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Τ

ο 2020 γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την κήρυξη της Επανάστασης του
1821 η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
Είναι ευκαιρία να ασχοληθούμε με την συμβολή δύο μεγάλων

ιδεολογικών ρευμάτων που επηρέασαν τόσο την φιλοσοφία όσο και την
κοινωνική, πολιτική και καλλιτεχνική έκφραση των κοινωνιών της εποχής. Τα
δύο αυτά ρεύματα είναι ο διαφωτισμός και ο ρομαντισμός. Στο κείμενό μας θα
εξετάσουμε την επίδρασή τους στην οργάνωση του νέου ελληνικού κράτους. Στο
τέλος του θα δούμε τον τρόπο που η επίδρασή τους εκφράστηκε στην
ζωγραφική.
Με τον όρο Διαφωτισμός εννοούμε το πνευματικό κίνημα που
αναπτύχθηκε αρχικά στην Αγγλία, στην συνέχεια στην Γαλλία και από εκεί σε
όλη την Ευρώπη, στο τέλος του 17ου και στις αρχές του 18ου αιώνα
προετοιμάζοντας ουσιαστικά την Γαλλική Επανάσταση. Οι οπαδοί του
πρότειναν την εφαρμογή του Ορθού Λόγου στον στοχασμό και στη Φιλοσοφία,
την προβολή της Επιστήμης έναντι της δεισιδαιμονίας και της θρησκείας,
τάχθηκαν υπέρ της ατομικής ελευθερίας, αξιώνοντας αλλαγές τόσο στις
κοινωνικές και πολιτικές δομές του κράτους όσο και στην εκπαίδευση.
Κοινωνικός φορέας των ιδεών αυτών ήταν η ανερχόμενη αστική τάξη η
οποία μέχρι τότε ήταν στο περιθώριο, λόγω του απολυταρχικού συστήματος.
Σημαντικοί εκφραστές του ο François-Marie Arouet (1694 – 1778) γνωστός με το
όνομα Βολταίρος και ο Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de
Montesquieu (1689 – 1755) κοινώς γνωστός ως Μοντεσκιέ, ενώ ο Ντενί Ντιντερό
(Denis Diderot, 1713 – 1784), ο Ζαν Μπατίστ λε Ροντ ντ’ Αλαμπέρ (Jean Baptiste le
Rond d’Alembert, 1717 – 1783) και ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ (Jean-Jacques Rousseau 1712
- 1778)

συγκρότησαν

το ιδεολογικό υπόβαθρο του Διαφωτισμού στην

Εγκυκλοπαίδεια. Την ίδια περίοδο ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ διατύπωσε τη θεωρία του
Κοινωνικού Συμβολαίου, προτρέποντας σε μια Ευρώπη που θα υποστήριζε τα
δικαιώματα του ανθρώπου.
Οι πολιτικές θεωρίες των οπαδών του αρχίζουν να εφαρμόζονται στην
πράξη προς το τέλος του αιώνα με την εκδήλωση των μεγάλων επαναστάσεων
στην Αμερική και στην Ευρώπη. Η σπουδαιότερη ίσως από αυτές ήταν η Γαλλική
Επανάσταση η οποία με σύνθημα "Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη" πέτυχε να
ανοίξει νέους δρόμους σε ολόκληρη την Ευρώπη και να ανατρέψει το μέχρι τότε
πολιτικό και κοινωνικό χάρτη της, συμβάλλοντας στην δημιουργία ενός κόσμου
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που χαρακτηρίζεται από την φιλελευθεροποίηση της κοινωνίας και την αστική
τάξη στην εξουσία της, δημιουργώντας το μόρφωμα του έθνους-κράτους.
Το πόσο επηρέασε την ελληνική επανάσταση και την δημιουργία του
εθνικού κράτους ο Διαφωτισμός το εκφράζει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
επιστρέφοντας από την Ζάκυνθο το 1821 λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η Γαλλική
επανάστασις και ο Ναπολέων έκαμε, κατά την γνώμην μου, να ανοίξη τα μάτια
του Κόσμου. Προτήτερα τα έθνη δεν εγνωρήζοντο, τους βασιλείς τους ενόμιζαν
ως θεούς της γης, και ό,τι και αν έκαμναν, το έλεγαν: καλά καμωμένο. Διά αυτό
και είναι δυσκολώτερο να διοικήσης τώρα λαόν»1.
Ο Ελληνικός Διαφωτισμός, όρος που εισηγήθηκε ο Κ. Θ. Δημαράς, είναι το
ιδεολογικό, φιλολογικό, γλωσσικό και φιλοσοφικό ρεύμα που επιχείρησε να
μεταφέρει τις ιδέες και τις αξίες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, του οποίου
αποτελεί παρακλάδι, στον χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κατά τον
Δημαρά αποτελεί γηγενές και ενδογενές φαινόμενο του ελληνισμού που
συναντιέται με τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό και επηρεάζεται από αυτόν, χωρίς
όμως η αρχική του δυναμική να πάψει να είναι εγχώρια2.
Μερικοί από τους σημαντικούς διανοητές του ελληνικού διαφωτισμού ήταν
οι:


Μεθόδιος Ανθρακίτης (1660-1736) εφημέριος στο ναό του Αγίου Γεωργίου
της Βενετίας.



Ευγένιος Βούλγαρης (1716-1806) κληρικός, παιδαγωγός, δάσκαλος του
Γένους, μεταφραστής του Βολταίρου.



Ιώσηπος Μοισιόδαξ (1730-1800) ο οποίος ασχολήθηκε με τα παιδαγωγικά
και τις φυσικές επιστήμες ενώ στο γλωσσικό πρόβλημα υπήρξε
υποστηρικτής της Κοινής.



Δημήτριος Φωτιάδης - Καταρτζής (1730 – 1807) συγγραφέας και δικαστής,
με μεγάλο ενδιαφέρον και άποψη για την ελληνική γλώσσα και τη
μόρφωση και την εκπαίδευση των νέων.



Δημήτριος Κυριαζής (1730-1800) συγγραφέας του έργου Γνώθι σαυτόν και
δικαστής. Ασχολήθηκε με την γλώσσα και την εκπαίδευση των νέων
συγγράφοντας έργα παιδαγωγικού περιεχομένου και μια από τις πρώτες
γραμματικές της σύγχρονης ελληνικής.



Αδαμάντιος Κοραής (1748–1833) φιλόλογος με βαθιά γνώση του
ελληνικού πολιτισμού και πρωτοπόρος στην έκδοση έργων αρχαίας
ελληνικής γραμματείας, αλλά και για την υποστήριξη της Καθαρής.



Αντώνιος Κυριαζής ή Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798) συγγραφέας,
πολιτικός, στοχαστής και επαναστάτης.


1

Αθανάσιος Ψαλίδας (1767 - 1829) λόγιος, συγγραφέας και διδάσκαλος.

Χατζής Α. «Οι ιδρυτές της νεότερης Ελλάδας» εφ. Καθημερινή, 20/10/2019 :12/3/2020)
Δημαράς Κ, « Νεοελληνικός Διαφωτισμός», Ερμής, Νεοελληνικά Μελετήματα 2, Αθήνα, 1998 στο
Καραμπελιάς Γ. «Η ελληνική Αναγέννηση», Νέος Ερμής ο Λόγιος, 1, 2011, σελ. 81.
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Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Κονδύλη (1943 – 1998) ο Ελληνικός
Διαφωτισμός έχει τρία ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό. Το
πρώτο ότι ο Ελληνικός δεν εξαντλείται σε φιλοσοφικές προτάσεις αλλά
επεκτείνεται και σε άλλους τομείς εκφράζοντας μια γενικότερη κοσμοθεωρία. Το
δεύτερο ότι οι έλληνες διαφωτιστές δεν είχαν μια ενιαία φιλοσοφική θεώρηση
και σε πολλά ζητήματα εκφράζονται με πολύ διαφορετικές απόψεις. Τέλος ο
Ελληνικός Διαφωτισμός δεν δημιούργησε πρωτότυπες φιλοσοφικές ιδέες. Παρ’
όλα αυτά οι ιδέες αυτές διαμόρφωσαν μια αντίθεση προς την κυρίαρχη
θεολογική ιδεολογία.3
Η δράση των Ελλήνων διαφωτιστών όμως έχει και κοινά χαρακτηριστικά.
Ένα από αυτά είναι η προβολή των νέων επιστημονικών θεωριών στην
οθωμανική επικράτεια. Στα συγγράμματά τους συναντάμε αναφορές στην
θεωρία του Kopernikus (1473 – 1543) για το ηλιοκεντρικό σύστημα, την θεωρίες
για τη δομή της ύλης και την Φύση, για την οντολογία. Στην πλειοψηφία τους
εναντιώθηκαν στην Βιβλική παράδοση και βρέθηκαν αντιμέτωποι με το
Πατριαρχείο. Για τους παραπάνω λόγους εξέφρασε, σε πρόσφατη ομιλία του, τον
θαυμασμό του για αυτούς ο Δημήτρης Νανόπουλος4.
Βρίσκουμε πολλές αναφορές στα έργα τους οι οποίες καταρρίπτουν με
επιστημονικό τρόπο απόψεις δεισιδαιμονικές οι οποίες καλλιεργούνταν από την
επίσημη χριστιανική εκκλησία. Όλοι, ανεξάρτητα από την άποψη που είχαν για
το ποιά είναι η ‘σωστή’ ελληνική γλώσσα, υποστήριξαν την μόρφωση των νέων
με την μετάφραση και έκδοση συγγραμμάτων, τόσο της αρχαίας ελληνικής
γραμματείας όσο και των συγχρόνων ευρωπαίων διανοούμενων, θεωρώντας, ως
γνήσιοι διαφωτιστές, την μόρφωση θεμελιώδες δικαίωμα του ελεύθερου
ανθρώπου. Δεν είναι διάφορο το γεγονός ότι όλοι τους ήταν πολυγραφότατοι και
ασχολήθηκαν, είτε ως δάσκαλοι είτε ως συγγραφείς με την εκπαίδευση.
Χαρακτηριστικό του πόσο σημαντικό θεωρούσαν την μόρφωση και την
πληροφορία για την ανάπτυξη του έθνους οι Έλληνες διαφωτιστές, είναι η
ύπαρξη και ανάπτυξη των εφημερίδων στον ελλαδικό χώρο. Για τους
ευρωπαίους διαφωτιστές η ανάπτυξη της ανάγνωσής τους είναι μια «νέα μόδα»
που παρασέρνει «την κοινωνία εξαφανίζοντας κάθε τι διαφορετικό», όντας «η
πιο αποδεκτή μόδα από ποτέ» σύμφωνα με τον Κ. Α. Razotzlky το 1792.5

3

Κονδύλης Π. Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός – Οι φιλοσοφικές ιδέες, Αθήνα, Θεμέλιο, 2008, σ. 9
Νανόπουλος Δ. «Από τον διαφωτισμό στον διαφωτόνισμο» ομιλία στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη στις
15/3/2019, στο
https://www.youtube.com/watch?v=ICgw1pM8cCs&list=PLq7qHS4BDtYOCT2DRdvw1QDXGp6ZwSggS
&index=12&t=0s&app=desktop :17/3/2020.
5
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Η πρώτη έντυπη εφημερίδα, γιατί υπήρχαν
μέχρι τότε αρκετές χειρόγραφες, τυπώθηκε στην
Καλαμάτα τον Αύγουστο του 1821. Εκδότης της ο
Θεόκλητος

Φαρμακίδης

(1784

–

1860)

σε

τυπογραφείο που έφερε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης
και

το

όνομά

της

Σάλπιξ

η

Ελληνική.

Θα

ακολουθήσουν πολλές ακόμη οι οποίες εκδίδονται
σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας6.
Τέλος

σημαντικό

ήταν

το

έργο

στην

θεμελίωση των δικαιωμάτων των πολιτών. Δεν
είναι

τυχαίο

το

γεγονός

ότι

του

πρώτου

Συντάγματος της Ελλάδος, αυτό που αποκαλείται

Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

«Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος», συντάκτες του ήταν ο καρμπονάρος
Βιτσέντζο Γκαλίνα, και ο Αναστάσιος Πολυζωίδης, ο συγγραφέας της
«Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας». Το τελικό κείμενο διαμορφώθηκε από δύο
άλλους μεγάλους οπαδούς του Διαφωτισμού, τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο και
τον Θεόδωρο Νέγρη.
Στο Σύνταγμα αυτό βρίσκουμε αναφορές ότι το έθνος κηρύσσει «Την
Πολιτικήν αυτού Υπαρξιν και Ανεξαρτησίαν».
Ότι το αποτελούν οι «αυτόχθονες κάτοικοι της
επικρατείας

της

Ελλάδος

πιστεύουσιν

εις

Χριστόν» αλλά και «όσοι έξωθεν ελθόντες,
κατοικήσωσιν,

ή

παροικήσωσιν

εις

την

επικράτειαν της Ελλάδος» και «έχουσι την
επιθυμίαν να γίνωσιν Ελληνες». Ότι όλοι οι
Έλληνες

είναι

ίσοι

μεταξύ

τους,

«απολαμβάνουσιν άνευ τινός διαφοράς όλων
των

πολιτικών

δικαιωμάτων».

Ότι

οι

ετερόχθονες «εισίν όμοιοι με τους αυτόχθονας
κατοίκους ενώπιον των Νόμων» και ότι «[ό]λοι οι
Έλληνες εις όλα τα αξιώματα και τιμάς έχουσι
Η 1η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

το αυτό δικαίωμα· δοτήρ δε τούτων μόνη η
αξιότης εκάστου». Ότι «η ιδιοκτησία, τιμή και
ασφάλεια εκάστου των Ελλήνων είναι υπό την

προστασίαν των Νόμων». Ότι καθιερώνει τη φορολογική ισότητα και
απαγορεύει τα βασανιστήρια, την ποινή της δήμευσης και τη σύλληψη χωρίς
ένταλμα δικαστηρίου7.

6

Κουμαριανόυ Α. «Γένεση και ανάπτυξη του ελληνικού τύπου 1784-1863» στο Δρούλια Λ
Κουτσουπανάγου Γ (επιμ), Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου 1784-1974) ΕΙΕ, 2008, σ. 25
7
Χατζής Α. «Το πρώτο ελληνικό Σύνταγμα», εφ Καθημερινή, 29/12/2019 :4/3/2020).
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Ο Άντονυ Σμίθ (Anthony David Stephen Smith 1939 – 2016) εξέφρασε τον
θαυμασμό του για τις πρωτοπόρες αυτές ιδέες και πράξεις των Ελλήνων
επαναστατών με τα παρακάτω λόγια: «Οι Έλληνες ριζοσπάστες διανοούμενοι,
υιοθέτησαν τα φιλελεύθερα ιδεώδη της κλασικής Αθήνας, για να αντικρούσουν
τους ισχυρισμούς του ορθόδοξου κλήρου που είχε την βάση του στο Βυζάντιο. Οι
πιο επαναστάτες από αυτούς, ο Ρήγας και ο Κοραής αναζήτησαν τα ιδανικά της
Γαλλικής Επανάστασης και του Διαφωτισμού, σε ότι θεωρούσαν ως κοινή τους
διανοητική αφετηρία, δηλαδή την φιλοσοφική και καλλιτεχνική κληρονομιά της
αρχαίας Ελλάδας»8
Την ανάπτυξη των ιδεών του Διαφωτισμού ανέκοψαν και για ορισμένους
σταμάτησαν, δύο σημαντικά γεγονότα. Το πρώτο ήταν το άδοξο τέλος των
επαναστάσεων του 1848, της λεγόμενης «Άνοιξης των Εθνών». Το άλλο η
εμφάνιση του Ρομαντισμού.
Αυτός αναπτύχθηκε στην αρχή στην Αγγλία και στη Γερμανία ως
λογοτεχνικό κίνημα. Από εκεί εξαπλώθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη μέσω των
εικαστικών τεχνών και στο φιλοσοφικό μέρος επηρεάστηκε από τις ιδέες του Ζακ
Ζαν Ρουσσώ. Ο ρομαντισμός δίνει έμφαση στο συναίσθημα και αντιτίθεται στην
έντονη κυριαρχία της λογικής με την είσοδο της μεταφυσικής από το
‘παράθυρο’. Εκφραστές του προσωπικότητες όπως ο Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον
Γκαίτε (Johann Wolfgang Goethe, 1749 –1832), ο Βίκτωρ Ουγκώ (Victor Marie
Vicomte Hugo, 1802 – 1885), ο Φρανθίσκο Γκόγια (Francisco José de Goya y
Lucientes 1746-1828) και ο Γουίλιαμ Μπλέηκ (William Blake, 1757 – 1827).
Στην Ελλάδα το ρεύμα αυτό έρχεται μαζί με την έλευση του Όθωνα και
των βαυαρών της Αντιβασιλείας. Μια έκφρασή του αφορά την ελληνική
εκκλησία. Τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας η επίσημη εκκλησία τον είχε
καταδικάσει, αφορίζοντας ο Πατριάρχης τόσο τον Αλέξανδρο Υψηλάντη όσο και
τους πρωτεργάτες της επανάστασης. Αργότερα κατά την διάρκεια της επιδρομής
του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, το Πατριαρχείο καλούσε σε υποταγή των
εξεγερμένων, αναγκάζοντας τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη να πει την φράση
«φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους». Η στάση της αυτή είχε
δημιουργήσει έντονο προβληματισμό και αρχικά είχε διαταράξει τις σχέσεις του
νέου ελληνικού κράτους με το Πατριαρχείο.
Οι βαυαροί εκμεταλλευόμενοι την δυσαρέσκεια αυτή δημιούργησαν τις
προϋποθέσεις για την απόσχιση και ανεξαρτησία της εκκλησίας που δρούσε στο
νέο ελληνικό κράτος από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.

8

Αθανασιάδης Χ. ομιλία στη 1η Ημερίδα "Documento Forum" στις 25/2/2019 στο Ίδρυμα Μιχάλης
Κακογιάννης, στο https://www.youtube.com/watch?v=7eiHTiWkq30 : 17/3/2020
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ
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Στις 23 Ιουλίου 1833 δημοσιεύθηκε το διάταγμα
ίδρυσης της Ιεράς Συνόδου του Βασιλείου της Ελλάδος
και διορίστηκαν τα πρώτα μέλη της. Αυτοί ορκίστηκαν
μπροστά στον Όθωνα στις 27 Ιουλίου και στη συνέχεια
τελέσθηκε δοξολογία. Η πράξη αυτή έγινε χωρίς την
συγκατάθεση του Πατριαρχείου και με πρωτεργάτες τον
Αντιβασιλέα Γεώργιο Λουδοβίκο φον Μάουρερ (Georg
Ludwig von Maurer, 1790 -1872) και τον αρχιμανδρίτη
Θεόκλητο Φαρμακίδη9.
Η ίδρυση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος άλλαξε τις σχέσεις
της κοινωνίας με αυτή. Η αλλαγή σε συνδυασμό με την εμφάνιση του
ρομαντισμού και την στροφή προς την έντονη συναισθηματική έκφραση που
αυτός προτείνει, επικρατούν στην ελληνική διανόηση παραμερίζοντας σε
μεγάλο βαθμό, αλλά όχι πλήρως, την επιρροή του Διαφωτισμού.
Την αλλαγή αυτή μπορούμε να την εντοπίσουμε στους πίνακες
ζωγραφικής

που

θα

ασχοληθούμε

στην

συνέχεια

σχολιάζοντάς

τους,

αποκωδικοποιώντας στοιχεία και παραστάσεις που συναντούμε σε αυτούς.
Ο πρώτος είναι μια λιθογραφία του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ (πραγματικό
όνομα: Θεόφιλος Κεφαλάς ή Κεφάλας
γνωστός ως Θεόφιλος 1870 - 1934)
οποίος

έχει

τίτλο

«Η

ο

Ελλάς

υποβασταζόμενη από τον Ρήγα και τον
Κοραή».

Ανήκει

στην

συλλογή

Αλεξάνδρου Ξύδη και βρίσκεται στο
Μακεδονικό

Μουσείο

Σύγχρονης

Τέχνης.
Όπως μπορούμε να δούμε η
Ελλάδα υποβασταζόμενη εγείρεται από
δύο μεγάλους έλληνες διαφωτιστές.
Τον Αδαμάντιο Κοραή και τον Ρήγα. Η
έγερση γίνεται πάνω από τα ερείπια
της αρχαίας Ελλάδας, ενώ δεσπόζουσα
θέση στην άκρη του πίνακα έχει το
άγαλμα της θεάς της Σοφίας, της
Αθηνάς.
βρίσκουμε

Στο

κέντρο
τον

του

έργου

«αναγεννημένο

φοίνικα» το σύμβολο της επανάστασης
που δηλώνει την αναγέννηση της Ελλάδος. Πάνω δε από όλα υπάρχει ο
9

Μυλωνάς Σ. «Η βαυβαροκρατία και το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος» στο
https://www.pemptousia.gr/2017/06/i-vavarokratia-ke-to-aftokefalo-tis-ekklisias-tis-ellados/
:17/3/20.
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ουράνιος θόλος στον οποίο κυρίαρχο σύμβολο είναι ο Παντεπόπτης Οφθαλμός.
Στο έργο αυτό δεν συναντάμε κάποια αναφορά στο Βυζάντιο. Για τους έλληνες
διαφωτιστές το Βυζάντιο δεν έχει σχέση με την Δημοκρατία και τα δικαιώματα
του πολίτη που πρεσβεύουν. Η αντίθεσή τους με την επίσημη εκκλησία είναι
τόσο έντονη που στα πρώτα σχολικά προγράμματα του επίσημου ελληνικού
κράτους το μάθημα των θρησκευτικών είναι προαιρετικό10.
Οι δύο άλλοι πίνακες είναι της ίδιας εποχής με τον προηγούμενο, (1865
και 1885-6 αντίστοιχα). Ενώ ο πρώτος δεν είναι ευρέως γνωστός, αυτοί έχουν
γίνει θρύλος και έχουν παραχαράξει την ιστορική αλήθεια για πολιτικούς
κυρίως λόγους. Πρόκειται για το έργο του Θεόδωρου Βρυζάκη (1814 – 1878) «Ο
Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλογεί την σημαία της επαναστάσεως» που
βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη και το έργο του Νικολάου Γύζη (1842-1901)
«Το κρυφό σχολειό» που ανήκει στην ιδιωτική
συλλογή του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου.
Στους

πίνακες

αυτούς

απουσιάζει

κάθε αναφορά στην αρχαία Ελλάδα, τον
διαφωτισμό, την υποστήριξη και συμμετοχή
των πνευματικών ανθρώπων της εποχής
στην δημιουργία και συγκρώτηση του νέου
ελληνικού κράτους. Στα έργα αυτά «το έθνος
γίνεται

θρησκεία

και

ταυτόχρονα

θρησκειοποιείται το έθνος» σύμφωνα με τον
Χάρη Αθανάσιάδη11.
Κυρίαρχη μορφή είναι Επίσκοπος και ο
καλόγερος. Ο πρώτος ευλογεί το λάβαρο. Ο
δεύτερος μέσα σε ένα σκοτινό μέρος μαθαίνει
γράμματα

σε

ελληνοπουλα

μέσω

ενός

θρησκευτικού βιβλίου. Στους πίνακες τονίζεται η συμβολή της εκκλησίας, μέσω
των εκπροσώπων της στην δημιουργία του νέου κράτους.

10

Αθανασιάδης Χ. «Μύθος ο Χορός του Ζαλόγγου και το Κρυφό Σχολειό» στο https://fresheducation.blogspot.com/2017/02/blog-post_935.html :17/3/2020
11
Αθανασιάδης Χ. ομιλία στη 1η Ημερίδα "Documento Forum" στις 25/2/2019 στο Ίδρυμα Μιχάλης
Κακογιάννης, στο https://www.youtube.com/watch?v=7eiHTiWkq30 : 17/3/2020.
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Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι
οι πίνακες αυτοί δημιούργησαν θρύλους
στην ελληνική κοινωνία. Θα αναφερθώ
εδώ στον δεύτερο πίνακα και τον θρύλο
του. Σύμφωνα με αυτόν κατά την
διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας
υπήρχε απαγόρευση στην εκπαίδευση
των

Ελλήνων,

ώστε

μέσω

της

αμορφωσιάς να μην υπάρξει αντίδραση
στην δουλεία. Ο θρύλος δημιουργήθηκε
στα μετά-επαναστατικά χρόνια και διδάσκονταν μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα
στα ελληνικά σχολεία.
Σύμφωνα με τον βιογράφο του Γύζη Marcel Montandon η ονομασία
«κρυφό σχολειό» συναντάται προεπαναστατικά σε ένα μικρό μοναστήρι στην
Τήνο, πληροφορία η οποία έχει αμφισβητηθεί και πιθανότερα δε συνδέεται με
κρυφή εκπαίδευση επί Τουρκοκρατίας επειδή η Τήνος μέχρι το 1715 ήταν
φραγκοκρατούμενη.
Νεότερες επιστημονικές μελέτες έχουν καταδείξει ότι ο θρύλος του
«κρυφού

σχολείου»

δεν

ανταποκρίνεται

στην

πραγματικότητα.

Είναι

κατασκεύασμα του νεοελληνικού κράτους για την εξυπηρέτηση πολιτικών
στόχων12. «Αν ρωτούσαμε το 1830 έναν πολίτη του νεοσύστατου ελληνικού
κράτους, τι ήταν το Κρυφό Σχολειό, δε θα καταλάβαινε καν τι του λέμε. Αυτός ο
μύθος δημιουργήθηκε το 1860, γιατί προηγουμένως οι σχέσεις Πατριαρχείου Επαναστατών είχαν διαταραχθεί με τον αφορισμό τους. Έγινε για να έρθουν πιο
κοντά οι δύο πλευρές» σύμφωνα με τον καθηγητή Χάρη Αθανασιάδη 13.
Η έρευνα έχει καταδείξει ότι η εκπαίδευση των Ελλήνων στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία γινόταν σε τοπικά σχολεία αλλά και σε σχολές
μεγάλων

πόλεων.

Στηρίζονταν

οικονομικά

από

Έλληνες

εμπόρους

ή

διανοούμενους, που ζούσαν στην περιοχή ή στο εξωτερικό. Είχε την υποστήριξη
και καθοδήγηση της Εκκλησίας και τελούσε υπό την επίβλεψη του Οθωμανικού
κράτους. Τα ελληνικά εκπαιδευτήρια κατά την Οθωμανική περίοδο δεν
συγκροτούν ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Κάλυπταν όμως ένα εκτεταμένο
γεωγραφικό πεδίο, με ακανόνιστη διασπορά και χαρακτηριζόμενο από τοπικές
ιδιομορφίες14.

12

Για την σχετική βιβλιογραφία δες άρθρο του Αντώνη Λιάκου στο Βήμα της 24/11/2008 με τίτλο
«Διάλογος» στο https://www.tovima.gr/2008/11/24/opinions/dialogos-17/ : 17/3/2020
13
Αθανασιάδης Χ. ο. π.
14
Τερζής, Ν. «Σκέψεις για την ελληνική εκπαίδευση κατά την Οθωμανική περίοδο, με έμφαση στον
ανώτερο κύκλο σπουδών της Πατριαρχικής Σχολής Κωνσταντινουπόλεως (1759-1821). Μια νέα
σκοπιά σε παλαιό ζήτημα», στο: Μιχάλης Κασσωτάκης; Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου; Αθανάσιος
Βερτσέτης. (επιμ) Σύγχρονα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα. Gutenberg 2007 σ. 64.
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Οι διανοούμενοι όμως του ρομαντισμού, με πρώτο τον Σπύρο Λάμπρου
(1851 – 1919), ενστερνιστήκαν, αν δεν δημιούργησαν τους μύθους αυτούς για την
εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων. Είναι χαρακτηριστικός ο λόγος του
προαναφερθέντος ιστορικού, πρύτανη και πρωθυπουργού, ο οποίος πρόκρινε το
εθνικό αφήγημα έναντι της ιστορικής αλήθειας λέγοντας το 1905 στη πρυτανική
του ομιλία «Γράφουμε ιστορία για να εμψυχώσουμε την καρδιά του στρατιώτη ο
οποίος θα πάει να πέσει στο πεδίο της μάχης για τα εθνικά ιδανικά».15
Είναι γεγονός ότι η ιστορική πορεία ενός έθνους, πολύ περισσότερο ενός
κράτους – έθνους επηρεάζεται από τα γενικότερα πολιτικά, φιλοσοφικά και
κοινωνικά ρεύματα και ιδεολογίες που επικρατούν κάθε χρονική στιγμή. Η
δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους επηρεάστηκε, λόγω ακριβώς
αυτής της χρονικής συγκυρίας, από το ιδεολογικό ρεύμα του Διαφωτισμού και
του Ρομαντισμού όπως παρουσιάσαμε στο κείμενο αυτό. Από αντίστοιχα άλλα
σύγχρονα ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα επηρεάζεται και σήμερα.
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