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Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης φαίνεται ότι είχε προβλέψει τις ιδεολογικές παρερµηνείες του
1821, οι οποίες συνεχίζονται µέχρι σήµερα. Εγραψε λοιπόν στα Αποµνηµονεύµατά του το εξής:
«Η Επανάστασις η εδική µας δεν οµοιάζει µε τις άλλες». Και έσπευσε να διευκρινίσει ότι η
Ελληνική Επανάσταση δεν αντέγραψε τη Γαλλική του 1789, διότι οι Γάλλοι πολέµησαν µεταξύ
τους σε εµφύλιο πόλεµο, ενώ οι Ελληνες εξεγέρθηκαν εναντίον κατακτητού αλλοεθνούς και
αλλοθρήσκου. Προσθέτουµε ότι οι εξεγερµένοι Γάλλοι είχαν αντίπαλο τότε τον ανώτερο
ρωµαιοκαθολικό κλήρο, ο οποίος είχε αποκτήσει υπερβολικά οικονοµικά και κοινωνικά
δικαιώµατα σε ένα φεουδαρχικό καθεστώς, ενώ οι Ελληνες επαναστάτες αγωνίσθηκαν υπό την
Εκκλησία τους για την Εκκλησία, µαζί µε την Εκκλησία.
Παρά ταύτα, σε ορισµένα σχολικά και πανεπιστηµιακά εγχειρίδια γίνεται σήµερα µια
προσπάθεια να θεωρηθεί η µεγάλη Ελληνική Επανάσταση ως γνήσιο πνευµατικό τέκνο του
Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού και της Γαλλικής Επαναστάσεως. ∆εν υποτιµώ τα σπουδαία αυτά
ιδεολογικά ρεύµατα, τα οποία πράγµατι επηρέασαν αρκετούς Ελληνες. Οµως, η ιστορική έρευνα
έχει αποδείξει ότι οι πνευµατικές προϋποθέσεις του 1821 βασίζονται σε µια σύνθεση της
ελληνορθόδοξης παράδοσης του λαού µας µε αντιλήψεις που ήλθαν από τη ∆ύση. Ο Ελληνισµός
δεν ήταν ποτέ κλεισµένος στο καβούκι του και οι λόγιοί του, κληρικοί και λαϊκοί, διάβαζαν,
ταξίδευαν, είχαν ενηµέρωση, παρά τις συνθήκες δουλείας. Η σύνθεση αυτή ονοµάσθηκε
Ελληνικός ∆ιαφωτισµός και έχει σηµαντικές διαφορές από τον Ευρωπαϊκό ∆ιαφωτισµό.
Οι Ελληνες που επηρεάσθηκαν από τον ∆ιαφωτισµό ήσαν επιλεκτικοί και όχι τυφλοί
αντιγραφείς. Επί παραδείγµατι, ενώ το πρώτο Σύνταγµα της Γαλλικής Επαναστάσεως προβλέπει
δηµόσια Παιδεία µόνο για τα αγόρια, ο Ρήγας Βελεστινλής στο δικό του Σύνταγµα προσθέτει
και τη δηµόσια Παιδεία για τα κορίτσια. Οι ορθόδοξες χριστιανικές καταβολές του τον βοηθούν
να προσλαµβάνει κριτικά τα γαλλικά διδάγµατα. Επίσης, ο Αδαµάντιος Κοραής, ο οποίος έζησε
πολλά χρόνια στο Παρίσι, ασκεί αυστηρή κριτική στη Γαλλική Επανάσταση για τις αθεϊστικές
ιδέες της και τις αντιχριστιανικές ενέργειές της (π.χ. ιεροσυλίες στην Παναγία των Παρισίων
κ.ά.).
Λέγουν ορισµένοι ότι η Γαλλική Επανάσταση αφύπνισε τον Ελληνισµό και του καλλιέργησε
εθνική συνείδηση. Λάθος. Από τα πρώτα χρόνια µετά την Αλωση της Πόλης, οι Ελληνες
εξεγείρονται, αλλά αποτυγχάνουν για διάφορους λόγους. Ο Κων. Σάθας και άλλοι ιστορικοί
έχουν καταγράψει δεκάδες επαναστατικά κινήµατα επί Τουρκοκρατίας, πολύ πριν από τη

Γαλλική Επανάσταση. Τα ιδανικά ήσαν η Ορθοδοξία, η απελευθέρωση όλων των ελληνικών
τόπων και η διαχρονική συνέχεια του Ελληνισµού. Ούτε η εθνική συνείδηση περίµενε τους
Ευρωπαίους διαφωτιστές για να... αναγεννηθεί. Οι πρόγονοί µας ουδέποτε έχασαν τη συνείδηση
της ταυτότητάς τους. Ιεροκήρυκες µιλούν συνεχώς για αρχαία Ελλάδα και για βυζαντινή
ρωµιοσύνη, σε κρυφά και φανερά σχολεία τα παιδιά διδάσκονται αρχαίους συγγραφείς, ο λαός
διαβάζει µετά µανίας τη «Φυλλάδα του Μεγαλέξανδρου». Οι αρχαίοι Ελληνες ήσαν
ζωγραφισµένοι στον νάρθηκα πολλών ναών και η Μεγάλη Ιδέα κρατούσε την ελπίδα ζωντανή.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία συντελεί στη διαµόρφωση της συνειδήσεως και των τοπικών θεσµών.
Στην Καππαδοκία πολλοί Ελληνες αναγκάσθηκαν να µιλούν τουρκικά, αλλά διατηρώντας την
ορθόδοξη πίστη και τελώντας τη θεία λειτουργία στην ελληνική γλώσσα διαφύλαξαν την
ελληνικότητά τους. Των Ελλήνων οι κοινότητες, στο υπόδουλο Γένος και στη διασπορά,
υπήρξαν προέκταση της ενορίας. Με επίκεντρο τον ναό, ο υπόδουλος Ελληνισµός οργάνωνε την
αυτοδιοίκηση και το εµπόριό του και εξέλεγε δηµοκρατικά τους προκρίτους του.
∆έκα χρόνια πριν από τη Γαλλική Επανάσταση, ένας ορθόδοξος ιεροµόναχος βρήκε µαρτυρικό
θάνατο, αφού είχε µιλήσει στους Ελληνες για το «ποθούµενον», την ελευθερία. Το 1821 οφείλει
πολύ περισσότερα στον άγιο Κοσµά τον Αιτωλό και τους νεοµάρτυρες, παρά στα ευρωπαϊκά
«φώτα».
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