετωπίζονται ως ξένοι, τόσο πολιτισµικά όσο και 
πολιτικά.    
 Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι, στο ζήτηµα των ετεροτήτων, δεν 
υπάρχει ποτέ µονοσήµαντη αναφορά. Τόσο γιατί ο ρόλος της διαπροσωπικής επαφής 
λειαίνει (κάποτε, ωστόσο, οξύνει) το πρόταγµα της εθνικής ιδεολογίας, όσο και γιατί 
οι αντίπαλες προς την ελληνική ταυτότητα, οµάδες διαµορφώνονται, παράλληλα µε 
αυτήν: η ετερότητα διαµορφώνει και την ταυτότητα, λειτουργεί σαν ένας καθρέφτης, 
κάποτε παραµορφωτικός κάποτε πιστός, στον οποίο βλέπουµε τον εαυτό µας, 
γνωρίζουµε πως µοιάζει εξωτερικά αλλά, κυρίως, ψυχολογικά. Το έθνος αποκτά τον 
ξεχωριστό του χαρακτήρα µε διαρκείας αναπαραστάσεις, µε στερεότυπα που 
αντιδιαστέλλουν την ουσία του µε µια άλλη ουσία. 
 
α. Πως δικαιολογείται η Επανάσταση στα µάτια των άλλων; 
 
Ένα ερώτηµα που µπορεί να αποκαλύψει πολλά για τις προσδοκίες της Επανάστασης 
είναι ο τρόπος και η τακτική των Ελλήνων και των φιλελλήνων συγγραφέων, 
απέναντι στο ζήτηµα της αιτιολόγησης της Επανάστασης. Γιατί νοµιµοποιούνται οι 
επαναστατηµένοι να ζητούν την συµπάθεια των λαών της Ευρώπης, από πού 
προκύπτει ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να δει µε συµπάθεια το αίτηµα για 
ανεξαρτησία; Πρακτικά, πρέπει να εξηγήσουµε αυτό που αναφέρθηκε πριν: πως το 
ελληνικό έθνος, µε συνεχείς αντιδιαστολές, επιχειρεί να αυτοπροσδιοριστεί, τόσο 
εσωτερικά, όσο και εξωτερικά. 
 Κάποιες πρακτικές έχουν ήδη αναλυθεί: η σχέση µε τον αρχαίο πολιτισµό και 
η κοινή θρησκεία αποτελούν βασικά πλεονεκτήµατα στον αγώνα για την εξασφάλιση 
της διεθνούς εύνοιας. Οι δεσµοί που συνδέουν τους εξεγερµένους µε τον ευρωπαϊκό 
πολιτισµό είναι τόσο στενοί που δεν αφήνουν παρά µόνο περιθώρια σύµπνοιας και 
αλληλεγγύης. Ωστόσο, οι επαναστατηµένοι και οι φιλικά διακείµενοι προς αυτούς, 
δεν µένουν σε αυτά τα επιχειρήµατα (ίσως και γιατί διαπιστώνουν ότι δεν είναι όσο 
αποτελεσµατικά θα περίµεναν). 
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 Τα κείµενα που δικαιολογούν την Επανάσταση χρησιµοποιούν ένα συχνό 
µοτίβο, µια επαναλαµβανόµενη τεχνική ανάπτυξης των επιχειρηµάτων τους. 
Ειδικότερα, θεωρείται ότι ο αγώνας των Ελλήνων ενάντια στους Τούρκους δεν έχει 
µόνο το νόηµα της συγκεκριµένης αντιπαράθεσης αλλά αποκτά ευρύτερο 
περιεχόµενο: είναι ο αγώνας του καλού µε το κακό, της βαρβαρότητας µε τον 
πολιτισµό, του δικαίου µε την ανηθικότητα. Η Ελληνική Επανάσταση, µε τεχνητό 
τρόπο, εµφανίζεται ως αφορµή όχι ως σκοπός. Ο λόγος δραµατοποιείται και 
φαινοµενικά αποσπάται από τις τρέχουσες, ταπεινές διαδικασίες καταµερισµού 
ευθυνών. Αντίθετα αποκτά ιδιότητες ευρύτερου ηθικού διδάγµατος: υποστηρίζεται 
ότι το διακύβευµα δεν είναι η επικράτηση ενός από τα δύο µέρη, αλλά αν θα νικήσει 
ο πολιτισµός. ∆εν έχει σηµασία αν υποστηρίζεις τους Έλληνες ή τους Τούρκους, το 
ερώτηµα είναι αν υποστηρίζεις τις αξίες του ανθρωπισµού και του δικαίου.  

Σε δεύτερο επίπεδο, διαπιστώνεται ότι στη συγκυρία, ΄΄τυχαίνει΄΄ οι Έλληνες 
να εκφράζουν τις επιθυµητές αξίες, τις κατακτήσεις του ευρωπαϊκού πολιτισµού και, 
άρα, ως τέτοιοι, πρέπει να βοηθηθούν. Απλούστερα: η πλειοψηφία πρέπει να 
φωνάξει: ΄΄Μα πως γίνεται να είναι κανείς Τούρκος΄΄ (όπως δεν γινόταν, έναν αιώνα 
πριν, να είσαι Πέρσης), και να διαρρήξει τους δεσµούς µε την συγκεκριµένη 
κοινωνία. Παρά την προβληµατική της αφετηρία και παραδοχή389, η συγκεκριµένη 
λειτουργία είναι αποτελεσµατική: δηµιουργεί όρους αδιαµεσολάβητης αντιπαλότητας 
ανάµεσα στα δύο µέρη˙ καµιά κοινή αναφορά δεν δεσµεύει τους δύο αντιπάλους, 
καθένας κινείται σε ένα κλειστό και αδιαπέραστο σύµπαν, άρα πρέπει να χωριστούν 
και τυπικά390.  
 Ενδεικτικά, σε ελληνικές πηγές και φιλελληνικά φυλλάδια βλέπουµε τις εξής 
αναφορές, που αναδεικνύουν την ηθική διάσταση της Επανάστασης του 1821: ένας 
γιατρός ονοµάζεται αληθινός κοσµοπολίτης, γιατί σέβεται ΄΄τα ιερά του ανθρώπου 
δίκαια και υπερασπίζεται εκείνα του Έλληνος΄΄. Η εθνοσυνέλευση του 1827, 
αναφέρει στην διακήρυξη της για τον ελληνοτουρκικό πόλεµο: ΄΄δεν είναι επιθετικός, 
είναι αµυντικός˙ είναι πόλεµος της δικαιοσύνης κατά της αδικίας, της χριστιανικής 
θρησκείας κατά του κορανίου, του λογικού όντος κατά του αλόγου και θηριώδους 
τυράννου΄΄. Ο Πολυζωίδης, στο ίδιο κλίµα, γράφει για τον αγώνα των 
επαναστατηµένων: ΄΄Ποτέ αγών ιερώτερος παρά τον ιδικόν της, και ποτέ επιχείρηµα 
νοµιµώτερον παρά τούτο δεν εφάνη επί της Γης!΄΄ και συνεχίζει :΄΄οι Έλληνες δεν 
υπεδύθησαν τον παρόντα αγών, ειµή δια ν΄ ανυψώσωσιν εις τον θρόνον (αφ΄ ου άπαξ 
απαλλαχθώσιν από την πολυκέφαλον Ύδραν της ανοµίας και βαρβαρότητος) την 
αδέκαστον ∆έσποιναν Θέµιν, και την πάρεδρον αυτής Σοφίαν΄΄. Αλλού αναφέρεται 
ότι ο τύραννος είναι ΄΄εχθρός λυσσώδης της ανθρωπότητας΄΄˙ η Επανάσταση συνιστά 
µοναδικό φαινόµενο στην πολιτική κατάσταση όλων των εθνών ενώ η ναυµαχία του 
Ναβαρίνου χαιρετίζεται γιατί επανένωσε τον άνθρωπο µε την ανθρωπότητα˙ ο 
αγώνας είναι ανάµεσα στον 15ου και τον 19ο αιώνα, στη βαρβαρότητα και τον 
πολιτισµό. Τέλος, από έναν φιλέλληνα,  αναφέρεται ότι η απραξία απέναντι στο 

                                                 
389 Όπως σηµειώνεται, όσο ΄΄περισσότερο προσπαθούµε να επιβάλουµε διαχωριστικά όρια ανάµεσα 
στους πολιτισµούς και στα έθιµα, τόσο περισσότερο ταυτιζόµαστε µε τα έθιµα που προσπαθούµε να 
αρνηθούµε. Όταν αποκλείουµε την ανθρωπότητα για όσους µας φαίνονται ότι είναι οι πιο «βάρβαροι», 
οι πιο «άγριοι» µέσα σ΄ αυτήν, το µόνο που κατορθώνουµε είναι να µιµούµαστε ένα χαρακτηριστικό 
τρόπο συµπεριφοράς αυτών των «αγρίων». Βάρβαρος είναι πριν απ΄ όλα αυτός που πιστεύει στην 
βαρβαρότητα΄΄: Claude Levi-Strauss, Φυλές…, σ. 21.  
390 Νίκος Σιδέρης, «Η διάσταση του Άλλου στην πολιτική µας ζωή», Η πολιτική ζωή και οι θεσµοί, 
Γιώργος Κοντογιώργης επιµέλεια, Παρατηρητής, Αθήνα χ.χ., σ. 137-8.   
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ελληνικό ζήτηµα θα ήταν προδοσία απέναντι στον εαυτό του, την πατρίδα του, την 
ανθρωπότητα και τον Θεό391. 

Μετά, λοιπόν, τις διάφορες µορφές ηθικής που συναντήσαµε ως τώρα, τώρα 
βλέπουµε και την αναφορά στην παγκόσµια ηθική. Ο Έλληνας προσβλέπει σε αυτήν, 
σε αντίθεση µε τον Τούρκο που αντλεί επιχειρήµατα από το διεθνές δίκαιο. Στη µάχη 
αυτή, νικήτρια είναι η πρώτη, ακριβώς γιατί ενστερνίζεται επιχειρήµατα και από τον 
δεύτερο πόλο: η ηθική πλαισιώνεται µε το εµπορικό δίκαιο και χαρίζει την 
ανεξαρτησία στους Έλληνες, σε αντίθεση µε τους Τούρκους που εµµένουν στο δίκαιο 
της ακεραιότητας των συνόρων. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι ότι οι συγκεκριµένοι 
συγγραφείς που θεωρούν την ηθική ως το δυνατό επιχείρηµα υπέρ των Ελλήνων, 
αυτόµατα αποδέχονται ότι υπάρχει µια διαµορφωµένη κατάσταση, µια 
πανανθρώπινη, κοινή αναφορά από την οποία µπορούν να δικαιωθούν. Υποστηρίζουν 
ότι η οικουµενικότητα πρέπει να δικαιώσει τους αγώνες τους, ο ανθρωπισµός να 
σταµατήσει τις σφαγές της Επανάστασης, ο ροµαντισµός να στέψει τους αγωνιστές 
της µε τις δάφνες των ηρώων. Θεωρείται δεδοµένο, χάρη στον ∆ιαφωτισµό και τις 
ιδέες του για τον παγκόσµιο άνθρωπο, ότι υπάρχουν έννοιες και όροι που ξεφεύγουν 
από τα πολιτισµικά τους συµφραζόµενα και αγκαλιάζουν όλη την ανθρωπότητα (που, 
πλέον, υπάρχει ως έννοια µε ιδιαίτερα ηθικά και αξιολογικά χαρακτηριστικά). Οι 
συγκεκριµένοι συγγραφείς προσβλέπουν σε ένα ακροατήριο το οποίο µπορεί να τους 
καταλάβει, χρησιµοποιούν τεχνικές συγκίνησης που είναι αποδεκτές, υιοθετούν 
επιχειρηµατολογία που βρίσκει ανθρώπους έτοιµους να πειστούν. Ακριβώς γι΄ αυτό 
τον λόγο, πέρα και πάνω από όποιες εσωτερικές ιδιοµορφίες, η Ελληνική 
Επανάσταση εντάσσεται και παράλληλα µορφοποιεί την έννοια της νεωτερικότητας: 
είναι γέννηµα της ιδιαίτερης πνευµατικής, οικονοµικής, πολιτικής αλλαγής που 
συµβαίνει στην Ευρώπη από τον 17ο αιώνα και µετά.    
 
β. 1821: Ρήξη ή συνέχεια; 
 
Το κεντρικό ερώτηµα της παρούσας εργασίας, ξεκινά από την διερεύνηση της 
κοινωνικής πραγµατικότητας κατά την Επανάσταση. Τόσο οι νοοτροπίες όσο και οι 
ετερότητες, αποτελούν δείκτες (αλλά και δέκτες) των κοινωνικών συνθηκών στον 
επαναστατηµένο χώρο. Επιχειρώντας να εντάξουµε τα ζητήµατα που αναλύθηκαν σε 
µια ευρύτερη προοπτική, οφείλουµε να δούµε αν, και κατά πόσο, οι κοινωνικές 
συνθήκες εκφράζονται µε όρους τοµής ή κανονικότητας. 
 Αναµφισβήτητα, ο κάτοικος της Ελλάδας το 1831 αισθάνεται µια αλλαγή, 
νοιώθει ότι τα πράγµατα δεν είναι ίδια, έχει προσδοκίες για κάτι καινούριο. Είναι 
όµως αυτή η αίσθηση ικανή και αναγκαία συνθήκη για να ορίσουµε την Επανάσταση 
ως αποτέλεσµα της νεωτερικότητας, ως ρήξη µε τις κατεστηµένες δοµές και 
αντιλήψεις; Αυτό που πρέπει, εποµένως, να δούµε είναι αν µε την εξέγερση 
πληρώθηκαν κάποιες σταθερές του εκσυγχρονιστικού προγράµµατος. Η 
νεωτερικότητα είναι µια πολυφυής διαδικασία. Εκφράζεται µε την 
                                                 
391 Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821 – 1832. Αι Εθνικαί συνελεύσεις…, σ. 478, 558˙ Α. 
Πολυζωίδης, Προσωρινόν πολίτευµα της Ελλάδος και σχέδιον οργανισµού των επαρχιών αυτής, 
(περιλαµβάνει και τα συντάγµατα της Βρετανίας και των Η.Π.Α), ∆. Μεσθενέας, Μεσολόγγι 1824, σ. 
α΄, β΄˙ ∆ιονύσιος Σουρµελής, Τους υπέρ…, σ. 10˙ Σπυρίδων Τρικούπης, Λόγοι…, σ. 8, 57˙ War…, σ. 
40˙ T.S. Hughes, An address to the people of England in the cause of the Greeks occasioned by the late 
inhuman massacres in the isle of Scio, &c., Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία, Αθήνα 1974 
[Λονδίνο1822], σ. 7. Όπως αναφέρεται, όταν υπερασπιζόµαστε εθνικά, µερικά ζητήµατα 
΄΄δηµιουργούµε µέσα-µας την ισχυρή πεποίθηση πως υπερασπιζόµαστε ζητήµατα καθολικά, 
παγκόσµια, πως υπερασπιζόµαστε τις βασικές ανθρώπινες αξίες: την ηθική, την καλλιτεχνία, την 
αρετή΄΄: Αλέξης Πολίτης, Το µυθολογικό…, σ. 184.   
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εµπορευµατοποίηση της εργασίας, την εδραίωση των καπιταλιστικών σχέσεων 
παραγωγής, τον εξαστισµό, την συγκεντροποίηση της εξουσίας, την εκκοσµίκευση 
της πνευµατικής ζωής. Το πολιτικό της πρόταγµα είναι το έθνος – κράτος, η 
οικονοµική της αναφορά ο εξορθολογισµός, η πνευµατική της ο επιστηµονισµός.  
 Σύµφωνα µε την µετεπαναστατική εξέλιξη, µπορούµε να πούµε ότι το νέο 
κράτος κατάφερε –έστω ασθµαίνοντας- να προσεγγίσει τις βασικές αρχές της 
νεωτερικότητας. Υπήρχε µια ευρύτερη διαθεσιµότητα, τόσο σε ανώτερα όσο και σε 
κατώτερα αστικά στρώµατα να εναρµονίσουν την κοινωνική τους δοµή σύµφωνα µε 
την επίδραση των ιδεών και των τεχνικών που έρχονται από το εξωτερικό. Η Ελλάδα, 
όπως αποδείχτηκε, φάνηκε συνεπής στο ραντεβού απέναντι στους µεγάλους 
µετασχηµατισµούς των ευρωπαϊκών κοινωνιών392. 
 Οι τοµές είναι εµφανείς: η µεγάλη πληθυσµιακή αφαίµαξη που της προξένησε 
ο πόλεµος393 είναι µία από τις αποφασιστικότερες. Παρά την τραυµατική πορεία του 
ελληνικού απελευθερωτικού αγώνα όσον αφορά το έµψυχο δυναµικό, τέθηκαν οι 
βάσεις για µια νέα αρχή. Η Επανάσταση δηµιούργησε την ταυτότητα του ελληνικού 
έθνους, έθεσε τις προοπτικές για τις επαφές µε τις άλλες εθνότητες του βαλκανικού 
χώρου (που, εν πολλοίς, δεσµεύουν και σήµερα τις αντιλήψεις µας). ∆ηµιούργησε την 
ενότητα του νέου µορφώµατος, απέναντι στον κατακερµατισµό της 
προεπαναστατικής κοινωνίας. ∆ηµιούργησε την ιστορία, την πολιτική, το παρελθόν 
του νέου έθνους. ∆ηµιούργησε ένα αστικό, καπιταλιστικό µηχανισµό, µε µια 
αντίστοιχη ιδεολογία στην παιδεία και στην δικαιοσύνη. Παγίωσε την κυριαρχία του 
εµπορικού κεφαλαίου απέναντι στην αγροτική παραγωγή. Ανέδειξε εθνικής 
εµβέλειας πολιτικούς, λόγιους, στρατιωτικούς προσφέροντας στο έθνος τα πρώτα 
σύµβολα, τα νέα πρότυπα συµπεριφοράς. Αποδέσµευσε δυνάµεις, που ακόµα και αν 
δεν ανέτρεψαν τις δοµές της ελληνικής κοινωνίας, δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις 
για την ανατροπή τους. Συγκρότησε την εθνική ταυτότητα, δοµώντας τα βασικά 
χαρακτηριστικά της. Προσδιόρισε µια νέα πολιτισµική ένταξη, που εµπεριείχε τις 
προηγούµενες αλλά, ταυτόχρονα, τις υπερέβαινε.   
 Ας κάνουµε ένα ανιστορικό πείραµα, προσπαθώντας να φανταστούµε την 
Ελλάδα του 1830 χωρίς να έχει προηγηθεί Επανάσταση. Θα ΄΄δούµε΄΄ ότι οι αλλαγές 
που πράγµατι συνέβησαν δεν θα είχαν υπάρξει χωρίς αυτήν. ∆εν πρόκειται για 
΄΄µερική ασυνέχεια ως προς τους ανθρώπους και τον γεωπολιτικό χώρο΄΄, όπως 
αναφέρεται394. Η Ελληνική Επανάσταση µορφοποίησε µία δυναµική που απέχει κατά 
πολύ από την πρότερη κατάσταση. Ακόµα και αν θεωρήσουµε ότι υπάρχουν 
συνέχειες µε την προεπαναστατική περίοδο, κάτι που είναι ισχυρό και αληθές, 
οφείλουµε να δούµε ότι το πλαίσιο, η πολιτική κατάσταση, η συγκυρία, η ιδεολογία 
είναι καινούρια.  
 Από την άλλη, αν δεν συνιστά ρήξη το γεγονός ότι ΄΄δηµιουργήθηκαν΄΄ οι 
Έλληνες, τότε τι συνιστά; Η εθνότητα, µε την συγκεκριµένη γλώσσα και θρησκεία, 
µπόρεσε µέσα σε µια εξαετία, να οριστεί τρεις διαφορετικές φορές, να αποκτήσει 
ολοένα και ευρύτερο περιεχόµενο, σηµάδι τόσο της ευλυγισίας της εθνικής 
                                                 
392 Για το περιεχόµενο της νεωτερικότητας και τις ελληνικές δεκτικότητες απέναντι στον 
εκσυγχρονισµό: Παντελής Λέκκας, Το παιγνίδι…, σ. 13˙ Μαρία Ιβρίντελη, Ο «άλλος»…, σ. 67˙ 
Γιάννης Βούλγαρης, Η πρόκληση…, σ. 16 και Αλέξης Πολίτης, Το µυθολογικό…, σ. 159.  
393 Υπολογίζεται ότι το 1821, στις περιοχές που απετέλεσαν τελικά το νέο κράτος, ζούσαν 938. 765 
άτοµα. Το 1830, στην ίδια έκταση (47.516 τετρ.χλµ.) ζούσαν 538.847. Από 19.8 άτοµα ανά 
τετραγωνικό χιλιόµετρο ερχόµαστε σε 11. 3: Μιχαήλ Χουλιαράκης, Γεωγραφική, διοικητική και 
πληθυσµιακή εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-1971, Α΄, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα 1973, 
σ. xvii, xx.   
394 Αναφέροµαι στο σχόλιο του Βασίλη Κρεµµυδά, «΄΄Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος΄΄. 
Μεθοδολογικές προτάσεις για τη µελέτη του Εικοσιένα», όπ.π, σ. 68. 
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ταυτότητας όσο και της δυναµικής της Επανάστασης395. Οι Ρουµελιώτες, οι 
Πελοποννήσιοι, οι νησιώτες έγιναν Έλληνες, γεγονός που, ανεξάρτητα από την 
διαδικασία και την πιθανή αξιολόγηση της, συνιστά µεγάλο επίτευγµα του 1821. 
 Ένα τελευταίο σηµείο, για να αναδείξουµε την ρήξη στις νοοτροπίες. 
Παρατηρούµε ότι σε διάφορες πηγές, ασκείται κριτική για την απόφαση ορισµένων 
Ελλήνων της ανώτερης τάξης, να οδηγήσουν την Επανάσταση και να συµµετέχουν 
στις επιχειρήσεις τους. Φαίνεται παράλογο το γεγονός ότι κάποια σηµαντικά στελέχη 
της οθωµανικής κοινωνίας, επιζητούν την ανατροπή του status quo στο οποίο 
αναδείχτηκαν396. Η µια εξήγηση, αρκετά πιθανή, είναι ότι ρισκάρουν αναζητώντας 
µια ακόµα καλύτερη τύχη µέσα στο νέο κράτος. Η δεύτερη εξήγηση, που µπορεί να 
λειτουργήσει παράλληλα, έχει να κάνει µε την ισχύ των ιδεών στον προσδιορισµό της 
συµπεριφοράς. Η εθνική ιδεολογία, συγκεκριµένα, έχει την δύναµη να κινητοποιεί τα 
άτοµα, να τα κατευθύνει προς µια ορισµένη κατεύθυνση, ακόµα και ενάντια στα 
ατοµικά τους συµφέροντα. Τα υποκείµενα, πολλές φορές, παραχωρούν κυριαρχικά 
δικαιώµατα µε την ελπίδα και την προοπτική της συγκρότησης ενός ευρύτερου 
πλαισίου ταύτισης. Ακριβώς γιατί λειτουργούν µέσα στην κοινωνία, επιχειρούν να 
µεγιστοποιήσουν τα οφέλη τους, χαράσσοντας συνεργασίες µε άλλα υποκείµενα. Η 
εθνική ιδεολογία, η ιδεολογία του 1821, κατάφερε να συνεγείρει τις ατοµικότητες και 
τις συσσωµατώσεις της εποχής, δηµιουργώντας ένα σχετικά µαζικό και οµοιογενές 
κίνηµα, µε κοινή ταύτιση, στόχους και αναφορές. Αν µη τι άλλο, ακόµα και αυτή η 
ελάχιστη συµφωνία, συνιστά ανατροπή και αποκαθήλωση.     
        
  

                                                 
395 Για τον ορισµό των Ελλήνων στα συντάγµατα της Επανάστασης: Αρχεία της Ελληνικής 
Παλιγγενεσίας 1821 – 1832. Αι Εθνικαί συνελεύσεις…, σ. 25, 89-90, 652.  
396 ∆ες για παράδειγµα τα –χαιρέκακα- σχόλια ενός Τούρκου ιστοριογράφου για την τύχη του Ξάνθου 
στο νέο ελληνικό κράτος (Νικηφόρος Μοσχόπουλος, Ιστορία…, σ. 223) ή τα σχόλια του Πατριάρχη 
Γρηγόριου του Ε΄ για τον Μιχαήλ Σούτσο και την αχαριστία του απέναντι στην Πύλη (Ιωάννης 
Οικονόµος Λαρισαίος, Επιστολαί…, σ. 388).   
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