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γνωριµία συνοδεύεται από επαναστατικούς τριγµούς.

Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος στην Ιστορία του Ευρω-
παϊκού Πνεύµατος (Κανελλόπουλος 1974, 1115) µας 

πληροφορεί ότι ο Σικελός ιστορικός Ξαβιέ Σκροφάνι 

(1756-1837), ο οποίος επισκέφθηκε την 

Ελλάδα το 1794-95, δεκαπέντε χρόνια 

πριν από τον Λόρδο Μπάιρον, παρατή-

ρησε, όπως και ο δεύτερος, τη συνέχεια 

της γλώσσας µε εκείνη των αρχαίων. Ο 

Βρετανός ροµαντικός ποιητής σε επεξη-

γηµατικό σχόλιο του ποιήµατός του «Τσά-

ϊλντ Χάρολντ», καταδικάζει την κλοπή 

των γλυπτών από τον Λόρδο Έλγιν και 

του επιρρίπτει την κατάρα της Αθηνάς 

για την ασέβειά του. ∆ιαπρεπείς επισκέ-

πτες σαν αυτούς, έµαθαν τους γηγενείς 

να προσέχουν και να αγαπούν τα µνηµεία 

µε τα οποία συγκατοικούσαν στην ιερή 

γη τους.

Ο πρώτος φιλέλληνας ήταν ο Γερµανός 

Μαρτίνος Κρούσιος (1526-1607), που 

αγάπησε την γλώσσα των Νεοελλήνων 

και συµπαραστάθηκε στους υπόδουλους 

σε κάθε περίσταση. Ο ίδιος χρησιµοποίη-

σε την λέξη «συµπάσχω» µε τους Έλλη-

νες. Ωστόσο, ο λόγιος Αθανάσιος Ψαλί-

δας (1767-1829), από την Ήπειρο, µέµ-

φεται τους ξένους για την αγνωµοσύνη 

τους προς τους Έλληνες, που τόσα αγαθά 

της σκέψης και της τέχνης τους κληρο-

δότησαν και αυτοί τους άφησαν έκθετους 

στον οθωµανικό σκοταδισµό.

Η Eλληνική Νοµαρχία, που κυκλοφόρησε 

το 1806 στην Ιταλία µε υπογραφή «Ανω-

νύµου του Έλληνος», αποτέλεσε ριζοσπα-

στικό, σχεδόν ιακωβινικό υπόδειγµα επα-

ναστατικής προτροπής κατά των Οθω-

µανών αλλά και του αµαθούς κλήρου. Το κείµενο 

αρχίζει µε επίκληση στους αρχαίους προγόνους. «Εσείς 

ω αθάνατοι ψυχαί των ελευθέρων προγόνων µου! 

Ενδυναµώσατε τώρα τον ζήλον µου µε τα ηρωικά σας 

εντάλµατα, διά να εκφράσω, καθώς πρέπει, τα της 

ελευθερίας κάλλη εις τους απογόνους σας (...) Αντί 

ρητορικών φράσεων, θέλει καλλωπίσει τον λόγον µου 

η διήγησις των θαυµαστών έργων των 

πάλαι Ηρώων (...)».

Η Νοµαρχία αναφέρεται σε κράτος δικαί-

ου, όπως υπήρξε στην αρχαιότητα, πριν 

αυτή καταπέσει στη ρωµαϊκή και µετά 

την οθωµανική κυριαρχία. Πρόκειται συ-

νεπώς για προσκλητήριο παλιγγενεσίας 

µε οδηγό την λογική του ∆ιαφωτισµού.

Μιλώντας για τις «ανοµοιότητες» των 

ανθρώπων, αυτές αποδίδονται στην φύ- 

ση, την ανατροφή και την τύχη. Την ανο-

µοιότητα µετριάζουν οι νόµοι «και τόσον 

καλώς εξίσωσε τας λοιπάς, ώστε όπου 

έκαµε να χαίρονται οι άνθρωποι µια εντε-

λή οµοιότητα, αν καλά και κατά φύσιν 

ανόµοιοι (...) επαρηγόρησεν (η Νοµαρχία) 

τους αδυνάτους µε το σκήπτρον της δικαιο- 

σύνης, εδίδαξεν τους ατάκτους να εύρω-

σιν την ευτυχίαν των εις την χρηστοήθειαν, 

εβράβευσεν τους καλοήθεις (...) Ο θαυ-

µασιώτερος και νουνεχέστερος νοµοδό-

της, όπου µέχρι της σήµερον εφάνη εις 

τον κόσµον, κατά πάντα τρόπον εστάθη 

βέβαια ο µέγας Λυκούργος, ο οποίος δεν 

ηπατήθη να στοχασθή τους ανθρώπους 

καθώς έπρεπε να ήτον, αλλά γνωρίζοντας 

οποίας λογής είναι, τους απεκατέστησεν, 

όσο ήτον το δυνατόν, καλλιοτέρους».

Ο Ανώνυµος επιχειρηµατολογεί διαρκώς 

υπέρ της ελευθερίας, αντλώντας παρα-

δείγµατα από την αρχαιότητα, µε τον 

Λεωνίδα ως υπόδειγµα ελευθέρου ανθρώ-

που. Συνδέει µάλιστα τους Σουλιώτες µε 

τους Λεωνίδα και Θεµιστοκλή και τον 

Αλή Πασά των Ιωαννίνων µε τους Πέρ-

σες τυράννους. «Ω! θέατρον ευφροσύνης, ω καλότυχοι 

όπου είναι οι ελεύθεροι! Εκείνοι οι θαυµαστοί Σπαρ-

τιάτες, ω Έλληνες, είχον άµιλλαν αναµεταξύ των, εις 

ρωταί της Ελλάδος υπήρξαν ουχί σοφοί ανατραφέντες 

παρά την εστία της κλασικής αρχαιότητος, αλλ’ άνδρες 

εξ ακοής µόνον την αρχαιότητα γνωρίσαντες...». Αρ-

κούσε όµως κατ’ αυτόν η «εξ ακοής» γνωριµία για να 

οδηγηθούν σε έργα φιλοπατρίας.

Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να επισηµάνουµε και τον 

τουρκικό θαυµασµό για την αρχαιότητα. Όταν ο Ρεσίτ 

Πασάς, γνωστός ως Κιουταχής, κατέλαβε το Μεσο-

λόγγι, κινήθηκε σε πολιορκία της Ακρόπολης, όπου 

βρίσκονταν κλεισµένοι Έλληνες αγωνιστές. Σε ανα-

φορά του προς την Μεγάλη Πύ- 

λη, η οποία έπεσε στα χέρια των 

Ελλήνων, έγραφε τα εξής εντυπω-

σιακά: «Το φρούριον της Αθήνας, 

είναι παλαιόθεν οικοδοµηµένον 

εις πέτραν υψηλήν και δύσβατον· 

ούτε υπόνοµον επιδέχεται ούτε 

εις έφοδον έρχεται· (...) και προ-

πάντων το φρούριον τούτο, επει-

δή είναι τόπος παλαιότατος και 

παλαιόθεν εκβήκαν εξ αυτού πολ-

λοί µεγάλοι φιλόσοφοι και (επει-

δή) το οποίο έχει τεχνικά έργα 

της αρχαιότητας προξενούσι τον 

θαυµασµόν εις τους πεπαιδευµέ-

νους Ευρωπαίους, δια τούτο όλοι 

οι Ευρωπαίοι και τα λοιπά έθνη 

των απίστων θεωρούσι το φρού-

ριον τούτο ως ιδίαν αυτών οικίαν· 

και επειδή το νοµίζουν ως προσκυνητήριον (...) το 

υπερασπίζουσι και προσπαθούσι να µην εκβή εκ των 

χειρών των απίστων αποστατών και εσυµφώνησαν, 

υπεσχέθησαν γενικώς την βοήθειάν των και δια ξηράς 

και δια θαλάσσης» (Γενική Εφηµερίς της Ελλάδος, αριθ. 

91 της 11ης Σεπτεµβρίου 1826, 362-363).

Η στροφή προς την Αρχαιότητα αλλάζει το σκηνικό 

των πρώτων αιώνων της τουρκοκρατούµενης Ελλάδας 

από κυρίως εκκλησιαστικό σε µία δύσκολη συµβίωση 

ιδεών, που έρχονται από την Αρχαιότητα, µε αυτές 

των παραδοσιακών εκπροσώπων της Ιεραρχίας. Η 

σχέση των κατοίκων της ελληνικής Χερσονήσου 

του 1821 µε την αρχαιότητα αποτέλεσε υπό-

θεση καθηµερινής συµβίωσης γι’ αυτούς, µε τα πολλά 

µνηµεία που βρίσκονταν σκορπισµένα στην ύπαιθρο 

και στις πόλεις. Παρά την αντιµετώπιση του παγανι-

σµού από την Εκκλησία, που κατά τα πρώτα χρόνια 

του Χριστιανισµού είχε ως αποτέλεσµα την καταστρο-

φή πολλών µνηµείων και την ενσωµάτωση αρχιτεκτο-

νικών τους στοιχείων στις εκκλησίες που χτίστηκαν 

έκτοτε (βλ. Άγιο Ελευθέριο πλάι στην Μητρόπολη 

των Αθηνών), ο αιώνας του ∆ιαφωτισµού ανέδειξε την 

Αρχαία Ελλάδα και τα µνηµεία ως 

τόπους προσκυνήµατος για τους 

πολλούς Ευρωπαίους ταξιδιώτες, 

που συνέρρεαν στην Τουρκοκρα-

τούµενη χώρα.

Έτσι, µετά από αιώνες κακοµε-

ταχείρισης από τους ντόπιους 

χριστιανούς και µουσουλµάνους, 

τα µνηµεία προσέλαβαν µια αί-

γλη, που τα καθιστούσε ορόσηµα 

περασµένου µεγαλείου και πρό-

κριµα µελλοντικής αναγέννησης.

Ο Σατωβριάνδος ανακάλυψε την 

αρχαία αρετή της ανδρείας στους 

Νεοέλληνες και ο Ελβετός φιλέλ-

ληνας και ήρωας του Μεσολογγίου, 

Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ, την επα-

λήθευσε στο πεδίο της µάχης. Ο 

Βοναπαρτιστής συνταγµατάρχης, Olivier Voutier, που 

αγωνίστηκε µε τους Έλληνες, διηγείται ότι πολλοί 

αγωνιστές που πολιορκούσαν την Ακρόπολη των Αθη-

νών προτίµησαν κάποτε να υποχωρήσουν, ώστε να 

σταµατήσουν οι έγκλειστοι Οθωµανοί να σπάζουν τις 

κολώνες για να πάρουν το µολύβι των ελασµάτων και 

να κατασκευάζουν βόλια. Ο Μακρυγιάννης άλλωστε, 

όπως ο ίδιος λέει, εξηγούσε σε κάποιον που εµπορευό-

ταν αγάλµατα µε ξένους, ότι γι’ αυτά πολεµούσαν οι 

Έλληνες.

Ο Γερµανός ιστορικός Κ. Μέντελσον-Μπαρτόλντι 

έγραφε στην ιστορία του της Επανάστασης: «Ελευθε-
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Ο Αθανάσιος Ψαλίδας.
Κ. Μαλάµος, αρχές 19ου αι. 

Ο Λόρδος Βύρων (George Gordon 
Byron). R. Westall, 1813

Η

Θάνος Μ. Βερέµης
Οµότιµος Καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας του ΕΚΠΑ, Μέλος του ∆Σ της ΕΦΑ

Ο Μαρτίνος Κρούσιος (Martin 
Craus). A. Ramsler, τέλος 16ου αι.

Ανώνυµος ο Έλλην, Ελληνική Νοµαρχία: Ήτοι Λόγος 
Περί Ελευθερίας, Ιταλία 1806
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το να προπορευθώσι κατά των εχθρών, και καθείς 

εποθούσε να πρωτοχύσει το αίµα του δια την Πατρί-

δα, εκείνοι οι ολίγοι αλλ’ ελεύθεροι Σπαρτιάτες, έκα-

µαν να τροµάξουν όλοι οι εχθροί των και όλα τα πλήθη 

των βαρβάρων και ούτως εφύλαξαν την 

ελευθερίαν των διά πολλούς αιώνας».

Η στροφή προς την αρχαιότητα προκά-

λεσε και νέα ονοµατοδότηση ανάµεσα 

στους Έλληνες. Γύρω στο 1813 ο ∆ιονύ-

σιος Πύρρος στην αρχή του µαθήµατός 

του, στην Αθήνα, καλούσε τους µαθητές 

του να αλλάξουν όνοµα: «Ιδού τώρα το 

όνοµά σου Ιωάννης ή Παύλος, αλλά είναι 

Περικλής ή Θεµιστοκλής ή και Ξενοφών 

λοιπόν φοβού τον Θεόν, βοήθησον την 

πατρίδα σου, αγάπα και την φιλοσοφίαν» 

(∆ηµαράς 1975).

Ο Νικόλαος Σπηλιάδης αφηγείται το 

έργο του Λυκούργου Κρεστενίτη, ο οποίος, 

αφού έδωσε στον εαυτό του το όνοµα του 

νοµοθέτη Λυκούργου της Σπάρτης, έγινε 

ανάδοχος των µαθητών του. «Αλλά και 

µετά ταύτα οι ιερείς µας, αντί να βαπτί-

ζωσι τα παιδιά µε ονόµατα των αγίων µας, 

τα δίδουσιν και αυτοί ελληνικά ονόµατα. 

Ακούει τις λοιπόν και τους αχθοφόρους 

Σωκράτας καλούµενους». Ο Γρηγόριος 

Ε΄ έστειλε εγκύκλιο στις επισκοπές κατα-

δικάζοντας το νέο έθιµο ως «καταφρόνη-

ση της χριστιανικής ονοµατοθεσίας». Η 

εγκύκλιος προκάλεσε βέβαια την οργή 

και τα ανάλογα σχόλια του Κοραή.

Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος υπήρξε 

από τους φωτισµένους αγωνιστές και είχε 

πλήρη επίγνωση της σχέσης µε την αρχαιό- 

τητα του Ηροδότου, όταν έγραφε στον επίσης Φανα-

ριώτη Θεόδωρο Νέγρη, ότι η ελευθερία «ἀνήκει εἰς 
ἀνθρώπους πάτριον ἔχοντας νά καταπολεμῶσιν τον 
Βάρβαρον καί εἰς ἀμφοτέρας ἀναζῇ τὸ πνεῦμα τοῦ Ἡρο-

δότου καὶ τοῦ Πλάτωνος (...) οἵτινες ἐπὶ αἰῶνας ἠγω-
νίσθησαν διὰ νὰ κρατηθῇ ὁ Ἀσιάτης μακρὰν τῶν ἀλλο-
δαπῶν χωρῶν ὧν ρῆγες καὶ πρίγκηπες ἄρχουσιν» (Μαρι-

δάκη 1977, 393).

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης συχνά ανα-

φερόταν σε µια αρχαιότητα της δικιάς του 

επινόησης. Η οικειότητα µε την οποία 

αντιµετώπιζε τους αρχαίους προγόνους 

αποδεικνύει την συναισθηµατική συγγέ-

νεια των συγχρόνων του µε εκείνους. Σε 

οµιλία του σε νέους, στις 7 Οκτωβρίου 

1838, στην Πνύκα έλεγε: «εις τον τόπο 

αυτό, όπου εγώ πατώ σήµερα, επατούσαν 

και εδηµιουργούσαν τον παλαιό καιρό 

άνδρες σοφοί και άνδρες µε τους οποίους 

δεν είµαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να 

φθάσω τα ίχνη τους (...) Σας λέγω µόνον 

πως ήταν σοφοί, και από εδώ επήραν και 

εδανείσθησαν τα άλλα έθνη την σοφίαν 

τους. Εις τον τόπον, τον οποίον κατοι-

κούµε, εκατοικούσαν οι παλιοί Έλληνες, 

οι πρόγονοί µας και ελάβαµε το όνοµα 

τούτο (...) Οι παλαιοί Έλληνες έπεσαν 

εις την διχόνοια και ετρώγονταν µεταξύ 

τους και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρω-

µαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι και τους 

υπέταξαν. Εις αυτήν την δυστυχισµένη 

κατάσταση µερικοί από τους φυγάδες 

γραµµατισµένους έστελναν εις την Ελλά-

δα βιβλία ευθύς όπου άνθρωποι από το 

λαό εµάνθανε κοινά γράµµατα και έβλεπε 

ποιους είχαµε προγόνους, τι έκαµεν ο 

Θεµιστοκλής, ο Αριστείδης και άλλοι πα-

λαιοί µας και εβλέπαµε και εις ποίαν κα-

τάσταση ευρισκόµεθα τότε. Όθεν µας 

ήλθεν εις το νου να τους µιµηθούµε και 

να γίνουµε ευτυχέστεροι».

Φιλέλληνες εγνώρισε πολλούς η τουρκοκρατούµενη 

χώρα, όµως οι πιο σηµαντικοί «όπως ο Μπάιρον και 

όσοι έπεσαν στο Μεσολόγγι» ήταν αυτοί που συµπα-

κληρονοµιά. Ο Κοραής σ’ ένα από τα πρώτα έργα της 

ωριµότητάς του, στο Υπόµνηµα του 1803, εκθέτει µε 

φωτεινή σκέψη τον µεικτό χαρακτήρα της ελληνικής 

αναγέννησης κι αργότερα, στα 1815, βλέποντας τη 

διάδοση της παιδείας, έγραφε: «∆εν έµεινεν αµφιβολία 

(...) ότι έφθασε και των Γραικών ο καλός καιρός και 

έφθασεν µε τόσην ορµήν, ώστε καµία δύναµις ανθρώ-

πινος δεν είναι πλέον καλή να µας οπισθοποδήση». 

(ό.π., 100)

Ο Κοραής αποδίδει όλα τα µειονεκτήµατα του γένους 

στην «απαιδευσία» και ζητάει από τους Γραικούς να 

ανακαλύψουν το ένδοξο παρελθόν τους µέσα από την 

µόρφωση. Από τη ∆ύση µεταφέρει εκπαιδευτικές µε-

θόδους, όπως του Pestalozzi. Μολονότι σηµερινός 

αρθρογράφος αποκαλεί τον Κοραή «ξιπασµένο» από 

τον δυτικό ∆ιαφωτισµό, η προσφορά του και µόνο 

στην µεταγλώττιση της επιστήµης στα ελληνικά, τον 

καθιστούν άξιο της ευγνωµοσύνης µας. 

Ο όρος «παλιγγενεσία», που συνοδεύει την επανάστα-

ση του 1821 αποβλέπει στην αναγνώριση του γένους 

µε την επιστροφή του αρχαίου πνεύµατος στον κόσµο 

των Νεοελλήνων. Έτσι η αρχαιότητα συνδέθηκε ορι-

στικά µε τον Αγώνα και η εκπαίδευση του έθνους-

κράτους, που φέρει για πρώτη φορά το όνοµα «Ελλάς» 

στην ιστορία των Ελλήνων, βασίζεται στους κανόνες 

της γλωσσικής µας παράδοσης. 

Συντοµογραφίες – Βιβλιογραφία 
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ραστάθηκαν στους αγωνιζόµενους νεοέλληνες. Ο 

θαυµασµός για τα µνηµεία της αρχαιότητας ήταν και 

αυτός µια προσφορά των Φιλελλήνων προς τους κατοί-

κους αυτού του τόπου, όπως και η έµπνευση της 

παλιγγενεσίας. Να λάβουν δηλαδή σάρκα και οστά 

τα µνηµεία και η ανάµνηση της αρχαίας δόξας.

Ο αγωνιστής και κατοπινός δήµαρχος Αθηναίων, το 

1841, Παναγής Σκουζές, είπε σε οµιλία του: «∆εν 

σφάλλοµεν, κύριοι και κυρίες, να αποδώσουµε την 

νοηµοσύνην, το φιλοσοφικό φρόνηµα του λαού της 

Ελλάδος, είς το ότι δεν έλειψε ποτέ από την περίφη-

µη γην ο αρχαίος πολιτισµός (...). Έµπλεος ήταν µια 

φορά ο αιθέρας από τες αρµονίες του Οµήρου και του 

Πινδάρου, από την σοφήν θρηνωδίαν Σοφοκλέους 

και Ευρυπίδου. Είναι καιρός πλέον απερασµένος, αφού 

το ανάθεµα του Οµήρου δεν πλακώνει τους λαούς της 

Πελοποννήσου, της Αττικής και µέρους της ∆υτικής 

Ελλάδος και νησιών, το ανάθεµα ότι ο µη ελεύθερος 

είναι υστερηµένος από το ήµισυ της νοηµοσύνης ή 

της αρετής του. Σώοι πλέον οι ελευθερωµένοι των 

Ελλήνων καταγίνονται εις το µεγαλύτερο των κατορ-

θωµάτων, την οικοδοµή Κράτους» (Βαλέτας 1967). 

Ο µέγιστος όµως φορέας της αρχαιολατρείας και της 

µελέτης της αρχαίας γραµµατείας υπήρξε ο Αδαµά-

ντιος Κοραής. Από το 1805 αρχίζει να συγκεντρώνει 

το υλικό για την Ελληνική Βιβλιοθήκη του. Στην έκδο-

ση και την διάδοση του µεγάλου αυτού έργου τον 

συνέτρεξαν οι αδελφοί Ζωσιµάδες και άλλοι Έλληνες 

έµποροι. Οι αρχαίοι συγγραφείς παρουσιάζονται από 

τον Κοραή µε δικά του προλεγόµενα και η διάδοσή 

τους στους Έλληνες απόβλεπε στην παλιγγενεσία τους.

Ο Κ.Θ. ∆ηµαράς έγραψε στην Ιστορία της Ελληνικής 
Λογοτεχνίας του (∆ηµαράς 1975, 200): «Οι ελληνικές 

δυνάµεις, υλικές και πνευµατικές, είχαν φθάσει στην 

ακµή τους στα χρόνια του Κοραή, αυτός έρχεται να 

προσφέρει την σύνθεση του νέου πνευµατικού ελλη-

νισµού. Και ο ελληνισµός αυτός, δυναµωµένος και 

συνειδητός, δεν µπορεί να δεχθεί ούτε την παραίτηση 

από την ζωή, ούτε την παραίτηση από την προγονική 

Ο Αδαµάντιος Κοραής

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 
K. Krazaisen, 1831, Εθνικό 

Ιστορικό Μουσείο

Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. 
Αγνώστου, τέλος 19ου αι.
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