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Οι Έλληνες του 1821 και η Αρχαιότητα 
 
 

Η σχέση της αρχαιότητας με τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες 

ήταν ανταγωνιστική. Οι χριστιανοί κατέστρεφαν τους παγανιστικούς 

ναούς και ενσωμάτωναν στοιχεία τους στις εκκλησίες τους. Καθώς όμως 

η δυτική αναγέννηση ανακαλύπτει εκ νέου την δόξα των αρχαίων, οι 

ταξιδιώτες στον ελληνικό χώρο δεν ενδιαφέρονται μόνο για το φυτικό 

πλούτο της χώρας αλλά κυρίως για τα μνημεία των αρχαίων. Οι γηγενείς 

ανακαλύπτουν το απώτατο παρελθόν τους μέσα από το θαυμασμό των 

ξένων. 

Ο 18ος αιώνας προσδιορίζει την στροφή στον διαφωτισμό και 

θεωρεί πρότυπο της φιλοσοφίας του τους αρχαίους. Έκτοτε οι αρχαίοι 

συμφιλιώνουν τους Έλληνες με τη δυτική Ευρώπη, τέσσερις αιώνες μετά 

τη ρήξη ανάμεσα σε ενωτικούς και σε ανθενωτικούς.  

Οι σύγχρονοι της παλιγγενεσίας απέχουν πολύ από τον αιώνα της 

Φλωρεντίας και της Φεράρας. Δεν είναι η θρησκεία πια που προσδιορίζει 

τον θαυμασμό των νεοελλήνων για τους αρχαίους θαυμαστούς 

προγόνους αλλά μια κοσμική φιλοσοφία.  

Η σχέση των κατοίκων της ελληνικής Χερσονήσου του 1821 με την 

αρχαιότητα αποτέλεσε υπόθεση καθημερινής συμβίωσης γι αυτούς με 

τα πολλά μνημεία που βρίσκονταν σκορπισμένα στην ύπαιθρο και στις 

πόλεις. Παρά την αντιμετώπιση του παγανισμού από την Εκκλησία που 

κατά τα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού είχε ως αποτέλεσμα την 

καταστροφή πολλών μνημείων και την ενσωμάτωση αρχιτεκτονικών 

τους στοιχείων στις εκκλησίες που χτίστηκαν έκτοτε (βλ. Άγιο Ελευθέριο 

πλάι στην Μητρόπολη των Αθηνών) 
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 Έτσι, μετά από αιώνες κακομεταχείρισης από τους ντόπιους 

χριστιανούς και μουσουλμάνους, τα μνημεία προσέλαβαν μια αίγλη, που 

τα καθιστούσε ορόσημα περασμένου μεγαλείου και πρόκριμα 

μελλοντικής αναγέννησης. 

 Ο Σατωβριάνδος ανακάλυψε την αρχαία αρετή της ανδρείας στους 

Νεοέλληνες και ο Ελβετός φιλέλληνας και ήρωας του Μεσολογγίου, 

Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ, την επαλήθευσε στο πεδίο της μάχης. Ο 

Βοναπαρτιστής συνταγματάρχης, Olivier Voutier, που αγωνίστηκε με 

τους Έλληνες, διηγείται ότι πολλοί αγωνιστές που πολιορκούσαν την 

Ακρόπολη των Αθηνών 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 

εμπορευόταν αγάλματα με ξένους, ότι γι αυτά πολεμούσαν οι Έλληνες. 

 Ο Γερμανός ιστορικός Κ. Μέντελσον Μπαρτόλντι έγραφε στην 

ιστορία του της Επανάστασης: «Ελευθερωταί της Ελλάδος υπήρξαν  ουχί 

σοφοί ανατραφέντες παρά την εστία της κλασικής αρχαιότητος, αλλ’ 

άνδρες εξ’ ακοής μόνον την αρχαιότητα γνωρίσαντες…». Αρκούσε 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 Μεσολόγγι, κινήθηκε σε πολιορκία της 

Ακρόπολης, όπου βρίσκονταν κλεισμένοι Έλληνες αγωνιστές. Σε 

αναφορά του προς την Μεγάλη Πύλη, η οποία έπεσε στα χέρια των 

Ελλήνων, έγραφε τα εξής εντυπωσιακά: «Το φρούριον της Αθήνας, είναι 

παλαιόθεν οικοδομημένον εις πέτραν υψηλήν και δύσβατον· ούτε 
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υπόνομον επιδέχεται ούτε εις έφοδον έρχεται· (…) και προπάντων το 

φρούριον τούτο, επειδή είναι τόπος παλαιότατος και παλαιόθεν εκβήκαν 

εξ αυτού πολλοί μεγάλοι φιλόσοφοι και (επειδή) το οποίο έχει τεχνικά 

έργα της αρχαιότητας προξενούσι τον θαυμασμόν εις τους 

πεπαιδευμένους Ευρωπαίους, δια τούτο όλοι οι Ευρωπαίοι και τα λοιπά 

έθνη των απίστων θεωρούσε το φρούριον τούτο ως ιδίαν αυτών οικείων· 

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, σελ. 362/363). 

 Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος υπήρξε από τους πεφωτισμένους 

πρωταγωνιστές του Αγώνα και είχε πλήρη επίγνωση της σχέσης με την 

αρχαιότητα του Ηροδότου, όταν έγραφε στον Νέγρη ότι η ελευθερία 

«ανήκει εις ανθρώπους πάτριον έχοντας να καταπολεμώσιν τον 

Βάρβαρον και εις ἀμφοτέρας ἀναζῇ τὸ πνεῦμα τοῦ Ἡροδότου καὶ τοῦ 

Πλάτωνος (…) οἵτινες ἐπὶ αἰῶνας ἠγωνίσθησαν διὰ νὰ κρατηθῇ ὁ Ἀσιάτης 

μακρὰν τῶν ἀλλοδαπῶν χωρῶν ὧν ρῆγες καὶ πρίγκηπες ἄρχουσιν» 

(Γεωργίου Σ. Μαριδάκη, «Ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάστασις ὡς ἔκφρασις τοῦ 

εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος» 24 Μαρτίου 1951. 

 Στο, Πέτρου Χάρη (επιμ.) Το Εικοσιένα - Πανηγυρικοί Λόγοι 

ακαδημαϊκών, Ακαδημία Αθηνών, Ίδρυμα Ελένης και Κώστα Ουράνη, 

1977 σ. 393). 

 Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πολύ συχνά αναφερόταν σε μια 

αρχαιότητα της δικιάς του επινόησης, όμως η οικειότητα με την οποία 

αντιμετωπίζει τους αρχαίους προγόνους αποδεικνύει την 

συναισθηματική σχέση των ομοίων του με αυτούς. Στην γνωστή ομιλία 
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του σε νέους (7 Οκτωβρίου 1838) στην Πνύκα έλεγε: «εις τον τόπο αυτό 

όπου εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν 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 κατοικούμε, εκατοικούσαν οι παλιοί 

Έλληνες, από τους οποίους και ημείς καταγόμεθα και ελάβαμε το όνομα 

τούτο (…) Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας έπεσαν εις την διχόνοια 

και ετρώγονταν μεταξύ τους και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, 

έπειτα άλλοι βάρβαροι και τους υπέταξαν. Εις αυτήν την δυστυχισμένη 

κατάσταση μερικοί από τους φυγάδες γραμματισμένους έστελναν εις την 

Ελλάδα βιβλία ευθύς οπού άνθρωποι από το λαό εμάνθανε τα κοινά 

γράμματα και έβλεπε ποιους είχαμε προγόνους, τι έκαμεν ο 

Θεμιστοκλής, ο Αριστείδης και άλλοι πολλοί παλαιοί μας και εβλέπαμε 

και εις ποίαν κατάσταση ευρισκόμεθα τότε. Όθεν μας ήλθεν εις το νου 

να τους μιμηθούμε και να γίνουμε ευτυχέστεροι.» (Θ. Κολοκοτρώνης 

«Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση». Εκδόσεις Αιγαίον, 

Λευκωσία 2010, σ. 34-36) 

 Τελειώνω με τον αγωνιστή και Δήμαρχο Αθηναίων το 1841, 

Παναγή Σκουζέ. Σε ομιλία του έλεγε: «Δεν σφάλλομεν, κύριοι και κυρίες 

να αποδώσουμε την νοημοσύνην, το φιλοσοφικό φρόνημα του λαού της 

Ελλάδος, είς το ότι δεν έλειψε ποτέ από την περίφημη γην ο αρχαίος 

πολιτισμός. Έλειψε, ναι μεν, αλλά ως εκείνα τα εύμορφα, γλυκόπνοα 

λουλούδια στολισμού δωματίου (…) μένει διά πολύ ακόμα η χάρη της 

ευωδίας. Έμπλεος ήταν μια φορά ο αιθέρας από τες αρμονίες του 

Ομήρου και του Πινδάρου, από την σοφήν θρηνωδίαν Σοφοκλέους και 

Ευρυπίδου. (…) Είναι καιρός πλιαν απερασμένος, αφού το ανάθεμα του 
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Ομήρου δεν πλακώνει τους λαούς της Πελοποννήσου, της Αττικής και 

μέρους της Δυτικής Ελλάδος και νησιών, το ανάθεμα ότι ο μη ελεύθερος 

είναι υστερημένος από το ήμισυ της νοημοσύνης ή της αρετής του. 

Ακέραιοι λοιπόν κατά την δύναμιν, σώοι πλέον οι ελευθερωμένοι των 

Ελλήνων, καταγίνονται εις το μεγαλείτερο των κατορθωμάτων, την 

οικοδομή Κράτους.» 

 Αν οικοδομή Κράτους είναι από τα μεγαλύτερα των ανθρωπίνων 

κατορθωμάτων, ευκόλως εννοείται από τα απαιτούμενα προς μόρφωσιν 

Κράτους· το Κράτος θέλει φρόνηση, ανδρεία, δικαιοσύνη, φόβο Θεού, 

επιστήμη. Αν ένα λείψει από τα αριθμούμενα, σφαλερό το οικοδόμημα 

βροντάει ευθύς η κατάρα του Ομήρου, κινδυνεύει  η ελευθερία (…) (Γ. 

Βαλέτας (επιμ.) Τερτσέτη άπαντα. Λόγοι και δοκίμια, τόμ. Β’, Εκδόσεις 

Χρ. Γιοβάνη ΟΕ. Αθήναι 1967, σ. 23-25). 

 Σε κανένα από αυτά τα κείμενα του 19ου αιώνα, πριν και κατά τη 

διάρκεια της επανάστασης, δεν γράφτηκαν περισσότερα θαυμαστικά για 

τους αρχαίους ημών προγόνους από όσα στην «Ελληνική Νομαρχία» του 

ανωνύμου του Έλληνος. 

Το κείμενο που αποτελεί ριζοσπαστικό υπόδειγμα, σχεδόν 

Ιακωβινικό, ομιλεί περί της ελευθερίας, από τους τυράννους Οθωμανούς 

αλλά και τους αμαθείς του Κλήρου και τους προεστούς των Ελλήνων.  

Η «Ελληνική Νομαρχία» κυκλοφόρησε  το 1806 στην Ιταλία και 

αρχίζει ακριβώς με την επίκληση στους αρχαίους προγόνους. «Εσείς, ω 

αθάνατοι ψυχαί των ελευθέρων προγόνων μου! ενδυναμώσατε τώρα τον 

ζήλον μου με τα ηρωικά σας εντάλματα, δια να εκφράσω, καθώς πρέπει, 

τα της ελευθερίας κάλλη εις τους απογόνους σας (…)  Αντί ρητορικών 

φράσεων, θέλει καλλωπίσει των λόγων μου η διήγησις των θαυμαστών 

έργων των πάλαι Ηρώων (…) 
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Η Νομαρχία αναφέρεται σε κράτος δικαίου όπως υπήρξε στην 

αρχαιότητα πριν αυτή καταπέσει στην Ρωμαϊκή και μετά την Οθωμανική 

κυριαρχία. Πρόκειται συνεπώς για προσκλητήριο παλιγγενεσίας με 

οδηγό την λογική του διαφωτισμού. Η απαρίθμηση των  πολιτευμάτων 

κατά τον ανώνυμον προέρχεται από την Πολιτείαν του Πλάτωνος και του 

Αριστοτέλη τα Πολιτικά.  

Μιλώντας για τις «ανομοιότητες» των ανθρώπων αυτές 

αποδίδονται στην 1) φύση, την 2) ανατροφή και την 3) τύχη.  Την 

ανομοιότητα αυτή μετριάζουν οι νόμοι «και τόσον καλώς εξίσωσε τας 

λοιπάς, ώστε όπου έκαμε να χαίρονται οι άνθρωποι μιαν εντελή 

ομοιότητα αν καλά και κατά φύσιν ανόμοιοι (…) επαρηγόρησεν (η 

Νομαρχία) τους αδυνάτους με το σκήπτρον της δικαιοσύνης, εδίδαξεν 

τους ατάκτους να εύρωσιν την ευτυχίαν των εις την χρηστομάθειαν, 

ευράβευσεν τους καλοήθεις (…)  «Ο θαυμασιώτερος και νουνεχέστερος 

νομοδότης όπου μέχρι σήμερον εφάνη εις τον κόσμον εστάθη βέβαια ο 

μέγας Λυκούργος, ο οποίος δεν ηπατήθη να στοχασθεί τους ανθρώπους 

καθώς έπρεπε να ήταν, αλλά γνωρίζοντας τους οποίας λογής είναι, τους 

απεκατέστησεν, όσο ήτον το δυνατόν καλλιότερους.» 

Ο ανώνυμος διαρκώς επιχειρηματολογεί υπέρ της ελευθερίας 

αντλώντας παραδείγματα από την αρχαιότητα με τον Λεωνίδα να 

προσφέρει παράδειγμα ελευθέρου ανθρώπου. Συνδέει μάλιστα τους 

συγχρόνους Σουλιώτες με τον Λεωνίδα και τον Θεμιστοκλή, και τον Αλή 

Πασά των Ιωαννίνων με τους Πέρσες τυράννους «έπρεπε να έζη ο 

Θουκιδίδης ή ο Ξενοφών δια να γράψη την ιστορίαν αυτών των πολέμων 

και τας κακίας αυτού του αιμοβόρου τέρατος (Αλή Πασά). 

Ω! θέατρον ευφροσύνης, ω καλότυχοι όπου είναι οι ελεύθεροι! 

Εκείνοι οι θαυμαστοί Σπαρτιάτες, ω Έλληνες είχον άμιλλαν αναμεταξύ 
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των, εις το να προπορευθώσι κατά των εχθρών, και καθείς εποθούσε να 

πρωτοχύσει το αίμα του δια την Πατρίδα, εκείνοι οι ολίγοι αλλ’ 

ελεύθεροι Σπαρτιάτες, έκαμαν να τρομάξουν όλοι οι εχθροί των και όλα 

τα πλήθη των βαρβάρων και ούτως εφύλαξαν την ελευθερίαν τους δια 

πολλούς αιώνας.» 

«Η Ελλάς, οκτακόσια χρόνια προ Χριστού ήκμαζεν και ήτον εις τον 

άκρον βαθμόν της ευτυχίας της. Αφού όμως εις το 375 π.Χ., ο Φίλιππος, 

ο πατήρ του Μεγάλου Αλεξάνδρου, (…) ήρχισε φεύ! να μιάνει την 

ελευθέραν γήν των Ελλήνων με την ανεξάρτητον αρχήν του (…) εξαιτίας 

του, ευθύς ήρχισεν ο πόλεμος μεταξύ των Ελλήνων, αι διχόνιαι ηύξησαν 

και η ελευθερία της Ελλάδος απ’ ολίγον κατ’ ολίγον εφθείρετο ως τους 

146 π.Χ. όπου παντελώς ηφανίσθη υπό της ρωμαϊκής μεγαλειότητος. 
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