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«Η συνταγματική ιδεολογία του 1821» 

Παράδοση και Νεωτερικότητα  

στον πρώιμο ελληνικό συνταγματισμό 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μετά από μια σχετικά μακρά περίοδο σιωπής της επιστημονικής κοινότητας 

σχετικά με την Επανάσταση του 1821 – που αφετηριακά ανάγεται στο ιδεολογικο-

πολιτικό κλίμα της Μεταπολίτευσης και τις υποχωρήσεις ή προτεραιότητες που 

αυτό υπαγόρευε – βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να επανακάμπτει θεαματικά στα 

μελετητικά ενδιαφέροντα το Εικοσιένα ως ερευνητικό αντικείμενο. Επανακάμπτει 

όμως με μια νέα όμως αναστοχαστική ματιά και με μία εμφανή μέριμνα 

μεθοδολογικής και ερμηνευτικής ανασύστασης του πλαισίου ανάγνωσης της 

Επανάστασης, που υπερβαίνει τόσο τις διαμορφωμένες ιστοριογραφικές και 

κοινωνιολογικές βεβαιότητες του παρελθόντος όσο και τις ιδεολογικές ιστορικές 

χρήσεις του Εικοσιένα (Ηλιού 2014), που για πολύ καιρό άσκησαν την καταθλιπτική 

επιρροή τους στην επιστημονική έρευνα. 

Η ανασύσταση αυτή, αντλώντας από την κοινωνιολογία σύγχρονα αναλυτικά 

εργαλεία, όπως π.χ. το αντιθετικό ζεύγος «παράδοση-νεωτερικότητα», 

επανεπισκέπτεται τους κλασικούς ιστορικούς τόπους και επανερμηνεύει τα γνωστά 

«τεκμήρια» με μια νέα οπτική που αναδεικνύει νέες σημασίες. Η φρέσκια αυτή 

επιστημονική ματιά είναι σε θέση να ανανεώσει και τις μελέτες των ιστορικών του 

δικαίου ή των συνταγματολόγων, που κατά κανόνα αναπαράγουν τα κυρίαρχα 

ερμηνευτικά σχήματα των κοινωνιολόγων, ιστορικών και πολιτικών επιστημόνων 

της Μεταπολίτευσης (βλ. Τσουκαλάς 1983, Διαμαντούρος 2002, Petropulos 1985, 

Φίλιας 1974, Βεργόπουλος 1975). Κατά την εκτίμησή μας, η συνάντηση της 

συνταγματικής έρευνας με τις σύγχρονες τάσεις της ιστοριογραφίας στη χώρα μας 

είναι σε θέση να εμπλουτίσει σημαντικά τη μελέτη του συνταγματικού φαινομένου 

στα χρόνια του 21 και να φέρει στο φως νέες όψεις και λειτουργίες του 

συνταγματισμού κατά την επαναστατική περίοδο (Στάθης 2013 και 2014). 

Προκαταρκτικά διευκρινίζουμε ότι ο όρος «συνταγματισμός» δεν 

περιλαμβάνει, ως ερευνητικό αντικείμενο, αποκλειστικά τα συνταγματικά κείμενα ή 

τους θεσμούς που προκύπτουν από τη συνταγματική οργάνωση, αλλά εξίσου τις 

πρακτικές των θεσμοποιημένων οργάνων, όπως αυτές απογράφονται στο επίπεδο 

του συνταγματικού λόγου των δρώντων υποκειμένων της πολιτειακής ή πολιτικής 

σφαίρας, δηλαδή του λόγου που ανάγεται σε τελική ανάλυση στο Σύνταγμα, στη 

θεσμική οργάνωση της Πολιτείας και τις νομιμοποιητικές αρχές του (Χρυσόγονος 

2012). Στο πλαίσιο αυτό της μελέτης των συνταγματικών πρακτικών εντάσσεται και 

η μελέτη της συνταγματικής ιδεολογίας, όπως αυτή εγκαινιάσθηκε από τον 

Αριστόβουλο Μάνεση, δηλαδή ως «συνάρθρωση αντιλήψεων, παραστάσεων, 

εννοιών, κρίσεων, πεποιθήσεων, προτύπων, αρχών και αξιών… σχετικά με τους 

τρόπους συγκρότησης, οργάνωσης, λειτουργίας και άσκησης της συνταγματικής 
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θεσπισμένης εξουσίας» (Μάνεσης 1987). Η συνταγματική ιδεολογία, ως μια ειδική 

έκφανση της πολιτικής εν γένει ιδεολογίας, αποτελεί το συνεκτικό ιστό της δράσης 

των πολιτικών υποκειμένων, αυτών δηλαδή που δρουν στο όνομα ή στο πλαίσιο 

του Συντάγματος, εξυπηρετώντας συγκεκριμένους πρακτικούς προσανατολισμούς 

και επιδιώξεις. Μέσω της συνταγματικής ιδεολογίας τα δρώντα υποκείμενα της 

θεσμικής σφαίρας ερμηνεύουν τόσο το περιβάλλον που κινούνται όσο και τον ίδιο 

τους τον εαυτό. Όπως επισημαίνει  ο Μάνεσης, η ιδεολογία αυτή «αναδύεται από 

ποικίλα στοιχεία» και ανιχνεύεται σε διάσπαρτα κείμενα (πολιτικά, επιστημονικά, 

φιλοσοφικά), ενώ αποτυπώνεται πρωτίστως και στα τρία Συντάγματα του Αγώνα 

(1822, 1823 και 1827)». Στην παρούσα μελέτη δεν θα μας απασχολήσει το πώς 

αποκρυσταλλώθηκε θεσμικά αυτή η ιδεολογία στα Συντάγματα του Αγώνα, παρά 

μόνον το πώς αποτυπώθηκε σ’ αυτήν το δίπολο παράδοση-νεωτερικότητα, 

προκειμένου να ερμηνεύσουμε διαφοροποιημένα τη στάση των θεσμικών 

πρωταγωνιστών του Εικοσιένα. 

Η προσπάθειά μας αυτή δεν ταυτίζεται με τη μελέτη των ιδεολογικών 

χρήσεων των Συνταγμάτων της Επαναστατικής περιόδου, όπως π.χ. την ανάδειξή 

τους σε σύμβολο της ελληνικής πολιτικής και πολιτιστικής ωριμότητας, την 

ιεροποίησή τους ως συμβόλου αντίστασης απέναντι στον Καποδίστρια ή τη 

Βαυαροκρατία ή ακόμη την επιδεικτική τους χρήση στα πρώτα χρόνια της 

Επανάστασης, προκειμένου να δημιουργηθούν ευνοϊκότεροι συσχετισμοί στην 

κοινή γνώμη της μεταναπολεόντειας Ευρώπης της Παλινόρθωσης και της Ιεράς 

Συμμαχίας (Κρεμμυδάς 2007). Μολονότι η μελέτη του συσχετισμού δυνάμεων σε 

ιδεολογικό επίπεδο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον – ιδίως κατά την περίοδο της 

αντιπαράθεσης με την οθωμανική νομιμότητα και της κατάδειξης της ηθικής 

υπεροχής των Ελλήνων ή κατά την καποδιστριακή περίοδο με τη διαμάχη της 

αντικοινοβουλευτικής κυβερνητικής παράταξης με τη φιλελεύθερη συνταγματική 

αντιπολίτευση – η έρευνά μας θα περιοριστεί στην παρουσίαση της συνταγματικής 

ιδεολογίας του 1821 ως μιας πρωτότυπης σύνθεσης, στο πλαίσιο μιας «ολικής 

ιστορικής συγκυρίας» (Πιζάνιας 2009) ή μιας κυρίαρχης «επαναστατικής 

νοοτροπίας» (Κιτρομηλίδης 2000), στην οποία συναρθρώνονται και συνυπάρχουν, 

άλλοτε αρμονικά άλλοτε συγκρουσιακά, τα κυρίαρχα νεωτερικά με τα παραδοσιακά 

προτάγματα, που καταφέρνουν να επιβιώνουν. 

Είναι κοινός τόπος ότι κάθε Επανάσταση επιφέρει τομές ιδεολογικές και 

μεγεθύνει τα ρήγματα απέναντι στις παραδοσιακές στάσεις και αντιλήψεις, 

αποδεσμεύοντας τα δρώντα υποκείμενα από τις παραδοσιακά δεδομένες θέσεις 

τους, δημιουργώντας ριζικά νέους προσανατολισμούς και προοπτικές δράσης 

(Κονδύλης 1988). Η αλλαγή των παραστάσεων και των κοσμοειδώλων εκφράζεται 

μέσα από νέες αξιώσεις και διεκδικήσεις που φέρνουν συγκρούσεις και ανατροπές. 

Στο πλαίσιο αυτό, η πάλη ανάμεσα στην παράδοση και τη νεωτερικότητα συνιστά 

ένα ενδιαφέρον αντιθετικό σχήμα για να ερμηνεύσουμε τις πολλαπλές και 

διαφορετικές στοχεύσεις για την Επανάσταση, όπως αυτές εγγράφονται στο σώμα 
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της συνταγματικής ιδεολογίας. Το ζεύγος είναι χρήσιμο ακριβώς γιατί το Εικοσιένα 

αποτελεί την κορυφαία στιγμή της μετάβασης από έναν παραδοσιακό σε έναν 

νεωτερικό κόσμο. Η δε θέσπιση Συνταγμάτων αποτελεί εξ ορισμού έναν από τους 

σημαντικότερους σταθμούς στο πέρασμα προς τη νεωτερικότητα, καθόσον 

σηματοδοτεί τη γενέθλια πράξη της νέας νομιμοποιητικής συνθήκης, αυτού του 

εντελώς νέου πολιτικού και θεσμικού πεδίου που προκύπτει σχισματικά έναντι του 

οθωμανικού συστήματος νομιμότητας και κυριαρχίας.  

Αυτή η «αδυσώπητη πάλη παράδοσης και νεωτερικότητας» (Κρεμμυδάς 2016) 

αναλυόταν στην κυρίαρχη μεταπολιτευτική ιστοριογραφία ως απότοκη μιας 

βασικής αντίθεσης: από τη μια πλευρά ήταν το ιδεώδες του συγκεντρωτικού 

εθνικού κράτους που προέτασσε η «εκσυγχρονιστική» νεωτερική ελίτ της 

επανάστασης (δυτικόστροφοι φαναριώτες διανοούμενοι, έμποροι των παροικιών, 

περιθωριακές ελίτ του ορεινού βιοτεχνικού χώρου) και από την άλλη το πρότυπο 

της διατήρησης των τοπικών και κοινωνικών προνομίων του συστήματος της 

οθωμανικής κατάκτησης που προάσπιζαν οι παραδοσιακές ελίτ του ελλαδικού 

χώρου (κοτζαμπάσηδες, προεστοί των νησιών, κλεφταρματολοί, κάποι, κλήρος) 

(Μοσκώφ 1988). Η ιδεοτυπική αυτή αντίθεση νεωτερικού συγκεντρωτισμού και 

παραδοσιακού τοπικισμού, συχνά φορτισμένη με το αναγωγιστικό και πολιτικά 

δεσμευμένο ιδεολόγημα της υπεροχής των «εκσυγχρονιστών», σταδιακά 

υποκαθίσταται σήμερα από μία ευρύτερη σύλληψη της αντίθεσης μεταξύ 

νεωτερικών και παραδοσιακών στοιχείων που μπορούν να ερμηνεύσουν 

παραγωγικότερα και τις τυχόν μεταπτώσεις των τοπικιστών και συγκεντρωτιστές ή 

το αντίστροφο, αναλόγως προς την επαναστατική συγκυρία και τις μεταβαλλόμενες 

εξουσιαστικές επιδιώξεις των θεσμικών πρωταγωνιστών.  

Η αναλυτική προσέγγιση με το δίπολο αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι τα 

νεωτερικά προτάγματα είναι πάντοτε ηγεμονικά ή ότι τα παραδοσιακά ηττώνται 

συστηματικά στους κόλπους των επαναστατών (Κοταρίδης 1994). Σημαίνει ότι η 

«νεωτερική παράταξη» συνομιλεί με τον παραδοσιακό κόσμο, επικοινωνεί μαζί του 

και προσπαθεί να τον ενσωματώσει, άλλοτε επιτυχημένα άλλοτε όχι, 

διαμορφώνοντας ποικίλες συνθέσεις στις οποίες αναγνωρίζονται διαφορετικά 

πολιτικά προγράμματα και κοινωνικά συμφέροντα (Θεοτοκάς 2012, Στάθης 2017). 

Έτσι, ο παραδοσιακός κόσμος δεν συνθλίβεται ούτε εξοντώνεται πάντοτε από τη 

νεωτερικότητα, αλλά συχνά προσαρμόζεται σε αυτήν μέσα από την ενσωμάτωση 

των εξουσιαστικών επιδιώξεων των παραδοσιακών ελίτ στο νέο συνταγματικό 

πλαίσιο κατανομής των θεσμικών ρόλων. Η διαπλοκή του παλιού με το νέο και η 

νέα σύνθεση στο επίπεδο της συνταγματικής ιδεολογίας προέρχεται έτσι μέσα από 

το πολύ γνωστό σχήμα της «ετερογονίας των μέσων προς τους σκοπούς» (Πιζάνιας 

2009) ή της περιλάλητης «πονηρίας της Ιστορίας», που επιστρατεύεται για να 

περιγράψει τα αθέλητα αποτελέσματα των ενεργειών μας, τα οποία μεταστρέφουν 

δραματικά τις αρχικές επιδιώξεις των δρώντων υποκειμένων.  
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Όταν οι φορείς του παραδοσιακού κόσμου, εντάσσονται στη διαδικασία της 

Επανάστασης και συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση των συνταγματικών θεσμών 

που συστήνει η επαναστατική ηγεσία (αντιπροσωπευτικό σύστημα διακυβέρνησης 

βασισμένο στην κυριαρχία του Έθνους), ακριβώς επειδή κινούνται στο πλαίσιο των 

νεωτερικών εθνικών θεσμών και υιοθετούν το λόγο και τις νομιμοποιητικές αρχές 

του συνταγματισμού, καταλήγουν στο να καταλύουν άθελά τους τα θεμέλια της 

δικής τους παραδοσιακής εξουσίας, απότοκης των προεπαναστατικών θεσμών της 

οθωμανικής κατάκτησης (Τζάκης 2009). Έτσι, παρότι η σχέση των παραδοσιακών 

ελίτ με το συνταγματισμό παραμένει επιφανειακή, όπως και η χρήση του 

συνταγματικού νεωτερικού λεξιλογίου, η ένταξή τους στο συνταγματικό πλαίσιο, με 

στόχο την αποτελεσματικότερη νομή της εξουσίας υπό τους νέους επαναστατικούς 

όρους, οδηγεί παραδόξως στην καταστροφή των προ-επαναστατικών κοινωνικών 

θεμελίων της εξουσίας τους. 

Η παρουσίαση της συνταγματικής ιδεολογίας θα κινηθεί σε δύο διαδοχικούς 

άξονες: α) στο επίπεδο της διάρθρωσης των συνταγματικών θεσμών, δηλαδή της 

θεσμικής αρχιτεκτονικής και της κρατικής οργάνωσης που θεσπίζουν τα Συντάγματα 

του Αγώνα, καθώς και του τρόπου με τον οποίο αυτά εφαρμόστηκαν και β) στο 

επίπεδο των νομιμοποιητικών αρχών της συνταγματικής διακυβέρνησης, ιδίως 

μέσω της αναγωγής στην έννοια του Έθνους, με τις πολλαπλές προσλήψεις της στη 

διάρκεια του Αγώνα. 

 

Α. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Σε πρώτη φάση θα μελετήσουμε το σύστημα παραστάσεων και πεποιθήσεων 

που αρθρώνονται γύρω από το ζήτημα της συνταγματικής οργάνωσης του Κράτους, 

της συγκρότησης δηλαδή των θεσμών διακυβέρνησης της επαναστατημένης 

Ελλάδας, καθώς και του τρόπου λειτουργίας και εφαρμογής αυτού του 

συνταγματικού πλαισίου. 

 

1. Η συνταγματική κατάστρωση των θεσμών διακυβέρνησης 

Είναι αλήθεια ότι οι πολιτικοί φορείς της Επανάστασης κατέστρωσαν με 

εντυπωσιακή ταχύτητα νεωτερικούς συνταγματικούς θεσμούς, παρότι οι 

μακραίωνοι υφιστάμενοι θεσμοί κοινωνικής και διοικητικής οργάνωσης της 

οθωμανικής κατάκτησης δεν είχαν αμφισβητηθεί σοβαρά, εκτός από την περίοδο 

της διάδοσης των διαφωτιστικών ιδεών, αλλά και πάλι στο πλαίσιο μιας 

γενικόλογης και διακηρυκτικής προπαγάνδας που είχε ως στόχο κυρίως την 

ορθόδοξη εκκλησιαστική αριστοκρατία που συνέπραττε με τους Οθωμανούς στην 

άσκηση της πολιτικής εξουσίας. Έτσι, μολονότι δεν είχε αποκρυσταλλωθεί ένα 

ενιαίο πρόγραμμα καταστατικών οργανωτικών αρχών για την κατάρτιση 

συντάγματος στο πλαίσιο μιας αποσαφηνισμένης συνταγματικής πολιτικής της 

Επανάστασης – κατά το αντίστοιχο γαλλικό ή αμερικανικό παράδειγμα –, 

παρουσιάστηκε μια θεαματική σύγκλιση ως προς το ζήτημα της θέσπισης 
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συνταγματικού κράτους, η οποία εξηγείται εκ του λόγου ότι το συνταγματικό 

καθεστώς δε γινόταν eo ipso αντιληπτό ως πηγή διακινδύνευσης για τα συμφέροντα 

των παραδοσιακών ελίτ της χώρας. Η εξουσία των παραδοσιακών ηγετικών ομάδων 

μπορούσε να συνυπάρξει με ένα σύστημα αντιπροσώπευσης, εκλογών και 

εκπλήρωσης ρυθμιστικών ρόλων από αιρετές αρχές. Το αίτημα του συνταγματικού 

κράτους υιοθετείται συνεπώς χωρίς πρόβλημα από τις ιθύνουσες τάξεις που το 

αντιλαμβάνονται συγχρόνως ως συνέχεια του παλαιού «αντιπροσωπευτικού» 

συστήματος εδραίωσης της εξουσίας τους, αλλά και ως νέα ευκαιρία για να 

διευρύνουν την επικράτησή τους στον ελλαδικό χώρο.  

Το Σύνταγμα, ως τυπική μορφή οργάνωσης της εξουσίας, αποτελεί αίτημα 

όλου του λαού ακριβώς επειδή δεν διακυβεύει τα συμφέροντα των παραδοσιακών 

ελίτ και δεν συνδέεται εξ ορισμού με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα κοινωνικού 

μετασχηματισμού και ανατροπής των παραδοσιακών κοινωνικών σχέσεων εξουσίας 

(Τσουκαλάς 1982, Διαμαντούρος 1982, Φίλιας 1988). Η αποδοχή του συνταγματικού 

πλαισίου, ως τόπου συνάντησης των διαφορετικών κοινωνικο-πολιτικών 

συμφερόντων κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, το καθιστά επιπλέον και το 

σημαντικότερο πεδίο διαπραγμάτευσης, εξισορρόπησης και νομιμοποίησης 

διαφορετικών ή αντίρροπων στρατηγικών για τη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας 

(Τσαπόγας 2011). 

Όλοι οι πολιτικοί φορείς της Επανάστασης, ακόμη και οι εκπρόσωποι των 

παραδοσιακών ελίτ (πρόκριτοι, οπλαρχηγοί), ένιωθαν ότι η συνταγματική δομή 

τους επέτρεπε να διεκδικήσουν δυνητικά ένα μερίδιο εξουσίας (Κωστής 2015), υπό 

την έννοια ότι δεν απέκλειε εξ ορισμού τις εξουσιαστικές επιδιώξεις τους. Τούτο 

είχε ως συνέπεια να μετατοπιστεί το διακύβευμα σε μεγάλο βαθμό από την ίδια την 

αρχιτεκτονική των θεσμών στην κατάληψη των θέσεων εξουσίας και στις 

στρατηγικές για τον αποτελεσματικότερο έλεγχό τους μέσα από τις διαδικασίες 

ανάδειξης των αντιπροσώπων στις εθνοσυνελεύσεις και στελέχωσης των 

σημαντικότερων κρατικών θεσμών (Στρίγγος 1988). Το πρώτο λοιπόν κρίσιμο 

συμπέρασμα είναι ότι η καθολική αποδοχή του συνταγματικού κράτους ιδρύει ένα 

νέο αδιαμφισβήτητο πεδίο διαπραγμάτευσης της εξουσίας και αναζήτησης 

συμβιβασμών, «σύμφωνα με στοιχειωδώς προκαθορισμένους διαδικαστικούς 

κανόνες» (Αλιβιζάτος 1981, Αναστασιάδης 2001). Η διαμάχη των αντίπαλων μπλοκ 

εξουσίας αφορά εφεξής όχι την ίδια τη μορφή της διακυβέρνησης, αλλά τη 

διαμόρφωση των συσχετισμών στο εσωτερικό της για τον έλεγχο της εξουσίας. 

Η ανωτέρω παραδοχή γίνεται διαυγέστερη εάν τοποθετηθεί στο πλαίσιο της 

θεσμικής αρχιτεκτονικής που εισήγαγε το πρώτο Σύνταγμα της Επιδαύρου του 1822. 

Όπως είναι γνωστό, το Πολίτευμα της Επιδαύρου θέσπισε ένα «ομοσπονδιακό 

σύστημα συλλογικής κυβέρνησης» (Petropulos 1985) με κύρια χαρακτηριστικά του 

την πολυμελή συγκρότηση του Εκτελεστικού, τη νομική ισοδυναμία του με το 

Βουλευτικό, το ενιαύσιο της θητείας και των δύο σωμάτων, καθώς και τη διατήρηση 

των 3 Τοπικών Διοικήσεων, αυτών των ιδιότυπων τριών περιφερειακών αρχών που 
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ιδρύθηκαν αμέσως μετά την επανάσταση σε Πελοπόννησο και Στερεά, υπάγοντάς 

τες απλώς στη δικαιοδοσία της Κεντρικής Διοίκησης (Δασκαλάκης 1980). Το 

Σύνταγμα αυτό, θεσμοποιώντας την πολυδιάσπαση της πολιτικής εξουσίας, 

αποτελούσε ομολογία αδυναμίας συγκρότησης μιας ισχυρής κεντρικής διοίκησης. 

Κατά τον Ν.Ν. Σαρίπολο, που παραπέμπει Παπαρηγόπουλο, το Πολίτευμα της 

Επιδαύρου, κατά ατυχή μίμηση του Γαλλικού Συντάγματος του 1795, καταστρώθηκε 

υπό την καθοδήγηση του Μαυροκορδάτου, ο οποίος συνετέλεσε «εις την ψήφισιν 

πολιτεύματος πολυαρχικού, ίνα μη είπωμεν αναρχικού», καθιστώντας «αδύνατον 

τη συγκρότηση αληθούς κυβερνήσεως». Υποστηρίζει δε ότι η διαρκώς παρούσα 

Βουλή που, όπως παρατηρεί ο Ευ. Βενιζέλος, έχει «τις θεσμικές προδιαγραφές και 

την τάση να ενεργεί ως Κυβερνώσα Βουλή» (Βενιζέλος 2001) σε συνδυασμό με το 

ενιαύσιο της θητείας του Εκτελεστικού έχουν ως αποτέλεσμα την πλήρη 

εξασθένηση της Εκτελεστικής Εξουσίας που θα έπρεπε να είναι «ενιαία και ισχυρή», 

διασφαλίζοντας την ενιαία, ταχεία και αποτελεσματική διεύθυνση του 

επαναστατικού Αγώνα. Εκείνο, όμως, που έχει σημασία στις παρατηρήσεις του Ν.Ν. 

Σαρίπολου και δεν τονίζεται επαρκώς είναι η επισήμανσή του ότι την πρόβλεψη για 

το ενιαύσιο της θητείας του εκτελεστικού «εισήγαγον οι κοτζαμπάσηδες 

προτιμήσαντες ν’ απευθύνωνται κατ’ έτος εις τον λαόν, όπως μηδείς τούτων 

κτήσηται ισχύν τινα υπέρ τους άλλους. Ούτως εισήχθη η δημοκρατική αρχή… δια 

τον ολιγαρχικόν φθόνον» (Σαρίπολος 1907 και 1915). Εάν, μάλιστα, συνδυαστεί 

αυτή η επισήμανση με τη βασική πρόβλεψη του Συντάγματος περί πλήρους 

ισοστάθμισης Εκτελεστικού και Βουλευτικού στη νομοθετική λειτουργία, η οποία 

πρακτικά ισοδυναμεί με αλληλοεξουδετέρωση των θεσμών και παράλυση της 

νομοθετικής διαδικασίας σε περίπτωση διαφωνίας τους, αντιλαμβανόμαστε ότι το 

Πολίτευμα της Επιδαύρου θεσμοποίησε τη δυσπιστία και την αμοιβαία καχυποψία 

μεταξύ των αντιπροσώπων της Α΄ Εθνοσυνέλευσης στην ίδια τη συνταγματική 

μηχανική (Papatolias 2000).  

Τα πολλαπλά εμπόδια, καθώς και η πληθώρα μηχανισμών θεσμικής 

ανάσχεσης και αλληλοεξισορρόπησης, σε συνδυασμό με τον πολυκεντρισμό και τη 

διασπορά της εξουσίας σε ανταγωνιστικά όργανα (Παπαγεωργίου 2012, 

Παπατόλιας 2017), καταδεικνύουν πως μια εντελώς νεωτερική προσέγγιση του 

συνταγματισμού για θεσμικά φρένα και αντίβαρα (checks and balances) 

υιοθετήθηκε ασμένως από τους εκπροσώπους των παραδοσιακών ιθυνουσών 

τάξεων, οι οποίοι προτιμούσαν το θεσμικό αδιέξοδο και την κυβερνητική αδράνεια 

αντί μιας ενεργητικής κεντρικής εξουσίας, δυνητικά ανεξέλεγκτης και ικανής να 

περιορίσει τα παλαιόθεν κεκτημένα προνόμιά τους. Η θεσμική 

αλληλοεξουδετέρωση Εκτελεστικού-Βουλευτικού, αυτή η «ματαίως»  

προσδοκώμενη «ισοστάθμισις», κατά τη φρασεολογία του Κοραή [Κοραής (1822) 

1933] και η συνακόλουθη αναγκαία συνθήκη της αμοιβαίας συνδρομής τους για 

ανάληψη δράσης εκφράζουν τον πρώτο «ιστορικό συνταγματικό συμβιβασμό» στη 
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χώρα μας ανάμεσα στις νεωτερικές δυνάμεις του συγκεντρωτικού εθνικού κράτους 

και στις παραδοσιακές προεπαναστατικές ελίτ. 

Εξίσου διαφωτιστικός είναι και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε 

θεσμικά το πρόβλημα των τοπικών πολιτευμάτων, αυτών των ολιγαρχικών δομών 

που συγκροτήθηκαν με το ξέσπασμα της Επανάστασης στην Πελοπόννησο, τη 

Δυτική και την Ανατολική Ελλάδα, με πρωτοβουλία των φαναριώτικων νεωτερικών 

στοιχείων και τη συνδρομή των παραδοσιακών ελίτ, με διακηρυγμένο σκοπό την 

αντιμετώπιση των πρακτικών δυσκολιών του Αγώνα πριν από τη σύγκληση της 

Εθνοσυνέλευσης (Δασκαλάκης 1980). Ο βασικός λόγος της θέσπισής τους ήταν να 

δοθεί η δυνατότητα στις ιθύνουσες τάξεις του ελλαδικού χώρου να ελέγξουν 

προκαταβολικά τις διαδικασίες συγκρότησης της νέας πολιτικής εξουσίας, ώστε να 

αντιταχθούν αποτελεσματικά σε απόπειρες παραγκωνισμού τους είτε από το λαϊκό 

στοιχείο είτε από τον επερχόμενο Δημήτριο Υψηλάντη, ο οποίος με τη 

νομιμοποίηση και το κύρος της Φιλικής διεκδικούσε την πλήρη ανάληψη της 

διεύθυνσης της Επανάστασης (Γριτσόπουλος 1964). Αυτές οι δομές, ως πρώτο 

δείγμα πολιτικής ενοποίησης των τοπικών δυνάμεων, εξέφραζαν στα μάτια των 

παραδοσιακών ελίτ τη φυσική συνέχεια του συστήματος διοικητικής αυτονομίας 

που τους είχε παραχωρηθεί στο πλαίσιο της οθωμανικής κατάκτησης. 

Προσαρμόζοντας έτσι στην επαναστατική συνθήκη έναν προϋπάρχοντα θεσμό, οι 

παραδοσιακές δυνάμεις αφενός ίδρυαν θεσμικά αναχώματα πλήρως ελεγχόμενα 

ως προς τη σύνθεσή τους για τυχόν αρνητικές μελλοντικές εξελίξεις και αφετέρου 

προετοιμάζονταν για τον έλεγχο του νεοσύστατου συνταγματικού κράτους, 

προοιωνίζοντας μια χαλαρή ομοσπονδιακή δομή που θα άφηνε άθικτη την 

ανέκαθεν ασκούμενη τοπική εξουσία τους.  

Η πρώτη προσπάθεια παραδοσιακής οικειοποίησης της νεωτερικής 

συνταγματικής τάξης είναι γεγονός. Ενώ στις νεωτερικές επαγγελίες εξέχουσα θέση 

κατέχει η σύσταση ισχυρού συγκεντρωτικού κράτους,  ικανού να φέρει εις πέρας τη 

δοκιμασία του Αγώνα, στην Επίδαυρο ο συμβιβασμός των νεωτερικών στοιχείων 

εκφράζεται με τη διατήρηση των τοπικών πολιτευμάτων, προσδίδοντας πρόσκαιρα 

στο πολίτευμα χαρακτήρα ομοσπονδίας. Η προοπτική της ισχυρής κεντρικής 

εξουσίας υποχωρεί προσωρινά εν όψει του συνασπισμού νεωτερικών και 

παραδοσιακών στοιχείων για τον αποκλεισμό του ανερχόμενου λαϊκού στοιχείου, 

που στην πρώτη φάση του Αγώνα εκφραζόταν έντονα από τους Στρατιωτικούς, από 

την ηγεσία της Επανάστασης (Σβορώνος 1981). Οι νεωτερικές και οι παραδοσιακές 

ελίτ συγκλίνουν έτσι πρόσκαιρα στην πολυδιάσπαση της εξουσίας, προκειμένου να 

ακυρώσουν τη λαϊκή δυναμική που αναπτυσσόταν στην Επανάσταση υπό την 

καθοδήγηση των Φιλικών. Το φιλελεύθερο νεωτερικό ιδεώδες του συνταγματισμού 

για την αποτροπή τυραννικής πλειοψηφικής διακυβέρνησης από μία μόνο κυρίαρχη 

κοινωνική ομάδα (Federalist Papers) δείχνει να εκπληρώνεται, παρά το γεγονός ότι 

τα κίνητρα των δρώντων πολιτικών υποκειμένων είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ 

των. Στην πραγματικότητα, οι νεωτερικές ελίτ συνθηκολογούν προσωρινά με τους 
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εκφραστές της παράδοσης, επειδή όπως ορθά αξιολογεί ο Μαυροκορδάτος, δεν 

έχουν ακόμη εδραιώσει τη δύναμή τους στη Ρούμελη (Τσαπόγας 1993). Προκρίνουν 

έτσι προσωρινά τη διαίρεση, μέχρι να αποκτήσουν αυτοτελώς προβάδισμα στα 

όργανα της Διοίκησης για να υλοποιήσουν απερίσπαστα το στόχο του 

συγκεντρωτικού εθνικού κράτους. 

Αυτό συμβαίνει αργότερα στη Β΄ Εθνοσυνέλευση στο Άστρος όταν τα Τοπικά 

Πολιτεύματα, των οποίων η ισχύς είχε ήδη ατονήσει με τη σύσταση των εθνικών 

πολιτικών θεσμών, καταργούνται με συνοπτικές διαδικασίες προς όφελος των 

εθνικών οργάνων και μάλιστα με το σκεπτικό ότι η λειτουργία τους είχε αποβεί 

επιζήμια για τα δημόσια πράγματα, επειδή καλλιεργούσε το τοπικιστικό πνεύμα και 

υπέθαλπε την ανυπακοή στην Κεντρική Διοίκηση. Είναι αξιοσημείωτο ότι η κάμψη 

του πολυαρχικού και η κατάργηση του ομοσπονδιακού χαρακτήρα της πολιτειακής 

οργάνωσης στο Άστρος το 1823 έγιναν πάλι με την ισχυρή συναίνεση των ηγετικών 

ελίτ του Αγώνα, τόσο των νεωτερικών όσο και των παραδοσιακών. Τούτο διότι την 

ίδια στιγμή που εξυπηρετούνταν το νεωτερικό πρόταγμα του συγκεντρωτικού 

κράτους, ικανοποιούνταν και η παραδοσιακή εξουσιαστική αξίωση των προυχόντων 

της Πελοποννήσου για αποδυνάμωση των μεγάλων οπλαρχηγών που είχαν 

αναλάβει στο μεταξύ τον έλεγχο των τοπικών διοικήσεων.  

Για τον ίδιο λόγο, οι παραδοσιακές ελίτ δεν αντέδρασαν στην κάμψη του 

κανόνα της αλληλοεξουδετέρωσης και της ενίσχυσης του ρόλου του Βουλευτικού 

στη νέα θεσμική αρχιτεκτονική. Οι εξουσιαστικές αξιώσεις τους δεν εγκλωβίζονταν 

σε συνταγματικές ιδεοληψίες ή εμμονές ούτε βεβαίως αντιλαμβάνονταν την 

«πονηρία της Ιστορίας» ή τους ελιγμούς του Μαυροκορδάτου… Από τη στιγμή που 

συνειδητοποίησαν ότι το κέντρο βάρους των πολιτικών εξελίξεων μετατοπίζεται 

από το τοπικό στο κεντρικό επίπεδο και συγχρόνως αντιλήφθηκαν ότι είχαν τη 

δυνατότητα να ελέγξουν τους συσχετισμούς δύναμης στην κεντρική πολιτική σκηνή, 

δεν είχαν κανένα πρόβλημα να αποδεχθούν την ενίσχυση της κεντρικής εξουσίας, 

περιθωριοποιώντας συγχρόνως τους αντιπάλους τους σε τοπικό επίπεδο. 

Προκειμένου να διευρύνουν την ηγεμονία τους σε κεντρικό επίπεδο και να ελέγξουν 

καλύτερα τις εξελίξεις, δεν δίστασαν να διαλύσουν τις τοπικές διοικήσεις, 

συμβάλλοντας έτσι στην πολιτική ενοποίηση του νέου συνασπισμού εξουσίας γύρω 

από τον έλεγχο των κορυφαίων πολιτικών θεσμών.  

Εκείνο που δεν συνυπολόγισαν όμως είναι ότι ο συσχετισμός δύναμης για την 

κατάληψη των θέσεων εξουσίας είναι εξ ορισμού ασταθής σε ένα 

αντιπροσωπευτικό συνταγματικό σύστημα, καθόσον υπόκειται σε μεταβολές και 

διακυμάνσεις που παρακολουθούν την κοινωνικο-πολιτική ισχύ των δρώντων 

υποκειμένων και δεν παραμένει στατικός και αμετάβλητος όπως συνέβαινε στο 

αυτοαναπαραγόμενο σύστημα της οθωμανικής κατάκτησης. Το αποτέλεσμα ήταν οι 

ιθύνουσες τάξεις, που συναίνεσαν στην καταστροφή των τοπικών θεσμικών 

υποστηριγμάτων της εξουσίας τους, να χάσουν σταδιακά μετά το Άστρος και τον 

έλεγχο των κεντρικών θέσεων που περιήλθε στις νεωτερικές ελίτ (διανοούμενοι, 
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νησιώτες) και μοιραία να φθάσουν στο αδιέξοδο που οδήγησε στον Εμφύλιο. Εκεί 

συμμάχησαν με τους άλλοτε εχθρούς τους, τους οπλαρχηγούς, ενοποιώντας την 

παραδοσιακή παράταξη έναντι της νεωτερικής, η οποία όμως κέρδισε τελικά τη 

μάχη για το θεσμικό προσανατολισμό της Επανάστασης. 

Στο σημείο αυτό, είναι αναγκαία μια επεξήγηση: Είναι σύνηθες τα πολιτικά 

υποκείμενα να υιοθετούν τακτικές, στο πλαίσιο των θεσμικών πρακτικών τους, που 

αντιβαίνουν στις ομολογημένες ιδεολογικές παραδοχές τους, προκειμένου να 

εξυπηρετήσουν τα γενικότερα σχέδιά τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 

νεωτερικού Φαναριώτη Α. Μαυροκορδάτου, ο οποίος, αν και υπέρμαχος της 

συγκεντρωτικής εξουσίας, όταν εκλέχτηκε Πρόεδρος του Εκτελεστικού στην 

Επίδαυρο, προτίμησε να εγκαταλείψει την Κόρινθο, την έδρα της Εθνικής 

Πρωτεύουσας και να μεταβεί στο Μεσολόγγι, εξαργυρώνοντας έτσι το κύρος του 

στους κεντρικούς θεσμούς για να αυξήσει την τοπική επιρροή του στη Στερεά. Το 

γεγονός αυτό θα του επέτρεπε στη συνέχεια να προβάλλει αποτελεσματικότερα τις 

αξιώσεις του σε κεντρικό επίπεδο για την ανακατανομή της πολιτικής ισχύος στη 

νέα Εθνοσυνέλευση. Γνωρίζοντας ότι η κεντρική κυβέρνηση δεν διέθετε σοβαρές 

εξουσίες, επέλεξε να αξιοποιήσει το τοπικό επίπεδο για να μεταβάλλει τελεσίδικα 

το συσχετισμό δύναμης σε εθνικό επίπεδο. 

Παράλληλα, πρέπει να επισημάνουμε ότι για την ηγεσία της νεωτερικής 

πτέρυγας, και παρά την κρατούσα σήμερα άποψη για τη δήθεν προσήλωση της 

επαναστατικής ηγεσίας στη δημοκρατική και αβασίλευτη μορφή της διακυβέρνησης 

κατά τα διδάγματα του Κοραή, η συζήτηση για την πολιτειακή μορφή, αν δηλαδή θα 

ήταν «μοναρχική, δημοκρατική ή αριστοκρατική», ήταν απολύτως δευτερεύουσα σε 

σχέση με το κεντρικό πολιτικό διακύβευμα που ήταν αποκλειστικά η συγκρότηση 

ισχυρής κεντρικής διοίκησης στο πλαίσιο ενός ανεξάρτητου εθνικού κράτους. Το 

κεντρικό ζητούμενο ήταν πάντα η «ξεχωριστή Διοίκηση» και η συνταγματική 

οργάνωση των Ελλήνων «ως Έθνους πολιτικώς ανεξάρτητου» κατά τα λεγόμενα του 

Μαυροκορδάτου (Θεοδωρίδης 2009). Ο κεντρικός αυτός στόχος μπορούσε να 

εκπληρωθεί και με ένα μοναρχικό συνταγματικό καθεστώς, το οποίο, πέραν της 

αξίας που διέθετε ως διπλωματικό όπλο στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, 

εμφανιζόταν και ως εγγύηση εσωτερικής εθνικής συνοχής, κάτι σαν εθνική 

επιδιαιτησία επί των αντιμαχόμενων κοινωνικών ομάδων (παραδοσιακός ρόλος που 

εκπλήρωνε κατά το παρελθόν η οθωμανική επιδιαιτησία). Είναι σαφές ότι η 

ολοκλήρωση του νεωτερικού προγράμματος δεν προσέλαβε το Εικοσιένα έναν 

ριζοσπαστικό πολιτειακό προσανατολισμό ευρέως αποδεκτό από τις μάζες, όπως το 

σύστημα της αβασίλευτης δημοκρατίας, κατά το ιδεώδες του δημοκρατικού 

συνταγματισμού (Σβώλος 1972). Η Ελληνική République, όπως αναφερόταν το 

πολιτειακό καθεστώς στις επίσημες μεταφράσεις των πολιτευμάτων του Αγώνα, δεν 

υπήρξε ποτέ κεκτημένο της συνταγματικής ιδεολογίας, όπως η εθνική κυριαρχία. Το 

γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως επιβίωση του παραδοσιακού στοιχείου της 

μοναρχικής επιδιαιτησίας (γνωστής από την οθωμανική περίοδο ως προνόμιο του 



10 

 

Σουλτάνου) και της συναφούς προσδοκίας να λειτουργήσει ως ανασχετικής 

δύναμης στην πολιτική αναρχία ή ανομοιογένεια που μοιραία φέρνει η 

αντιπροσωπευτική κυβέρνηση. 

 

2. Η λειτουργία των συνταγματικών θεσμών 

Η μελέτη της επιβίωσης παραδοσιακών στοιχείων στις παραστάσεις για την 

οργάνωση και λειτουργία των συνταγματικών θεσμών ολοκληρώνεται με δύο 

παρατηρήσεις που αφορούν α) τον τρόπο εκλογής των αντιπροσώπων στις 

συνελεύσεις και β) τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν οι παραβιάσεις των 

συνταγματικών κανόνων. 

Παρότι οι Εθνοσυνελεύσεις ως συντακτικά όργανα αποτελούν σε όλες τις 

φάσεις του Αγώνα το κατ’ εξοχήν νομιμοποιημένο πεδίο για την έκφραση των 

εξουσιαστικών αξιώσεων και τη διαπραγμάτευση των θέσεων εξουσίας, παραδόξως 

δεν παρατηρείται ισχυρή κριτική και έντονη διαμάχη για τον τρόπο επιλογής των 

αντιπροσώπων σ’ αυτές, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν εξασφάλιζε γνήσιους 

δεσμούς αντιπροσωπευτικότητας. Στην Επίδαυρο, μάλιστα, δεδομένης της 

απουσίας κοινού εκλογικού νόμου, τα μέλη της Εθνοσυνέλευσης είχαν εκλεγεί με 

διαφορετικό τρόπο, γεγονός που απέβλεπε πρωτίστως στον αποκλεισμό των 

στρατιωτικών στοιχείων και την πολιτική εξουδετέρωση του Δ. Υψηλάντη. Έτσι, η 

αρχικώς "Συντακτική" Συνέλευση στο Άργος μετετράπη, με ένα απίστευτο 

επιχειρηματολογικό ελιγμό των προυχόντων, σε "Τοπική Πελοποννησιακή 

Συνέλευση, ακυρώνοντας την κοινή εγκύκλιο Υψηλάντη-προκρίτων για Εθνική 

Συνέλευση. Ο πλήρης και απροσχημάτιστος έλεγχος του εκλογικού μηχανισμού από 

τις παραδοσιακές ελίτ του ελλαδικού χώρου καταδεικνύει την επίφαση της εκλογής 

πληρεξουσίων για την ουσιαστική στέρηση του εκλογικού δικαιώματος (Βουρνάς 

1974). Η ανισοκατανομή δε της γεωγραφικής εκπροσώπησης, με τη θεσμοποιημένη 

υποβάθμιση της Πελοποννήσου, ήταν τόσο κραυγαλέα, χωρίς ωστόσο αυτό να 

προκαλέσει καμία διαμαρτυρία από τους «παραστάτες» της Πελοποννήσου, από τη 

στιγμή που ο κεντρικός στόχος του εξοβελισμού του λαϊκού και στρατιωτικού 

στοιχείου από τη συντακτική διαδικασία είχε επιτευχθεί και με το παραπάνω. 

Το γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά της δίκαιης ή γνήσιας αντιπροσώπευσης 

στην Εθνοσυνέλευση δεν απασχόλησαν τη νεωτερική παράταξη, δείχνει όχι μόνο 

έναν άνευ όρων συμβιβασμό με τις προυχοντικές ηγεσίες για την περιθωριοποίηση 

του λαϊκού στοιχείου, αλλά και την υποχώρηση της νεωτερικής αντίληψης έναντι 

της παραδοσιακής ως προς την έννοια της αντιπροσωπευτικότητας. Πράγματι, οι 

παραδοσιακές ελίτ, εθισμένες στην ολιγαρχική παράδοση της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της οθωμανικής κατάκτησης με τις ψευδο-εκλογές 

(αντίθετα Πανταζόπουλος 1998), τη στρεβλή αντιπροσωπευτικότητα και τους 

απόλυτους περιορισμούς στο δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι που 

κατέληγαν παγίως στην αναπαραγωγή της πολιτικής επικυριαρχίας τους (Μάνεσης 

1987), δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα να δεξιωθούν τη νεωτερική 
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διαδικασία των εθνοσυνελεύσεων στο πλαίσιο του κληροδοτημένου συστήματος 

κοινοτικής αντιπροσώπευσης και να το ελέγξουν πλήρως, όπως συνέβαινε παγίως 

στο προεπαναστατικό πολιτικο-διοικητικό καθεστώς. 

Δεν είναι τυχαίο ότι το ζήτημα της δικαιότερης εκπροσώπησης του λαού στις 

εργασίες της δικαιότερης εκπροσώπησης του λαού στις εργασίες της ενιαίας 

Εθνικής Συνέλευσης ετέθη πιεστικά μόνον στην αρχική Προκήρυξη του Δημ. 

Υψηλάντη στις 6 Οκτωβρίου 1821 προς όλες τις κοινωνικές τάξεις και όλους τους 

άρρενες ενήλικους της επαναστατημένης Ελλάδας. Χωρίς να αποσαφηνίζει το 

προτεινόμενο εκλογικό σύστημα, άφηνε όμως να διαφανεί η πρόθεσή του για 

άμεση συμμετοχή μεγάλων τμημάτων του λαού στις εκλογικές διαδικασίες 

(Πετρίδης 2000). Η προκήρυξη αυτή αποσύρθηκε για να εκδοθεί νέα στις 9 Οκτώβρη 

από κοινού με τους προκρίτους, που καθιέρωνε το καθεστώς της «έμμεσης 

εκλογής» μεταξύ των «εγκριτοτέρων» κατοίκων. Η ήττα αυτή του Υψηλάντη 

σηματοδότησε και την οριστική υποχώρηση του αιτήματος για θέσπιση ενός 

αντιπροσωπευτικού εκλογικού συστήματος με δημοκρατικά χαρακτηριστικά. Η 

ένταση δε του εκλογικού ανταγωνισμού για την ανάδειξη των πληρεξουσίων, 

παρότι, όπως επισημαίνουν ορισμένοι ιστορικοί (Κόκκινος 1959, Σταματόπουλος 

1957), προσέλαβε χαρακτηριστικά «πραγματικής πάλης των τάξεων», με αφάνταστη 

οξύτητα, ακόμη και για τα δεδομένα της εποχής, δεν ανατρέπει την υποχώρηση της 

νεωτερικής παράταξης, για τακτικούς λόγους, έναντι των παραδοσιακών ιθυνουσών 

τάξεων, με αποκλειστικό στόχο τη στερέωση ενός αρχικού μπλοκ εξουσίας που θα 

περιθωριοποιούσε τα ριζοσπαστικά στοιχεία. 

Το συμβιβασμό της νεωτερικής παράταξης τον συναντούμε εκ νέου στον 

εκλογικό νόμο 9/22 Νοεμβρίου του 1822 για την ανάδειξη των αντιπροσώπων της 

Εθνοσυνέλευσης του Άστρους που επιβάλλει ένα αντιδημοκρατικό σύστημα 

σύμφωνα με το οποίο θα εκλέγονταν κατ’ αρχήν εκλέκτορες οι «πλέον ευυπόληπτοι 

πολίται», δηλαδή οι εκπρόσωποι των ιθυνουσών τάξεων, οι οποίοι με έμμεσο 

τρόπο και όχι με καθολική ψηφοφορία θα αναδείκνυαν τους εκπροσώπους του 

Έθνους. Τα αλλεπάλληλα φίλτρα για την εκλογή των «πλέον ευυπόληπτων» που 

καταλήγουν στην εκλογή «παραστατών μεταξύ των ηθικοτέρων πατριωτών» το 

μόνο που μαρτυρούν είναι η μέριμνα για πλήρη έλεγχο της σύνθεσης της 

Εθνοσυνέλευσης (Βουρνάς 1974) από το μπλοκ εξουσίας που συγκροτεί η 

νεωτερική πτέρυγα με τους παραδοσιακούς παράγοντες που στρέφονται πια στην 

κεντρική πολιτική σκηνή. 

Εξίσου αποκαλυπτικός είναι ο τρόπος που τίθεται από τις δύο πλευρές το 

ζήτημα της παραβίασης του συνταγματικού πλαισίου από τα πολιτικά υποκείμενα. 

Είναι διαδεδομένη η άποψη στους κόλπους των συνταγματολόγων ότι οι συντάκτες 

των Πολιτευμάτων του Αγώνα είχαν πλήρη συνείδηση της νομικής υπεροχής του 

Συντάγματος, δεδομένου ότι αυτή διασφαλίζεται ρητά στα ψηφίσματα με τα οποία 

τίθενται σε ισχύ τα Συντάγματα του Άστρους («επ’ ουδεμία προφάσει και 

περιπτώσει δύναται η Διοίκησις να νομοθετήσει εναντίως εις το παρόν πολίτευμα») 
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και της Τροιζήνας («επ’ ουδεμία προφάσει και περιπτώσει δύναται οι Βουλή ή η 

Κυβέρνησις να νομοθετήσει ή να ενεργήσει τι εναντίον εις το παρόν πολιτικόν 

Σύνταγμα»). Ανεξάρτητα από το εάν οι συντάκτες των κειμένων έχουν αίσθηση της 

ιεραρχίας των πηγών του δικαίου (Βενιζέλος 2001), οι διακηρύξεις αυτές 

αποτυπώνουν τη δικαιοκρατική τάση για αυτοπεριορισμό της δράσης των 

συντεταγμένων οργάνων από έναν υπέρτερο κανόνα. Τι συνέβη όμως όταν η 

τήρηση των ορισμών του Συντάγματος ερμηνεύθηκε από τα δρώντα πολιτικά 

υποκείμενα σε ένα περιβάλλον στρατιωτικοπολιτικής αβεβαιότητας (που εξ 

ορισμού χαρακτήριζε τον Αγώνα) ή όταν διακυβευόταν η συνοχή του κυρίαρχου 

μπλοκ εξουσίας που περιγράψαμε προηγουμένως ή ακόμη όταν βρισκόταν σε 

εξέλιξη ένας αιματηρός εμφύλιος πόλεμος; 

Εδώ οι συνταγματολόγοι υποστηρίζουν ότι η μη εφαρμογή των Συνταγμάτων 

του Αγώνα αποτελεί «σταθερά της πρώτης ελληνικής συνταγματικής εμπειρίας» 

(Αλιβιζάτος 2011, Manessis 1959, Σβώλος 1934, Σαρίπολος 1915), ερμηνεύοντας 

αυτή την αδυναμία μέσα από την κρισιμότητα των περιστάσεων του Αγώνα, την 

οξύτητα των εσωτερικών διενέξεων ή το ταξικό τους υπόβαθρο. Η 

διαφοροποιημένη εκτίμηση της παρούσας μελέτης είναι ότι οι πρωταγωνιστές του 

Αγώνα είχαν υιοθετήσει και στις δύο πτέρυγες μια «ρεαλιστική ανάγνωση των 

συνταγματικών κανόνων», όπως υπαινιχθήκαμε προηγουμένως για τη στάση του 

Μαυροκορδάτου μετά την εκλογή του ως Προέδρου του Εκτελεστικού στην 

Επίδαυρο. Διαφωτιστικό είναι και το παράδειγμα του Κολοκοτρώνη. Όταν, μετά τον 

αποκλεισμό του από την Επίδαυρο, αύξησε κατακόρυφα την επιρροή του εξαιτίας 

των στρατιωτικών επιτυχιών του, κατάφερε να αποκτήσει τον έλεγχο μιας εκ των 

Τοπικών Διοικήσεων, της Πελοποννησιακής Γερουσίας, με αποτέλεσμα να αναλάβει 

εν τοις πράγμασι την απόλυτη σχεδόν διεύθυνση της Επανάστασης στο Μωριά. 

Δεδομένου ότι η κάθοδος του Δράμαλη απέτρεψε κάθε εμπλοκή της Εθνικής 

Κυβέρνησης, ο Κολοκοτρώνης εκμεταλλεύτηκε το κενό εξουσίας και έδρασε οιονεί 

«πραξικοπηματικά» ενάντια στις εντολές της Διοίκησης, διασώζοντας όμως τον 

Αγώνα χάρη στους δικούς του χειρισμούς. Με τον ίδιο περίπου «πραξικοπηματικό» 

τρόπο κινήθηκε και ο Ανδρούτσος στην Ανατολική Στερεά (Παπαγεωργίου 2012). 

Εδώ η υπέρβαση των τυπικών συνταγματικών προβλέψεων μπορεί να αναχθεί στη 

γνωστή αρχή salus patriae και της «σωτηρίας του Έθνους» που επικαλέστηκε και ο 

Καποδίστριας για να αναστείλει την εφαρμογή του Συντάγματος της Τροιζήνας στο 

σύνολό του (Δεσποτόπουλος 2008). Το ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι ο Κολοκοτρώνης 

αμέσως μετά την ισχυροποίησή του, πασχίζει να επιβάλλει θεσμικά την παρουσία 

του στο κεντρικό πολιτικό πεδίο προκαλώντας νέα Εθνοσυνέλευση που θα 

επικυρώσει την αλλαγή του συσχετισμού δύναμης και θα επιβεβαιώσει τον ηγετικό 

ρόλο του. Ο «παραδοσιακός» Κολοκοτρώνης δεν αρκείται στη στρατιωτική 

πρωτοκαθεδρία του, αρνείται τις προτάσεις για δημιουργία "governo militare" 

(στρατιωτικής κυβέρνησης) και εντάσσεται οικειοθελώς στο συνταγματικό πλαίσιο, 

επαναδιαπραγματευόμενος τον εξουσιαστικό ρόλο του. Η ένταξή του στις 
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συνταγματικές διαδικασίες αποτελεί την κανονικότητα στη δράση του, ενώ η 

παραβίαση των κανόνων μία εξαιρετική στιγμή, που υπαγόρευσαν οι ανάγκες του 

Αγώνα. 

Βεβαίως, με τη λήξη των εργασιών της Β΄ Εθνοσυνέλευσης, όταν 

αποκλείστηκαν από τη νομή της εξουσίας τόσο οι στρατιωτικοί όσο και οι 

σημαντικές προυχοντικές οικογένειες της Πελοποννήσου, ο Γέρος συνέχισε τον 

αγώνα του για ανατροπή των συσχετισμών δυνάμεων στους θεσμούς 

δημιουργώντας νέες συμμαχίες με τους περιθωριοποιημένους τοπικούς 

παράγοντες (Κωστής 2015). Ενώ όμως αποδέχθηκε στο πλαίσιο ενός νέου 

συμβιβασμού τη θέση του Αντιπροέδρου του Εκτελεστικού, δεν δίστασε στη 

συνέχεια να εμποδίσει με την απειλή βίας τον Μαυροκορδάτο να αναλάβει τη θέση 

του Προέδρου του Βουλευτικού, επειδή την προόριζε για το σύμμαχό του 

Αναγνώστη Δεληγιάννη με τον οποίο είχε συνάψει επί τούτοις σχέσεις συγγένειας, 

μεθοδεύοντας μάλιστα το γάμο του γιου του. Εδώ η συνάφεια των συγγενικών 

σχέσεων εκβάλλει με τόσο θεαματικό τρόπο στη σύμπηξη πολιτικών συμμαχιών και 

τη διεκδίκηση εξουσιαστικών ρόλων που δεν μας αφήνουν κανένα περιθώριο παρά 

να ερμηνεύσουμε την «παραβίαση του συντάγματος», την απειλή βίας και την 

ανατροπή των κανόνων του παιχνιδιού υπό το φως μιας παραδοσιακής αντίληψης 

που ανατρέπει τους απρόσωπους και προκαθορισμένους κανόνες μιας εκλογής, 

όταν η κατάληψη μιας θεσμικής θέσης δεν αντιστοιχεί στον πραγματικό ή 

εικαζόμενο συσχετισμό δύναμης στην κοινωνία. 

Οι συσχετισμοί όμως συνεχίζουν να μεταβάλλονται και μαζί τους οι στάσεις 

των πολιτικών υποκειμένων. Μετά τη στάση του Κολοκοτρώνη, το Βουλευτικό 

αντιδρά καταλογίζοντάς του ότι παραβιάζει τη συνταγματική νομιμότητα, που 

εκφράζει την «κυρίαρχη θέληση του λαού», ενώ ο Μαυροκορδάτος οργανώνει 

εσωτερική αντιπολίτευση στο Εκτελεστικό (Ροτζώκος 1997). Έτσι, 

αποκρυσταλλώνεται σταδιακά το σκηνικό πριν από το ξέσπασμα των εμφυλίων 

πολέμων με κύριο γνώρισμα την εμπλοκή των παραδοσιακών ελίτ της 

Πελοποννήσου στη διαχείριση της κεντρικής και όχι πλέον της τοπικής πολιτικής 

εξουσίας.  

Όταν όμως οι προυχοντικές οικογένειες μένουν σταδιακά στο περιθώριο της 

κατανομής της εξουσίας και οργανώνουν τη δική τους αντιπολίτευση στη νεωτερική 

πλευρά, που έχει πια αναλάβει την ηγεμονία, δεν είναι οι παραδοσιακοί, αλλά οι 

νεωτερικοί φορείς που θα παραβιάσουν το Σύνταγμα. Η ανατροπή της Κυβέρνησης 

των Πελοποννησίων από το Βουλευτικό, που πρόσκειται στη νεωτερική παράταξη 

Μαυροκορδάτου-Υδραίων, είναι ευθέως αντισυνταγματική, καθ’ όσον τέτοια 

διαδικασία δεν προβλέπεται πουθενά στο Πολίτευμα του Άστρους (Δαφνής 1961). Η 

συγκρότηση και η παράλληλη λειτουργία ενός νέου Εκτελεστικού αντιβαίνει εξίσου 

στο Σύνταγμα και είναι και πάλι πρωτοβουλία των νεωτερικών που συγκροτούν το 

πεδίο της συνταγματικής νομιμότητας ερήμην του συνταγματικού κειμένου. Με 

όρους «συνταγματικής νομιμότητας», ποιος τηρεί δηλαδή και ποιος καταπατά τους 
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νόμους, η Κυβέρνηση του Κρανιδίου και του Κουντουριώτη δεν είχε «το κύρος της 

νομιμότητας», όπως εσφαλμένα δέχεται ο Petropulos. Εκτός πάλι κι αν θεωρήσουμε 

ότι η «δύναμη του πραγματικού» προσδίδει στις ενέργειες αυτές χαρακτήρα 

συνταγματικής επιταγής, όπως φαίνεται να υποστηρίζει η παραδοσιακή πτέρυγα 

που εκπροσωπεί ο Κολοκοτρώνης, ερμηνεύοντας τη συνταγματική νομιμότητα με 

όρους πραγματικής ισχύος. «Τα δάνεια», μας λέει, «την ενδυνάμωσαν την 

Κυβέρνηση του Κουντουριώτη. Και η δύναμη την έκανε νόμιμη». 

Η παραβίαση της συνταγματικής νομιμότητας δεν αποτελεί επομένως 

«προνόμιο» της παραδοσιακής παράταξης, αφού ούτε η νεωτερική πλευρά 

διακρίνεται για την προσήλωσή της στις τυπικές συνταγματικές διαδικασίες. Οι δύο 

αντιλήψεις ενοποιούνται στο πλαίσιο μιας ρεαλιστικής ανάγνωσης των 

συνταγματικών κανόνων, όπου η δύναμη παράγει δίκαιο και αντιστρόφως… 

 

Β. ΤΟ «ΈΘΝΟΣ» ΩΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

Οι σχέσεις έντασης ανάμεσα σε παράδοση και νεωτερικότητα αναδεικνύονται 

με ακόμη πιο ανάγλυφο τρόπο στις πολιτικές πρακτικές και το λόγο που 

διαμορφώνουν τα πολιτικά υποκείμενα, προκειμένου να νομιμοποιήσουν τη δράση 

ή την εξουσία τους με αναγωγή στα «συμφέροντα του Έθνους». Είναι αλήθεια ότι η 

αναγωγή στο Έθνος αποτελεί πάγια σταθερά του επαναστατικού νομιμοποιητικού 

λόγου της εξουσίας (Σβώλος 1934). Το κυβερνητικό έργο εκτελείται στο όνομα του 

Έθνους, η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας του 1822 και τα προοίμια των Συνταγμάτων 

της Επιδαύρου και του Άστρους ενσωματώνουν πανηγυρικά την αρχή της εθνικής 

κυριαρχίας, ενώ το άρθρο 6 του Συντάγματος της Τροιζήνας του 1827 («Η κυριαρχία 

ενυπάρχει εις το Έθνος (Δασκαλάκης 1952, Σβώλος 1972). Πάσα εξουσία πηγάζει εξ 

αυτού και υπάρχει υπέρ αυτού»), επαναλαμβάνεται κατ’ ουσίαν σε όλα τα 

μετέπειτα ελληνικά Συντάγματα (1864, 1911, 1927, 1952). Η νομιμοποίηση της 

επαναστατικής και της συντακτικής εξουσίας στο όνομα του Έθνους, ως κυρίαρχου 

συλλογικού υποκειμένου που ταυτίζεται με τον επαναστατημένο Λαό, αποτελεί 

κοινό τόπο της νεωτερικής ιδεολογίας. Η νεωτερική συνθήκη της πολιτικής 

κυριαρχίας του Επαναστατημένου Έθνους αποτυπώνεται εύγλωττα στο Προοίμιο 

και τη Διακήρυξη της Επιδαύρου, ιδίως με τη φράση «το Ελληνικόν Έθνος… 

κηρύττει… την Πολιτικήν αυτού ύπαρξιν και ανεξαρτησίαν». Στην επαναστατική 

διαδικασία παράγεται έτσι το πολιτικό υποκείμενο του «Έθνους» φορέα της 

συντακτικής εξουσίας, το οποίο εκπροσωπείται από αντιπροσώπους 

(«πληρεξούσιους παραστάτες») που δρουν στο όνομά του και εκφράζουν τη 

βούλησή του (Φραγκίστας 1971). Για την αντίληψη αυτή, η θεμελίωση της πολιτικής 

ελευθερίας του επαναστατημένου Έθνους μπορεί να γίνει αποκλειστικά στο πλαίσιο 

ενός ανεξάρτητου Εθνικού Κράτους (Ροτζώκος 2009). 
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1. Οι διαφορετικές προσλήψεις του Έθνους στην Επανάσταση 

Είναι χρήσιμο να θυμίσουμε ότι οι καταστατικές αρχές της συνταγματικής 

νομιμοποίησης διατυπώνονται στο περιβάλλον της ανερχόμενης πολιτικής 

ιδεολογίας, όπου κυριαρχεί η λεγόμενη «αρχή των εθνοτήτων» που εξαπολύει η 

Γαλλική Επανάσταση και φτάνει στα Βαλκάνια μέσω των Ναπολεόντειων Πολέμων. 

Βεβαίως, σταδιακά η αρχική ριζοσπαστική εκδοχή «όλα τα έθνη πολεμούν και στους 

τυράννους τους ορμούν» μετασχηματίζεται στο εθνικιστικό πρόταγμα «κάθε έθνος 

και κράτος, κάθε κράτος και έθνος» (Τενεκίδης 1957, Πιζάνιας 2003). Η ελληνική 

εθνική ιδεολογία διαμορφώνεται κι αυτή ως σύζευξη ανάμεσα στα νεωτερικά 

προτάγματα του νεοελληνικού διαφωτισμού, το ριζοσπαστισμό της Γαλλικής 

Επανάστασης, το κίνημα του ρομαντισμού και την εθνικιστική ιδεολογία των αρχών 

του 19ου αιώνα που διακήρυσσε την ανεξαρτησία των λαών, το δικαίωμα στην 

αυτοδιάθεση και την πολιτική αυτονομία των εθνών με τη συγκρότηση δικής τους 

επικράτειας (Σωτηρόπουλος 2009). Το πώς η κατασκευή της Εθνικής Ιδέας 

ενσωματώνει και μεταπλάθει προϋπάρχουσες μορφές νομιμοποίησης της 

συλλογικής δράσης ή συλλογικής αλληλεγγύης (μη νεωτερικές), δεν θα μας 

απασχολήσει εδώ (Μοσκώφ 1978). Προς το παρόν αρκεί να συγκρατήσουμε ότι 

μέσα στο λόγο της Επανάστασης το «Γένος των Ρωμαίων» μετασχηματίζεται σε ένα 

νέο και ενιαίο πολιτικό υποκείμενο («Έθνος Γραικικόν»), το οποίο ταυτίζεται με την 

οικειοποίηση της ελληνικής αρχαιότητας με το «Ελληνικό Έθνος» και κατακτά την 

πολιτική του ελευθερία με την ανάληψη αυτόβουλης δράσης και όχι με τη 

συνδρομή εξωγενών παραγόντων, εγκόσμιας ή υπερκόσμιας φύσης (Λιγνάδης 1975, 

Πλουμίδης 2012). Το Ελληνικό Ανεξάρτητο Έθνος της Επανάστασης του 1821 

διαφέρει επομένως από το «Έθνος», ως «πλήθος του λαού», στο πολυεθνικό ή 

πολυεθνοτικό πολιτειακό πρόγραμμα του Ρήγα (Κιτρομηλίδης 1998, Παπατόλιας 

1998), στο βαθμό που το πρώτο είναι απότοκο της «αρχής των εθνοτήτων», ενώ το 

δεύτερο του οικουμενικού διεθνιστικού προτάγματος της ριζοσπαστικής πτέρυγας 

της Γαλλικής Επανάστασης. Με όλες τις δυνατές αποχρώσεις ή ερμηνείες του, όμως, 

το νεωτερικό «Έθνος» αποτελεί σταθερά την αποκλειστική πηγή νομιμοποίησης της 

πολιτικής εξουσίας σε ένα συνταγματικά οργανωμένο ανεξάρτητο κράτος.  

Η Επανάσταση του 1821, ως μία προεχόντως εθνική επανάσταση (Σβορώνος 

1981) – με δευτερεύοντα το χαρακτήρα της κοινωνικής ανατροπής (Θεοδώρου 

1978, Ασδραχάς 2016)– είχε ενσωματώσει πλήρως τη νομιμοποιητική συνθήκη της 

Εθνικής Ιδέας, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι οι επιμέρους δυνάμεις, που την 

οικειοποιούνταν ή την επικαλούνταν, την αντιλαμβάνονταν με έναν ενιαίο και 

ομοιογενή τρόπο. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι στο επαναστατικό πρόταγμα 

συνέκλιναν ποικίλες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις. Από τις νεωτερικές αλλά 

περιθωριακές ελίτ των εμπόρων των παροικιών και των δυτικόστροφων 

διανοούμενων του εξωελλαδικού χώρου μέχρι τις παραδοσιακές ελίτ του ελλαδικού 

χώρου, τις προυχοντικές οικογένειες και τους κάθε λογής οπλαρχηγούς του ορεινού 

χώρου ή της ένοπλης αριστοκρατίας. Όλες αυτές οι κοινωνικές ομάδες (έμποροι, 
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καραβοκυραίοι, νησιώτες, προεστοί, διανοούμενοι, κοτζαμπάσηδες του πεδινού 

χώρου, αρματωλοί, κάποι, κληρικοί όλων των κατηγοριών, κλέφτες) παρουσίασαν 

«συγκλίνοντα συμφέροντα πολιτικής ισχύος» (Πιζάνιας 2009) διατηρώντας, ωστόσο, 

«έκκεντρα κίνητρα» δηλαδή διαφοροποιημένους εξουσιαστικούς 

προσανατολισμούς, όπως και αντικρουόμενες στρατηγικές στο πλαίσιο της 

Επανάστασης. Την ίδια στιγμή που συνέκλιναν στο κεντρικό διακύβευμα της 

δημιουργίας ανεξάρτητου εθνικού κράτους και αναγνώριζαν τον εαυτό τους στις 

απρόσωπες και τυπικές διαδικασίες του συνταγματισμού ή αποδέχονταν τις 

βασικές νομιμοποιητικές αρχές της νέας εθνικής πραγματικότητας, 

νοηματοδοτούσαν διαφορετικά τις πολιτικές πρακτικές τους ή τις ίδιες τις 

νομιμοποιητικές αρχές ανάλογα με τις παραστάσεις του κληρονομημένου κόσμου 

τους και τις δικές τους επιδιώξεις εξουσίας. Σ’ αυτό το «πολύπλεγμα ιδεολογιών 

μέσα σε όρους κατάκτησης» (Ασδραχάς 2011), αλλιώς αντιλαμβάνονταν π.χ. την 

έννοια της ελευθερίας, και δη της πολιτικής ελευθερίας, οι περιθωριακές ελίτ των 

εμπόρων ή των διανοούμενων, αλλιώς οι κοτζαμπάσηδες της Πελοποννήσου και 

αλλιώς οι οπλαρχηγοί. Αλλιώς ριζοσπαστικοποιήθηκε η μία ηγετική ομάδα και 

αλλιώς η άλλη. Διαφορετική μορφή πολιτικής οργάνωσης διεκδικούσε η κάθε 

ομάδα και διαφορετικά αντιλαμβάνονταν το αυτεξούσιο ή την εδαφική αυτονομία 

τους.  

Σ’ αυτό το πλαίσιο δεν πρέπει να εκπλήσσει η διαφοροποιημένη πρόσληψη 

των εννοιών του «Έθνους» ή της «πατρίδας». Παρά το πολιτισμικό χάσμα που 

χώριζε τις νεωτερικές από τις παραδοσιακές ελίτ, η ίδια η συνθήκη της συμμετοχής 

στην Επανάσταση, με τους κοινά συμφωνημένους πολιτικούς και συνταγματικούς 

θεσμούς ή ακόμη και η ίδια η εμπειρία του Εμφυλίου Πολέμου, προκαλούν μοιραία 

την ομογενοποίηση του νομιμοποιητικού λόγου μέσα από μια σειρά συγκρούσεων 

και αντιφάσεων. Κατ’ αρχάς, μέσα στην επαναστατική διαδικασία, ήδη από την 

εποχή της Φιλικής, οι διαφορετικές ελίτ έμαθαν να συνυπάρχουν και να 

επεξεργάζονται κοινά απελευθερωτικά σχέδια στο όνομα της εθνικής ιδέας. Στο 

όνομα της ίδιας ιδέας συναντήθηκαν στις εθνοσυνελεύσεις και διαπραγματεύτηκαν 

ρόλους εξουσίας. Τις ίδιες ιδέες, στην ονομαστική τους αξία, επικαλέστηκαν στη 

συνέχεια για να μορφοποιήσουν τις εξουσιαστικές τους επιδιώξεις, παρά τη 

διάσταση των κοινωνικών τους προσανατολισμών (Ροτζώκος 2009). Ακόμη κι όταν 

αλληλοσπαράσσονταν στους 3 Εμφυλίους μέχρι την άφιξη του Όθωνα, πάλι τις ίδιες 

αρχές επιστράτευαν για να δικαιολογήσουν τη δράση τους σε βάρος του «εχθρού». 

Παρά τις συγκρουσιακές προσλήψεις του Έθνους, παρά την αναμέτρηση των ιδεών 

και την αναμέτρηση των όπλων – ή μάλλον ακριβώς χάρη σ’ αυτή την αναμέτρηση – 

παράχθηκε η ομογενοποίηση των ερμηνειών και μαζί μ’ αυτήν η αποσαφήνιση της 

στρατηγικής της Επανάστασης, όπως αυτή ανταποκρινόταν στη σύλληψη του κατ’ 

εξοχήν «πολιτικού στρατηγού» της, του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου (Πιζάνιας 

2009). 
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Αλλά ας μελετήσουμε την ιστορία των συγκρούσεων προτού φτάσουμε στην 

τελική σύνθεση. Να σημειώσουμε αρχικά ότι, τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη 

εμφύλια διαμάχη το 1824, η τοπική διάσταση της πολιτικής εξουσίας αποτελούσε 

το κεντρικό διακύβευμα της ιδεολογικής και της ένοπλης σύγκρουσης. Για την 

παραδοσιακή αντίληψη που εξέφραζε το μπλοκ εξουσίας του Κολοκοτρώνη, αρχικά 

με τους περιθωριοποιημένους πρόκριτους και οπλαρχηγούς και στη συνέχεια με το 

σύνολο των προυχοντικών ομάδων της Πελοποννήσου, η απώλεια των 

εξουσιαστικών ρόλων σε κεντρικό θεσμικό επίπεδο μπορούσε να αναπληρωθεί σε 

τοπικό επίπεδο μόνο μέσω της πραγματικής άσκησης της εξουσίας από τους ίδιους 

τους στρατιωτικούς. Ως πηγή νομιμοποίησης της εξουσίας τους νοούνταν «τα 

άρματα», που ταυτίζονταν με «το λαό» και «την πατρίδα». Ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης 

επεφύλασσε για τον εαυτό του τον ρόλο του αδιαμεσολάβητου εκφραστή της 

κυρίαρχης λαϊκής θέλησης, πέρα και έξω από κάθε θεσμικό περιορισμό. Όπως έχει 

συστηματικά αναλύσει ο Ν. Ροτζώκος (1997), αυτή η έννοια του «λαού» στον 

Κολοκοτρώνη δεν παραπέμπει στη νεωτερική έννοια του «κυρίαρχου λαού», αλλά 

σε παραδοσιακές νομιμοποιητικές αρχές στο πλαίσιο της οθωμανικής κατάκτησης, 

που συναρτώνται με ισχυρά τοπικά δίκτυα συλλογικής δράσης και αλληλεγγύης, 

καθώς και με δεσμούς κηδεμονίας και εξάρτησης στο εσωτερικό της 

προεπαναστατικής κοινότητας, σε σχέσεις δηλαδή που θα μπορούσαν σχηματικά να 

αποδοθούν με τον όρο «τοπικές αυθεντίες» και αναφέρονται στο κύρος, την 

αναγνώριση, την κοινωνική προσφορά, την αρετή ή την αυθεντικότητα. Στο όνομα 

αυτών των προ-νεωτερικών αξιών νομιμοποιεί ο Κολοκοτρώνης την αξίωσή του ως 

ηγέτης του «τόπου» και κατ’ επέκταση της «πατρίδας» και του «λαού». Η στάση 

αυτή του Κολοκοτρώνη αποτυπώνεται σε έγγραφό του προς τη Διοίκηση την 

περίοδο που δημοσιεύθηκε ο νέος εκλογικός νόμος και με τον οποίο 

υποβαθμιζόταν ο θεσμικός ρόλος της Πελοποννησιακής Γερουσίας, 

προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την κατάργηση των Τοπικών Διοικήσεων με το 

Σύνταγμα του Άστρους.  

Είναι συνήθης επίσης η τάση των ιστορικών να ερμηνεύουν τις ιδεολογικές 

αντιθέσεις των επαναστατικών ομάδων στο πλαίσιο της αντίθεσης μεταξύ του 

συγκεντρωτισμού των νεωτερικών ελίτ και του τοπικισμού των παραδοσιακών 

ομάδων (Διαμαντούρος 1988). Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι βαθύτερο και αφορά τα 

ίδια τα θεμέλια του νομιμοποιητικού λόγου, δεδομένου ότι και οι παραδοσιακοί 

γίνονται κάποια στιγμή "συγκεντρωτικοί" επιχειρώντας την κατάληψη της κεντρικής 

εξουσίας. Το ιδεολογικό πλαίσιο, όμως, που προβάλλουν είναι τελείως 

διαφορετικό. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου κυρίως εμφυλίου, όταν και 

συστήνεται ένα ενιαίο μέτωπο των πολιτικών και στρατιωτικών ελίτ της 

Πελοποννήσου απέναντι στη Διοίκηση, οι τοπικές αυθεντίες συνηθίζουν να 

αυτοπαρουσιάζονται ως μοναδικοί εκφραστές των «συμφερόντων του έθνους» 

έναντι των «ξένων», των «ανέστιων», που δεν έχουν καμία σχέση με την «πατρίδα» 

του ελλαδικού χώρου, αλλά κατέλαβαν την εξουσία «με εθνοκτόνα πολιτικά 
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τεχνάσματα». Η «τοπικότητα» εδώ αναγορεύεται σε διακριτή πηγή νομιμοποίησης, 

η οποία σε συνδυασμό με την επίκληση των μακραίωνων εξουσιαστικών πρακτικών 

και τα ιστορικά απαραβίαστα κεκτημένα των προυχοντικών τάξεων 

(Απομνημονεύματα Κ. Δεληγιάννη σε Ροτζώκος 1997) αποτελεί το θεμέλιο για την 

ερμηνεία των εθνικών επιταγών. 

Η στάση της Διοίκησης από την άλλη πλευρά προασπίζοντας την καταστατική 

αρχή της πολιτικής αυτονομίας του Έθνους έναντι της μερικότητας και της 

ιδιοτέλειας των τοπικών συμφερόντων προβάλλει το αίτημα της πολιτικής 

ενοποίησης των επαναστατημένων περιοχών καταγγέλλοντας τη στρατιωτική 

ηγεσία της Πελοποννήσου ότι παρεμποδίζει την άσκηση της συνταγματικής 

εξουσίας σε ένα τμήμα της εθνικής επικράτειας. Οι τοπικές ελίτ καταγγέλλονται, 

σύμφωνα με τους όρους της εποχής ότι καταλύουν τις δυνατότητες εφαρμογής ενός 

«γενικότερου σχεδίου» στην περιοχή, το οποίο ταυτίζεται με την υπαγωγή του 

τοπικού και του μερικού συμφέροντος στο γενικό συμφέρον του Έθνους. Ενώ στην 

παραδοσιακή αντίληψη του Δεληγιάννη η έννοια «πατρίδα» συνδέεται με τον τόπο 

άσκησης της προυχοντικής κυριαρχίας, μια φυσική συνθήκη δηλαδή που δεν θα 

μπορούσε ποτέ να ανατρέψει η Επανάσταση, για τη νεωτερική παράταξη η 

αναγνώριση της παραδοσιακής ηγεμονίας των τοπικών παραγόντων ενεργεί 

διαλυτικά για το Έθνος, που έχει ως μοναδικό και αυθεντικό εκφραστή τη Διοίκηση 

που αναδείχτηκε με βάση τις συνταγματικά ορισμένες αντιπροσωπευτικές 

διαδικασίες. 

 

2. Εννοιολογική διαφοροποίηση και πολεμική σύγκρουση 

Οι διαδικασίες ομογενοποίησης που προωθεί η Διοίκηση σε βάρος των 

τοπικών αυθεντιών αποσαφηνίζονται με ακόμη πιο πολεμική μορφή στην περίοδο 

της σκλήρυνσης του Εμφυλίου, κάτι σαν τη γαλλική «Terreur», θα λέγαμε, της 

Επανάστασης του 1821. Η ομογενοποίηση αυτή είναι ευθέως ανάλογη της 

σύγκρουσης και επέρχεται σταδιακά. Όταν το μπλοκ του Κολοκοτρώνη αρχίζει να 

βλέπει, μετά το Άστρος, θετικά το ενδεχόμενο ενός έντιμου συμβιβασμού, το νέο 

Εκτελεστικό εκδίδει το 1824 διακήρυξη «προς τους Έλληνας», με την οποία δηλώνει 

υποχρεωμένο να χρησιμοποιήσει βία για να διαφυλάξει τις αρχές της Επανάστασης 

που περιφρονούσε το παλιό Εκτελεστικό, μη διστάζοντας μάλιστα να χαρακτηρίσει 

τους αντιπάλους του ως «στασιαστές» και «εχθρούς του έθνους». 

Τη δεδομένη στιγμή η εθνική ιδεολογία αρχίζει πια να ριζοσπαστικοποιείται. 

Η νεωτερικότητα μοιάζει να επενδύει στη δυναμική της σύγκρουσης και να 

οριστικοποιεί το σχίσμα με το προηγούμενο κοινωνικο-πολιτικό καθεστώς 

(Θεοτοκάς-Κοταρίδης 2009), επιδιώκοντας την καθολική νομιμοποίηση του 

νεωτερικού νόμου του Έθνους μέσα από την εκρίζωση κάθε εστίας αμφισβήτησης 

στην πολιτική κυριαρχία της Διοίκησης. Παρά το γεγονός ότι η αποφασιστική 

σύγκρουση θα καθυστερήσει, η ποιοτική αλλαγή στην επιχειρηματολογία της 

Διοίκησης είναι εμφανής, ιδίως μέσα από την επιβεβαίωση της σχισματικής 
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προοπτικής έναντι του παλαιού καθεστώτος και τη διάθεση πλήρους επιβολής 

έναντι των αντιπάλων της.  Αυτή η διάθεση σε μεταγενέστερα κείμενα μετατρέπεται 

μάλιστα σε ευθεία προτροπή για νόμιμη χρήση βίας έναντι των «ανταρτών» και 

«αντιπατριωτών» που απειλούν την εξουσία του Έθνους (Διαταγή της Διοίκησης 

προς τον Ανδρέα Λόντο σε Ροτζώκος 1997). 

Η Διοίκηση εμφανίζεται ως ο φορέας της συνταγματικής νομιμότητας, ως ο 

μοναδικός εκπρόσωπος του Έθνους, που δεν μπορεί να ανεχθεί ένοπλες εξεγέρσεις 

εναντίον του, οι οποίες αναπαράγουν τις αυθαιρεσίες του παραδοσιακού 

συστήματος της οθωμανικής κατάκτησης. Την ίδια περίοδο του β΄ εμφυλίου, η 

διακήρυξη του Υπουργού των Εσωτερικών Παπαφλέσσα «προς τους Έλληνας» 

δικαιολογεί την άσκηση βίας στους «αντιδιοικητάς» επικαλούμενη την ανάγκη 

περιστολής της «σουλτανικής» αυθαιρεσίας που εκφράζουν οι τοπικές αυθεντίες 

στο πλαίσιο μιας τυραννικής εξουσιαστικής συνέχειας. Εις απάντηση του 

νεωτερικού λόγου του Παπαφλέσσα, που απαξιώνει συνολικά το παρελθόν, 

αρθρώνεται ο παραδοσιακός του Πετρόμπεη, ο οποίος σε αντίστοιχη διακήρυξη, 

αφού πρώτα καταγγέλλει δικαίως τις «καταχρήσεις του συνταγματικού χάρτη» από 

το νέο Εκτελεστικό, στη συνέχεια αμφισβητεί το ίδιο το θεμέλιο της νομιμοποίησης 

της Διοίκησης και το δικαίωμά τους να εξουσιάζουν στο όνομα του Έθνους παρότι 

«οι μεν, ούτε αυτόχθονες είναι, ούτε κτήματα έχουν εις τας επαρχίας, οι δε, δεν 

έχουν ελευθέραν επαρχίαν». Πώς μπορεί να εκπροσωπεί το Έθνος κάποιος «ξένος» 

χωρίς δεσμούς με τη γη και ερείσματα στο παραδοσιακό κοινωνικό πλαίσιο; 

Μοιραία οι «ετερόχθονες» καταγγέλλονται ως «σφετεριστές», ενώ οι αυτόχθονες 

υπερασπίζονται την «Πατρίδα» που δεν είναι παρά η ανανοηματοδότηση του 

Έθνους με όρους τοπικότητας. Οι οπλαρχηγοί και οι προύχοντες της Πελοποννήσου 

αποκρούουν στο λόγο τους τη μομφή της Διοίκησης ότι υπερασπίζονται «μερικά 

δίκαια», με την έννοια της ιδιοτέλειας των συμφερόντων τους. Τα «δίκαιά» τους 

προβάλλουν κι αυτά αξιώσεις καθολικότητας που ταυτίζονται με την υπεράσπιση 

της «πατρίδας» και ανήκουν στις φυσικές ηγεσίες του τόπου ως «εθνικά» αγαθά, 

δηλαδή ως αγαθά της ευρύτερης κοινότητας που δε γίνεται να τα διαφεντεύουν 

«ξένοι». Με μια τέτοια περίπου επιχειρηματολογία ο Κολοκοτρώνης, ως φυσικός 

εκπρόσωπος των «αρμάτων», υποστηρίζει ότι του «ανήκει» το φρούριο του 

Ναυπλίου και δεν το παραδίδει σε κανένα ετερόχθονα εκπρόσωπο της Διοίκησης… 

(Βόγλη 2007). 

Η Διοίκηση από την πλευρά της υιοθετεί μια ενδιαφέρουσα τακτική για να 

καλύψει την αντισυνταγματική ενέργεια της ανατροπής του Εκτελεστικού, 

δικαιολογώντας αναδρομικά την έκπτωση του Πετρόμπεη υπό το φως των 

μεταγενέστερων αποκαλύψεων για τα «αντιπατριωτικά» σχέδια των 

Πελοποννήσιων προυχόντων. Εδώ η ενδιαφέρουσα αντίστιξη έγκειται στο ότι ενώ οι 

Πελοποννήσιοι αποδέχονται κι αυτοί τη νομιμότητα ως μέτρο αξιολόγησης των 

πρακτικών τους, παρουσιάζονται συμβιβαστικοί και πρόθυμοι για διορθωτικές 

υποχωρήσεις, παρότι δεν απεμπολούν τα «δίκαιά» τους (Κρεμμυδάς 2007). Η 
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Διοίκηση, αντίθετα, παρότι η ίδια παραβίασε το τυπικό συνταγματικό πλαίσιο, 

παρουσιάζεται ανυποχώρητη, έτοιμη να επιβάλλει τη θέλησή της δια των όπλων και 

δείχνει απολύτως αρνητική σε κάθε είδους διορθωτική διευθέτηση που αρμόζει 

μόνο στο παραδοσιακό σύστημα κατάκτησης και όχι στο νεωτερικό εθνικό κράτος 

(Παπαγιώργης 2003, Κοταρίδης 1994). Επιλέγει τη λύση της ανοιχτής σύγκρουσης 

και την προοπτική ακόμη και της φυσικής εξόντωσης των αντιπάλων της που 

νομιμοποιείται για την εδραίωση της εξουσίας του επαναστατημένου Έθνους έναντι 

των παραδοσιακά κεκτημένων εξουσιαστικών αρμοδιοτήτων. Παρά τη 

συμβιβαστική στάση των προυχόντων στο Β΄ Εμφύλιο για την κατάληψη της 

Τριπολιτσάς, η Διοίκηση εκδίδει διακήρυξη, με την οποία κορυφώνει τη σύγκρουση, 

χαρακτηρίζοντας τους προύχοντες σφετεριστές των εθνικών προσόδων. Στο εξής, 

μόνον η ολοκληρωτική συντριβή αυτού του «εσωτερικού εχθρού» εγγυάται την 

επιτυχία της Επανάστασης.  

Η στιγμή της απόλυτης ριζοσπαστικοποίησης της Επανάστασης έχει φθάσει. Η 

ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της βίας σε βάρος των προυχόντων, μετά από την κάθοδο 

στην Πελοπόννησο των Ρουμελιωτών Οπλαρχηγών για να συνδράμουν τη Διοίκηση 

στην επικράτησή της, απλώς την πιστοποιεί. Μάταια οι προύχοντες και οι 

οπλαρχηγοί επικαλούνται έναντι των «αδελφών» τους (επιστολή Λόντου, Ροτζώκος 

1997) τις παραδοσιακές σχέσεις αλληλεγγύης και «μπέσας» που ανάγονται στο 

παραδοσιακό σύστημα συνύπαρξης των ηγετικών ομάδων. Οι Ρουμελιώτες 

οπλαρχηγοί εισβάλλουν στην Πελοπόννησο στο όνομα του νεωτερικού 

προτάγματος της επιβολής μιας ενοποιημένης πολιτικής τάξης πραγμάτων και όχι 

πλέον ως εκπρόσωποι της τοπικής εξουσίας. Οι Ρουμελιώτες οπλαρχηγοί 

εμφανίζονται ως εγγυητές της εφαρμογής των νόμων του Έθνους με όρους εθνικής 

επικράτειας και γενικού συμφέροντος, ως ο «στρατός» του ενιαίου συγκεντρωτικού 

κράτους και όχι ως μέρος του παλαιού συστήματος εξουσίας.  

Ο Ι. Κωλέττης, λίγο πριν εισβάλει στην Κορινθία για να εξοντώσει τους 

Νοταραίους, διακηρύσσει απερίφραστα ότι ο Εχθρός της Επανάστασης είναι οι 

«άδικοι κοτζαμπάσηδες» που «συστήνουν τυραννία… χειρότερα της δεσποτείας του 

Σουλτάνου». Υποστασιοποιώντας την απειλή της εξουσίας τους, ο Κωλέττης 

νομιμοποιεί τη μέχρις εσχάτων και χωρίς έλεος καταστροφή τους, οδηγώντας στα 

όριά του το σχίσμα ανάμεσα σε εθνοκτόνους-εκπροσώπους της παλαιάς τάξης και 

στους πατριώτες-εκπροσώπους της επαναστατικής τάξης πραγμάτων, που 

επιζητούν την αμετάκλητη αποδέσμευσή τους από τον οθωμανικό κόσμο. Η 

νεωτερικότητα της Terreur με την πιο ακραία εκδοχή της έχει κυριαρχήσει πλήρως 

έναντι της παράδοσης. Αυτή ακριβώς την λυτρωτική έκρηξη επαναστατικής βίας 

σηματοδοτεί το momentum της εισβολής των Ρουμελιωτών στο Μωριά. 

 

3. Πρακτικές εξισορρόπησης νεωτερικών και παραδοσιακών αντιλήψεων 

Πέρα από τις στιγμές της απόλυτης σύγκρουσης στη νοηματοδότηση της 

εθνικής ιδέας, δε λείπουν και οι πρακτικές της εξισορρόπησης, της ενσωμάτωσης ή 
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της σύνθεσης ανάμεσα στις νεωτερικές και τις παραδοσιακές αντιλήψεις. Η 

βασικότερη απ’ αυτές, που έχει ήδη επισημανθεί, αφορά στον «ιστορικό 

συμβιβασμό» των παραδοσιακών στεριανών ελίτ με τη νεωτερικότητα ως 

αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στις διαδικασίες πολιτικής ενοποίησης που 

παράγονται από τη δυναμική της Επανάστασης και τη λειτουργία των 

συνταγματικών θεσμών. Αυτές οι ελίτ, ασκώντας ποικίλες εξουσιαστικές λειτουργίες 

στο οθωμανικό σύστημα της κοινοτικής διοίκησης, με τα τρία διακριτά επίπεδα 

αυτοδιοίκησης (κοινότητες, επαρχίες, εγιαλέτια), είναι προνομιούχες κοινωνικές 

ομάδες που διακινδύνευαν πολλά από τα κεκτημένα τους μέσα από τη συμμετοχή 

τους στην Επανάσταση. Έτσι ερμηνεύεται και η πάγια επιδίωξή τους να ελέγξουν 

την πολιτική διεύθυνση της Επανάστασης, χωρίς να αναιρέσουν τα τοπικά θεμέλια 

της εξουσίας τους. Την ίδια στιγμή βεβαίως αντιλαμβάνονταν ότι η επιτυχής εξέλιξη 

του Αγώνα δεν διασφαλιζόταν από τα παραδοσιακά σχήματα κοινοτικής διοίκησης 

που ευνοούσαν τη διοικητική αυτονομία και ανομοιογένεια. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι στην πρώτη Εθνοσυνέλευση προσήλθαν «ως πληρεξούσιοι των διοικήσεων των 

περιοχών τους και όχι ως αντιπρόσωποι διαμερισμάτων που συνιστούσαν ένα 

ενιαίο κράτος» (Petropulos 1985), πετυχαίνοντας μια χαλαρή ομοσπονδοποίηση της 

διοικητικής δομής με αδύναμους θεσμούς εθνικής διακυβέρνησης. Εμφορούμενοι 

ακόμη από ισχυρή δυσπιστία που κληρονόμησαν απ’ την Τουρκοκρατία απέναντι 

στην κεντρική εξουσία (Μαργαρίτης 1999), κατανοούσαν τους νεωτερικούς 

συνταγματικούς θεσμούς αντιπροσώπευσης τους ως συνέχεια του παλαιού ψευδο-

αντιπροσωπευτικού συστήματος κοινοτικής αυτονομίας με τον αδιαμφισβήτητο 

ολιγαρχικό χαρακτήρα (Μάνεσης 1987, Κοντογιώργης 1982). Όταν, όμως, οι 

ανάγκες του απελευθερωτικού αγώνα έφεραν πιεστικά στο προσκήνιο το αίτημα 

της διοικητικής ενότητας και της συγκρότησης ενός ισχυρού πολιτικού κέντρου, 

αναπροσάρμοσαν τη στρατηγική τους επιχειρώντας τον έλεγχο του κεντρικού 

πολιτικού πεδίου, συμβάλλοντας έτσι και στην πολιτική ενοποίηση και στην 

αποδυνάμωση της εξουσίας τους.  

Η συνεχής αντίφαση που βίωναν δραματικά οι παραδοσιακές ελίτ – έως ότου 

αναδιπλωθούν πλήρως στους Εμφυλίους στην αρχική τους θέση των τοπικών 

αυθεντιών – είναι ότι οι τοπικές αρχηγεσίες από εκπρόσωποι της κοινότητας 

μετέπεσαν σταδιακά σε εκπροσώπους της Διοίκησης, από την οποία αντλούσαν τη 

νομιμοποίησή τους, ενώ η πραγματική τους επιρροή στηριζόταν στους 

συσχετισμούς δύναμης στις τοπικές κοινωνίες (Ροτζώκος 1997). Κατά κάποιο 

παράδοξο τρόπο, αυτές οι ελίτ κλήθηκαν να εφαρμόσουν μια πολιτική που 

συνέβαλε στην καταστροφή των παραδοσιακών τοπικών ερεισμάτων της εξουσίας 

τους. Σε μια ύστατη δε προσπάθεια να διασώσουν το ρόλο τους στα επαναστατικά 

πράγματα, επεχείρησαν στο Β΄ Εμφύλιο να επηρεάσουν την ιδεολογική κατεύθυνση 

του Αγώνα νοηματοδοτώντας με παραδοσιακό τρόπο τα νεωτερικά προτάγματα. 

Στην προσπάθειά τους αυτή όμως ηττήθηκαν και ιδεολογικά και στρατιωτικά. 
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Ιστορικοί όπως ο Νίκος Κοταρίδης ή ο Νίκος Θεοτοκάς (2012) αναδεικνύουν 

με τις μελέτες τους αρκετές περιπτώσεις στην Επανάσταση όπου «οι παραδοσιακές 

πολιτικές πρακτικές και οι αρχαϊκές νοοτροπίες συναντώνται με την κίνηση 

διάδοσης των εθνικών ιδεών» (Κοταρίδης 1994). Στο σημείο αυτό είναι αναγκαία 

μια καταληκτική αναφορά στην έννοια της "παραδοσιακής Επανάστασης" όπως 

αυτή αναδεικνύεται από τη δράση του οπλαρχηγού Οδ. Ανδρούτσου. Όπως είναι 

γνωστό, ενώ ο Ανδρούτσος στην αρχή της Επανάστασης οχύρωσε και εφοδίασε ο 

ίδιος την Ακρόπολη, όταν ξεκίνησαν οι προστριβές του με τους Αθηναίους 

προκρίτους, ζήτησε στη συνέχεια να του επιστραφούν τα χρήματα που επένδυσε 

στο Κάστρο. Σε σχετική επιστολή του επικαλείται μάλιστα τα συναλλακτικά ήθη για 

να του επιστρέψουν οι Αθηναίοι τα «δάνεια», εκτιμώντας ότι πρόκειται για μια 

συναλλαγή της κοινότητας με έναν οπλαρχηγό που λαμβάνει χώρα στους κόλπους 

της παραδοσιακής ηγεσίας της κοινότητας που μεριμνά για το «καλό του φτωχού 

λαού». Οι πρόκριτοι, ωστόσο, του απαντούν ότι το Κάστρο «είναι της Διοικήσεως 

και όλου του Έθνους», με αποτέλεσμα να τον παραπέμπουν για το «λογαριασμό» 

στην «υπέρτατη Διοίκησιν», κάνοντας παράλληλα υπόμνηση της θεμελιώδους 

υποχρέωσης «να κάμωμεν την πρέπουσαν υπακοήν και εις την Διοίκησιν και εις 

τους νόμους».  

Είναι σαφές ότι οι αντίπαλοι επικαλούνται διαφορετικές νομιμοποιητικές 

αρχές στους κόλπους της Επανάστασης. Οι πρόκριτοι επικαλούνται τη συγκέντρωση 

της εξουσίας στα χέρια της Διοίκησης, ενώ ο Ανδρούτσος υπερασπίζεται την 

αυτονόμηση της κοινότητας από την τοπική εξουσία, συνθήκη που επιτρέπει τη δική 

του διαπραγμάτευση και αναπαράγει το δικό του εξουσιαστικό ρόλο. Οι πρόκριτοι, 

αντίθετα, ως εκπρόσωποι της Διοίκησης, αρνούνται να προσφέρουν στον 

οπλαρχηγό αυτό το πεδίο διαπραγμάτευσης και δεν υποκύπτουν στη συνέχεια ούτε 

στις απειλές του Ανδρούτσου για χρήση βίας εναντίον τους.  

Κατά τη συνθήκη της «παραδοσιακής επανάστασης» (Κοταρίδης 1994), η 

προσφυγή στην ένοπλη εξέγερση και την ανταρσία έναντι του οθωμανού κατακτητή 

απέβλεπε στην τελική διόρθωση μιας «αδικίας» σε βάρος της "τοπικής αυθεντίας" 

(δηλαδή των οπλαρχηγών), χωρίς όμως να απειλεί την ίδια τη δομή της κατάκτησης 

και του συναφούς συστήματος εξουσίας. Στο πλαίσιο της νεωτερικής συνταγματικής 

διακυβέρνησης, αυτή η συνθήκη υποχωρεί θεαματικά, με αποτέλεσμα να 

συγκρούονται ευθέως δύο νομιμοποιητικές αρχές. Η δράση της Διοίκησης δείχνει 

να υπακούει στο σχέδιο της πολιτικής αυτονομίας του Έθνους, ενώ αντίστοιχα η 

ανταρσία του Ανδρούτσου απέναντι στην εθνική αρχή στο αίτημα να διατηρηθεί η 

κυριαρχική του ικανότητα να διαπραγματεύεται με κάθε εξουσία, προσφέροντας τις 

υπηρεσίες του στο «φτωχό λαό». Η συνέχεια της διαμάχης του Ανδρούτσου με τη 

Διοίκηση είναι κι αυτή γνωστή: ο στραγγαλισμός του στο Κάστρο που έχτισε με τα 

ίδια του τα χέρια… 
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ΣΑΝ ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

Η ανυποχώρητη έμφαση με την οποία η νεωτερική πλευρά αναδεικνύει τη 

νομιμοφροσύνη της έναντι των συνταγματικών θεσμών δεν πρέπει να μας 

παρασύρει σε ανιστόρητες αξιολογήσεις σχετικά με τη δήθεν ηθική υπεροχή της 

έναντι της παραδοσιακής πλευράς. Το γεγονός ότι η επικράτηση των νεωτερικών 

στο Β’ Εμφύλιο διέσωσε σε μεγάλο βαθμό την Επανάσταση, υπό την έννοια ότι 

αποσαφήνισε πλήρως τον προσανατολισμό της, δεν μπορεί να σημαίνει ότι η 

ηττημένη παραδοσιακή παράταξη πρέπει συγχρόνως να «χρεωθεί»  και τη 

στρατιωτική ή ηθική αποδυνάμωση του Αγώνα (Ζυγούρας 2016). Τούτο διότι και οι 

δυο πλευρές μετέρχονται αντίστοιχα μέσα για την προβολή των αξιώσεων και την 

προώθηση των συμφερόντων τους. Από τη μια πλευρά, ο Κολοκοτρώνης 

κατηγορείται ότι: ταυτίζει το πρόσωπό του με το Έθνος, οικειοποιείται τα λάφυρα, 

έχει προσωπικό στρατό και αποδίδει στο Έθνος τα φρούρια της Τρίπολης και του 

Ναυπλίου. Τις κατηγορίες αυτές τις εξαπολύει, όμως,  η Κυβέρνηση Κουντουριώτη, 

που οφείλει την ανάδειξή της και την αύξηση της επιρροής της αφενός σε ένα 

συνταγματικό «πραξικόπημα», την καθαίρεση Πετρόμπεη, και αφετέρου σε έναν 

απολύτως εξωγενή παράγοντα: τη μεσολάβηση του δανείου. Έτσι, ο Κουντουριώτης 

αξιοποιεί όχι μόνο τα χρήματα του δανείου, αλλά και την προσδοκία που καλλιεργεί 

ότι θα αναλάβει ο ίδιος  τη διαχείρισή τους για να συγκροτήσει προσωπικό στρατό 

και ισχυρότατα πελατειακά δίκτυα σε βάρος των Πελοποννησίων προυχόντων. Όσο 

καταστρατηγεί το νόμο ή οικειοποιείται το Έθνος ο Κολοκοτρώνης, αλλά τόσο το 

πράττει  και ο Κουντουριώτης, με τη διαφορά ότι ο τελευταίος πασχίζει 

περισσότερο να υποδυθεί τον νομιμόφρονα, επικαλούμενος διαρκώς την ευρύτερη 

έννοια του «εκπροσώπου» του νεωτερικού Έθνους. Ο ένας οικειοποιείται τα 

«λάφυρα», ενώ ο άλλος οικειοποιείται τα «δάνεια». Η διαφορά τους έγκειται στις 

κοσμοθεωρίες και τα δημόσια επιχειρήματα που υποστηρίζουν τις εξουσιαστικές 

τους επιδιώξεις. Την ίδια «υποκριτική χρήση του Έθνους» διακρίνουμε και στο 

Μαυροκορδάτο όταν αυτός ταυτίζει το Έθνος με το πρόσωπό του και καταστρατηγεί 

κάθε έννοια ανεξάρτητης δικαιοσύνης στην κατ’ ουσίαν προαναγγελθείσα καταδίκη 

σε βάρος του Καραϊσκάκη (Ζυγούρας 2016).  

Μακριά λοιπόν από τα ιδεολογικά φορτισμένα στερεότυπα περί φωτισμένης 

«εκσυγχρονιστικής» νεωτερικής παράταξης, πιστοποιείται από την ιστορική έρευνα 

ότι και η νεωτερική πλευρά συμπεριφέρεται ουκ ολίγες φορές ως έκνομη, 

επιτιθέμενη και ιδιοτελής, ενώ η παραδοσιακή εμφανίζεται συχνά ως ήπια, 

συμβιβαστική και αμυνόμενη. Οι θετικές προσλήψεις του εκσυγχρονιστικού 

νεωτερικού προγράμματος σχετικοποιούνται δε ακόμη περισσότερο εάν 

αναλογιστούμε ότι οι νεωτερικοί υποθηκεύουν τη γη, δηλαδή το βασικό εθνικό 

πλούτο που προκύπτει από την απομάκρυνση της οθωμανικής διοίκησης, 

μεταβιβάζοντας έτσι στους δανειστές κρίσιμη μάζα της «οικονομικής κυριαρχίας» 

του αρτιγέννητου κράτους. Η «ήττα» του νεωτερικού προτάγματος εδώ είναι 

εμφανής, δεδομένου ότι τα «δάνεια της ανεξαρτησίας» δεν λειτούργησαν απλώς ως 
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μοχλός του «Αγώνα της Ανεξαρτησίας», αλλά και ως παραγωγικό αίτιο μιας νέας 

εξάρτησης από εξω-εθνικά κέντρα που είχαν την έδρα τους στο Λονδίνο. Αλλά αυτό 

είναι αντικείμενο μιας διαφορετικής μελέτης… 
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