
 

Περιλήψεις εισηγήσεων 

Κωνσταντίνος Α. Παπαγεωργίου 

Η νομιμοποίηση της Επανάστασης στα Συντάγματα του Αγώνα 

Αντικείμενο της εισήγησης είναι οι πολιτικές και φιλοσοφικές προϋποθέσεις για την 
νομιμοποίηση μιας επανάστασης και οι απαντήσεις που μπορούμε να ανιχνεύσουμε στα 
Διακηρύξεις και τα Σύνταγμα του Αγώνα. 

Λεωνίδας Μοίρας - Ηλίας Κολοβός 

Η οθωμανική μετάφραση της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας 

Μαζί με το Προσωρινόν Πολίτευμα, η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας υπήρξαν τα δύο 
καταστατικά κείμενα της Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου. Στα οθωμανικά αρχεία στην 
Κωνσταντινούπολη, εντοπίσαμε τη μετάφραση της Διακήρυξης από τα ελληνικά στα 
οθωμανικά τουρκικά. Η μετάφραση είναι πολύ πιθανό ότι έγινε από την έκδοση του 
Συντάγματος και της Διακήρυξης στην Κόρινθο, ίσως από τον εν ενεργεία Μέγα 
Δραγομάνο του Αυτοκρατορικού Συμβουλίου, τον αρμενικής καταγωγής ορθόδοξο στο 
δόγμα Σταυράκη Αριστάρχη, και μπορούμε να τη χρονολογήσουμε μεταξύ Φεβρουαρίου 
και Απριλίου 1822. Στο τέλος της οθωμανικής μετάφρασης της Διακήρυξης, ας σημειωθεί, 
ο μεταφραστής κατέγραψε ονομαστικά τους υπογράφοντες, όπως και στο πρωτότυπο 
κείμενο της Διακήρυξης, με αλφαβητική σειρά στα ελληνικά, προσθέτοντας μάλιστα και 
σημειώσεις επί κάποιων ονομάτων, όπως για τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, τον Θεόδωρο 
Νέγρη, τον Άνθιμο Γαζή, τον Γρηγόριο Κωνσταντά, τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και τον 
Γκίκα Μπόταση. Στην ανακοίνωση αυτή θα συζητήσουμε το περιεχόμενο αυτής της 
μετάφρασης, εστιάζοντας στους μετασχηματισμούς του παραδοσιακού οθωμανικού 
λεξιλογίου που επιλέγεται από τον μεταφραστή σε σχέση με το νεωτερικό περιεχόμενο των 
όρων που υιοθετούνται στο πρωτότυπο κείμενο της Διακήρυξης.  
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Νικόλαος Μπουμπάρης – Αγγελική Ντεβέ 

Ο Αδαμάντιος Κοραής σχολιάζει το Σύνταγμα της Επιδαύρου 

Ο Αδαμάντιος Κοραής όχι μόνο συνέβαλε αποφασιστικά στην προετοιμασία της 
Επανάστασης, αλλά και την αγκάλιασε, μόλις αυτή ξέσπασε, ανεξάρτητα από το αν τη 
θεωρούσε πρώιμη. Στην εισήγηση θα γίνει εκτεταμένος σχολιασμός στις «Σημειώσεις» του 
Κοραή για το Σύνταγμα της Επιδαύρου και θα τεθεί και συνολικότερα η πολιτική και 
πολιτειακή διάσταση της σκέψης του.  

Μιχάλης Σωτηρόπουλος  

Η Διακήρυξη της Ελληνικής Ανεξαρτησίας στο παγκόσμιο πλαίσιό της 

Μία από τις κρίσιμες στιγμές στην ιστορία της ελληνικής επανάστασης ήταν η σύγκληση 
της Ά Εθνοσυνέλευσης τον Δεκέμβριο του 1821, η ψήφιση του πρώτου επαναστατικού 
Συντάγματος, η συγκρότηση προσωρινής διοίκησης και η διακήρυξη της ελληνικής 
ανεξαρτησίας —κινήσεις με τις οποίες οι «πληρεξούσιοι παραστάται» αποσκοπούσαν όχι 
μόνο στην ανακήρυξη και διεκδίκηση μιας ανεξάρτητης πολιτικής ύπαρξης, αλλά και στο 
να αποδείξουν στο διεθνές κοινό ότι οι επαναστατημένοι ασκούσαν κρατική κυριαρχία. 
Ιστορικοί και άλλοι μελετητές έχουν διερευνήσει τις διανοητικές πηγές από τις οποίες 
εμπνεύστηκαν οι πληρεξούσιοι, με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων όπως ο Βιτσέντζο 
Γκαλίνα, στη συντακτική διαδικασία. Αν και πρόσφατες μελέτες έχουν φωτίσει αθέατες 
πλευρές της διαδικασίας, όπως για παράδειγμα την πιθανή ύπαρξη περισσότερων του ενός 
συνταγματικών κειμένων (Χατζής, 2022), φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία ότι κεντρικές 
πηγές έμπνευσης ήταν τα γαλλικά Συντάγματα του 1793 και του 1795, το αμερικάνικο του 
1787, καθώς και η αμερικανική διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Παράλληλα, οι περισσότεροι 
υποστηρίζουν ότι το ελληνικό Σύνταγμα ήταν ιδιαίτερα πρωτότυπο, χωρίς συνήθως να 
ερμηνεύουν σε βάθος τη γλώσσα των κειμένων και κυρίως τις διαφορές που είχαν από 
αυτά που θεωρούνται ως διανοητικά μοντέλα τους.  

Η ανακοίνωση θα επιχειρήσει μια τέτοια ερμηνεία επικεντρώνοντας στην ελληνική 
διακήρυξη ανεξαρτησίας. Αντλώντας από το οπλοστάσιο της διανοητικής ιστορίας, και 
τοποθετώντας την διακήρυξη στον ευρύτερο κόσμο των ιδεών και της διεθνούς πολιτικής 
της εποχής, η ανακοίνωση θα απαντήσει μια σειρά ερωτημάτων όπως: τι είδους 
ανεξαρτησία διεκδίκησαν ακριβώς οι επαναστατημένοι; Πώς έβλεπαν τη θέση της 
ανεξάρτητης οντότητας, την πολιτική ύπαρξη της οποία διακήρυξαν, μέσα στη διεθνή 
κοινότητα της εποχής; Ποια επιχειρήματα χρησιμοποίησαν όταν το έκαναν και γιατί;  

Ερμηνεύοντας τη γλώσσα και τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν οι συντάκτες της 
διακήρυξης, καθώς και τη διανοητική διαδικασία που είχε προηγηθεί της Εθνοσυνέλευσης, 
η ανακοίνωση έχει δύο ευρύτερους στόχους. Ο ένας είναι να φέρει την ελληνική περίπτωση 
σε διάλογο με το έργο του David Armitage και άλλων ιστορικών γύρω από την έννοια της 
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κυριαρχίας που σημάδεψε την εποχή των Επαναστάσεων και τη μετάβαση από τις 
αυτοκρατορίες στα κυρίαρχα κράτη. Ο άλλος είναι να εξετάσει τα κοινά χαρακτηριστικά, 
καθώς και τις διαφορές που είχε η ελληνική διακήρυξη από προηγούμενα κείμενα του 
είδους (κυρίως των ΗΠΑ). Πράγματι, οι διαφορές ήταν πολλές γιατί η διεθνής κοινότητα 
στην οποία απευθυνόταν το ελληνικό κείμενο ήταν διαφορετική. Η κατανόηση του 
ελληνικού κειμένου επομένως μπορεί να ρίξει φως στον τρόπο με τον οποίο η διεθνής 
γλώσσα που είχε επινοηθεί στο Συνέδριο της Βιέννης (αυτοκρατορική μεν, αλλά όχι 
συντηρητική όπως θέλει μια παλαιότερη ιστοριογραφία), είχε αρχίσει σταδιακά να 
μεταβάλλεται υπό το φως των επαναστατικών κινημάτων της δεκαετίας του 1820 στη 
Μεσόγειο και τη Λατινική Αμερική.  

Θανάσης Χρήστου 

Η Γ' Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας και ο Ιωάννης Καποδίστριας 

Η Γ́  Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας εξέλεξε με το ΣΤ  ́Ψήφισμα της 2ας Απριλίου 1827 τον 
Ιωάννη Καποδίστρια ως Κυβερνήτη της Ελλάδας για μία επταετία με αποτέλεσμα να λάβει 
σάρκα και οστά μία ιδέα που είχε εμπνευσθεί ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήδη από το 1824 
και είχε καλλιεργήσει συστηματικά ως αντίβαρο απέναντι στη διαφαινόμενη προς στιγμήν 
επικράτηση των Φαναριωτών. Είχε άλλωστε ωριμάσει, ύστερα από τους δύο 
πολυαίμακτους εμφυλίους, η ιδέα για την ανάγκη μονοπρόσωπης άσκησης της εξουσίας 
και ο Κερκυραίος διεθνούς εμβέλειας διπλωμάτης πρόβαλε ως ο κατ’ εξοχήν δημόσιος 
άνδρας ικανός «κατά πράξιν και θεωρείαν πολιτικός Έλλην» να κυβερνήσει την 
επαναστατημένη πατρίδα και να την οδηγήσει με την οξυδέρκεια και την ενσυναίσθηση 
που τον διέκρινε στην ελευθερία και την προκοπή. 

Ο Καποδίστριας, ευρισκόμενος στη Γενεύη της Ελβετίας, πληροφορήθηκε ανεπίσημα 
καταρχήν τα αφορώντα με την εκλογή του και ξεκίνησε το ταξίδι του μέσω Φρανκφούρτης 
και Βερολίνου προς την Πετρούπολη, όπου υπέβαλε στον νέο τσάρο Νικόλαο Ά , αδελφό 
του αποθανόντα από την 1η Δεκεμβρίου 1825 Αλεξάνδρου Ά , την παραίτησή του από τον 
θώκο του υπουργού των Εξωτερικών της τσαρικής Ρωσίας, η οποία και έγινε αποδεκτή στις 
12 Ιουλίου 1827.  

Ο εκλεγμένος Κυβερνήτης αναχώρησε από την τσαρική πρωτεύουσα στις 28 Ιουλίου 1827, 
προκειμένου να επισκεφθεί το Λονδίνο και το Παρίσι και στη συνέχεια να κατέβει στη 
σπαρασσόμενη από τις αντιμαχίες και συγκρούσεις Ελλάδα. Στις 8/20 Ιανουαρίου 1828 
αποβιβάσθηκε πρώτα στο Ναύπλιο και κατόπιν στην Αίγινα, όπου ο ελληνικός λαός τον 
υποδέχθηκε μέσα σε μία φρενίτιδα ενθουσιασμού ως σωτήρα του. Αμέσως, ο Καποδίστριας 
ξεκίνησε μία εργώδη προσπάθεια, προκειμένου να στήσει από το μηδέν τους θεσμούς και 
τον διοικητικό μηχανισμό της δοκιμαζόμενης πολιτείας έως την κατάκτηση της 
ανεξαρτησίας της.  
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Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η ιχνηλάτηση και τεκμηρίωση της θυελλώδους 
πορείας του πρώτου Κυβερνήτη από τη στιγμή της εκλογής του από την Γ́  Εθνοσυνέλευση 
της Τροιζήνας έως και την έλευσή του στην Ελλάδα και τη δημιουργία του πρώτου 
θεσμικού πλαισίου για την οργάνωση και τη διακυβέρνησή της μέσα κυρίως από τα 
αρχειακά τεκμήρια και την ομόλογη πρωτεύουσα και δευτερεύουσα βιβλιογραφία της 
περιόδου! 

Σίμος Μποζίκης  

Οι εκλογές στην Ελληνική Επανάσταση: ελευθερία και λαϊκό πολίτευμα 

Με βάση ένα υλικό που περιλαμβάνει περί τους τρεισήμισι χιλιάδες εκλέκτορες για 
εβδομήντα περίπου περιοχές και με άξονα πρόσφατες, βασισμένες σε αυτό το υλικό, 
διαπιστώσεις, θα με απασχολήσουν οι εκλογές στο πλαίσιο της Ελληνικής Επανάστασης. 
Πιο συγκεκριμένα, θα εξετάσω περαιτέρω τις ποσοτικές ενδείξεις για τον αριθμό των 
εκλογικών διαδικασιών ως προς τη γεωγραφική κατανομή τους, τις χρονικές περιόδους 
που πραγματοποιήθηκαν, τα πληθυσμιακά μεγέθη στα οποία παραπέμπουν και, όπου 
είναι δυνατό θα συσχετίσω τις εκλογές με τη φορολόγηση, με στόχο, καταληκτικά, να 
προχωρήσω σε διαπιστώσεις για το ζήτημα της αντιπροσώπευσης και του «λαϊκού 
πολιτεύματος» των επαναστατικών χρόνων. 

Ακρίτας Καϊδατζής  

Το εκκρεμές του πολιτεύματος της Επανάστασης του 1821: Εναλλαγές 
ισχύος μεταξύ βουλευτικού και εκτελεστικού, 1821-1827 

Η κατανομή εξουσιών, και οι συνακόλουθες συγκρούσεις, μεταξύ βουλευτικού και 
εκτελεστικού αποτελούν κλειδί για την κατανόηση της Επανάστασης του 1821 και του 
πολιτεύματός της.  

Η ‘ισοστάθμιση’ των δύο σωμάτων, του βουλευτικού και του πενταμελούς εκτελεστικού, 
αποτελεί ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του πολιτεύματος που καθιέρωσε το πρώτο 
επαναστατικό Σύνταγμα στην Επίδαυρο τον Ιανουάριο του 1822. Αυτό υπήρξε και ένα 
μείζον σφάλμα συνταγματικού σχεδιασμού, καθώς ενδεχόμενη διαφωνία μεταξύ των δύο 
σωμάτων θα οδηγούσε σε αδιέξοδο και αδυναμία λήψης απόφασης.  

Η δεύτερη εθνική συνέλευση στο Άστρος τον Απρίλιο του 1823 ανταποκρίθηκε στο 
πρόβλημα αυτό, υπάγοντας το εκτελεστικό υπό το βουλευτικό. Η διευθέτηση αυτή ωστόσο 
‘διορθώθηκε’ στην πράξη, καθώς το εκτελεστικό διεκδίκησε και εν πολλοίς πέτυχε την 
πρωτοκαθεδρία. Μετά από δύο καταστροφικούς εμφυλίους πολέμους το 1824, το 
βουλευτικό για λόγο ανάκτησε τις συνταγματικές εξουσίες του, για να τις εκχωρήσει εκ 
νέου όμως το 1825-1826, κατά την πιο κρίσιμη περίοδο της επανάστασης. Η τρίτη εθνική 
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συνέλευση στην Τροιζήνα τον Μάιο του 1827 ενίσχυσε εκ νέου το βουλευτικό έναντι της 
(μονοπρόσωπης πλέον) εκτελεστικής εξουσίας του κυβερνήτη.  

Αυτές οι μεταβολές ισχύος μοιάζουν με την κίνηση του εκκρεμούς: Από ένα αρχικό σημείο 
ισορροπίας, το πολίτευμα μετακινήθηκε μπρος και πίσω, είτε προς την πρωτοκαθεδρία του 
βουλευτικού μετά από εθνικές συνελεύσεις και όταν παρήλθαν εθνικές κρίσεις, είτε του 
εκτελεστικού σε περιόδους κρίσης. 

Αριστείδης Χατζής 

Ποιος έγραψε το Σύνταγμα της Επιδαύρου; 

Στην εισήγηση θα παρουσιάσω δύο σημαντικά, πρόσφατα ευρήματα: (α) μια 
προγενέστερη μορφή του Συντάγματος της Επιδαύρου, γραμμένη στα γαλλικά, που 
πιθανόν να ήταν το κείμενο εργασίας της επιτροπής (Μαυροκορδάτος, Νέγρης, Γκαλίνα, 
πιθανόν Πολυζωίδης) και (β) τη συλλογή συνταγμάτων που είχε μαζί του ο Βιντσέντζο 
Γκαλίνα στην Επίδαυρο. Έπειτα θα εξετάσω μια υπόθεση. Πόσο ρόλο έπαιξε στη 
διαμόρφωση του Συντάγματος ένα άγνωστο, μάλλον χαμένο πια, κείμενο του Γεωργίου 
Σέκερη; Πρόκειται για μια πραγματεία πολιτικής και θεσμικής θεωρίας που η ομάδα 
Μαυροκορδάτου είχε διαβάσει και πιθανόν χρησιμοποίησε ως οδηγό στην Επίδαυρο. 

Λίνα Παπαδοπούλου  

Τα επαναστατικά Συντάγματα μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας 

Η προηγούμενη παράδοση κοινωνικής οργάνωσης με ρίζες στο Βυζάντιο και την οργάνωση 
των τοπικών κοινωνιών, με εξέχουσα την Πελοπόννησο, κατά την περίοδο της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, υπό την επήρεια και της Ορθόδοξης Εκκλησίας, συναντά τις ιδέες της 
εποχής των Επαναστάσεων στη μεταναπολεόντεια Ευρώπη, στον ελλαδικό χώρο των 
αρχών του 19ου αιώνα. Η πτώση της αυτοκρατοριών ακολουθείται από την ανάδυση 
εθνικών κρατών. Και στο σταυροδρόμι αυτών των εξελίξεων γεννιέται και μεγεθύνεται το 
συνταγματικό φαινόμενο, που κατά την πρώτη αυτή εμφάνισή του στον νεωτερικό κόσμο 
ενσωματώνει, κατ' ανάγκη, τόσο τις παραδοσιακές όσο και τις φιλελεύθερες και 
δημοκρατικές -και άρα για την εποχή επαναστατικές- ιδέες. Αυτό το συναπάντημα 
μπολιάζει και σχετικοποιεί αμφότερες και οδηγεί σε υβριδικά κείμενα που θα γνωρίζουν 
πολλαπλές και συχνά αντικρουόμενες στρωματώσεις. 

Νίκος Παπασπύρου  

Η ιδεολογική παρακαταθήκη του Συντάγματος της Τροιζήνας 

Το Σύνταγμα της Τροιζήνας διακηρύσσει την αρχή της εθνικής κυριαρχίας, κατοχυρώνει 
την υπεροχή της Βουλής και θεσπίζει αυστηρή διάκριση μεταξύ εκτελεστικής και 



Σελίδα 6 από 9 

νομοθετικής εξουσίας. Θα διερευνηθεί η επίδραση των οικείων διακηρύξεων και 
αντιλήψεων στον μακρύ ρου του ελληνικού συνταγματισμού, με έμφαση στην ιδεολογική 
σημασία της εθνικής κυριαρχίας, τον κεντρικό ρόλο της Βουλής, αλλά και την αδυναμία 
διαμόρφωσης λειτουργικών σχέσεων μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής λειτουργίας.  

Παναγιώτης Τσάφος 

Η εκπαίδευση υπό το «κράτος» της Επανάστασης του 1821: Συντάγματα 
και πράξεις της διοίκησης 

Ο θεσμός της εκπαίδευσης είναι ο κατεξοχήν κοινωνικός δεσμός μέσα από τον οποίο, 
καλλιεργείται και αναπαράγεται η εθνική ταυτότητα των νέων γενεών. Άλλωστε, στόχος 
των διαφόρων επαναστατικών κινημάτων ιστορικά ήταν να εξασφαλίσουν την πολιτική 
ύπαρξη του έθνους μέσα από την ανάδειξη κοινής καταγωγής, γλώσσας, θρησκείας και 
κοινών παραδόσεων. Αυτά τα στοιχεία με τη σειρά τους κλήθηκαν να εδραιώσουν την 
εθνική ταυτότητα, όπως την αντιλαμβανόμαστε στις σύγχρονες κοινωνίες. Συνεπώς, 
βασική συνιστώσα στην παραγωγή και την αναπαραγωγή της εθνικής ταυτότητας είναι ο 
θεσμός της εκπαίδευσης. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Αδαμάντιος Κοραής προέκρινε 
τη χρήση της καθαρεύουσας στα σχολεία, ώστε να επικρατούν οι ελληνικές λέξεις από τις 
τουρκικές με σκοπό σταδιακά να εκλείψουν. Παράλληλα, από τους Έλληνες διαφωτιστές 
διδασκάλους εισάχθηκαν προς διδασκαλία επιστήμες και εκπαιδευτικό υλικό απόρροιας 
του Διαφωτισμού, όπως μεταξύ άλλων, θεμελιώδη κείμενα της αρχαίας ελληνικής 
γραμματείας. 

Στη νεωτερικότητα, όσον αφορά τα σύγχρονα έθνη-κράτη, το σχολείο εξασφαλίζει τη 
συγκρότηση, την εδραίωση και την αναπαραγωγή της εθνικής ταυτότητας. Δηλαδή, το 
«επίσημο σχολείο» έχει συνδεθεί με διάφορους τρόπους με την ενστάλαξη των αξιών της 
εθνικής συνείδησης στο εκάστοτε έθνος, αφού αντανακλά τις ιδεολογικές συγκρούσεις στο 
πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο μιας κοινότητας, η οποία σχηματίζει τελικά ένα έθνος. Σε 
αυτό το πλαίσιο, το έθνος γίνεται αντιληπτό όχι σαν πρωταρχική φυσική και σταθερή 
οντότητα, αλλά ως ιστορικό φαινόμενο, το οποίο αποτελεί προϊόν και αποτέλεσμα της 
επιταγής «ένα έθνος - ένα κράτος», και στην περίπτωση της Ελλάδος συμπληρωματικά 
«ένα έθνος - ένα κράτος - μια θρησκεία».  

Πιο συγκεκριμένα, στον ελλαδικό χώρο, ο θεσμός της εκπαίδευσης είναι ήδη από τον 16ο 
αι. μια ιδιαίτερη περίπτωση που αξίζει μελέτης: Αρχικά, από τον 16ο έως τον 18ο αι. (πρώτη 
φάση εκπαίδευσης), ο θεσμός της εκπαίδευσης λειτούργησε με ένα συγκεκριμένο 
«εκκλησιαστικό πρόγραμμα σπουδών» σε έως και είκοσι πέντε κτιριακές δομές. Από τον 
18ο αι. και έπειτα (δεύτερη φάση εκπαίδευσης), λόγω του Διαφωτισμού και την οικονομική 
άνοδο της ελληνόφωνης αστικής τάξης, ξεκίνησε σταδιακά η προσπάθεια σύνδεσης της με 
την ελληνική αρχαιότητα, και η δόμηση ενός εκπαιδευτικού συστήματος, με ιδεολογία 
συγγενή προς εκείνη των δυτικών κρατών και πρωταρχικά προς τις ιδέες της Γαλλικής 
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Επανάστασης, με σκοπό την επανασύνδεση με την πνευματική και πολιτισμική κληρονομιά 
σε επίπεδο αξιών, αρχών και ιδεών που κληροδότησε η αρχαία ελληνική γραμματεία και 
πολιτειολογία. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, εάν το έθνος γίνεται αντιληπτό όχι σαν πρωταρχική φυσική 
και σταθερή οντότητα, αλλά ως ιστορικό φαινόμενο, το οποίο αποτελεί προϊόν και 
αποτέλεσμα της επιταγής «ένα έθνος - ένα κράτος - μια θρησκεία», οι δυο πρώτες λέξεις 
προέρχονται από την νεωτερικότητα και η τρίτη από την παράδοση. Ακριβώς γι’ αυτόν το 
λόγο, η ανάγκη συγκρότησης και ανάδειξη της εθνικής ταυτότητας, η οποία «ακουμπά και 
θεμελιώνεται» στην αρχαία ελληνική γραμματεία σύμφωνα με τις Αρχές του Διαφωτισμού 
συγκρούεται με την αντίληψη της ανάδειξης της εθνικής ταυτότητας μέσα από τον 
ορθόδοξη μόνο παράδοση και την προσκόλληση στο υπάρχον καθεστώς. Συνεπώς, η πρώτη 
από προωθητική δύναμη αρχικά, που συνδέει τον ελληνισμό με την Ευρώπη, μετατρέπεται 
σταδιακά σε αντιδραστική ορμή που κρατάει την Ελλάδα απομονωμένη στην «καθ’ ημάς 
Ανατολή», η οποία επιμένει ότι η κατάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα επέλθει 
«εκ των έσω». Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο, ότι η σχέση του Κράτους με την Εκκλησία και η 
επίδραση της τελευταίας στην εκπαίδευση είναι καθοριστική –μέχρι και σήμερα– για τη 
διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών. Παρόλα αυτά, η κοσμογονία της Ελληνικής 
Επανάστασης σαν κύμα ανάγκασε τις δυο πλευρές σε αμοιβαίους συμβιβασμούς με σκοπό 
σταδιακά την επίτευξη του αρχικού στόχου της, ήτοι τη δημιουργία ενός ελληνικού 
«έθνους-κράτους».  

Βασιλική Χρήστου  

Η Ελληνική Επανάσταση ανάμεσα στις επαναστάσεις της ευρωπαϊκής 
ηπείρου 

Η ελληνική επανάσταση είναι εμπνευσμένη από τη Γαλλική Επανάσταση και τις ιδέες του 
Γαλλικού Διαφωτισμού. Αυτό είναι φανερό τόσο από τα δύο πρώτα επαναστατικά 
συντάγματα, τα οποία έχουν σαφείς αναφορές στα δημοκρατικά συντάγματα του 1793 και 
του 1795, αλλά και από την ίδια τη συνταγματική ιδεολογία της επανάστασης, όπως πολύ 
πυκνά συνοψίζεται στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Το πνεύμα της «αντίστασης στην 
τυραννία» που διατυπώνεται στη Γαλλική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 
του Πολίτη εκφράστηκε από τους έλληνες επαναστάτες με το ίδιο σθένος απέναντι στον 
οθωμανικό δεσποτισμό. Οι ιδεολογικές καταβολές της ελληνικής επανάστασης 
αναδεικνύονται εναργώς και μέσα από πολυάριθμα κείμενα του Αδαμάντιου Κοραή.  

Παρόλ’ αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ελληνική επανάσταση ξέσπασε, όταν το πνεύμα 
της Γαλλικής Επανάστασης στην Ευρώπη είχε ηττηθεί. Μετά το συνέδριο της Βιέννης και 
την Παλινόρθωση οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις ήταν κατ’ αρχήν αντίθετες προς την 
ελληνική επανάσταση. Μάλιστα, την ίδια περίοδο οι καρμπονάροι στην Ιταλία ηττώνταν, 
ενώ ο ίδιος ο Αδαμάντιος Κοραής στην αρχή υποστήριζε ότι η επανάσταση έπρεπε να 
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εκδηλωθεί αργότερα, αφού θα είχε ωριμάσει η παιδεία του έθνους. Με άλλα λόγια, σε 
αναφορά με την συγγενή της επανάσταση, τη Γαλλική, η ελληνική επανάσταση 
εκδηλώθηκε κάπως αργά. 

Εντούτοις, μετά την Παλινόρθωση η μοναρχία δεν ήταν πλέον η ίδια. Ήταν εμφανέστατα 
πιο ασταθής και λιγότερο νομιμοποιημένη στη συνείδηση των πολλών. Γι’ αυτό δεν 
άργησαν, προτού περάσει ένας αιώνας από τη Γαλλική Επανάσταση, να εκδηλωθούν οι 
επαναστάσεις του 1848, η περίφημη «άνοιξη των λαών», σε όλη την Ευρώπη. Οι 
επαναστάσεις αυτές ήταν εθνικές και φιλελεύθερες, εξέφραζαν όμως ταυτόχρονα πολύ 
έντονα το αίτημα του εκδημοκρατισμού και έπιαναν το νήμα της Γαλλικής Επανάστασης 
για αιτήματα που είχαν μείνει ανικανοποίητα.  

Η ελληνική επανάσταση προηγήθηκε αυτών των επανάστασεων. Με άλλα λόγια, η 
ελληνική επανάσταση εκδηλώθηκε κάπως αργά σε σχέση με τη Γαλλική, αλλά σαφώς 
νωρίτερα από τις λοιπές επαναστάσεις του 19ου αιώνα. Σκοπός της εισήγησής μου είναι να 
παρουσιάσω τις ιδεολογικές και θεσμικές συγγένειες της ελληνικής επανάστασης και με 
αυτές τις επαναστάσεις του 19ου αιώνα. Νωρίτερα δηλαδή από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη 
εκδηλώθηκε στην περιοχή της υπόδουλης Ελλάδας μία επανάσταση που αναβίωνε τα 
διδάγματα της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά προοιώνιζε και την εμβάθυνση του πνεύματος 
αυτού στις επαναστάσεις που θα ακολουθούσαν. Οι θεσμικές συγγένειες είναι πολλές και 
αξιοσημείωτες, όπως η διεύρυνση του εκλογικού δικαιώματος και οι φιλελεύθεροι 
κατάλογοι των δικαιωμάτων, παρά το ότι το κοινωνικό υπόστρωμα των ευρωπαϊκών 
επαναστάσεων ήταν πολύ διαφορετικό.  

Αντώνης Κλάψης 

Τα Συντάγματα του Αγώνα και η διεθνής θέση του υπό ίδρυση ελληνικού 
κράτους 

Τα τρία Συντάγματα που ψηφίστηκαν κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης (της 
Επιδαύρου το 1822, του Άστρους το 1823 και της Τροιζήνας το 1827) επιχείρησαν να 
δώσουν πρακτικό περιεχόμενο στην εσωτερική διάρθρωση του υπό ίδρυση ελληνικού 
κράτους. Ταυτόχρονα, όμως, περιλάμβαναν διατάξεις, οι οποίες προσδιόριζαν τη διεθνή 
υπόσταση αυτού του κράτους και δημιουργούσαν θεσμούς και διαδικασίες άσκησης 
εξωτερικής πολιτικής. Η υπό πρόταση εισήγηση θα επικεντρωθεί σε αυτή τη διάσταση των 
τριών Συνταγμάτων, επιχειρώντας να διερευνήσει αφενός τον τρόπο με τον οποίο τα 
Συντάγματα της επαναστατικής περιόδου επιχείρησαν να οριοθετήσουν το πλαίσιο της 
διεθνούς παρουσίας του ελληνικού κράτους ήδη πριν από την αναγνώριση της 
ανεξαρτησίας τους, αφετέρου το πώς οι διπλωματικές συγκυρίες της εποχής επηρέασαν τη 
διαμόρφωση της μορφής και του περιεχομένου αυτών των Συνταγμάτων. 
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Δημήτριος Γιαννακόπουλος 

Η «περιπέτεια» της ιδέας του Συντάγματος κατά τη μετακαποδιστριακή 
περίοδο (1831-1832) 

Μετά την απώλεια του Ι. Καποδίστρια οι αντιμαχόμενες πολίτικες φατρίες, παρά το κλίμα 
της εμφυλιοπολεμικής σύγκρουσης και της ακυβερνησίας, επιδόθηκαν στη ρεαλιστική 
προσαρμογή των φιλελευθέρων συνταγματικών κατακτήσεων της Επανάστασης "κατά 
τους μοναχικούς τύπους”. Θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες 
οι Έλληνες απέτυχαν να θεσμοθετήσουν αυτεξούσια μια συνταγματική μοναρχία, προ του 
ερχομού του Όθωνα, πρώτα με την Ε' Εθνοσυνέλευση και κατόπιν με την Δ' "κατά 
συνέχειαν" (Μάρτιος - Αύγουστος 1832).  

Χαράλαμπος Κύρκος  

Συντάγματα, δημοκρατική αρχή και ξένες δυνάμεις: μια τεθλασμένη 
συμβίωση 

Η ανάλυση των ιστορικοπολιτικών φαινομένων και των νομικών θεσμών που 
αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης αλλά και κατά τα χρόνια που 
ακολούθησαν, παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες. Αυτές προκύπτουν, μεταξύ άλλων, 
και από τις ιδιομορφίες της επανάστασης και την αντίληψη περί του υπό σύσταση Κράτους 
που είχαν τα ανομοιογενή κοινωνικά στρώματα των υπόδουλων Ελλήνων, τα οποία, παρά 
την ανομοιογένειά τους, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν δημοκρατικά, προοδευτικά και 
φιλελεύθερα Συντάγματα. 

Η εκδήλωση, ωστόσο, του δημοκρατικού προσανατολισμού των Ελλήνων στα κείμενα των 
Συνταγμάτων που ακολούθησαν την επανάσταση του 1821 και αυτή δεν ήταν ομοιογενής. 
Αφού, παρά την παρουσία της δημοκρατικής αρχής σε πολλές διατάξεις, η επί ενάμιση 
αιώνα «πλοήγησή» της μέσα στο συνταγματικό κείμενο αναδεικνύει όχι μόνο το 
συμβολικό-συστηματικό, αλλά και το έντονα ιστορικοπολιτικό ειδικό της βάρος που 
λειτούργησε σαν «δείκτης» των πολιτικών ισορροπιών εφ' ενός των εξωτερικών επιρροών 
και αφ' ετέρου των ελληνικών προθέσεων και αντιστάσεων. 

Δεδομένης, ωστόσο, της επιρροής των Ξένων Δυνάμεων σε πολιτικό - ιδεολογικό αλλά και, 
ιδίως μετά και από τη σύναψη του πρώτου Δανείου, το 1824, σε οικονομικό επίπεδο, θα 
πρέπει να αναζητηθεί και νέα σκοπιά θεώρησης και κατανόησης των συνταγμάτων της 
επανάστασης, ιδίως δε εκείνων που ακολούθησαν, της συμπόρευσής τους με το ελεύθερο 
πλέον ελληνικό κράτος, σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις, που υπαγόρευαν την 
προάσπιση ξένων συμφερόντων. 
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