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ΣΡΗΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ (1669 -1830) 
 

Καηά ηελ πεξίνδν απηή αξρίδεη ε 

αθχπληζε ηνπ ηνπξθνθξαηνχκελνπ 
ειιεληζκνχ. Ο 18νο αη. θαη νη αξρέο 
ηνπ 19νπ είλαη ε επνρή ησλ 
Φαλαξησηψλ θαη ηνπ λενειιεληθνχ 
δηαθσηηζκνχ. Μεηά ην 1779 
αλαπηχζζεηαη κεζαία αζηηθή ηάμε, 
ν λενειιεληθφο δηαθσηηζκφο 
δηαλχεη ηε θάζε ηεο αθκήο ηνπ θαη 
δηακνξθψλεηαη ε θαλαξηψηηθε 
πνίεζε. 

Αλζνινγνχκελα θείκελα ηεο 
πεξηφδνπ: Λατθέο αθεγήζεηο, Άλζε 
επιαβείαο, εθθιεζηαζηηθή ξεηνξηθή, 
Νενειιεληθφο δηαθσηηζκφο, Οη 
Πξφδξνκνη, (Βειαξάο, 
Υξηζηφπνπινο), Απνκλεκνλεχκαηα. 
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Ο επξσπατθφο δηαθσηηζκφο 
 

Γηαθσηηζκφ θαινχκε κηα 
ζπγθεθξηκέλε ηδενινγηθή θίλεζε 
ζηελ Δπξψπε, πνπ πξνψζεζε ηελ 
πλεπκαηηθή θαη πνιηηηθή 
απειεπζέξσζε ηνπ αλζξψπνπ. 
Ξεθίλεζε απφ ηε θηινζνθία ηνπ 
Σδσλ Λνθ, αλαπηχρζεθε ζηε Γαιιία 
θη απφ εθεί δηαδφζεθε ζηελ 
Δπξψπε ην 18ν αη. Ο Γηαθσηηζκφο 
είλαη θίλεκα αηζηφδνμν, γηαηί 
βαζίδεηαη ζηελ πίζηε φηη ε δηάλνηα 
έρεη απεξηφξηζηε ηθαλφηεηα λα 
εμειηρηεί, γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη 
ηνλ χςηζην ζθνπφ ηεο δσήο, ηελ 
επηπρία ηνπ αλζξψπνπ. 

Οη βαζηθέο ηδέεο ηνπ 
δηαθσηηζκνχ ζπλνςίδνληαη σο 
εμήο: «Πίζηε ζηε δχλακε ηνπ νξζνχ 
ιφγνπ, ζηελ εμειημηκφηεηα ηνπ 
αλζξψπνπ, ζηελ πξφνδν θαη ζηε 
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δπλαηφηεηα ηεο επηπρίαο· ν 
δηαθσηηζκφο είλαη αηζηφδνμνο· 
απνδίδεη, θαηά ζπλέπεηα, ηδηάδνπζα 
ζεκαζία ζηα ζέκαηα ηεο αγσγήο· 
πξνάγεη ηηο δσληαλέο γιψζζεο θαη 
ηδηαίηεξα ηα εζληθά ηδηψκαηα, ζε 
βάξνο ησλ λεθξψλ γισζζψλ, 
θαιιηεξγεί ηελ ειεχζεξε θξηηηθή 
έξεπλα, ηε γλψζε ηνπ θπζηθνχ 
θφζκνπ, θεξχζζεη ηελ 
αλεμηζξεζθεία, δηδάζθεη ηελ 
αμηνπξέπεηα ηνπ θάζε αλζξψπνπ. 
Γηα ην δηαθσηηζκφ ν νξζφο ιφγνο 
είλαη ηζρπξφηεξνο απφ 
νπνηαδήπνηε παξάδνζε θαη 
νπνηαδήπνηε απζεληία· ην πείξακα 
ληθά ηελ παξάδνζε θαη εμαζθαιίδεη 

ηε γλψζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ».
1
 

 

1. Κ.Θ. Γεκαξάο, Νενειιεληθόο 
Γηαθωηηζκόο, εθδ. Δξκήο, Αζήλα 
1977, ζ. 6. 
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Ζ ζηάζε ηνπ δηαθσηηζκνχ 
απέλαληη ζηελ αξραηφηεηα είλαη 
αξλεηηθή θαη ζεηηθή. Αξλεηηθή, γηαηί, 
βαζηζκέλνο ζηα επηηεχγκαηα ησλ 
λενηέξσλ, θαηαδηθάδεη θάζε 
παξειζφλ. Απφ απηή ηε ζηάζε 
πξνέθπςε ην πλεχκα ηεο 
ειεπζεξνθξνζχλεο θαη ηεο 
αλαλέσζεο πνπ ηνλ δηαθξίλεη. 
Θεηηθή, γηαηί ζεψξεζε ηνλ αξραίν 
(θιαζηθφ) θφζκν σο πξφηππν ηεο 
ειεχζεξεο ζθέςεο θαη ηεο 
αμηνπξέπεηαο ηνπ αηφκνπ, ζε 
αληίζεζε κε ην Μεζαίσλα. Ζ ζηάζε 
απηή είρε σο ζπλέπεηα α) ηελ 
αλάπηπμε ηεο αξραηνινγίαο θαη ησλ 
θιαζηθψλ ζπνπδψλ, θαη β) ηελ 
εκθάληζε ηνπ λενθιαζηθηζκνχ ζηελ 
ηέρλε θαη ζηε ινγνηερλία. 
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Ο λενειιεληθφο δηαθσηηζκφο 
 

Μέζσ ησλ εκπφξσλ, ησλ ινγίσλ 
ηεο δηαζπνξάο θαη ησλ 
Φαλαξησηψλ ν δηαθσηηζκφο 
επεξέαζε ην 18ν αη. θαη ηελ 
ειιεληθή ζθέςε θαη θαλεξψζεθε κε 
ηε κνξθή πνηθίισλ πλεπκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζηηο 
παξαδνπλάβηεο, αξρηθά, εγεκνλίεο. 
Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο είραλ σο 
ζπλέπεηα ηε γεληθή πξναγσγή ηνπ 
ειιεληζκνχ θαη πξνεηνίκαζαλ ηελ 
ειιεληθή επαλάζηαζε. 

Ο λενειιεληθφο δηαθσηηζκφο 
εμειίζζεηαη ζε ηξεηο πεξηφδνπο, 
πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο πεξηφδνπο 
ηεο γαιιηθήο παηδείαο. 

Α΄ (πξνδξνκηθή) πεξίνδνο: 
Καιχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ 
απφ ηε ζπλζήθε ηνπ Κηνπηζνχθ 
Κατλαξηδή (1774) θη εθδειψλεηαη κε 
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ηελ πξνβνιή ηνπ νλφκαηνο ηνπ 
Βνιηαίξνπ, πνπ φιν ην 18ν αη. 
ζεσξήζεθε απφ ηνπο 
πξννδεπηηθνχο θηιειεχζεξνπο 
ζπγγξαθείο σο ζχκβνιν ηεο 
ειεπζεξνθξνζχλεο. ηελ πεξίνδν 
απηή αλήθνπλ ν Θσκάο 
Μαλδαξάζεο, ν Δπγέληνο 
Βνχιγαξεο θαη ν Ηψζεπνο 
Μνηζηφδαθαο, πνπ κε ηελ Απνινγία 
ηνπ εθθξάδεη θαιχηεξα απφ θάζε 
άιιν έξγν ην πλεχκα ηεο επνρήο. 

Β΄ πεξίνδνο: Καηά ηελ πεξίνδν 
απηή ν λενειιεληθφο δηαθσηηζκφο 
επεξεάζηεθε απφ ηε Γαιιηθή 
Δγθπθινπαίδεηα, έλα ηεξάζηην 
ζπιινγηθφ έξγν πνπ ζπληάρηεθε κε 
ηελ επνπηεία ηνπ Νηηληεξφ θαη 
απνζεζαχξηζε φιε ηελ επξσπατθή 
ζνθία. Κχξηνο εθπξφζσπνο ηεο 
πεξηφδνπ είλαη ν Γεκ. Καηαξηδήο. 
ηνλ θχθιν ηνπ αλήθνπλ ν Ρήγαο 
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Βειεζηηλιήο θαη νη Γαληήι 
Φηιηππίδεο θαη Γξεγφξηνο 
Κσλζηαληάο, ζπγγξαθείο ηεο 
Γεσγξαθίαο. 

Γ΄ πεξίνδνο: Καηά ηελ πεξίνδν 
απηή επεξεάδεηαη απφ ηελ θίλεζε 
ησλ ηδενιφγσλ, ηελ νκάδα δειαδή 
ησλ Γάιισλ δηαλννπκέλσλ πνπ 
ήηαλ πξνζεισκέλνη ζηηο αξρέο ηεο 
ειεπζεξίαο θαη ηεο ηζφηεηαο, αιιά 
απνδνθίκαδε ηε ρξήζε βίαο γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπο. Απφ ηηο αξρέο απ-
ηέο επεξεάζηεθε θαη ν Αδ. Κνξαήο, 
πνπ αθηέξσζε φιεο ηνπ ηηο δπλά-
κεηο θαηά ηελ πξνεπαλαζηαηηθή 
πεξίνδν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
Δπαλάζηαζεο γηα ην θσηηζκφ ηνπ 
Γέλνπο. ηελ επνρή ηνπ ε ειιεληθή 
παηδεία βξίζθεηαη ζε κεγάιε άλνδν. 
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Ζ ινγνηερλία θαηά ηελ ηξίηε 
πεξίνδν 

 

Καηά ηελ ηξίηε πεξίνδν ν 
ιαηηλνθξαηνχκελνο ειιεληζκφο 
πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζηα Δπηάλεζα 
θαη γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 
(1684 - 1714) ζηελ Πεινπφλλεζν. Ο 
ξφινο ηνπ ειιεληζκνχ ηεο 
δηαζπνξάο δηαθνξνπνηείηαη. Οη 
Έιιελεο ην 15ν αη. δίδαζθαλ ηελ 
αξραηφηεηα, ελψ ην 18ν αη. ε 
Δπξψπε απνηειεί ηελ πεγή ηεο 
ζνθίαο θαη ησλ λέσλ ηδεψλ. Σν 
βάξνο πέθηεη ηψξα ζηνλ 
ηνπξθνθξαηνχκελν ειιεληζκφ, 
φπνπ, κεηά ην 1669 θπξίσο, 
ηδξχνληαη ζρνιεία θαη 
αλαπηχζζεηαη νπζηαζηηθφηεξε 
πλεπκαηηθή θίλεζε κε θέληξν ηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηηο απιέο 
ησλ παξαδνπλάβησλ εγεκνληψλ 
ζην Βνπθνπξέζηη θαη ζην Ηάζην. 
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Οη ηζηνξηθνί ηεο λενειιεληθήο 
ινγνηερλίαο ρσξίδνπλ ζπλήζσο ηελ 
πεξίνδν απηή ζε δχν θάζεηο:  
I. 1669-1774 θαη II. 1774-1821. Σν 
1774, φπσο μέξνπκε απφ ηελ 
ηζηνξία, ππνγξάθηεθε ε 
ξσζνηνπξθηθή ζπλζήθε ηνπ 
Κηνπηζνχθ Κατλαξηδή, πνπ έδσζε 
πνιιά πξνλφκηα ζηνπο 
ππφδνπινπο Έιιελεο. Μεηά ην 1774 
ζπληεινχληαη πνιιέο αιιαγέο ζην 
ρψξν ηνπ ηνπξθνθξαηνχκελνπ 
ειιεληζκνχ. εκεηψλνπκε ηηο πην 
ζεκαληηθέο: 

1) Γηακνξθψλεηαη κεζαία αζηηθή 
ηάμε πνπ αλζεί νηθνλνκηθά. 
Ηδξχνληαη εκπνξηθέο ζπληξνθηέο 
θαη ζπλεηαηξηζκνί, ησλ νπνίσλ νη 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπο εμαπιψλνληαη 
ζηε Γπηηθή Δπξψπε θαη ζηελ 
Απζηξννπγγαξία. Σα απνηειέζκαηα 
ηεο επαθήο απηήο δελ είλαη κφλν 
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νηθνλνκηθά. Οη Έιιελεο έκπνξνη 
απνθηνχλ βαζχηεξε εζληθή 
ζπλείδεζε θαη, γεκάηνη πάζνο γηα 
ηελ παηδεία θαη ηελ απειεπζέξσζε 
ηνπ έζλνπο, δηαζέηνπλ αθεηδψο ηα 
νηθνλνκηθά ηνπο κέζα. 

2) Κάησ απφ ηελ επίδξαζε ηνπ 
επξσπατθνχ θαη θπξίσο ηνπ 
γαιιηθνχ δηαθσηηζκνχ, 
αλαπηχζζεηαη ν λενειιεληθφο 
δηαθσηηζκφο, φπσο είδακε 
παξαπάλσ· θη ελψ ν λενειιεληθφο 
δηαθσηηζκφο θαηά ηε ρξνληθή απηή 
πεξίνδν (ηδίσο κεηά ην 1774) 
δηαλχεη ηε θάζε ηεο αθκήο ηνπ, δχν 
άιινη ζεκαληηθνί σο ηψξα 
παξάγνληεο ξέπνπλ πξνο ηε 
ζπληήξεζε: ε εθθιεζία θαη ε ηάμε 
ησλ Φαλαξησηψλ. 

3) Μαδί κε ην δηαθσηηζκφ, απφ ηε 
Γπηηθή Δπξψπε ζα δηαδνζεί θαη ην 
ξεχκα ηνπ λενθιαζηθηζκνχ, πνπ 
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εμέθξαδε ηελ ηάζε γηα ηε κίκεζε 
ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο ζηελ 
ηέρλε θαη ηε ινγνηερλία. Μέζα ζηα 
πιαίζηα ηνπ λενθιαζηθηζκνχ 
εληάζζεηαη ε αλαβίσζε ηνπ 
Αλαθξενληηζκνχ θαη ηνπ επξχηεξνπ 
ινγνηερληθνχ θηλήκαηνο ηνπ 
Αξθαδηζκνχ (κέζα 18νπ αη.). Ζ 
θίλεζε ηνπ Αλαθξενληηζκνχ 
δεκηνπξγήζεθε σο εμήο: Σν 1559 
εθδφζεθαλ 60 πεξίπνπ πνηήκαηα 
πνπ απνδφζεθαλ ζηνλ πνηεηή ηνπ 
6νπ αη. π.Υ. Αλαθξένληα, ελψ ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα γξάθηεθαλ ζηε 
βπδαληηλή πεξίνδν θαηά κίκεζε 
ησλ πνηεκάησλ ηνπ. Δμπκλνχλ ηηο 
ραξέο θαη ηα ζέιγεηξα ηνπ έξσηα, 
ησλ ζπκπνζίσλ, ηεο Άλνημεο, ηεο 
Αθξνδίηεο, ηνπ Βάθρνπ θαη ηνπ 
θξαζηνχ. Ολνκαζηνί Δπξσπαίνη 
πνηεηέο ηα κεηέθξαζαλ ή έγξαςαλ 
πνηήκαηα κηκνχκελνη ηνπο απινχο 
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ξπζκνχο ηνπο (Ηηαιία: Μεηαζηάζηνο,  
Μφληη, Ρνζέηη, Λενπάξληη, 
Φψζθνινο. - Αγγιία: Μνπξ, Βχξσλ. 
- Γαιιία: Ρνλζάξ, εληέ. - Γεξκαλία: 
Λέζηλγθ, Γθέηε). ηελ Διιάδα κε 
αλάινγν πλεχκα έγξαςαλ νη 
πνηεηέο Αζ. Υξηζηφπνπινο θαη Ησ. 
Βειαξάο. 

Καηά ηελ πεξίνδν πνπ 
εμεηάδνπκε θαιιηεξγήζεθε θπξίσο ε 
πνίεζε, ε πεδνγξαθία θαη ην 
ζέαηξν. 
 

1. ΠΟΗΖΖ 
 
Καηά ην 18ν αη. παξνπζηάδεηαη 
ζεκαληηθή θάκςε ζηελ πνίεζε, 
πνπ παξαηεξείηαη θαη ζηελ 
Δπξψπε. Ζ αλαθνπή ηεο 
ινγνηερληθήο αθκήο ηεο Κξήηεο θαη 
ε θαηάζηαζε ζηηο 
ηνπξθνθξαηνχκελεο πεξηνρέο 
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δηθαηνινγνχλ απηή ηελ θάκςε. Απφ 
ηα έξγα πνπ εθδφζεθαλ κεηά ηελ 
πηψζε ηεο Κξήηεο ζεκεηψλνπκε ηα 
Άλζε Δπιαβείαο, έθδνζε ηνπ 
Φιαγγηληαλνχ Φξνληηζηεξίνπ ηεο 
Βελεηίαο. 

ην ρψξν ηνπ ηνπξθνθξα-
ηνχκελνπ ειιεληζκνχ δεζπφδνπζα 
κνξθή ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 18νπ 
αη. είλαη ν Καηζάξηνο Γαπφληεο 
(1714 - 1784). Υαξαθηεξηζηηθά 
γλσξίζκαηα ηεο πνίεζεο ηνπ είλαη 
ε έκκεηξε πεδνινγία θαη ην 
εζηθνδηδαθηηθφ πεξηερφκελν, πνπ 
θακηά θνξά δηαλζίδεηαη κ’ 
επηξάπειεο δηεγήζεηο. 

Σελ έκκεηξε απηή πεδνινγία ηνπ 
Γαπφληε ζα ζπλερίζεη ε λεφηεξε 
γελεά, πνπ κεγαιψλεη ζηηο φρζεο 
ηνπ Βνζπφξνπ θαη ζηηο 
παξαδνπλάβηεο εγεκνλίεο ή ζηα 
κεγάια θέληξα ηνπ ειιαδηθνχ θαη 
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ηνπ απφδεκνπ ειιεληζκνχ. Οη 
πνηεηέο απηνί, πνπ αληηθαζηζηνχλ 
ηελ εζηθνδηδαθηηθή πνίεζε ηνπ 
Γαπφληε κε ηελ εξσηηθή 
ζηηρνπινθία, δηακνξθψλνπλ ηε 
Φαλαξηψηηθε πνίεζε. Πξφθεηηαη γηα 
πνίεζε πνπ βξήθε αληαπφθξηζε 
ζηελ ηάμε ησλ ινγίσλ ηεο επνρήο 
θαη πνιιέο θνξέο επηζηξαηεχηεθε, 
γηα λα ππεξεηήζεη ηνπο 
ηδενινγηθνχο αγψλεο ηνπ 
δηαθσηηζκνχ. Απφ ηνπο πνηεηέο 
απηνχο, πνπ είλαη πνιινί, ζα 
πεξηνξηζηνχκε ζην Ρήγα 
Βειεζηηλιή, ηνλ Αζ. Υξηζηφπνπιν 
θαη ηνλ Ησ.  Βειαξά, πνπ 
επεξεάζηεθε θάπσο απφ ηελ 
ηερλνηξνπία ηεο Φαλαξηψηηθεο 
εξσηηθήο πνίεζεο. 

Ο Ρήγαο, βέβαηα, έζεζε ηελ 
πνίεζε ηνπ ζηελ ππεξεζία ηεο 
απειεπζέξσζεο ηνπ Γέλνπο· είλαη 
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πνηεηήο-εζλεγέξηεο. Δθείλνη φκσο 
πνπ ζεκάδεςαλ κε ηελ παξνπζία 
ηνπο ηε δεχηεξε θάζε ηεο ηξίηεο 
πεξηφδνπ είλαη ν Υξηζηφπνπινο θαη 
ν Βειαξάο, ηνπο νπνίνπο ν Ηάθ. 
Πνιπιάο αλαγλσξίδεη σο 
πξνδξφκνπο ηνπ νισκνχ. Καη 
ζηνπο δχν ζα ζπλαληήζνπκε ηε 
λενθιαζηθή ηερλνηξνπία κε ηα 
κπζνινγηθά ηεο ζχκβνια, ηε 
θξνληίδα γηα ηελ θνκςή θαη 
ραξηησκέλε ζηηρνπξγία, ηε ρξήζε 
ηεο ιατθήο γιψζζαο. Δλψ φκσο 
ζην Υξηζηφπνπιν ε γιψζζα θαη ε 
ζηηρνπξγία είλαη σο έλα βαζκφ 
ηερλεηή, ζην Βειαξά βξίζθνπκε κηα 
βαζχηεξε αίζζεζε ηνπ δεκνηηθνχ 
ηξαγνπδηνχ θη έλα αίζζεκα πεγαίν. 
Ο Βειαξάο δελ ππήξμε κφλν έλαο 
επαίζζεηνο πνηεηήο, αιιά θαη 
καρεηηθφο εθθξαζηήο ηνπ 
λενειιεληθνχ δηαθσηηζκνχ. ηαλ, 
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κεηά ην ζάλαην ηνπ, εθδφζεθαλ 
ζηελ Κέξθπξα ηα Άπαληά ηνπ 
(1827), ζηνλ θαηάινγν ησλ 
ζπλδξνκεηψλ είλαη θαη ην φλνκα 
ηνπ Γηνλ. νισκνχ. 
 

2. ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ 
 

Καηά ηελ ηξίηε πεξίνδν ζπλερίδεηαη 
θαη θνξπθψλεηαη ε αλάπηπμε ηεο 
εθθιεζηαζηηθήο ξεηνξηθήο. Σν 
αλαλεσηηθφ πλεχκα, επίζεο, θαη νη 
δηδαθηηθέο πξνζέζεηο ηνπ 
δηαθσηηζκνχ, ζα εθδεισζνχλ κε 
ηελ άλζεζε ηεο επηζηνινγξαθίαο, ε 
νπνία απφ ηελ αξραηφηεηα αθφκε 
είρε απνηειέζεη ηδηαίηεξν 
ζπγγξαθηθφ είδνο. 

Παξάιιεια ζα εκθαληζηνχλ ηα 
πξψηα δείγκαηα ηεο αθεγεκαηηθήο 
πεδνγξαθίαο. Ζ ιατθή αθήγεζε 
αληηπξνζσπεχεηαη, θπξίσο, απφ ηε 
Φπιιάδα ηνπ Μεγαιέμαλδξνπ θαη ηα 
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Χξνληθά. ηελ ίδηα πεξίνδν 

εληάζζνληαη θαη ηα Απνκλεκν-
λεύκαηα ησλ αγσληζηψλ ηνπ ’21. 

I. Δθθιεζηαζηηθή ξεηνξηθή. 
Αλαπηχζζεηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε 
ησλ εθθιεζηαζηηθψλ αλαγθψλ. 
Κπξηφηεξνη εθπξφζσπνη ηεο είλαη 
νη θιεξηθνί θαη ιφγηνη Φξαγθίζθνο 
θνχθνο (1644-1697), Ζιίαο 
Μεληάηεο (1669-1714), Δπγέληνο 
Βνχιγαξεο (1716-1806) θαη 
Νηθεθφξνο Θενηφθεο (1731-1800). 
Βαζηθφ έξγν ηνπ θνχθνπ είλαη ε 
Σέρλε Ρεηνξηθή. Υξεζηκνπνίεζε 
χθνο πεξίηερλν, επεξεαζκέλν απφ 
ηνπο Ηηαινχο δαζθάινπο ηνπ· 
απέθπγε φκσο ηηο ππεξβνιέο 
εθείλσλ θαη ζηελ απιή γιψζζα 
πνπ ρξεζηκνπνίεζε δηαηήξεζε 
πνιιή δξνζηά θαη θξεζθάδα. Σν 
παξάδεηγκα ηνπ αθνινχζεζε ν 
Μεληάηεο κε ηηο Γηδαρέο ηνπ. Ο 
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Βνχιγαξεο θπξηάξρεζε ζ’ φιν ην 
18ν αη. κε ηε δηδαζθαιία ηνπ. Αλ θαη 
μεθίλεζε σο ζαπκαζηήο ηνπ 
Βνιηαίξνπ, κε ηελ πάξνδν ηνπ 
ρξφλνπ έγηλε ζπληεξεηηθφο. 
Έγξαςε ζε αξραΐδνπζα γιψζζα 
πνιιά έξγα. Άθζνλε επίζεο είλαη 
θαη ε παξαγσγή ηνπ Θενηφθε. 
Μφλν ζηα θεξχγκαηα ηνπ 
ρξεζηκνπνίεζε ηε δεκνηηθή 
γιψζζα, πνπ είλαη φκσο θάπσο 
ςπρξή. ηηο κνξθέο ησλ παξαπάλσ 
θιεξηθψλ πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη 
ηνπ εζλνκάξηπξα Κνζκά ηνπ 
Αηησινχ, πνπ κε ηε δξάζε ηνπ θαη 
ην δσληαλφ ηνπ θήξπγκα δίλεη ηα 
πάληα γηα ηελ πξνθνπή ηνπ 
Γέλνπο. Σελ εθθιεζηαζηηθή 
ξεηνξηθή θαιιηεξγεί επίζεο θαη ν 
Νεφθπηνο Ρφδηλνο, ν νπνίνο 
νπζηαζηηθά αλήθεη ζηελ 
πξνεγνχκελε πεξίνδν. 
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II. Δπηζηνινγξαθία. Απνηειεί 
ηδηαίηεξν θιάδν ηεο πεδνγξαθίαο, 
πνπ αθκάδεη θπξίσο ζηε δεχηεξε 
θάζε ηεο πεξηφδνπ πνπ 
εμεηάδνπκε, γηαηί, σζφηνπ μεζπάζεη 
ε Δπαλάζηαζε, ππθλψλεη θαη ε 
αιιεινγξαθία αλάκεζα ζε 
έκπνξνπο θαη ινγίνπο. Ο 
επηζηνινγξάθνο ηεο επνρήο απηήο 
εθθξάδεη ηνπο ζηνραζκνχο ηνπ 
απνβιέπνληαο ζηε δηδαρή. Με ηνλ 
Κνξαή ε επηζηνινγξαθία 
πξνζεγγίδεη ζηα φξηα ηεο 
δεκηνπξγηθήο πεδνγξαθίαο. 

III. Αθεγεκαηηθή πεδνγξαθία. 
Απφ ην 1789 σο ην 1792 εθδφζεθαλ 
ηξία έξγα, πνπ αλήθνπλ ζην ρψξν 
ηεο δεκηνπξγηθήο πεδνγξαθίαο: α) 
Ο Αλώλπκνο ηνπ 1789: Ο Κ. Θ. 
Γεκαξάο ην ζεσξεί σο ην πξψην 
λενειιεληθφ πεδνγξάθεκα, 
γξακκέλν ζε αδέμηα πξφδα, β) 
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ρνιείνλ ηωλ Νηειηθάηωλ Δξαζηώλ: 
Πεξηέρεη κεηαθξάζεηο ηνπ Ρήγα απφ 
ηα γαιιηθά, γ) Έξωηνο 
Απνηειέζκαηα. 
 

3. ΘΔΑΣΡΟ 
 
Μεηά ηελ πηψζε ηεο Κξήηεο ην 
ζέαηξν παξαθκάδεη. Σν 1813 ν 
θαλαξηψηεο Ηάθσβνο Ρίδνο 
Νεξνπιφο (1778-1850) έγξαςε ηελ 
θσκσδία Κνξαθηζηηθά, κε ηελ νπνία 
ζαηηξίδεη ην γισζζηθφ ζχζηεκα ηνπ 
Κνξαή. Ο Κσλ/λνο Οηθνλφκνο ν εμ 
Οηθνλφκσλ (1780-1817) ην 1816 
παξνπζίαζε ην Φηιάξγπξν ηνπ 
Μνιηέξνπ ζε πνιχ θαιή κεηάθξαζε 
κε ηίηιν Δμεληαβειόλεο. (Γηα ηε 
ζεαηξηθή παξαγσγή ζηα Δπηάλεζα 
ζα κηιήζνπκε παξαθάησ). 
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(Φξαγθνλάξ) (1732-1806), 

Νεαξή αλαγλώζηξηα (π. 1775) 
Δζληθή Πηλαθνζήθε, Οπάζηλγθηνλ 
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Λατθέο αθεγήζεηο 
 

Φπιιάδα ηνπ Μεγαιέμαλδξνπ 
 

Δθηφο απφ ηα ηππνηηθά-εξσηηθά 
κπζηζηνξήκαηα έρνπκε ηελ επνρή 
απηή θαη δηάθνξεο δηεγήζεηο. Μηα 

απφ απηέο είλαη θαη ε Γηήγεζηο 
Αιεμάλδξνπ ηνπ Μαθεδφλνο 
έκκεηξε δηαζθεπή ηνπ 1388, ζε 
αξραία γιψζζα, ηνπ ειιεληζηηθνχ 
κπζηζηνξήκαηνο ηνπ Φεπδν-
Καιιηζζέλε. Σεο έκκεηξεο απηήο 
δηαζθεπήο έρνπκε κηα παξαιιαγή 
ζηε δεκνηηθή (1529) θαη κηα πεδή 
δηαζθεπή ηελ ίδηα πεξίπνπ επνρή. 
Ζ Φπιιάδα ηνπ Μεγαιέμαλδξνπ 
είλαη ε ηειεπηαία πεδή δηαζθεπή, 
δεκνηηθφηεξε ζην χθνο θαη ηε 
γιψζζα, πνπ θπθινθνξνχζε ζε 
θηελέο ιατθέο εθδφζεηο απφ ην 1680 
πεξίπνπ σο ηηο κέξεο καο θαη έγηλε 
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εμαηξεηηθά αγαπεηφ ιατθφ 
αλάγλσζκα. Πεξηέρεη ηηο πην 
πεξίεξγεο θαη ζαπκαζηέο δηεγήζεηο 
γχξσ απφ ηε κνξθή ηνλ Μαθεδφλα 
βαζηιηά πνπ ηα θαηνξζψκαηά ηνπ 
πέξαζαλ ζηε ζθαίξα ηεο ιατθήο 
κπζνινγίαο. 

«Ο Αιέμαλδξνο ηνπ κχζνπ 
απηνχ», γξάθεη νΑ. Α. Πάιιεο, «δε 
κνηάδεη πηα παξά πνιχ ακπδξά κε 
ηνλ Αιέμαλδξν ηεο ηζηνξίαο. Σα 
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο δσήο 
ηνπ πλίγνληαη κέζα ζε ππθλφ θαη 
θνβεξφ ξνπκάλη θαληαζηηθψλ 
άζισλ θαη πεξηπεηεηψλ. Ο 
ζηξαηειάηεο Αιέμαλδξνο 
κεηαβάιιεηαη ζ’ έλα κπζνινγηθφ 
ήξσα πνπ ζπλελψλεη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά πνιιψλ κπζηθψλ 
πξνζψπσλ παιαηφηεξσλ θαη 
λεφηεξσλ επνρψλ». 
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Πεξί ησλ ηφπσλ ηνπ ζθφηνπο 
 

Μηζεχνληαο δε απφ ην λεζί ησλ 
Μαθάξσλ επεξπαηνχζαλ εκέξεο 
δέθα. Καη εχξαλ έλαλ θάκπνλ 
πιαηχλ θαη κέγαλ θαη εηο ηελ κέζελ 
ηνπ ήηνλ έλα ράνο βαζχ θαη πιαηχ, 
νπνχ εθξαηνχζελ απφ κίαλ άθξαλ 
έσο ηελ άιιελ, θαη δελ 
εκπνξνχζαλ λα απεξάζνπλ. Καη 
επξφζηαμ ελ ν Αιέμαλδξνο θαη 
έθακελ έλα γεθχξη πνιιά κεγάινλ 
θαη εδηάβεθελ κε ηα θνπζάηα* ηνπ, 
εηο ηελ κέζελ δε ηνπ γεθπξηνχ 
έγξαςελ ηα παξφληα γξάκκαηα: 
«Γηά πξνζηαγήο Αιεμάλδξνπ ηνπ 
βαζηιέσο εθηίζζε ην παξφλ, θαη 
εδηάβε κε ηα θνπζάηα ηνπ, φληαο* 
εμήιζελ εθ ηεο γεο ησλ Μαθάξσλ». 
 

θνπζάην: ζηξάηεπκα. 

όληαο: φηαλ. 
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Όζηεξνλ δε απφ εθεί 
επεξηπαηνχζαλ εκέξεο ηέζζαξεο 
θαη ήιζαλ εηο ηελ ζθνηεηλήλ γελ. 
Καη εθεί φξηζελ ν Αιέμαλδξνο θαη 
ήθεξαλ θνξάδεο νπνχ είραλ 
πνπιάξηα κηθξά. Καη άθεθαλ ηα 
πνπιάξηα έμσ θαη εζέβεζαλ εηο ην 
ζθφηνο θαη επεξηπάηεζαλ έσο 
είθνζη ηέζζαξεο ψξεο. Καη εθεί 
εδηαιάιεζαλ εηο φινλ ην θνπζάηνλ 
φηη παο εηο* λα πεδεχζεη λα πάξεη 
απφ ην ρψκα ηεο γεο εθείλεο. Καη 
φζνη επήξαλ φηαλ εμέβεζαλ έμσ, 
είδαλ ην ρψκα θαη ήηνλ φινλ 
ρξπζάθη. Καη επηθξάλζεθαλ πσο 
δελ επήξαλ πεξηζζφλ. Καη απ’ 
απηνχ επεξηπάηεζελ εκέξαο 
ηεζζάξαο. Καη εζπλαπάληεζελ ν 
Αιέμαλδξνο δχν πνπιία 
αλζξσπνπξφζσπα, θαηά πνιιά  
 

παο εηο: θαζέλαο. 
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εχκνξθα, ηα νπνία ηνπ εκίιεζαλ κε 
αλζξσπίλελ θσλήλ θαη είπαλ: 
Αιέμαλδξε, δηαηί πεηξάδεηο ηνλ 
Θεφλ; Καη ζέιεη* ζε νξγηζζεί εηο ηνλ 
έξεκνλ ηφπνλ λα ραζείο θαη εζχ θαη 
ην θνπζάηνλ ζνπ φινλ. Μφλνλ θάκε 
εηνχην νπνχ ζνπ ιέγνκελ θαη 
γχξηζε νπίζσ δεμηά θαη ζχξε πάιηλ 
λα αθνινπζήζεηο ηνπο 
ζπλεζηζκέλνπο ζνπ πνιέκνπο φηη 
θαξηεξεί ζε θαη ν βαζηιεχο ηεο 
Ηλδίαο λα πνιεκήζεηε. Καη εγχξηζε 
δεμηά ν Αιέμαλδξνο θαη 
επεξηπάηεζελ εκέξαο νθηψ. Καη 
θζάλνληαο εηο κίαλ ιίκλελ 
εηέλησζε* λα αλαπαπζεί. Καη νη 
κάγεηξνη άξρηζαλ δηά λα 
 

ζέιεη ζε νξγηζζεί: ζα νξγηζηεί καδί 
ζνπ. 

ηεληώλσ: θαηαζθελψλσ (γηα 
ζηξάηεπκα). 
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καγεηξεχζνπλ θαη επήξαλ θαη 
έβαιαλ ζηεγλά νςάξηα πνιιά εηο 
ηελ ιίκλελ θαη άθεθάλ ηα νιίγνλ λα 
βξαρνχλ θαη απηά αλέδεζαλ θαη 
έθπγαλ εηο ηελ ιίκλελ. 

Καη σο ήθνπζελ ν Αιέμαλδξνο 
πσο αλέδεζαλ ηα νςάξηα, 
εζαχκαζε θαη εμεπιάγε. Καη φξηζε 
θαη εθνιχκβεζαλ φια ηα θνπζάηα 
ηνπ κε ηα άινγα ηνπο κέζα εηο ηελ 
ιίκλελ θαη εδπλακψζεζαλ απφ ηνλ 
θφπνλ ηνλ πνιχλ. Καη απ’ απηνχ 
επεξηπάηεζελ εκέξαο δχν θαη 
ήιζελ εηο άιιελ ιίκλελ, νπνχ είρε 
ην λεξφλ γιπθχ σζάλ δάραξε. Καη 
εζέβε ν Αιέμαλδξνο λα θνιπκβήζεη 
θαη ήιζελ επάλσ ηνπ έλα νςάξη 
κέγα. Καη απηφο έθπγελ έμσ θαη ην 
νςάξηνλ θπλεγψληαο ηνλ εμέβε 
έμσ. Καη απηφο ην εθαβαιίθεπζε θαη 
εζθφησζέ ην. Καη είπε θαη έζρηζάλ 
ην θαη επξήθελ κέζα ηνπ έλα ιηζάξη 
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πνιχηηκνλ· θαη ήηνλ σζάλ 
ρελάξηνλ* απγφ θαη έιακπελ ψζπεξ 
ηνλ ήιηνλ. Καη φξηζε θαη έβαιαλ ην 
εηο ην θιάκπνπξφλ ηνπ θαη 
εβαζηνχζαλ ην εηο ηνλ Αιέμαλδξνλ 
νκπξνζηά σζάλ θαλάξη. Καη απ’ 
εθεί ήιζαλ εηο άιιελ ιίκλελ θαη 
έπεζαλ λα αλαπαπζνχλ. Καη φηαλ 
εβξαδίαζελ εμέβεζαλ απφ εθείλελ 
ηελ ιίκλελ γπλαίθεο θαη έιεγαλ 
ηξαγνχδηα πνιιά εχκνξθα, εηο 
ηφζνλ νπνχ ν λνπο ηνπ αλζξψπνπ  
επαίξλεην. Καη σο νκνηάδεη, εθείλεο 
ήηνλ νη αλαξάηδεο, νπνχ ιέγνπλ ηελ 
ζήκεξνλ. Καη απ’ απηνχ 
επεξηπάηεζαλ εκέξαο εμ θαη ήιζνλ 
εηο έλαλ ηφπνλ νπνχ ήηνλ ιφγθνο 
κέγαο. Καη εθεί εμέβεζαλ 
αινγάλζξσπνη πνιινί θαηεπάλσ 
ηνπ θνπζάηνπ, νη νπνίνη απφ ηελ 
 

ρελάξην απγό: απγφ ρήλαο. 
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κέζελ θαη απάλσ ήηνλ άλζξσπνη, 
απφ δε ηελ κέζελ θαη θάησ ήηνλ 
άινγα. Καη ήηνλ φινη ηνμφηεο θαη ην 
μηθάξη* ηεο ζαΐηαο ήηνλ απφ ιίζνλ 
αδακάληηλνλ. Καη ζίδεξνλ δελ είραλ 
παληειψο θαη ήηνλ πνιιά 
νγιήγνξνη σζάλ πεηνχκελα. Καη 
σο ηνπο είδελ ν Αιέμαλδξνο, είπε 
ησλ Μαθεδφλσλ: Αο θάκνκελ κίαλ 
πνλεξίαλ, λα πηάζνκελ απ’ απηνχο 
λα ηνπο πάξνκελ εηο ηελ 
Μαθεδνλίαλ δηα ζαχκα. Καη 
επξφζηαμε λα θάκνπλ ιάθθνπο, λα 
ηνπο ζθεπάζνπλ κε θαιάκη ρνληξφ. 
Καη απέζηεηιελ αλζξψπνπο λα ηνπο 
παξαθηλήζνπλ εηο πφιεκνλ, θαη 
απηνί κελ εμεχξνληεο ηελ πνλεξίαλ 
ησλ αλζξψπσλ έπεζαλ εηο ηνπο 
ιάθθνπο. Καη εζθφησζαλ δψδεθα 
 

μηθαξη ηεο ζαΐηαο: ε αηρκή ηνπ 
βέινπο. 
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ρηιηάδεο θαη επήξαλ θαη δσληαλνχο 
θαη ηνπο εκέξσζαλ άιιεο έμη 
ρηιηάδεο. Καη εζέιεζαλ λα ηνπο 
εβγάινπλ εηο ηνλ θφζκνλ. Καη 
ηφζνλ ήηνλ νγιήγνξνη, φηη δελ ηνπο 
εγιίησλε ηίπνηαο. Καη φπνπ θαη αλ 
εηφμεπαλ, δελ αζηνρνχζαλ. Καη 
ηνπο έδσθελ νισλψλ άξκαηα ν 
Αιέμαλδξνο θαη ηνπο εηνίκαδελ, δηά 
λα ηνπο έρεη βνεζνχο εηο ηνπο 
εξρφκελνπο πνιέκνπο. Οπφηαλ δε 
εμέβεζαλ εηο ηνλ θφζκνλ, θαηά 
ηχρελ εθχζεζελ άλεκνο θξχνο θαη 
απφζαλαλ φινη. Μεηά δε εμήληα 
εκέξαο ήιζαλ εηο ηελ Ζιηνχπνιηλ 
θαη εζέβεθαλ εηο έλα λαφλ θαη 
επξνζθχλεζαλ εηο ηνλ νπνίνλ 
επξήθελ ν Αιέμαλδξνο γξάκκαηα 
νπνχ έδεηρλαλ ηνλ ζάλαηνλ ηνπ θαη 
ειππήζε πνιιά. Καη απ’ απηνχ 
εζεθψζεζαλ θαη επεξηπάηεζαλ 
εκέξαο δέθα. Καη εχξαλ 
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αλζξψπνπο κνλνπφδαξνπο θαη 
είραλ νπξάλ σζάλ πξφβαηα. Καη 
επίαζαλ πνιινχο απ’ απηνχο θαη 
ήθεξάλ ηνπο εηο ηνλ Αιέμαλδξνλ. 
Καη ν Αιέμαλδξνο ηνπο εξψηεζε 
ιέγσλ: Πψο είζηε απηνχ; Καη απηνί 
ηνπ είπαλ: Αιέμαλδξε βαζηιεχ, 
ειεεκνλήζνπ* θαη άθεο καο, φηη δηά 
αδπλακίαλ καο ήιζακελ εδψ θαη 
εθξχθζεκελ. Καη αθνχνληαο ηαχηα 
ηα ιφγηα ν Αιέμαλδξνο ηνπο άθεζε 
δηά λα πεγαίλνπλ. Καη επεδνχζαλ 
απφ ιηζάξη εηο ιηζάξη θαη άξρηζαλ 
λα πεξηγεινχλ ηνλ Αιέμαλδξνλ θαη 
έιεγαλ: Ο Αιέμαλδξνο φινλ ηνλ 
θφζκνλ επήξε ηνλ κε ηελ 
θξνληκάδα ηνπ θαη εκείο ηνλ 
εγειάζακελ θαη καο άθεθελ, νπνχ 
ην θξέαο καο είλαη λνζηηκφηεξνλ 
απφ φια ηα πεηνχκελα θαη 
 

ειεεκνλήζνπ καο: ιππήζνπ καο. 
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ηεηξάπνδα θαη ην θνπθάξη καο γέκεη 
πνιχηηκα ιηζαξφπνπια θαη ρνληξφ 
καξγαξηηάξη θαη ην πεηδί καο 
ζίδεξνλ δελ ην απεξλά. Καη σο 
ήθνπζελ ν Αιέμαλδξνο, εγέιαζελ 
θαη είπε: Ο άλζξσπνο απφ ηελ 
γιψζζαλ ηνπ ράλεη ην θεθάιη ηνπ. 
Καη επζχο φξηζε θαη αξκαηψζεθαλ 
δηαθφζηεο ρηιηάδεο θαβαιαξαίνη κε 
ιαγσληθά θαη πάξδνπο θαη δαγάξηα. 
Καη εηξηγχξηζαλ φινλ ην βνπλί θαη 
απφιπζαλ ηα δαγάξηα* θαη ηνπο 
πάξδνπο* θαη ηα ιαγσληθά θαη 
επίαζάλ ηνπο θαη ηνπο ήθεξαλ 
φινπο εηο ηνλ Αιέμαλδξνλ. Καη 
φξηζε θαη έζθαμαλ ηνπο. Καη ηνπο 
έγδαξαλ θαη εζηέγλσζαλ ηα πεηδία 
ηνπο θαη επξήθαλ εηο ην ζθάθνο* 
 

δαγάξη: θπλεγεηηθφ ζθπιί. 

πάξδνο: ιενπάξδαιε. 

ζθάθνο: θνπθάξη. 
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ηνπο πινχηνλ αλαξίζκεηνλ απφ 
πνιχηηκα ιηζαξφπνπια θαη 
καξγαξηηάξη. Καη φξηζε ηνπο 
Πέξζαο θαη έθαγαλ ην θξέαο ηνπο. 
Καη έιεγαλ φηη λα ήηνλ 
λνζηηκφηεξνλ απφ φια ηα πεηεηλφ 
θαη ηεηξάπνδα. Καη απ’ απηνχ 
επεξηπάηεζελ εκέξαο εμ θαη ήιζελ 
εηο ην ζχλνξνλ ηεο Ηλδίαο θαη εμέβε 
εηο ηνλ θφζκνλ. Δίρε δε κήλαο εμ 
αθνχ είδελ ηα γξάκκαηα εηο ηελ 
Ζιηνχπνιηλ νπνχ έδεηρλαλ δηά ηνλ 
ζάλαηνλ ηνπ, θαη πάληνηε ήηνλ 
ιππεκέλνο. Καη εθεί εζπκήζε ηνπο 
κνλνπνδάξνπο θαη εγέιαζε. Καη 
είδαλ νη Μαθεδφλεο θαη εράξεζαλ 
θαη εγέιαζαλ θαη απηνί. Καη ηελ 
πίθξαλ νπνχ είρελ ν Αιέμαλδξνο 
δελ ηελ ήμεπξαλ. Έκαζελ δε ν 
Πψξνο, ν βαζηιεχο ηεο Ηλδίαο, φηη 
ήιζελ ν Αιέμαλδξνο εηο ην ζχλνξφλ 
ηνπ θαη ηνπ έγξαςελ επηζηνιήλ. 
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ΔΡΩΣΖΔΗ 

 
1.  Να ζπζρεηίζεηε ηα κπζνινγηθά 
ζηνηρεία ηνπ απνζπάζκαηνο κε 
γλσζηνχο ζαο κχζνπο. 
2.  ηε Φπιιάδα ηνπ 
Μεγαιέμαλδξνπ ζπλαληνχκε κεξηθά 
απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
ιατθήο αθήγεζεο. Να ηα 
επηζεκάλεηε. 
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Χξνληθό ηνπ Γαιαμηδίνπ 
 

ηα βπδαληηλά ρξφληα 

θαιιηεξγήζεθε, παξάιιεια κε ηελ 
ηζηνξηνγξαθία, θαη ε Υξνλνγξαθία. 
Οη βπδαληηλνί ρξνλνγξάθνη 
πξνζπαζνχζαλ λα γξάςνπλ 
ζπλνπηηθή παγθφζκηα ηζηνξία 
(ζπλήζσο απφ θηίζεσο θφζκνπ) ή 
ηζηνξία ελφο ηφπνπ. ηελ αθήγεζή 
ηνπο παξεκβάιινπλ ζπρλά 
θαληαζηηθέο δηεγήζεηο θαη φ,ηη 
κπνξεί λα θηλήζεη ηε θαληαζία ηνπ 
απινχ αλζξψπνπ. Οη ρξνλνγξαθίεο 
γξάθνληαλ ζπλήζσο ζε απιή 
γιψζζα θαη ήηαλ αγαπεηά ιατθά 
αλαγλψζκαηα. 

Έλα παξφκνην είδνο πνπ 
ζπλαληνχκε ζηα ρξφληα ηεο 
Σνπξθνθξαηίαο είλαη ηα Υξνληθά. 
Γξάθνληαη, θη απηά απφ ιατθνχο 
αλζξψπνπο θαη μεθηλνχλ απφ ηελ 
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επηζπκία λα παξαδνζνχλ ζηνπο 
κεηαγελεζηέξνπο αμηνκλεκφλεπηα 
γεγνλφηα πνπ δηάβαζε ή έδεζε ν 
ζπγγξαθέαο. Σα Υξνληθά είλαη γηα 
καο φρη κφλν αμηφινγεο ηζηνξηθέο 
πεγέο (ηδηαίηεξα φηαλ αλαθέξνληαη, 
ζε ζχγρξνλα γεγνλφηα) αιιά θαη 
κλεκεία ηνπ ιφγνπ, φηαλ κάιηζηα ν 
ρξνληθνγξάθνο έρεη έκθπηεο 
αθεγεκαηηθέο ηθαλφηεηεο. Σέηνηα 
αμηφινγα ρξνληθά είλαη ην Υξνληθφ 
ηνπ Λενληίνπ Μαραηξά. (Δμήγεζηο 
ηεο γιπθείαο ρώξαο Κύπξνπ) θαη ην 

Χξνληθό ηνπ Γαιαμηδίνπ.  
πγγξαθέαο ηνπ Υξνληθνχ ηνπ 

Γαιαμηδίνπ είλαη θάπνηνο Δπζχκηνο, 
ηεξνκφλαρνο, πνπ εκφλαδε ζηε 
Μνλή ηνπ σηήξαο, θνληά ζην 
Γαιαμίδη. ηα εξείπηα απηνχ ηνπ 
κνλαζηεξηνχ βξέζεθε ην 
ρεηξφγξαθν, ζηα κέζα ηνπ 
πεξαζκέλνπ αηψλα. Σν Υξνληθφ 
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γξάθηεθε ζηα 1703 θαη πεξηέρεη ηελ 
ηζηνξία ηνπ Γαιαμηδίνπ απφ ηα ηέιε 
ηνπ 10νπ αη. σο ηελ θαηαζηξνθή 
ηνπ απφ ηνπο πεηξαηέο (1600) θαη 
ηελ αλαζχζηαζή ηνπ ην 1670. Ο 
ζπγγξαθέαο, φπσο γξάθεη ζηελ 
εηζαγσγή ηνπ, ρξεζηκνπνίεζε γηα 
ηε ζπγγξαθή ηνπ έξγνπ ηνπ παιηά 
ρεηξφγξαθα θαη απζεληηθά έγγξαθα 
πνπ ζψδνληαλ ζηε Μνλή ηνπ 
σηήξνο. 
 
 
 
 
 

Πάξωλ ζηε Βελεηία 
(Μνπζείν Γαιαμηδίνπ) 
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[Ζ θαηαζηξνθή ηνπ Γαιαμηδίνπ] 
1660 κ.Υ. 

 
Δθείλνπο ηνπο ρξφλνπο, πνιινί 
θνπξζάξνη θαηαηξεκέλνη απφ ηα 
κέξε Μπαξκπαξηάο θαη Αιηδέξη, 
εκαδσρηήθαζη ζηνλ Έπαρην.* Έλαο 
απφ ηνχηνπο ηνπο θνπξζάξνπο, 
έρνληαο κάλα ρξηζηηαλή θαη παηέξα 
Σνχξθνλ, πνπ ηνλ ειέγαζη 
Νηνπξαηδίκπεε, είρε ηελ απζεληεία* 
ηνπ θφξθνπ* θαη απζέληεπε απάλνπ 
ζε νχια ηα θαξάβηα ηνπ θφξθνπ κε 
θεξκάλη βαζηιηθφ· κίαλ εκέξα δπν 
γαιαμηδηψηηθεο γαιηφηεο,* 
ζειεκαηηθψο ή αλήμεξα, δελ ηνλ 
εραηξεηήζαζη ζην πέιαγν κε  
 

Έπαρηνο, ν: ε Ναχπαθηνο. 

απζεληεία: θπξηαξρία, δηνίθεζε. 

θόξθνο: θφιπνο. 

γαιηόηα: ηχπνο ηζηηνθφξνπ. 
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ζηληάιν θαη θαλνληέο· θαη απηφο 
πνιχ ζπκσκέλνο ζηέιλεη 
απνθξηζάξελ* ζην Γαιαμίδη γηα λα 
πάξεη απηέο ηεο γαιηφηεο θαη ηεο 
παξαδψζεη ζηα ρέξηα ηνπ 
πεηξάηνπ· νη Γαιαμηδηψηεο δελ ην 
επαξαδερηήθαζη, θαη ν θνπξζάξνο 
ηνπ Έπαρηνπ κε δέθα γαιηφηεο, πνπ 
είραζη φιν θαλφληα κπξνχληδηλα θαη 
θνβεξά, ήξζε απφμσ ζην ιηκάλη, θαη 
ηνπο επαξαπνλέζεθε δηα ην 
αθξφληε* πνπ ηνπ εθάκαζη, θαη 
εγχξεςε λα ηνπ πιεξψζνπζη ηξεηο 
ρηιηάδεο βελεηηθά,* αιιέσο ζέιεη 
θάςεη νχια ηα θαξάβηα θαη ηα 
ζπίηηα· νη Γαιαμηδηψηεο δελ ην 
επαξαδερηήθαζη· θαη ν  
 

απνθξηζάξεο: απεζηαικέλνο. 

αθξόληε: (ηηαιηθή ι.) πξνζβνιή. 

βελεηηθά: λνκίζκαηα ελεηηθά, 
θινπξηά. 
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Νηνπξάηδκπεεο, έζηνληαο* θαη λα 
ζηνράδεηαη ην πσο πνιιά λα 
εδήηεζε, εμαλάζηεηιε, 
θαηεβαίλνληαο ζε δπν ρηιηάδεο 
βελεηηθά, ρίιηα κεηξεηά θαη ρίιηα ζε 
δηάζηεκα κηαο ρξνληάο, κε 
ληεζθεξέ* ρξεσζηεκηάο.* Καη νη 
Γαιαμηδηψηεο εζηείιαζη κε κηα 
ιάληδα* ηνλ θαπεηάλ Θενδσξή 
Μπαξκπαδήκν, πνπ ήηαλε έλα 
πεξηθεκηζκέλν παιηθάξη, γηα λα 
εηπεί ηνπ πεηξάηνπ ην πσο άθεια* 
αθαξηεξεί, θαη νη Γαιαμηδηψηεο 
 

έζηνληαο: επεηδή ήηαλ (έζηνληαο 
θαη λα ζηνράδεηαη· επεηδή 
ζθέθηεθε). 

ληεζθεξέο: έγγξαθν. 

ρξεσζηεκηά: ρξένο. 

ιάληδα: πέξακα, βάξθα γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ηνπ πινίνπ. 

άθεια: αλψθεια. 
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ζηαληθψο* θαη κε θνβέξεο δελ 
δίλνπλε κήηε θνιπηθφ άζπξν* θαη ν 
θνπξζάξνο ζπκψλνληαο έβγαιε ην 
ζπαζί θαη ερχζεθε ζηνλ θαπεηάλ 
Θνδσξή, γηα λα ηνπ θφςεη ην 
θεθάιη· θαη ν θαπεηάλ Θενδσξήο 
εζηαχξσζε ηα ρέξηα θαη δείρλνληαο 
ηα ζηήζηα ηνπ «ρηχπα, 
παιηνκνπξηάηε,* ηνπ είπε, έλαλ 
άλζξσπν μαξκάησην πνπ 
ζαξξεχνληαο ζηνλ φξθν ζνπ ήξζε 
ρσξίο ζπαζί θαη άξκαηα· ζαλ είζαη 
παιηθάξη δέζε κνπ ην έλα ρέξη, θαη 
ζην άιιν δψζε κνπ έλα καραίξη, θαη 
ειάηε ηξεηο απάλνπ κνπ, θαη ζαλ κε 
ζθνηψζεηε λα ζαο είλαη ραιάιη». 
 

ζηαληθώο: κε ην δφξη, δηά ηεο βίαο. 

άζπξν: ηνπξθ. λφκηζκα κηθξήο 
αμίαο. 

(παιην)κνπξηάηεο: πβξηζηηθή 
νλνκαζία ηνπ κσακεζαλνχ. 
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Καη ν πεηξάηνο, αθνχνληαο 
αλέιπηζηα απηά ηα παιηθαξίζηα 
ιφγηα, εθαηέβαζε ην ζπαζί ηνπ θαη 
ηξαβψληαο ηα γέληα ηνπ έθπγε· 
εηφηεο ήξζαζη δπν θνπξζάξνη 
αξάπεδεο θαη είπαζη ηνπ θαπεηάλ 
Θνδσξή λα θαηέβεη ζην ακπάξη, 
έζηνληαο ζθιάβνο· θαη ν θαπεηάλ 
Θενδσξήο αξπάδνληαο έλα ζίδεξν, 
πνπ εχξε εθεί θνληά ηνπ, ερηχπεζε 
ηνλ έλα θνπξζάξν ζην θεθάιη θαη 
ηνλ εζθφησζε, θαη ρηππψληαο θαη 
ηνλ άιινλ, έπεζε ζηε ζάιαζζα, θαη 
βνπηψληαο εβγήθε ζην Γαιαμίδη, θαη 
εδηεγήζεθε ηα ηξεράκελα. Δηφηεο 
πιηα αξρίλεζε κία θνβεξή ακάρε 
απφ ην πνπξλφ, σο ην δεηιηλφ, πνπ 
επέζαζη κπφκπεο θαη ηφπηα* 
πεξίζζα, θαη θάκπνζα ζπίηηα 
γαιαμηδηψηηθα, έζηνληαο ζην  
 

ηόπη: βιήκα ππξνβφινπ φπινπ. 
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πεξηγηάιη, επέζαζη απφ ηνλ βξφλην 
θαη ην ζείζηκν* ησλ θαλνληψλ θαη 
πνιεκψληαο, κηα κπφκπα 
γαιαμηδηψηηθε, κεγάιε θαη 
βξνληεξή, επήγε θαη ερηππεζε 
κέζα ζην ηδηκπηραλέ* ηνπ πεηξάηνπ, 
θαη πεηηέηαη ζηνλ αέξα ε γαιηφηα, 
θαη θαίνληαη θαη άιιεο ηξεηο· εηφηεο 
ν θνπξζάξνο κε ηελ εληξνπή ζηα 
κνχηξα θαη κε ρνιηαζκέλε θαξδηά, 
έθπγε κέζα ζε κία γαιηφηα 
κηζνθαεκέλε, πνπ εκπφξεζε λα 
γιχζεη,* γηαηί νη άιιεο ηέζζαξεο 
θαήθαλε, θαη νη απνδέινηπεο πέληε 
πηαζηήθαζη πξέδα*. Δζθνησζήθαζη 
θνπξζάξνη εθαηφλ ηξηάληα θαη 
Γαιαμηδηψηεο πελήληα νρηψ, θαη  
 

ζείζηκν: ηξάληαγκα.  

ηδηκπηραλέο: ππξηηηδαπνζήθε. 

λα γιύζεη: λα γιηηψζεη.  

πξέδα: ιάθπξν. 
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θνληά ζηνπο άιινπο θαη ν θαπεηάλ 
Θνδσξήο Μπαξκπαδήκνο, πνπ 
παξαπφλνπ αθεγήζεθα. Απηφο 
γνπλ* ν θαπεηάλ Θνδσξήο, 
έζηνληαο λα ξίρλεη έλα θαλφλη, 
έζθαζε ην θαλφλη θαη ηα θνκκάηηα 
ηνλ εζθνηψζαζη καδί κε άιινπο 
δπν· έδεζε δπν ψξεο, θαη 
ηειεηψλνληαο ε ακάρε θαη 
καζαίλνληαο ην πσο εληθήζαζη νη 
Γαιαμηδηψηεο είπε: «ηψξα, Θεέ κνπ, 
πεζαίλσ επραξηζηεκέλνο!» θαη 
εμεςχρεζε· θαη φληαο* ιαβσκέλνο, 
ιεζκνλψληαο ηεο πιεγέο ηνπ 
εγθάξδησλε ηνπο γεηηφλνπο ηνπ 
ιέγνληαο: «ρηππάηε, κσξέ παηδηά, 
ηνπο παιην-κνπξηάηεδεο!» 
 
 
 

γνπλ: ινηπφλ. 

όληαο: ελψ ήηαλ. 
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Απηά, πνπ αθεγάκαη, εγελήθαζη 
κέξα Παξαζθεπή, ηνλ Μάξηε κήλα, 
ζαξαθνζηήο κεγάιεο πξψηεο κέξεο· 
θαη έζηνληαο εθείλνο ν πεηξάηνο 
ρνιηαζκέλνο θαη θαηάθαξδα 
εληξνπηαζκέλνο, κε ζπλεξγεία 
δηαβφινπ, πνπ πάληα ακάρεηαη* 
ηνπο ρξηζηηαλνχο, εγχξεπε ψξα θαη 
ζηηγκή γηα λα εθδηθεζεί ην Γαιαμίδη, 
πνπ ηφθακε* ηφζν κεγάιν αθξφληε, 
πνπ δελ είρε κνχηξα λα 
πξνβνδίζεη* ζηνλ θφζκν, γηαηί φινη 
ηνλ επεξηγεινχζαζη· θαη αθνχζαηε 
ηη κεραλάηαη ν ηξηζθαηαξακέλνο 
θνπξζάξνο, εθείλεο ηηο εκέξεο 
ήηαλε κεγάιε εβδνκάδα, πνπ θάζε 
ρξηζηηαλφο, αθήλνληαο ηεο δνπιεηέο  
 

 

ακάρνκαη: πνιεκψ, αληηκάρνκαη. 

ηόθακε: ηνπ έθακε. 

πξνβνδίδσ: βγάδσ. 
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ηνπ θαη θάζε κεηαρείξηζε, πεγαίλεη 
κε επιάβεηα ζηεο εθθιεζίεο γηα λα 
πξνζθπλήζεη ηα άγηα θαη ζενηηθά 
πάζε ηνπ Υξηζηνχ, πνπ γηα ιφγνπ 
καο ηνπο αλζξψπνπο, εθαηαδέρζεθε 
θαη εγίλεθε άλζξσπνο ζσζηφο, θαη 
εζηαπξψζεθε απφ ην παξάλνκν γέ-
λνο ησλ Δβξαίσλ. Δηφηεο γνπλ πηά-
λεη θαη αξκαηψλεη ν Νηνπξαηδίκπεεο 
νρηψ γαιηφηεο, θαη εκπαξθάξεη 
αζθέξη αξκαησκέλν, φιν απφ 
άπηζηνπο Μνπζνπικάλνπο. Δηφηεο, 
έζηνληαο λα εμεκεξψλεη Κπξηαθή 
εκέξα, πνπ φινη κε ραξέο θαη αγαι-
ιίαζε γηνξηάδνπζη ηελ Αλάζηαζε 
θαη ηε Λακπξή ηνπ σηήξνο, απφ 
πξσί ζχληαρα,* δχν ψξεο πξηλ λα 
εμεκεξψζεη, νη Γαιαμηδηψηεο  
 

 

από πξσί ζύληαρα: απφ λσξίο ην 
πξσί. 
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επήγαζη ζηεο εθθιεζίεο γηα λα 
δνμάζνπλε ηελ Αλάζηαζε, θαη 
θαλέλαο δελ απφκεηλε ζηα ζπίηηα 
θαη ζηα πιενχκελα, γηαηί φινη 
κηθξνί θαη κεγάινη, άλδξεο, γέξνη 
θαη γπλαηθφπαηδα επήγαζη ζηεο 
εθθιεζίεο· εηφηεο γνπλ ν παλά-
πηζηνο θαη κηαξφηαηνο πεηξάηνο 
μεκπαξθάξεη ην αζθέξη ηνπ θαη κε 
ην ζπαζί ζην ρέξη εκπαίλεη ζηελ 
πνιηηεία, θαη θαίνληαο ηα ζπίηηα, 
κπινθάξεη* ηεο εθθιεζίεο θαη 
επέξαζε απφ ζπαζηνχ άλδξεο, 
γέξνπο θαη γπλαηθφπαηδα, πνπ 
εζθνχδαζη θαη εβειάδαζη· ακή 
εθείλνο ν αληίρξηζηνο θαλέλα έιενο 
θαη ζπκπάζην επζπιαρλίαο δελ 
είρε· θαη κέζα ζηεο εθθιεζίεο 
εκπήθε θαηακαησκέλνο θαη 
μεζπαζψλνληαο, θαη εκπξνζηά 
 

κπινθάξσ: πεξηθπθιψλσ. 

53 / 129 



ζηελ αγία ηξάπεδα ν πακκηαξφηα-
ηνο αηαλάο έζθαμε δχν παπάδεο, 
ηνλ Παπαρξήζην θαη ηνλ Παπαζα-
λάζε· θαη εηφηεο εγίλεθε κεγάινο 
ζεηζκφο θαη έπεζε ε εθθιεζία θαη 
εζθφησζε πέληε θνπξζάξνπο. 

Έζηνληαο θαη λα γίλεη ηέηνην 
κεγάιν θαη αδηήγεην θνληθφ, πνπ 
ζηφκα αλζξψπηλν θαη θνληχιη δελ 
εκπνξεί λα δσγξαθίζεη, σζάλ 
πξέπεη, φζνη απνκείλαζη 
Γαιαμηδηψηεο, γιχζαληεο απφ ην 
καθειεηφ, επήξαζη ηα βνπλά θαη ηα 
πιάγηα θαη ηνπο ιφγθνπο, θαη 
ερηίζαζη δσ θαη θεη θαιχβεο θαη δπν 
εθθιεζίεο, κία ηεο Παλαγίαο θαη 
άιιε ηνπ Πξνθήηνπ Ζιία· θαη εθεί, 
νπνχ εκαδσρηήθαζη ην ιέλε Παιην-
Γαιάμηδν, σζάλ λα ιέκε παιηά 
ρψξα*. Καη εθεί εκείλαζη  
 

ρώξα: πφιε. 
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θαηαηξεκέλνη ρξφληα δέθα ηξία· 
χζηεξα εθαλεξψζεθε ν Άγηνο 
Ησάλλεο ν Πξφδξνκνο θαη 
Βαπηηζηήο θαη ηνπο είπε λα πάλε 
θαη λα θαζίζνπλε ζηελ παιηά ρψξα, 
γηαηί εθείλνο, πνπ εθνβφληαζη, ν 
θνπξζάξνο, ηνλ πήξε κπάια, πνπ 
ήηαλε νξγή ζενηηθή, θαη βξάδεη ζηα 
θαηξάκηα ηεο θφιαζεο· θαη λα 
ρηίζνπζη θαη πέληε εθθιεζίεο, θαη 
λα βάινπλε νλνκαζία απάλνπ ζηε 
ρψξα Πεληαγίνη, σζάλ λα ιέκε πνπ 
είρε πέληε εθθιεζίεο, πνπ ηνπο 
δηαπζέληεπαλ·* θαη λα κε θάκνπζη 
άιιν ηίπνηε απφ θεθαιηνχ ηνπο, 
γηαηί εθείλνο ν πεηξάηνο ήηαλε ν 
ίδηνο ν αηαλάο, έρνληαο κνχηξα 
αλζξσπηλά, θαη λα θάκνπλε δέεζεο 
ζην ζεφ, γηα λα έβγεη απφ ηε ρψξα 
ην δαηκφλην, πνπ εκπήθε, θαη ηνπο  
 

δηαπζέληεπαλ: πξνζηάηεπαλ. 
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έθακε έλα ηφζν κεγάιν θαθφ· θαη νη 
Γαιαμηδηψηεο, αθνχνληαο απηά ηα 
άγηα θαη ζενηηθά ιφγηα, εθάκαζη 
θαηά ην φξηηλν* ηνπ Αγίνπ θαη ηελ 
νξκήλεςε*, θαη παγαίλνληαο ζην 
Γαιαμίδη, πνπ ήηαλε έλαο ζσξφο 
απφ παιαηά ραιάζκαηα θαη πέηξεο, 
εμαλαρηίζαζη ηα ζπίηηα· θαη 
θάλνληαο ηε δέεζε θαη ηεο 
ιηηαλείεο, θαηά ηελ νξκήλεςε ηνπ 
Αγίνπ, εβάιαζη ην φλνκα ην 
θαηλνχξην Πεληάγηνη· θαη ηελ ζηηγκή 
εθείλε αθνχζηεθε κηα βξνληή απφ 
ηνλ θάηνπ θφζκν, θαη ν νπξαλφο 
εκαχξηζε, θαη ε ζάιαζζα 
εθνχζθσζε, θαη ηξία δαηκφληα 
επέζαζη ζηε ζάιαζζα θαη 
επληγήθαζη· θαη έλαο άγηνο εθάλεθε 
κε καχξα ξάζα, πεξπαηψληαο  
 

ην όξηηλν: δηαηαγή, νδεγία. 

νξκήλεςε: ζπκβνπιή. 
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απάλνπ ζηε ζάιαζζα, θαη επιφγεζε 
ζε ηξεηο κεξηέο· θαη έπαςε ην 
θνχζθσκα ηεο ζάιαζζαο, θαη ν 
νπξαλφο εμαζηέξσζε, θαη εγίλεθε 
ραξά Θενχ· θαη νη Γαιαμηδηψηεο, 
βιέπνληαο έλα ηέηνην κεγάιν 
ζαχκα, επξνζθπλήζαζη ηνλ Κχξην, 
επραξηζηψληαο ηνλ δηά ηελ 
δηαπζέληεςε πνπ ηνπο έδεηρλε ηφζν 
νινθάλεξα. 
 

ΔΡΩΣΖΔΗ 
 

1.  Γηαηί ν ζπγγξαθέαο ζεσξεί 
αλαγθαίν λα δηεγεζεί πψο 
ζθνηψζεθε ν θαπεηάλ Θνδσξήο; 

2.  Πψο εξκελεχεη ν ρξνληθνγξάθνο 
ηελ θαηαζηξνθή ηνπ Γαιαμηδίνπ; Ση 
είδνπο θξηηήξηα ρξεζηκνπνηεί; 

3.  Αλ δελ μέξαηε ηίπνηε γηα ην 
ζπγγξαθέα, ζα κπνξνχζαηε κε 
βάζε ην θείκελν λα πξνζδηνξίζεηε: 
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α) ηελ ηδηφηεηά ηνπ θαη β) ην 
κνξθσηηθφ ηνπ επίπεδν; Να 
αλαπηχμεηε ηηο απφςεηο ζαο θαη λα 
ηηο ηεθκεξηψζεηε. 

4.  Οη κειεηεηέο αλαγλσξίδνπλ 
αθεγεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ζην 
ζπγγξαθέα· κπνξείηε λα 
ηεθκεξηψζεηε απηή ηελ άπνςε κε 
βάζε ην θείκελν; 
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Άλζε επιάβεηαο 
 

Άλζε Δπιάβεηαο 
 

Ζ ειιεληθή παξνηθία ηεο Βελεηίαο 

ήηαλ απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θέληξα 
ηνπ ειιεληζκνχ ηεο δηαζπνξάο 
ζηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο. 
ηε Βελεηία Έιιελεο έκπνξνη, 
λαπηηθνί, θιεξηθνί θαη δηαλννχκελνη 
ίδξπζαλ Διιεληθή Αδειθφηεηα ην 
1498. Σν ζσκαηείν απηφ έρηηζε ηνλ 
Οξζφδνμν λαφ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ 
ησλ Διιήλσλ θαη αλέπηπμε πινχζηα 
δξάζε γηα ηελ εζληθή θαη 
πλεπκαηηθή αθχπληζε ηνπ 
ππφδνπινπ ειιεληζκνχ ηδξχνληαο 
ζρνιεία ζηελ Αλαηνιή θαη 
επηρνξεγψληαο εθδφζεηο βηβιίσλ. 

ηε Βελεηία κε θιεξνδφηεκα ηνπ 
Θσκά Φιαγγίλε ηδξχζεθε ην 1665 ε 
Φιαγγίλεηνο ρνιή (ή Φιαγγηληαλφ 
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Διιελνκνπζείν), φπνπ ζπνχδαδαλ 
λένη απφ ηα Δπηάλεζα, ηελ Κξήηε 
θαη ηελ Κχπξν θαη δηνξίδνληαλ κεηά 
ηελ απνθνίηεζε ηνπο ζε αλψηεξεο 
εθθιεζηαζηηθέο ζέζεηο ζηελ 
Αλαηνιή. 

Μαζεηέο ηεο Φιαγγηλείνπ ρνιήο 
παξνπζίαζαλ ηα Άλζε Δπιάβεηαο, 
κηα ζπιινγή ζηηρνπξγηθψλ 
γπκλαζκάησλ ζηα ειιεληθά, ηηαιηθά 
θαη ιαηηληθά, πνπ ηππψζεθε ην 1708 
ζηε Βελεηία. ια ηα πνηήκαηα ηεο 
ζπιινγήο είλαη αθηεξσκέλα ζηε 
κεηάζηαζε, ηελ θνίκεζε δειαδή, 
ηεο Θενηφθνπ. Αλάκεζά ηνπο 
ππάξρνπλ θαη ηέζζεξα ζνλέηα ζε 
λενειιεληθή γιψζζα. Σν ζνλέην 
ηνπ Φξαγθίζθνπ Κνινκπή πνπ 
αθνινπζεί είλαη απφ ηα θαιχηεξα 
ηεο ζπιινγήο. 
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Δηο ηελ Μεηάζηαζηλ  
ηεο ΠΑΝΑΓΝΟΤ 

 
αλ εηο άξκα ιακπξφλ,  

ζηα ρξπζσκέλα 
ησλ Αγγέισλ θηεξά, επέηα ε ζεία 
κεηέξα ηνπ Θενχ, εηο ηελ νπνίαλ 
ήηνλ φια ηα θάιιε καδσκέλα. 
 
Σνχηα βιέπνπζ’ ε Γε κε πηθξακέλα 
κάηηα, κε ζηελαγκνχο, είπε: Μαξία 
πνχ κ’ αθήλεηο εδψ ζηελ εξεκίαλ, 
ή πψο λα δήζσ γσ ρσξίο εζέλα. 
 
Δίλαη πνιεκηθφο λφκνο* λα ζέξλεη 
πίζσ η’ ν ληθεηήο ηνπο ληθεκέλνπο, 
φηαλ ζξηακβηθήλ δφμαλ ιαβαίλεη. 
 
 

 
 

λόκνο: έζηκν, ζπλήζεηα. 
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Καη κε θαη ηνπο πηνχο κνπ  
ππνθεηκέλνπο* 

έθακεο Μαξηάκ, ινηπφλ ηπραίλεη* 
λα καο ζχξεηο απηνχ  

γιπθηά* δεκέλνπο. 
 

ΔΡΩΣΖΔΗ 
 

1.  Ζ παξάζηαζε ηεο Θενηφθνπ ζην 
ζνλέην ηνπ Κνινκπή είλαη 
δηαθνξεηηθή απφ ηηο βπδαληηλέο 
απεηθνλίζεηο ηεο. Μπνξείηε λα 
βξείηε ηε δηαθνξά; 

2.  Πνηνο είλαη ν «λφκνο» πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ ηξίηε ζηξνθή θαη 
πνηνη ηνλ θαζηέξσζαλ; 
 

ππνθείκελνο: αηρκάισηνο, 
ζθιάβνο. 

ινηπόλ ηπραίλεη: ππνιείπεηαη, 
απνκέλεη. 

γιπθηά: (επίξξ.) γιπθά. 
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3.  Πνηεο επηδξάζεηο παξαηεξείηε 
ζην πεξηερφκελν ηνπ πνηήκαηνο θαη 
πψο ηηο δηθαηνινγείηε; Να ζηεξίμεηε 
ηελ απάληεζή ζαο ζηηο δχν 
πξνεγνχκελεο απαληήζεηο. 

4.  Ξέξνπκε φηη ην θχξην λφεκα ηνπ 
ζνλέηνπ ππάξρεη ζηελ ηειεπηαία 
ζηξνθή. Να επηζεκάλεηε ζην 
ζνλέην ηνπ Φξ. Κνινκπή: α) ην 
θχξην λφεκα ηνπ θαη β) ηνλ 
εθθξαζηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
απνδίδεηαη. 
 
 
 
 
 
 
 
Σν εκβιεκάησλ «Αβιαβψλ» (1708), 

απνθνίησλ ηνπ Φιαγγηληαλνχ 
Διιελνκνπζείνπ ηεο Βελεηίαο 
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Δθθιεζηαζηηθή ξεηνξηθή 
 

ΗΛΙΑ ΜΗΝΙΑΣΗ 
«Γηδαραί» 

 

Βαζηθφ γλψξηζκα ησλ Γηδαρψλ ηνπ 

Ζι. Μεληάηε, πνπ πνιχ 
αγαπήζεθαλ θαη δηαβάζηεθαλ απ’ 
ηνπο ππφδνπινπο Έιιελεο, είλαη ε 
απιφηεηα ζην χθνο θαη ζηε 
γιψζζα. Δθείλν πνπ θπξίσο ηνλ 
απαζρνιεί είλαη ην εζηθφ 
πξφβιεκα, ε εζηθή ζπκπεξηθνξά 
ηνπ αλζξψπνπ ζηελ θαζεκεξηλή 
ηνπ δσή. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
ηνπ ζθνπνχ απηνχ επηζηξαηεχεη, 
εθηφο απ’ ηε θηινζνθηθή θαη 
ζενινγηθή ηνπ κφξθσζε, θαη ηε 
ξεηνξηθή ηνπ ηέρλε. Με ηα ζηνιίδηα 
ηνπ ιφγνπ, ηηο ερεξέο ιέμεηο, ηα 
ξεηνξηθά ζρήκαηα, ηηο εηθφλεο, ηηο 
παξαβνιέο ζέιεη λα ζπλαξπάζεη 
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ηνλ αθξναηή ηνπ. Έηζη ζπκβάιιεη 
ζηε δηακφξθσζε ηεο 
εθθιεζηαζηηθήο ξεηνξείαο. Ο Βαζ. 
Σαηάθεο παξαηεξεί ζρεηηθά ηα εμήο: 
«Έηζη ζην Μεληάηε αλήθεη ε ηηκή, 
φηη πξψηνο απηφο ζηε λενειιεληθή 
παηδεία παξνπζίαζε κε ηξφπν 
άξηην ην ξεηνξηθφ εθθιεζηαζηηθφ 
είδνο. Οη ιφγνη ηνπ αθήλνπλ ηελ 
εληχπσζε φηη βγαίλνπλ απφ ηα 
ρέξηα ελφο ηερλίηε ηνπ ιφγνπ, πνπ 
θαηέρεη ηνπο θαλφλεο θαη 
θαηνξζψλεη ζε ηθαλφ κέηξν λα ηνπο 
ηεξεί. Καηαζθεπάδεη επηδέμηα ηε 
θξάζε θαη πξνρσξεί κε πεξίζθεςε 
ζηε δηάξζξσζε θαη αλάπηπμε ηνπ 
ιφγνπ ηνπ, πξνζέρνληαο ηδηαίηεξα 
ην «αξκφδνλ» θάζε θνξά χθνο. 
Δδψ κεγαινπξεπέο, αιινχ 
παζεηηθφ, άιινηε ήξεκν, ζπρλά 
θνπβεληηαζηφ, κηα ειεχζεξε θαη 
αβίαζηε αλαζηξνθή κε ην 
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αθξναηήξην, πάληα γεκάην πίζηε, 
παικφ, θίλεζε, πάληα δσεξφ θαη 

δσληαλφ».
1
 Σε κφξθσζή ηνπ φκσο 

θαη ηε ξεηνξηθή ηνπ ηέρλε ν 
Μεληάηεο ζα ηε δηαζέζεη θαη ζ’ έλα 
άιιν ζνβαξφ ζθνπφ: ζηελ 
πξνθνπή, ην θσηηζκφ ηνπ Γέλνπο. 

Σν απφζπαζκα είλαη απ’ ην 
δεχηεξν κέξνο ηεο δηδαρήο «Πεξί 
θζφλνπ». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. «Βαζηθή Βηβιηνζήθε», ηφκ. 8, ζ. 
19. 
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Πεξί θζόλνπ 
 

Δξσηήζε κίαλ θνξάλ έλαο ζνθφο: 
πνηα είλαη εθείλα ηα κάηηα, νπνχ 
βιέπνπζη θαιχηεξα; ηα καχξα ή ηα 
γαιαλά; ησλ αλδξψλ ή ησλ 
γπλαηθψλ; ησλ αλζξψπσλ ή ησλ 
αιφγσλ δψσλ; Απεθξίζε: ηα κάηηα 
νπνχ βιέπνπζη θαιχηεξα είλαη 
εθείλα ησλ θζνλεξψλ· δηαηί 
βιέπνπζη θαη απφ καθξάλ, δηαηί 
βιέπνπζη θαη ηα κηθξφηεξα 
πξάγκαηα· δηαηί βιέπνπζη θαη 
εθείλα νπνχ δελ είλαη. Έλα κφλνλ 
πξάγκα δελ βιέπνπζη, ην θαιφλ· 
κάιηζηα βιέπνπζη θαη ηνχην, κα 
ηφηε θιαίνπζη θαη ζθαιίδνπλ ηα 
κάηηα ηνπο, δηά λα κε βιέπνπζη. 
Κξχςνπ φζνλ ζέιεηο, ζθαιίζνπ, 
παξακέξηζε, εζχραδε κέζα εηο ην 
θειίνλ ζνπ, θχγε θαη εηο ηελ 
έξεκνλ, δηά λα αζθεηεχεο, ζε 
θζάλνπζη ηα κάηηα ηνπ Φζνλεξνχ 
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θαη βιέπνπζη ηη θάλεηο. Έρεη θάπνηα 
ηειεζθφπηα θαη μαλνίγεη* πνιιά 
καθξάλ. Πνηνο είλαη εθείλνο ν 
άλζξσπνο, ν πιέα ελάξεηνο θαη ν 
πιέα άγηνο, νπνχ λα κελ έρε 
θαλέλα, αο είλαη θαη παξακηθξφλ, 
ειάηησκα; νπδεηηλάο·* ν Θεφο 
κφλνο είλαη αλακάξηεηνο, θαη 
θαζαξφο απφ ξχπνπ.* «Ἅπηεηαη 
γάξ, νὐ κφλνλ ηῶλ πνιιῶλ, ἀιιά 
θαί ἀξίζησλ φ κῶκνο, ὡο κφλνλ 
εἶλαη ηνῦ Θενῦ ηφ παληειῶο ἂπηαη-
ζηνλ, θαί ἀλάισηνλ πάζεζηλ»,* 
 

μαλνίγσ: βιέπσ, δηαθξίλσ. 

νπδεηηλάο: θαλέλαο. 

ξύπνο, ν: αθαζαξζία, ςφγνο. 

Ἅπηεηαη... πάζεζη: γηαηί ν ςφγνο 
θηάλεη φρη κφλν ηνπο πνιινχο, αιιά 
θαη ηνπο άξηζηνπο, επεηδή κφλν ν 
ζεφο είλαη εληειψο αλακάξηεηνο θαη 
δελ θπξηεχεηαη απφ πάζε. 
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ιέγεη ν ζενιφγνο. Καη ηα κηθξφηεξα 
ειαηηψκαηα βιέπνπζη ηα κάηηα ηνπ 
θζνλεξνχ. Τπνκέλεη εθείλα νπνχ 
είλαη, κα θαη εθείλα νπνχ δελ είλαη! 
Έλαο ηπθιφο, πεξί ηνπ νπνίνπ 
δηεγείηαη ν ηεξφο Μάξθνο, εθέξζε* 
πξνο ηνλ Υξηζηφλ δηά λα ηαηξεπζή· 
ν Υξηζηφο ηνλ έγγημελ εηο ηα νκκάηηα 
ηελ πξψηελ θνξάλ, θαη ηνλ 
εξψηεζε: ηη βιέπεη; βιέπσ, 
απεθξίζε, ηνπο αλζξψπνπο σο 
δέλδξα πεξηπαηνχληα. Α! 
δπζηπρηζκέλε ηπθιέ! νη άλζξσπνη 
ζνπ θαίλνληαη δέλδξα; θαη πνία 
νκνηφηεο είλαη αλάκεζα δέλδξσλ 
θαη αλζξψπσλ! κα ηα δέλδξα πψο 
πεξηπαηνχζηλ, αθ’ νπ είλαη ζηεξεά 
ξηδσκέλα εηο ηελ γελ! θαθά βιέπεηο, 
αλ βιέπεο εθείλα νπνχ δελ είλαη. 
Έηζη βιέπεη ν Φζνλεξφο ηνπο  
 

εθέξζε: κεηαθέξζεθε. 
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αλζξψπνπο, σο δέλδξα 
πεξηπαηνχληα. Α! Υξηζηηαλέ! 
εθείλνο είλαη άλζξσπνο, θαη ζε 
θαίλεηαη δέλδξνλ; εζχ βιέπεηο 
εθείλα νπνχ δελ είλαη, θαη είζαη 
δηπιά ηπθιφο. 

Δγψ είπα έσο ηψξα εθείλα νπνχ 
ήμεπξα λα εηπψ· αο ηειείσζε ηελ 
δηδαρήλ ν καθάξηνο Παχινο. «Μή 
γελψκεζα θελφδνμνη, ιέγεη, 
ἀιιήινπο πξνθαινχκελνη, ἀιιήινηο 
θζνλνῦληεο»·* αο κε γελφκεζζελ 
θελφδνμνη· αο γλσξίδσκελ ν θαζείο 
ηνλ εαπηφλ καο· αο κε 
θαηαθξίλσκελ έλαο ηνλ άιινλ δηαηί, 
αθνινπζεί νκηιψληαο καο ν απηφο 
Απφζηνινο, αλ εζείο θαηαηξψγεηε 
 

κή γελώκεζα... θζνλνῦληεο: αο κε 
γίλνπκε καηαηφδνμνη, πξνθαιψληαο 
ν έλαο ηνλ άιιν, δειεχνληαο ν έλαο 
ηνλ άιιν. 
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έλαο ηνλ άιινλ, βιέπεηε, κήπσο θαη 
θαηαραιαζζήηε* εηο ην παληειέο* 
«εἰ ἀιιήινπο δάθλεηε, βιέπεηε κή 
ὑπ’ ἀιιήισλ ἀλαισζῆηε*». Απηή 
είλαη πξνθεηεία, θαη επιεξψζε* εηο 
εκάο· ηφζνλ κεγαιείνλ ηνπ Γέλνπο 
καο, ηφζε δφμα ηεο βαζηιείαο καο, 
εμεχξεηε πψο εθαλίζζε; δηαβάζαηε 
ηαο Ηζηνξίαο καο· φρη απφ ηελ 
 

κήπσο θαηαραιαζζήηε: κήπσο 
θαηαζηξαθείηε. 

εηο ην παληειέο: θαζνινθιεξία, 
εληειψο. 

εἰ... ἀλαισζῆηε: ηε κεηάθξαζε 
δίλεη ν ίδηνο ν Μεληάηεο ζηελ 
πξνεγνχκελε θξάζε «αλ εζείο... 
παληειέο». Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη 
παξαθάησ ζηα «εί... άπψιεηαλ» θαη 
«κε αλαγγείιεηε... Άζθάισλνο». 

επιεξώζε: εθπιεξψζεθε, 
πξαγκαηνπνηήζεθε. 
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δχλακηλ ησλ Πεξζψλ, φρη απφ ην 
ζπαζί ησλ Αγαξελψλ, αιιά απφ 
ηνλ θζφλνλ καο. Ζκείο 
εθαηαραιαζζήθακελ, δηαηί 
αλάκεζφλ καο* εθαηαθαγσζήθακελ· 
αιιήινπο πξνθαινχκελνη, αιιήινηο 
θζνλνχληεο. Καη αλ εκείο 
αξκαησλφκαζζελ έλαο ελαληίνλ ηνπ 
άιινπ δηά λα θαηαραιαζζψκελ, δελ 
έρνκελ ρξείαλ απφ άιινλ ερζξφλ, 
νχηε θαλ απφ ηνλ δηάβνινλ, ιέγεη ν 
Υξπζφζηνκνο· «εἰ θαη’ ἀιιήισλ 
ὁπιηδψκεζα, νὐδέ ηνῦ δηαβφινπ 
ρξεία ινηπφλ, πξφο ηελ ἡκεηέξαλ 
ἀπψιεηαλ».* 

Μα δηα ηνλ Θεφλ νπνχ 
πηζηεχνκελ, νπνχ είλαη Θεφο 
εηξήλεο, θαη Παηήξ νηθηηξκψλ· δηά 
ην Δπαγγέιηνλ νπνχ θξαηνχκελ, 
νπνχ είλαη δηαζήθε αγάπεο· δηά ηελ  
 

αλάκεζόλ καο: κεηαμχ καο. 
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Δθθιεζίαλ νπνχ έρνκελ, νπνχ είλαη 
ηφπνο ζπκθσλίαο θαη νκνλνίαο, αο 
παχζσκελ κίαλ θνξάλ εκείο ηα 
δπζηπρή ιείςαλα νπνχ εκείλακελ, 
θαλ* δηά λα κε δίδσκελ αθνξκήλ λα 
ραίξσληαη πεξηζζφηεξνλ θαη λα 
γειψζη κεη’ εκάο* νη ερζξνί καο. Οη 
Φηιηζηαίνη ελίθεζαλ θαηά θξάηνο 
ηνλ ιαφλ ηνπ Ηζξαήι· ηελ εκέξαλ 
εθείλελ εθνλεχζε θαη ν Βαζηιεχο 
ανχι θαη ηα παηδία ηνπ· ραιαζκφλ 
κεγαιχηεξνλ δελ έιαβνλ θακκίαλ 
άιιελ θνξάλ νη Ηζξαειίηαη· ήθνπζε 
ην πνιχ θαθφλ ηνπ γέλνπο ηνπ ν 
Γαπίδ, θαη ζηξεθφκελνο πξνο ηνπο 
ζπληξφθνπο ηνπ, είπε: κε ην εηπήηε,  
 
 
 

θαλ: ηνπιάρηζην. 

κεη’ εκάο: κ’ εκάο. 
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κε ην θαλεξψζεηε εηο Γεζ,* θαη εηο 
Αζθάισλα,* φπνπ εθαηνηθνχζαλ 
αιιφθπινη, «κή ἀλαγγείιεηε ἐλ Γέζ, 
κεδέ εὐαγγειίδεζζε ἐλ ηαῖο ἐμφδνηο 
Ἀζθάισλνο» · δηαηί; δηά λα κε 
αθνχζσζη ηελ δπζηπρίαλ καο, θαη 
ραξνχζηλ νη ερζξνί καο «ἵλα κή 
εὐθξαλζῶζη ζπγαηέξεο 
ἀιινθχισλ».* 

Αδειθνί, θαη ζπλάδειθνη 
Υξηζηηαλνί, ηαο ζπκθνξάο καο, ηα 
πάζε καο, ηα πηαηζίκαηά καο, ηαο 
ακαξηίαο καο κε ηαο ιέγσκελ, κε 
ηαο θαλεξψλσκελ κε ηελ 
θαηάθξηζηλ! «ἀιιήινπο 
πξνθαινχκελνη, ἀιιήινηο 
θζνλνῦληεο». Γηαηί; δηά λα κε  
 

Γεζ, Αζθάισλ: πφιεηο ησλ 
Φηιηζηαίσλ. 

«ἵλα κή... ἀιινθύισλ»: γηα λα κε 
ραξνχλ νη γπλαίθεο ησλ ερζξψλ. 
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ραίξσληαη νη αιιφθπινη, νη αφξαηνη 
θαη νξαηνί καο ερζξνί· ζησπή, 
ζπκπάζεηα, ζπιάγρλα νηθηηξκψλ. 
Μα Φζφλνο, είλαη νπνχ θαηεγνξεί, 
νπνχ θαηαιαιεί, νπνχ θαηαθξίλεη· 
φπνηνο έρεη ηέηνηνλ πάζνο, ιέγσ 
πάιηλ, δελ είλαη άμηνο λα νλνκάδεηαη 
άλζξσπνο, θαη λα ιέγεηαη 
Υξηζηηαλφο. 
 

ΔΡΩΣΖΔΗ 
 

1.  πσο ηνλίδεηαη ζην εηζαγσγηθφ 
ζεκείσκα, βαζηθφο ζηφρνο ηεο 
δηδαζθαιίαο ηνπ Μεληάηε είλαη ε 
εζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ 
θαη ε πξνθνπή ηνπ Γέλνπο. 
Γηαθαίλεηαη απηφο ν ζηφρνο ζην 
απφζπαζκα πνπ δηαβάζαηε; Να 
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
 
 
 

75 / 136 



2.  ζα αλαγξάθνληαη ζην 
εηζαγσγηθφ ζεκείσκα γηα ην χθνο 
θαη ηε γιψζζα ηνπ Ζι. Μεληάηε 
ηζρχνπλ θαη γηα ην απφζπαζκα πνπ 
δηαβάζαηε; 

3.  Οη αξραίνη ξήηνξεο είραλ σο 
ζθνπφ ηνπο λα πείζνπλ ηνπο 
αθξναηέο ηνπο. Σνλ ίδην, θπζηθά, 
ζθνπφ έρεη θαη ν Μεληάηεο. Ο Βαζ. 
Σαηάθεο γξάθεη ζρεηηθά: «Αληί λα 
θαζνδεγήζεη ηε ζθέςε ηνπ αθξναηή 
θαη απφ ηε λνεηηθή πνξεία λα 
θαηαιήμεη ζηελ πεηζψ, πξνηηκά 
ζπρλά λα ηνλ ζπλαξπάζεη, λα ηνλ 
γνεηεχζεη, λα ηνλ ζπγθηλήζεη. Δίλαη 
βέβαηα θαη ηνχηε πεηζψ, ηε θηάλεη 
φκσο θαλείο κε ην ςπρηθφ πάζνο, 
φρη κε ηε λνεηηθή πνξεία». Ηζρχνπλ 
απηέο νη παξαηεξήζεηο γηα ην 
θείκελν ηνπ Μεληάηε; Να 
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
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Ζιίαο Μεληάηεο (1669  - 1714) 
 

Γελλήζεθε ζην Λεμνχξη ηεο 

Κεθαινληάο. πνχδαζε ζην 
Φιαγγηληαλφ Φξνληηζηήξην ηεο 
Βελεηίαο. Σειεηψλνληαο ηηο ζπνπδέο 
ηνπ θαηείρε θαιά ηελ αξραία 
ειιεληθή θαη ιαηηληθή θηινινγία θαη 
ρεηξηδφηαλ πνιχ θαιά ηελ ηηαιηθή 
γιψζζα. Σα πεξηζζφηεξα ρξφληα 
ηεο δσήο ηνπ ζπλδχαζε ηε 
δηδαζθαιία κε ην θήξπγκα. Ζ αξρή 
έγηλε απφ ηε Βελεηία, φπνπ δίδαζθε 
ζην Φιαγγηληαλφ Φξνληηζηήξην θαη 
θήξπηηε ζην λαφ ηνπ Αγίνπ 
Γεσξγίνπ· χζηεξα απφ ηξία ρξφληα 
ηνλ θάιεζαλ νη ζπκπαηξηψηεο ηνπ. 
Γίδαμε θαη θήξπμε ζηελ Κεθαιινληά 
εθηά ρξφληα θη άιια ηέζζεξα ζηε 
Εάθπλζν. Αθνχ γηα έλα ρξφλν 
μαλαδίδαμε ζην Φιαγγηληαλφ 
Φξνληηζηήξην, δηνξίζηεθε 
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δηδάζθαινο ηεο Παηξηαξρηθήο 
ρνιήο θαη ηεξνθήξπθαο ηεο 
Μεγάιεο εθθιεζίαο. Σειηθά έγηλε 
επίζθνπνο Κεξλίηζεο θαη 
Καιαβξχησλ (1711). ηε ζέζε απηή 
ηνλ βξήθε πξφσξα ν ζάλαηνο. 

Έξγα ηνπ: 1) Πξφινγνο ζηνλ 
«Λφγνλ ηζηνξηθφλ» γηα ηνλ 
Γηνλχζηνλ Γ΄ Κσλζηαληηλνππφιεσο 
ηνπ Γεξαζίκνπ Καθαβέια θαη 
έκκεηξν εγθψκην. Βι. Μ. Γεδεψλ, 
Αξρείνλ εθθιεζηαζηηθήο ηζηνξίαο, Α΄, 
ζζ. 345-350. 2) Πέηξα θαλδάινπ, 
πξψηε έθδνζε Λεηςία 1718. 3) 
Γηδαραί, έθδνζε Άλζ. Μαδαξάθε ελ 
Βελεηία, 1859. Αλαηχπσζε ηεο είλαη 
ε έθδνζε ηνπ «ηνραζηή» (Αζήλα, 
1933). 
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Αγλψζηνπ (ηέιε 18νπ αη.), 

Λεμνύξη ηεο Κεθαιινληάο, 
Μνπζείν Μπελάθε 
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Κνζκάο Αηησιφο 
 

Από ηηο δηδαρέο 
 

Βαζηθφ γλψξηζκα ησλ «Γηδαρψλ» 
ηνπ Κνζκά ηνπ Αηησινχ ήηαλ ε 
απιφηεηα. Γελ επηδίσθε λα 
εληππσζηάζεη κε ηε ξεηνξηθή 
δεηλφηεηα, αιιά λα κεηαδψζεη 
ζηνπο ειιεληθνχο πιεζπζκνχο ηα 
βαζηθά ζεκεία ηεο νξζφδνμεο 
δηδαζθαιίαο, γηαηί ν θίλδπλνο λα 
αιιαμνπηζηήζνπλ είηε απφ ακάζεηα 
είηε απφ ηε βία ήηαλ κεγάινο. 
Απηφο ήηαλ ν ιφγνο πνπ ηα 
θεξχγκαηά ηνπ είραλ κεγάιε ιατθή 
αληαπφθξηζε. Παξάιιεια 
αγσλίζηεθε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 
εζληθήο καο γιψζζαο ηδξχνληαο 
ζρνιεία. πσο έγξαςε ζηνλ 
αδειθφ ηνπ Υξχζαλζν ίδξπζε 
«δέθα ζρνιεία ειιεληθά» θαη 
«δηαθφζηα δηά θνηλά γξάκκαηα». 
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1 
Δπινγεκέλνη ρξηζηηαλνί, αη πνιιαί 
εθθιεζίαη νχηε δηαηεξνχλ νχηε 
εληζρχνπλ ηελ πίζηηλ καο φζνλ θαη 
φπσο πξέπεη, εάλ νη εηο ηνλ Θεφλ 
πηζηεχνληεο δελ είλαη θσηηζκέλνη 
ππφ ησλ ηε* παιαηψλ θαη λέσλ 
Γξαθψλ. Ζ πίζηηο καο δελ 
εζηεξεψζε απφ ακαζείο αγίνπο, 
αιιά απφ ζνθνχο θαη 
πεπαηδεπκέλνπο,* νίηηλεο θαη ηαο 
αγίαο Γξαθάο αθξηβψο καο  
εμήγεζαλ θαη δηα ζενπλεχζησλ 
ιφγσλ αξθνχλησο* καο εθψηηζαλ. 
ήκεξνλ φκσο έλεθα ησλ εμ 
ακαξηηψλ ζπκπεζνπζψλ δεηλψλ  
 

ππό ησλ ηε: θαη απφ ηνπο. 

πεπαηδεπκέλνο: απηφο πνπ 
κνξθψζεθε, πνπ είλαη 
θαιιηεξγεκέλνο. 

αξθνύλησο: αξθεηά. 
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πεξηζηάζεσλ* ιείπνπζηλ ή 
ηνπιάρηζηνλ εηζί* ζπαληψηαηνη 
ηνηνχηνη ζνθνί θαη ελάξεηνη άλδξεο, 
φπσο δηαηεξήζσζη αλεπεξεάζησο 
ηνπο Οξζνδφμνπο νκνγελείο καο. 
Γηφηη πψο δχλαηαη λα δηαηεξεζή 
αβιαβέο ην έζλνο καο θαηά ηε ηελ 
ζξεζθείαλ θαη ειεπζεξίαλ, νπφηαλ ν 
ηεξφο θιήξνο αγλνή θαηά δπζηπρίαλ 
ησλ αγίσλ Γξαθψλ ηελ εμήγεζηλ, 
ήηηο εζηί ην θσο θαη ε ζηεξέσζηο 
ηεο πίζηεσο; ηαλ έλαο πνηκήλ δελ 
γλσξίδε ην ζξεπηηθφλ ρφξηνλ δηά ην 
πνίκληφλ ηνπ, δελ ζεξαπεχε ηα 
ηπρφληα πάζε ηνπ, δελ πξνθπιάηηε 
απηά απφ άγξηα ζεξία θαη θιέπηαο, 
πψο είλαη δπλαηφλ λα δηαηεξεζή 
 

έλεθα ησλ... πεξηζηάζεσλ: γηα ηηο 
θνβεξέο πεξηζηάζεηο, πνπ έηπραλ 
απφ ηηο ακαξηίεο καο. 

εηζί: είλαη. 
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δηά πνιχλ θαηξφλ εθείλν ην 
πνίκληνλ; Λνηπφλ, ηέθλα κνπ 
Πάξγηνη, πξνο δηαθχιαμηλ ηεο 
πίζηεσο θαη ειεπζεξίαλ ηεο 
παηξίδνο, θξνληίζαηε λα 
ζπζηήζεηε αλππεξζέησο ζρνιείνλ 
ειιεληθφλ, δη’ νπ* ζα γλσξίζσζη ηα 
ηέθλα πκψλ φζα πκείο αγλνείηε. 
 

2 
Σέθλα κνπ αγαπεηά ελ Υξηζηψ, 
δηαηεξήζαηε γελλαίσο θαη 
αηξνκήησο ηελ ηεξάλ εκψλ 
ζξεζθείαλ θαη ηελ γιψζζαλ ησλ 
παηέξσλ, δηφηη ακθφηεξα ηαχηα 
ραξαθηεξίδνπζη ηελ θηιηάηελ εκψλ 
παηξίδα θαη άλεπ ηνχησλ ην έζλνο 
εκψλ θαηαζηξέθεηαη. Μελ 
απειπηζζήηε, αδειθνί κνπ, ε Θεία 
Πξφλνηα ζέιεη πέκςεη κίαλ εκέξαλ  
 

δη’ νπ: κε ην νπνίν. 
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ηελ νπξάληνλ ζσηεξίαλ, ίλα 
θαηδξχλε* ηαο θαξδίαο εκψλ πξνο 
απαιιαγήλ εθ ηεο ειεεηλήο* 
θαηαζηάζεσο ελ ηε νπνία 
επξηζθφκεζα. 
 

ΔΡΩΣΖΔΗ 
 

1.  Πνηα θξάζε ηνπ πξψηνπ 
απνζπάζκαηνο ζπλνςίδεη ηε 
ζξεζθεπηηθή θαη εζληθή δηδαζθαιία 
ηνπ Κνζκά ηνπ Αηησινχ; 

2.  Πνηα ζεκεία ησλ 
απνζπαζκάησλ δείρλνπλ φηη 
εληάζζεηαη ζηελ θίλεζε ηνπ 
λενειιεληθνχ δηαθσηηζκνχ; 
 
 
 

θαηδξύλε: γηα λα ραξνπνηήζεη. 

ειεεηλή θαηάζηαζε: νηθηξή, 
αμηνζξήλεηε θαηάζηαζε. 
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3.  Αληαπνθξίλεηαη ην θήξπγκα ηνπ 
ζηηο ηζηνξηθέο αλάγθεο ηεο επνρήο; 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ άπνςή ζαο. 

4.  Ο νισκφο είρε πεη: «Μήγαξηο (= 
κήπσο) έρσ άιιν ζην λνπ κνπ 
πάξεμ (= εθηφο) ειεπζεξία θαη 
γιψζζα;» Να ζπζρεηίζεηε απηή ηε 
θξάζε κε αλάινγα ρσξία απφ ηα 
απνζπάζκαηα ηνπ Κνζκά Αηησινχ. 
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Κνζκάο Αηησιφο (1714-1779) 
 

Γελλήζεθε ζην Μέγα Γέλδξν ηεο 
Αηησιίαο. Αθνχ έκαζε ηα πξψηα 
γξάκκαηα ζηελ παηξίδα ηνπ, πήγε 
ην 1750 ζην Άγην ξνο, φπνπ 
ρεηξνηνλήζεθε ηεξνκφλαρνο. ηελ 
Αζσληάδα ρνιή ζπκπιήξσζε ηελ 
εγθχθιηα κφξθσζε ηνπ θαη 
δηδάρηεθε Λνγηθή. Έλαο απφ ηνπο 
δηδαζθάινπο ηνπ ήηαλ ν Δπγέληνο 
Βνχιγαξεο. Σν 1760 πήγε ζηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε· κε άδεηα ηνπ 
παηξηάξρε εξαθείκ Β΄ θήξπμε 
ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα, ζηηο 
Κπθιάδεο θαη ηα Ηφληα λεζηά. Σηο 
πεξηζζφηεξεο πεξηνδείεο ηνπ ηηο 
έθαλε ζηα ρσξηά ηεο Ζπείξνπ, φπνπ 
ζαλαηψζεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο ην 
1779, θνληά ζην Μπεξάηη. Αλαθε-
ξχρζεθε επίζεκα άγηνο ηεο Οξζφ-
δνμεο Δθθιεζίαο ην 1961 απφ ην 
Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππφιεσο. 
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Άγγεινο Κνπγηνπκηδήο (γελ. 1920), 
Ο Κνζκάο ν Αηηωιόο κηιά ζην ιαό 
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Νενειιεληθφο  Γηαθσηηζκφο  
 

Δ Ρ Μ Ζ   ὁ  Λ Ο Γ Η Ο   
1820 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΝ ΒΗΔΝΝΖ, TH ΑΟΤΣΡΗΑ 
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Γεκήηξηνο Καηαξηδήο 
 

[Απφ ηε ρξεία λα νδεγνχκαζηε  
εηο ηα αλαγθαία] 

 

Ο Καηαξηδήο ζηα δνθίκηα ηνπ 

δηαπηζηψλεη φηη ε ειιεληθή παηδεία 
ζε ζχγθξηζε κε ηελ επξσπατθή 
πζηεξεί πνιχ, παξφιν πνπ θαη νη 
Έιιελεο θαη νη επξσπατθνί ιανί 
ζεκειηψλνπλ ηελ παηδεία ηνπο ζηελ 
ίδηα πλεπκαηηθή παξάδνζε (ηελ 
αξραία ειιεληθή ζθέςε θαη ηνλ 
πνιηηηζκφ). Σνπνζεηεί ηε δηαθνξά 
ζηε γιψζζα ηεο παηδείαο. 
Παξαηεξεί φηη νη λένη δηαζέηνπλ ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπνπδψλ 
ηνπο ζηελ εθκάζεζε ηεο αξραίαο 
ειιεληθήο γιψζζαο, κε ζπλέπεηα ε 
γεληθή ηνπο κφξθσζε λα είλαη 
ειιηπήο. Αληιψληαο απφ ην 
παξάδεηγκα ηεο Δπξψπεο 
πξνηείλεη ηελ θαζηέξσζε ηεο 
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«θπζηθήο» γιψζζαο, φπσο 
απνθαιεί ηε δεκνηηθή, σο 
απνθιεηζηηθνχ γισζζηθνχ νξγάλνπ 
ηεο παηδείαο. 

Σν παξαθάησ θείκελν είλαη 
απφζπαζκα απφ ην παηδαγσγηθφ 
ηνπ δνθίκην «πκβνπιή ζηνπο λένπο 
πώο λα ωθειηνύληαη θαη λα κε 
βιάπηνληαη απ’ ηα βηβιία ηα 
θξάγθηθα θαη ηα ηνύξθηθα θαη πνηα λα 
’λαη ε θαζαπηό ηνπο ζπνπδή» 
(1783). ην δνθίκην απηφ, φπνπ ν 
Καηαξηδήο κηκείηαη ηνλ ηίηιν ηνπ 
γλσζηνχ ιφγνπ ηνπ Μεγ. Βαζηιείνπ, 
θξίλεη ηελ θαηάζηαζε ηεο Παηδείαο 
ζηελ επνρή ηνπ θαη πξνηείλεη 
ελδηαθέξνπζεο ιχζεηο. 
 
Χο εδψ εδείμακε ηελ αζθεκηά ηεο 
ζπνπδήο* καο, γηα λα ληψζνπκε  
 

ζπνπδή: εθπαίδεπζε. 

90 / 142 



θαιχηεξα ηελ θαιινλή ηεο θαηφπη 
ζην ιφγν καο. Δπεηδή ινηπφλ θη απ’ 
ηε ρξεία* πφρνπκε πξέπεη λα 
νδεγηνχκαζηε ζηα αλαγθαία θαη λα 
ηα ζπνπδάδνπκε, πνηνο άιινο ζα 
ηελ δείμεη απηήλα παξά ε 
θξφλεζε,* ε νπνία είλαη αξεηή 
αξεηψλ θαζψο ηελ είπαλ 
νηθεηφηεξα,* ε ζπλνδηά* ησλ 
αξεηψλ; Κη αιήζεηα, ρσξίο ηε 
ζπλνδηά ηεο θακηά αξεηή δελ είλ’ 
ηέηνηα· σζάλ νπνχ πε κε,* ηη άιιν  
 
 

 
 

ρξεία: αλάγθε. 

θξόλεζε: ζχλεζε, νξζνθξνζχλε. 

νηθεηόηεξα: θαηαιιειφηεξα. 

ζπλνδηά (θαη ζπλνδεία): 
ζπληξνθηά. 

πε κε: πεο κνπ. 
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πξάγκα είλ’ ε ειεπζεξηφηεηα παξά 
κηα θξνληκάδα ζηε δνζνιεςία θη 
εμήο αξεηέο νκνίσο;* ζε θη νη 
πέληε παξζέλεο έραζαλ ηελ αξεηή 
ηνπο, γηαηί δελ είραλ ηε θξφλεζε· 
άξα θαη ε ζπνπδή πξέπεη λα 
γέλεηαη κε θξφλεζε, γηα λα ’λ’ 
αξεηή θη φρη θαθία. Μα ελλννχκε θη 
απηή ηε θξφλεζε πξνζδηνξηζκέλε* 
ζην δηθφ καο έζλνο, γηαηί θη απηή 
ζαλ ην δίθαην δηαθέξεη θαηά έζλε 
θαη ηφπνπο. 

Λνηπφλ ε θξφλεζή καο καο ιέγεη 
πσο ε πξψηε ρξεία καο θαη ηηκή 
 

ε ειεπζεξηόηεηα... νκνίσο: ην 
ειεχζεξν θξφλεκα απαηηεί ζχλεζε 
ζηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο άιινπο (= 
δνζνιεςία), φπσο θαη ζηηο άιιεο 
αξεηέο. 

πξνζδηνξηζκέλε: θαζνξηζκέλε, 
πξνζαξκνζκέλε. 
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είλαη λα μέξνπκε θαιά ηε γιψζζα 
πνπ ζπληπραίλνπκε,* ηελ νπνία θαη 
λα ηε γξάθνπκε πάιη έηδη,* γηα λα 
είκαζηε ιφγηνη* θαη λα κπνξνχκε  
ζηε δηθή καο γιψζζα κε ηε 
γιψζζα θαη ην θνληχιη* λα εθθξά-
δνπκε θάζε έλλνηα κε δηθέο καο 
ιέμεηο θαη φξνπο, θαζψο ην θάκλνπλ 
φια ηα πεπνιηηεπκέλα* έζλε· απηφ 
ινηπφλ γέλεηαη, φηαλ ε θαζαπηφ 
ζπνπδή καο γέλεηαη ζε απηήλα θαη 
θάζε άιιε ζπνπδή καο γηα απηήλα. 

Καηά δεχηεξν ιφγν έρνπκε λα 
καζαίλνπκε ηα ειιεληθά* θαη ηελ 
 

ζπληπραίλσ: κηιψ. 

έηδη: έηζη.  

ιόγηνο: κνξθσκέλνο. 

κε ηε γιώζζα θαη κε ην θνληύιη: κε 
ηνλ πξνθνξηθφ θαη ην γξαπηφ ιφγν. 

πεπνιηηεπκέλα: πνιηηηζκέλα. 

ειιεληθά: ηα αξραία ειιεληθά. 
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παηδεία πνπ έρνπλ ηα ειιεληθά ηα 
ζπγγξάκαηα ζα κηα αμηφινγε 
παηδεία θαη γιψζζα πνπ ήηαλ θαη 
είλαη θνληά ζ’ φια ηα έζλε ηεο 
Δπξψπεο θαη ην πεξηζζφηεξν γηα 
ηα παηεξηθά καο βηβιία,* αιιά θαη 
ζαλ απφγνλνη πνπ είκαζηε ησλ 
ζπγγξαθέσλ εθείλσλ θη απησλψλ* 
ησλ βηβιίσλ, θαη κάιηζηα γηα λα 
θαιιηεξγήζνπκε, λα θαιισπίζνπκε 
θαη λα πινπηχλνπκε ηε γιψζζα πνπ 
ιαινχκε, ν έζηη* λ’ αλαγηλψζθνπκε 
ηα ειιεληθά γηα ηε γιψζζα καο, ηα 
ξσκαίηθα, θη φρη γηα ηα ειιεληθά 
πάιε. Δπεηδή φκσο ζηα ειιεληθά 
 

παηεξηθά βηβιία: ηα βηβιία ησλ 
παηέξσλ ηεο εθθιεζίαο. 

απησλώλ (ησλ βηβιίσλ): ησλ 
δηθψλ ηνπο (βηβιίσλ). 

ν έζηη: πξάγκα πνπ ζεκαίλεη, 
δειαδή. 
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δελ έρνπκ’ εκείο φιεο ηηο επηζηήκεο 
ρψξηα ρψξηα, αιιά πνιιέο είλαη 
ζπκπεθπξκέλεο* θη αλαθαησκέλεο, 
θαη κάιηζηα ε ηζηνξία ε εθθιεζηαζηη-
θή θαη ε ζχξαζελ,* θη ε γεσγξαθία 
θαη ρξνλνινγία, ηα δπν ηεο κάηηα, 
απ’ ηηο νπνίεο έρνπκε κεγαιφηαηε 
ρξεία· αιιά θαη φ,ηη ζε λα πνχκε θαη 
ζε λα θηινζνθήζνπκε, πξέπεη 
πξψηα λα μέξνπκε ηνλ θφζκν θαη ηα 
δηάθνξα κέξε ηνπ, θη εθείλα πνπ 
πεξηέρνπλ: ηνλ άλζξσπν κε φιεο 
ηεο κεγάιεο ηνπ θακειηέο πξψηα 
θαη ηψξα, ηα δψα, θπηά θη νξπθηά. 

ζελ γηα λα πιεξνθνξεζεί 
θαλείο ζ’ απηά απ’ ηα βηβιία ηνπ, 
 

ζπκπεθπξκέλνο (ζπκθύξσ): 
αλάκεηθηνο. 

ε ζύξαζελ (ηζηνξία): ε ειιεληθή 
(ηζηνξία). 

95 / 143 



ειιεληθά φ,ηη έρνπλ, πξέπεη λα ηα 
δηαβάζ’ φια, πξάγκα φρη δπλαηφ ζ’ 
φινπο· ζηα θξάγθηθα πιελ* είλ’ ε 
αλάιπζε φισλ ησλ ειιεληθψλ καο 
βηβιίσλ. Πξέπεη γηα ηνχην ινηπφλ 
λα κάζνπκε κηα δνπληαλή γιψζζα 
ηεο Δπξψπεο, φπνηα θη αλ είλαη, αο 
είλ’ ε θξαληδέδηθε* πνπ ’λ’ ε θνηλή 
ηεο· θαη κ’ απηφλ ηνλ εχθνιν ηξφπν 
θαηαιαβαίλνπκε θαιά φια ηα 
ειιεληθά καο βηβιία πνπ ’λ’ ε πεγή 
ηεο ζνθίαο ηεο επξσπατθήο. 
Πξνζέηη, επεηδή ζηα ειιεληθά απ’ 
ηελ θαηαζηξνθή καο θη εδψζεο* 
ιείπ’ ε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο θαη ε 
πξφνδνο ζηηο άιιεο επηζηήκεο θαη 
 

πιελ: φκσο. 

θξαληδέδηθε: γαιιηθή. 

απ’ ηελ θαηαζηξνθή καο θη 
εδώζεο: απφ ηελ ππνδνχισζή καο 
θαη κεηά. 
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ηέρλεο κ’ φια ηα παξφληα* πνπ ’λαη 
ζηνλ θφζκν, πξέπεη πάιε ζηα 
θξαληδέδηθα λα ηα γπξεχνπκ’ απηά, 
θαη λα έρνπκε νπσζνχλ* είδεζ’ απ’ 
φιεο ηηο καζήζεηο,* λα επηκέλνπκε’ 
φκσο θαη λα πξνθφβνπκε κε 
ζεκέιην ζ’ εθείλελ πνπ απαηηεί ην 
επάγγεικά καο. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

παξόληα: ησξηλά, ζχγρξνλα. 

νπσζνύλ: νπσζδήπνηε, θάπσο. 

κάζεζε: γλψζε. 

97 / 144 



ΔΡΩΣΖΔΗ 
 

1.  Πνηα ζεκαζία απνδίδεη ζηε 
θξφλεζε ν Καηαξηδήο θαη πψο 
δηθαηνινγεί ηε ζεκαζία απηή; 

2.  Πνηεο γιψζζεο ζπκβνπιεχεη λα 
καζαίλνπλ νη λένη θαη γηα πνηνπο 
ιφγνπο ζεσξεί αλαγθαία ηελ 
εθκάζεζή ηνπο; 

3.  Ο Καηαξηδήο πξνηείλεη, 
ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ 
δηαθσηηζκνχ, ηελ αλαλέσζε ηεο 
παηδείαο ζην πεξηερφκελν θαη ζην 
πλεχκα ηεο. ε πνηα ρσξία θαίλεηαη 
απηφ; 
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Γεκήηξηνο Καηαξηδήο  
(ή Φσηηάδεο) (1730 - 1807) 

 
Ο θπξηφηεξνο εθπξφζσπνο ηνπ 
θαλαξηψηηθνπ δηαθσηηζκνχ. 
Γελλήζεθε ίζσο ζηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ έκαζε ηα 
πξψηα γξάκκαηα, θαη έδεζε ζην 
Βνπθνπξέζηη. Καηέιαβε πςειά 
δηθαζηηθά αμηψκαηα θαη ηηκήζεθε κε 
ηνλ ηίηιν ηνπ Μεγάινπ Λνγνζέηε. 
ρεδίαζε έλα επξχ πξφγξακκα γηα 
ηε κεηαξξχζκηζε ηεο παηδείαο ηεο 
επνρήο ηνπ ζχκθσλα κε ηα δπηηθά 
πξφηππα, φπσο εθθξάζηεθαλ ζηελ 
Δγθπθινπαίδεηα ηνπ Diderot. Σηο 
απφςεηο ηνπ απηέο ηηο αλέπηπμε ζε 
θείκελα ηνπ απφ ην 1783 σο ην 
1791. Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 
επεξέαζε πνιινχο εθπξνζψπνπο 
ηνπ λενειιεληθνχ δηαθσηηζκνχ, 
φπσο ην Ρήγα Βειεζηηλιή, ην 
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Γαληήι Φηιηππίδε, ην Γξεγφξην 
Κσλζηαληά, ηνλ Αζαλάζην 
Υξηζηφπνπιν θ.ά. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κξήλε ζηα πεξίρωξα ηεο 
Κωλζηαληηλνύπνιεο, 

Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε 
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Ρήγαο Βειεζηηλιήο 
 

Σν εζληθναπειεπζεξσηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ Ρήγα απέβιεπε 
ζηνλ μεζεθσκφ φρη κφλν ησλ 
ειιεληθψλ πιεζπζκψλ, αιιά θαη 
φισλ ησλ ππφδνπισλ ιαψλ ηεο 
Βαιθαληθήο πνπ θαηαπηέδνληαλ 
απφ ην δεζπνηηζκφ ηνπ ζνπιηάλνπ. 
Απφ ηελ Δπαλάζηαζε θαηά ηνπ 
ζνπιηάλνπ δελ εμαηξνχζε ηνπο 
Σνχξθνπο. Μεηά ηελ απνηίλαμε ηεο 
νζσκαληθήο ηπξαλλίαο 
νξακαηηδφηαλ ηελ ίδξπζε ηεο 
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ελφο 
νκνζπνλδηαθνχ θξάηνπο πνπ ζα 
απισλφηαλ ζηα φξηα ηεο 
νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο θαη ζα 
ήηαλ νξγαλσκέλν ζχκθσλα κε 
ηνπο ζεζκνχο ηεο Γαιιηθήο 
Γεκνθξαηίαο. Γη’ απηφλ αθξηβψο ην 
ζθνπφ ζπλέηαμε ηελ Πξνθήξπμε, ηα 
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Γίθαηα ηνπ Αλζξώπνπ, ην ύληαγκα 

θαη ην Θνύξην, ηα επαλαζηαηηθά ηνπ 
δειαδή έξγα, πνπ ηππψζεθαλ ζην 
ηππνγξαθείν ησλ αδειθψλ 
Πνπιηνχ ζηε Βηέλλε κε πξνζσπηθή 
ηνπ επίβιεςε ηνλ Οθηψβξε ηνπ 
1797ζε 3.000 αληίηππα. 

Γηα ηε δηαηχπσζε ηνπ 
πληάγκαηνο θαη ησλ Γηθαίσλ ηνπ 
Αλζξψπνπ, πνπ έρνπλ κνξθή 
λφκσλ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, 
βαζίζηεθε ζηα ζρέδηα πληαθηηθψλ 
πλειεχζεσλ ηεο Γαιιηθήο 
Δπαλάζηαζεο θαη ζην Γαιιηθφ 
χληαγκα ηνπ 1793. Απφ ηα θείκελα 
απηά δίλνπκε ηελ πξνθήξπμε πξνο 
ηνπο ιανχο ηεο Βαιθαληθήο. 
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Η επαλαζηαηηθή πξνθήξπμε 
 

Ο ιαφο, απφγνλνο ησλ Διιήλσλ, 
νπνχ θαηνηθεί ηελ Ρνχκειελ,* ηελ 
Μηθξάλ Αζίαλ, ηαο Μεζνγείνπο 
λήζνπο, ηελ Βιαρνκπνγδαλίαλ,* 
θαη φινη φζνη ζηελάδνπλ ππφ ηελ 
δπζθνξσηάηελ ηπξαλλίαλ ηνπ 
Οζσκαληθνχ βδειπξσηάηνπ* 
δεζπνηηζκνχ, ή εβηάζζεζαλ λα  
 

Ρνύκειε: έηζη νλφκαδαλ νη Σνχξθνη 
ην ζχλνιν ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ 
ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο 
εθηφο απφ ηηο παξαδνπλάβηεο 
εγεκνλίεο· αξγφηεξα νλνκάζηεθε 
Ρνχκειε ε ηεξεά Διιάδα. 

Βιαρνκπνγδαλία: νη 
παξαδνπλάβηεο εγεκνλίεο· 
Μνιδνβιαρία. 

βδειπξόο: αδηάληξνπνο, 
ζηρακεξφο. 
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θχγνπλ εηο μέλα βαζίιεηα, δηά λα 
γιηηψζνπλ απφ ηνλ δπζβάζηαθηνλ 
θαη βαξχλ απηνχ δπγφλ, φινη, ιέγσ, 
Υξηζηηαλνί θαη Σνχξθνη, ρσξίο 
θαλέλα μερσξηζκφλ ζξεζθείαο 
(επεηδή φινη πιάζκαηα Θενχ είλαη 
θαη ηέθλα ηνπ πξσηνπιάζηνπ), 
ζηνραδφκελνη φηη ν Σχξαλλνο, 
νλνκαδφκελνο νπιηάλνο, 
θαηέπεζελ νινηειψο εηο ηαο 
βξσκεξάο νξέμεηο ηνπ, 
επεξηθπθιψζε απφ επλνχρνπο θαη 
αηκνβφξνπο ακαζέζηαηνπο 
απιηθνχο, ειεζκφλεζε θαη 
θαηεθξφλεζε ηελ αλζξσπφηεηα,* 
εζθιεξχλζε ε θαξδία ηνπ θαηά ηεο 
αζσφηεηνο, θαη ην πιένλ 
σξαηφηεξνλ βαζίιεηνλ ηνπ θφζκνπ, 
νπνχ εθζεηάδεηαη παληαρφζελ απφ  
 

αλζξσπόηεο: αλζξσπηά, 
αλζξσπηζκφο. 
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Γεκήηξηνο Εσγξάθνο  
(π.1790 -κεηά ην 1840), 

Ο Ρήγαο ζπέξλεη ην ζπόξν ηεο 
ειεπζεξίαο 

(ιεπηνκέξεηα απφ ην έξγν Ζ πηψζε 
ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο)  
Δζληθφ Ηζηνξηθφ Μνπζείν 
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ηνπο ζνθνχο, θαηήληεζελ εηο κίαλ 
βδειπξάλ αλαξρίαλ, ηφζνλ, ψζηε 
θαλέλαο, νπνηαζδήπνηε ηάμεσο θαη 
ζξεζθείαο, δελ είλαη ζίγνπξνο κήηε 
δηά ηελ δσήλ ηνπ, κήηε δηά ηελ ηηκήλ 
ηνπ, κήηε δηά ηα ππνζηαηηθά* ηνπ. 

Ο πιένλ ήζπρνο, ν πιένλ 
αζψνο, ν πιένλ ηίκηνο πνιίηεο 
θηλδπλεχεη θάζε ζηηγκήλ λα γίλε 
ειεεηλή ζπζία ηεο ηπξαλληθήο 
θαληαζίαο, ή ησλ αγξίσλ 
ηνπνηεξεηψλ θαη αλαμίσλ 
κεγηζηάλσλ ηνπ Σπξάλλνπ, ή ηέινο 
(φπεξ ζπλερέζηεξνλ ζπκβαίλεη), 
ησλ θαθφηξνπσλ ζεξησδέζηαησλ 
κηκεηψλ ηνπ, ραηξφλησλ εηο ην 
αηηκψξεηνλ θξίκα, εηο ηελ 
ζθιεξνηάηελ απαλζξσπφηεηα,* εηο  
 

ππνζηαηηθό: αγξφθηεκα. 

απαλζξσπόηεο: απαλζξσπηά, 
ζθιεξφηεηα. 
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ηελ θνλνθηνλίαλ,* ρσξίο θακίαλ 
εμέηαζηλ, ρσξίο θακίαλ θξίζηλ. 

- Οπξαλέ! εζχ είζαη 
απξνζσπφιεπηνο* κάξηπο ησλ 
ηνηνχησλ θαθνπξγεκάησλ. 

- Ήιηε! εζχ βιέπεηο θαζεκεξηλψο 
ηα ηνηαχηα ζεξηψδε ηνικήκαηα. 

- Γε! εζχ πνηίδεζαη αδηαθφπσο 
απφ ηα ξείζξα* ησλ αζψσλ 
αηκάησλ. 

Πνηνο έρεη ζηφκα λα κε εηπή ην 
ελαληίνλ; Πνηνο είλαη εθείλνο ν 
ηίγξηο, νκφςεθνο* ησλ ηνζνχησλ 
αλνκεκάησλ; Αο έβγε εηο ην παξφλ, 
θαη δηά πνιέκηφλ ηνπ κάξηπξα ζέιεη 
απνθηήζεη φιελ ηελ Κηίζηλ, ήηηο  
 

θνλνθηνλία: αλζξσπνθηνλία. 

απξνζσπόιεπηνο: ακεξφιεπηνο, 
αληηθεηκεληθφο. 

ξείζξν: απιάθη. 

νκόςεθνο: ζχκθσλνο. 
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αγιψζζσο* γνγγά* δηά ηνπο 
αδίθνπο ψδε* εθρπλνκέλνπο ξχαθαο 
ησλ αλζξσπίλσλ αηκάησλ. 

Ο κέρξη ηνχδε, ιέγσ, δπζηπρήο 
νχηνο ιαφο, βιέπνληαο φηη φιαη ηνπ 
αη ζιίςεηο θαη νδχλαη, ηα θαζεκεξηλά 
δάθξπα ηνπ, ν αθαληζκφο ηνπ, 
πξνέξρνληαη απφ ηελ θαθήλ θαη 
αρξεηεζηάηελ δηνίθεζηλ, απφ ηελ 
ζηέξεζηλ θαιψλ λφκσλ, 
απεθάζηζελ, ελαλδξηδφκελνο* κίαλ 
θνξάλ, λα αηελίζε πξνο ηνλ 
νπξαλφλ, λα εγείξε αλδξείσο ηνλ 
θαηαβεβαξεκέλνλ ηξάρειφλ ηνπ  
 

 

αγιώζζσο: ρσξίο ιφγηα. 

γνγγά: γνγγχδεη. 

ώδε: έηζη. 

ελαλδξίδνκαη: γίλνκαη άληξαο, 
αληξηεχσ. 

ελνπιίδσ: εμνπιίδσ. 
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θαη, ελνπιίδνληαο εκκαλψο* ηνπο 
βξαρίνλαο ηνπ κε ηα άξκαηα ηεο 
εθδηθήζεσο θαη ηεο απειπηζίαο, λα 
εθβνήζε κεγαινθψλσο, ελψπηνλ 
πάζεο ηεο Οηθνπκέλεο, κε 
βξνληψδε θξαπγήλ, ηα ηεξά θαη 
άκσκα* δίθαηα, νπνχ ζεφζελ ησ 
εραξίζεζαλ δηά λα δήζε εζχρσο 
επάλσ εηο ηελ γελ. 

ζελ, δηά λα εκπνξνχλ 
νκνζπκαδφλ* φινη νη θάηνηθνη λα 
ζπγθξίλσζη πάληνηε κε άγξππλνλ 
φκκα ηα θηλήκαηα ηεο δηνηθήζεσο 
ησλ δηνηθνχλησλ, κε ηνλ ζθνπφλ 
ηεο θνηλσληθήο απηψλ λνκνζεζίαο, 
εθηηλάδνληεο αλδξηθψο ηνλ 
νπηηδαλφλ* δπγφλ ηνπ Γεζπνηηζκνχ  
 

εκκαλώο: παξάθνξα. 

άκσκνο: άςνγνο, άκεκπηνο. 

νκνζπκαδόλ: νκφςπρα. 

νπηηδαλόο: επηειήο, ηηπνηέληνο. 
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θαη ελαγθαιηδφκελνη ηελ πνιχηηκνλ 
Διεπζεξίαλ ησλ ελδφμσλ 
πξνπαηφξσλ ησλ, λα κελ 
αθεζψζηλ νπδέπνηε λα 
θαηαπαηψληαη σο ζθιάβνη εηο ην 
εμήο απφ ηελ απάλζξσπνλ 
ηπξαλλίαλ! λα έρε έθαζηνο σζάλ 
ιακπξφλ θαζξέπηελ εκπξνζηά εηο 
ηα νκκάηηα ηνπ ηα ζεκέιηα ηεο 
ειεπζεξίαο, ηεο ζηγνπξφηεηνο* θαη 
ηεο επηπρίαο ηνπ· λα γλσξίδνπλ 
εκθαλέζηαηα νη θξηηαί,* πνίνλ είλαη 
ην δπζαπφθεπθηνλ* ρξένο ησλ 
πξνο ηνπο θξηλφκελνπο ειεπζέξνπο 
θαηνίθνπο· θαη νη λνκνζέηαη θαη 
πξψηνη ηεο δηνηθήζεσο ηνλ 
επζχηαηνλ θαλφλα, θαζ’ νλ πξέπεη  
 

ζηγνπξόηεο: αζθάιεηα. 

θξηηήο: δηθαζηήο. 

δπζαπόθεπθηνο: πνπ δχζθνια 
κπνξνχκε λα απνθχγνπκε. 
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λα ξπζκίδεηαη θαη λ’ απνβιέπε ην 
επάγγεικα ησλ πξνο επδαηκνλίαλ 
ησλ πνιηηψλ, θεξχηηεηαη 
ιακπξνθαλψο ε αθφινπζνο 
ΓΖΜΟΗΑ ΦΑΝΔΡΧΗ* ησλ 
πνιπηίκσλ ΓΗΚΑΗΧΝ ΣΟΤ 

ΑΝΘΡΧΠΟΤ
1
 θαη ηνπ ειεπζέξνπ 

θαηνίθνπ ηνπ βαζηιείνπ. 
 
 
 
 
 

 
 
 

θαλέξσζηο: δηαθήξπμε. 

1. Μεηά ηελ πξνθήξπμε αθνινπζνχλ 
ηα δίθαηα ηνπ αλζξψπνπ· έλα απφ-
ζπαζκά ηνπο είλαη δεκνζηεπκέλν 
ζην βηβιίν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. 
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ΔΡΩΣΖΔΗ 
 

1. Ο ιαφο... Υξηζηηαλνί θαη 
Σνχξθνη... : Να βξείηε ζην θείκελν 
ηελ θχξηα πξφηαζε, ζηελ νπνία 
αλαθέξεηαη ε πξνεγνχκελε 
έθθξαζε. 

2.  Να γξάςεηε πεξηιεπηηθά ην 
λφεκα ηνπ θεηκέλνπ. 

3.  Πνηα ρσξία ηνπ θεηκέλνπ 
θαλεξψλνπλ ην ζρέδην ηνπ Ρήγα; 
Πξνηνχ απαληήζεηε, ζπκβνπιεπηεί-
ηε ην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα. 

4.  Έλα επαλαζηαηηθφ θείκελν, 
εθηφο απφ ηηο ηδέεο, εθθξάδεη 
έληνλν πάζνο θαη κεηαδίδεη παικφ. 
Πψο εθθξάδεηαη απηφ ην πάζνο ζην 
θείκελν ηνπ Ρήγα; 
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Ρήγαο Βειεζηηλιήο  
(1757-1798) 

 

Πξφδξνκνο θαη 
πξσηνκάξηπξαο ηεο 
ειεπζεξίαο, απφ ηηο 
ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο 
ηνπ λένπ ειιεληζκνχ.  
Γελλήζεθε ζην Βειεζηίλν ηεο 
Θεζζαιίαο θαη αθνχ ζπνχδαζε ζηε 
Εαγνξά θαη εξγάζηεθε γηα κηθξφ 
δηάζηεκα σο δάζθαινο ζηνλ Κηζζφ 
ηνπ Πειίνπ, πήγε ζηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ 
πξνζιήθζεθε σο γξακκαηηθφο, 
δειαδή δηπισκαηηθφο ππάιιεινο 
ζηελ νηθνγέλεηα Τςειάληε. Δθεί 
ζπκπιεξψλεη ηε κφξθσζε ηνπ 
καζαίλνληαο μέλεο γιψζζεο θαη 
γλσξίδεηαη κε επηθαλή πξφζσπα 
ηεο επνρήο ηνπ. Αξγφηεξα 
ππεξέηεζε σο γξακκαηηθφο επίζεο 
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ηνπ εγεκφλα Νηθνιάνπ Μαπξνγέλε 
ζην Βνπθνπξέζηη, ηνπ βαξφλνπ 
Λάγγελθειλη θαη ηνπ Μηραήι 
νχηζνπ. Πλεχκα αλήζπρν θαη 
ηνικεξφ κπνιηάδεηαη απφ ηηο ηδέεο 
ηνπ γαιιηθνχ δηαθσηηζκνχ θαη 
παξαθνινπζεί απφ θνληά ηελ 
απνζχλζεζε ηεο νζσκαληθήο 
απηνθξαηνξίαο. Εψληαο ηνλ 
επαλαζηαηηθφ αλαβξαζκφ ζηηο 
πινχζηεο ειιεληθέο παξνηθίεο ηνπ 
Βνπθνπξεζηίνπ θαη ηεο Βηέλλεο θαη 
θαιιηεξγψληαο ζρέζεηο κε Γάιινπο 
πνιηηηθνχο θαη πλεπκαηηθνχο 
αλζξψπνπο ζπιιακβάλεη ηα 
εζληθναπειεπζεξσηηθά ηνπ νξάκαηα 
θαη πξνζπαζεί λα ηα πξαγκαηψζεη. 
Γηα ην ζθνπφ απηφ δεκνζηεχεη 
άιινηε έξγα δηαθσηηζηηθά 
επεξεαζκέλνο απφ ηνλ θχθιν ηνπ 
Καηαξηδή, άιινηε επαλαζηαηηθά 
αλαπηχζζνληαο θαηαπιεθηηθή 
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ζπλσκνηηθή θαη επαλαζηαηηθή 
δξάζε. Μχεζε ζηα ζρέδηα ηνπ ηνλ 
Παζβάλνγινπ, παζά ηνπ Βηδηλίνπ, 
δελ πξφιαβε φκσο λα ηα 
πξαγκαηνπνηήζεη. Σνλ ζπλέιαβαλ 
νη απζηξηαθέο αξρέο θαη ηνλ 
παξέδσζαλ καδί κε ηνπο 
ζπλεξγάηεο ηνπ ζηνπο Σνχξθνπο, νη 
νπνίνη ηνπο εθηέιεζαλ ζην 
Βειηγξάδη. Έξγα ηνπ: ρνιείνλ 
ληειηθάηωλ εξαζηώλ (1790 - 
δηεγήκαηα κεηαθξαζκέλα απφ ηα 
γαιιηθά), Φπζηθήο Απάλζηζκα (1790 
- έξγν δηαθσηηζηηθφ), Ηζηθόο 
Σξίπνπο (1797), Χάξηα ηεο Διιάδνο 
(1797), Νέα Πνιηηηθή Γηνίθεζηο 
(1797). 
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Αλψλπκνο 
 

Διιεληθή Ννκαξρία 
 

Ννκαξρία εδψ ζεκαίλεη αξρή ησλ 

λφκσλ, εμνπζία ησλ λφκσλ. Έηζη 
νλνκάδεη ν ζπγγξαθέαο ην 
πνιίηεπκα πνπ πξνηείλεη 
αληηπαξαζέηνληάο ην ζηελ αλαξρία 
θαη ζηε κνλαξρία. Ζ Διιεληθή 
Ννκαξρία εθδφζεθε ην 1806 
αλψλπκα ζηελ Ηηαιία θαη ν 
ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ παξακέλεη 
αθφκε άγλσζηνο. Δίλαη έλα βηβιίν 
αθηεξσκέλν ζηε κλήκε ηνπ Ρήγα, 
δηαπνηηζκέλν απφ ηηο ηδέεο ηνπ 
Γηαθσηηζκνχ θαη γξακκέλν κε 
έληνλν πάζνο. θνπφο ηνπ είλαη λα 
αθππλίζεη ηνπο ππφδνπινπο 
Έιιελεο, ψζηε λα μεζεθσζνχλ θαη 
λα απειεπζεξσζνχλ απφ ηνλ 
ηνπξθηθφ δπγφ, αιιά θαη απφ θάζε 
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άιιν δπγφ πνπ πηέδεη ηνλ άλζξσπν 
(ακάζεηα, πξνιήςεηο, αδηθίεο θηι.). 
ην απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί ν 
ζπγγξαθέαο κηιάεη γηα ηα ρξήκαηα 
θαη γηα ην ξφιν ηνπο ζηελ 
θνηλσληθή δσή ησλ αλζξψπσλ. 
 

[Ζ εθεχξεζηο ησλ ρξεκάησλ] 
 
Ο πξψηνο ινηπφλ κνπ θαίλεηαη φηη 
ήζειελ εηπεί: Ζ εθεχξεζηο ησλ 
ρξεκάησλ επθφιπλελ ηνπο ηξφπνπο 
ηεο δσνηξνθίαο, έδσζελ εθείλα ηα 
είδε εηο ελ γέλνο, νπνχ δελ ηα είρε, 
εχμεζε ηαο ηδέαο ησλ αλζξψπσλ, 
απμάλνληαο ηνλ αξηζκφλ ησλ 
πξαγκάησλ. Δγθαξδίσζελ ηνπο 
ηερλίηαο, ηηκψληαο θαη αγνξάδνληαο 
ηα ηερλνπξγήκαηα ησλ, θαη, ηέινο 
πάλησλ, εηίκεζε ηελ αλζξσπφηεηα 
θαη ηελ θαηέζηεζελ επγελή θαη 
ρξεζηνήζε. 
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Ο άιινο, βέβαηα, ήζειελ 
απνθξηζή: Ζ εθεχξεζηο ησλ 
ρξεκάησλ θαηέζηεζελ ηνπο 
αλζξψπνπο ερζξνχο ηεο θχζεσο 
θαη ηνπ εαπηνχ ησλ. Ζ εθεχξεζίο 
ησλ θάκλεη λα πηζηεχνπλ νη 
πεξηζζφηεξνη ησλ αλζξψπσλ, 
κεγαιχηεξνλ ην κηθξφλ απφ ην 
κεγάινλ*. Ζ εθεχξεζίο ησλ έθζεηξε 
ηα ήζε ησλ αλζξψπσλ κε ηελ 
πνιπηέιεηαλ, θαη, ηέινο πάλησλ, ηα 
ρξήκαηα έδσζαλ χπαξμηλ άιισλ 
δχν γελψλ αλάκεζα εηο ηνπο 
αλζξψπνπο. ζελ, εθηφο ηνπ  
 

κεγαιύηεξνλ ην κηθξόλ από ην 
κεγάινλ: ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο 
επεμεγεί απηή ηε θξάζε κε ηελ 
αθφινπζε ππνζεκείσζε «Δίλαη 
παζίδεινλ πφζνλ λνκίδνληαη 
αμηψηεξνη νη αλάμηνη πινχζηνη απφ 
ηνπο αμησηάηνπο πησρνχο». 
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αξζεληθνχ θαη ηνπ ζειπθνχ, ηελ 
ζήκεξνλ επξίζθεηαη ην ηξίηνλ 
γέλνο, δηα λα εηπψ νχησο, ησλ 
πινπζίσλ, θαη ην ηέηαξηνλ, ησλ 
πησρψλ. 

Πνηνο έρνληαο θξίζηλ ζηνραζκνχ 
δελ θξίηηεη ζεσξψληαο ηνπο 
ελελήληα ελλέα λα κελ δψζη, λα κελ 
δνπιεχσζη, λα κελ θνπηάδσζη δη’ 
άιιν ηη, ή δηα ηνλ εαπηφλ ησλ, παξά 
κφλνλ θαη κφλνλ δηα ην θαιψο έρεηλ 
ηνπ ελφο; Καη πνηνο, βιέπνληάο ην, 
δελ θαηαιακβάλεη, φηη ε αηηία είλαη, 
νπνχ φρη κφλνλ ηα θπζηθά θαη εζηθά 
ππνδνπιψζεζαλ εηο ηα ρξήκαηα, 
αιιά θαη νη ίδηνη άλζξσπνη 
θαηαζηάζεζαλ* κέηξα ηνπ ρξπζνχ, 
θαη φηη, φπνηνο έρεη πεξηζζφηεξαο  
 
 

θαηαζηάζεζαλ: (θαηαζηάζεθαλ) 
έγηλαλ. 
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κνλάδαο ρξπζίνπ,* εκπνξεί λα 
αγνξάζε πεξηζζνηέξνπο 
αλζξψπνπο; Υεηξφηεξνλ πξάγκα 
γίλεηαη απφ απηφ άξαγε; Οη 
άλζξσπνη λα νπηηδαλσζψζη* 
ηφζνλ, ψζηε νπνχ κε άθξαλ 
αδηαληξνπίαλ λα αθνχε ηηλάο ηνλ 
νζσκαλφλ λα ιέγε, νκνίσο θαη ηνλ 
βξεηηαλφλ, «ζήκεξνλ αγφξαζα 
δέθα αλζξψπνπο»! 

Πψο εκπνξεί, εθείλνο νπνχ ηα 
ζηνράδεηαη, λα δήζε, θαη λα εμεχξε, 
φηη, ρσξίο λα ζέιε λα πσιεζή έλαο, 
ηνλ αγνξάδνπλ κε βίαλ, θαη κάιηζηα 
λα είλαη απηφο ν ίδηνο 
ππνρξεσκέλνο λα αγνξάζε 
άιινπο, θαη λα γίλε θαθφο, ζέινληαο  
 

κνλάδαο ρξπζίνπ: ρξπζά 
λνκίζκαηα, ρξήκαηα. 

λα νπηηδαλσζώζη (νπηηδαλφο = 
ηηπνηέληνο): λα εμεπηειηζηνχλ. 
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θαη κε ζέινληαο; Οπνία είλαη ε 
θαισζχλε, νπνχ καο ήιζελ απφ 
ηελ εθεχξεζηλ ησλ ρξεκάησλ; Ίζσο 
νπνχ καο επθφιπλελ ηαο ακνηβαίαο 
δηαιιαγάο; * Αιιά πνία αλάγθε 
ήηνλ, δηά λα καο ηαο επθνιχλε; Καη 
πψο εδνχζαλ νη άλζξσπνη, πξηλ λα 
εθεχξνπλ ηνπο ρξπζνχο αξηζκνχο; 
Οη Ακεξηθάλνη πξν ηεζζάξσλ 
αηψλσλ δελ έηξσγνλ ίζσο, δελ 
ελδχνλην,* δελ είρνλ ίζσο φιαο ηαο 
αξεηάο, κελ έρνληεο θαλέλα 
ειάηησκα; Απέζαλνλ απφ πείλαλ 
ίζσο νη Λάθσλεο, νπνχ δελ 
εκεηαρεηξίδνλην ηνλ ρξπζφλ; Ή 
κήπσο δελ εθαλίζζε φιε ε Διιάο 
εμ αηηίαο ηνπ; Γελ ηπξαλλείηαη κέρξη 
ηεο ζήκεξνλ απφ απηφλ; Καη, ηέινο 
πάλησλ, ην αλζξψπηλνλ γέλνο δελ  
 

δηαιιαγή: ζπλαιιαγή. 

ελδύνκαη: ληχλνκαη. 
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αζρεκψζε* ηφζνλ απφ απηφλ; 
Γελ πσιείηαη ίζσο ε δηθαηνζχλε 

δηά ηνπ ρξπζνχ; Γελ αγνξάδνληαη 
ίζσο νη θξηηαί δηά ηνπ ρξπζνχ; Γελ 
ζθεπάδεη ίζσο ν πινχζηνο ηαο 
αλνκίαο ηνπ δηά ηνπ ρξπζνχ; Γελ 
ράλεη ίζσο ν πησρφο ηα δίθαηα ηνπ 
δηά ηεο ειιείςεσο ηνπ ρξπζνχ; 
Γηαηί, ηάραηεο, λα βιέπσκελ έλα 
άλζξσπνλ λα νξίδε άιινπο 
αλζξψπνπο, θαη δέθα αλζξψπνπο 
λα ηξέρνπλ φπηζζελ εηο ηνλ έλα, 
σζάλ λα ήηνλ απηνί ρνίξνη, θαη 
απηφο ρνηξνβνζθφο; 

Ση πεξηζζφηεξνλ απφ ηνπο 
άιινπο έρεη απηφο, νπνχ ηφζνλ 
απζηεξψο θαη ππεξεθάλσο θηππά, 
πβξίδεη θαη θαηαθξνλεί ηνπο 
άιινπο; Γηαηί, δηαηί, ν έλαο λα  
 

αζρεκώζε (από ην άζρεκνο): εδψ 
κηθ. εμαρξεηψζεθε. 
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νλνκάδεηαη δνχινο θαη ν άιινο 
θχξηνο; Γηαηί ν πινχζηνο λα ηξψγε, 
λα πίλε, λα θνηκάηαη, λα μεθαληψλε, 
λα κελ θνπηάδε θαη λα νξίδε, ν δε 
πησρφο λα ππφθεηηαη,* λα θνπηάδε, 
λα δνπιεχε πάληνηε, λα θνηκάηαη 
θαηά γεο, λα δηςή, θαη λα πεηλά;  

Πνία είλαη ε αηηία, σ άλζξσπνη, 
παξά ε εθεχξεζηο ηνπ ρξπζνχ; 
Πνία αλάγθε καο βηάδεη, ινηπφλ, λα 
ηνλ θπιάηησκελ; Μήπσο νη 
άλζξσπνη δψζη κε κέηαιια, ή 
κήπσο δηά ηνπ ρξπζνχ 
θαιιηεξγείηαη ε γε; Καη δηαηί 
ηάραηεο δελ ήζεινλ εκπνξέζεη λα 
δήζνπλ νη άλζξσπνη ρσξίο ηνλ 
ρξπζφλ; Καη ηη ήζειε γίλεη ν 
ρξπζφο, αλ ηνπ έιεηπελ απφ φινπο 
ε ππφιεςηο; Καη δηαηί ηνζαχηε 
ππφιεςηο εηο ελ κέηαιινλ; 
 

ππόθεηκαη: είκαη ππνηαγκέλνο. 
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Γελ είλαη ίζσο ε πξψηε θαη ε 
θπξία πξφμελνο ηφζσλ θνβεξψλ 
πιεκκειεκάησλ ν ρξπζφο; Γελ 
πσιείηαη ε ηηκή ίζσο δηά ηνπ 
ρξπζνχ; Γελ αγνξάδεηαη ίζσο ε 
αμηφηεο* δη’ απηνχ; Γελ θιαίεη, ηέινο 
πάλησλ, ην αλζξψπηλνλ γέλνο εμ 
αηηίαο ηνπ; Δλ ελί ιφγσ* δελ είλαη 
πξφμελνο ηεο πνιηηηθήο 
αλππφθνξνπ αλνκνηφηεηνο θαη ησλ 
εμ απηήο πξνεξρνκέλσλ κπξίσλ 
θαθψλ; Φεπ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

αμηόηεο: αμηνζχλε, ηθαλφηεηα. 

ελ ελί ιόγσ: κε έλα ιφγν. 
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ΔΡΩΣΖΔΗ 
 

1.  Με πνην ηξφπν (κε πνηα κέζνδν) 
ζπδεηάεη ην ζέκα ηνπ ν 
ζπγγξαθέαο; 

2.  Ο ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί 
πνιιέο εξσηήζεηο. Ση είδνπο 
εξσηήζεηο είλαη απηέο θαη πνηα ε 
ζεκαζία ηνπο γηα ην χθνο ηνπ 
θεηκέλνπ; 

3.  Με βάζε ην θείκελν πνπ 
δηαβάζαηε (αιιά θαη γεληθφηεξα), 
πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ηα 
πιενλεθηήκαηα θαη πνηα ηα 
κεηνλεθηήκαηα ησλ ρξεκάησλ; 

4.  Δξγαζία: Να απνδψζεηε ην 
παξαπάλσ θείκελν πεξηιεπηηθά 
(ζε 10-12 γξακκέο). Καηφπηλ λα 
δηαιέμεηε κηα ηδέα ηνπ (φπνηα 
ζέιεηε) θαη λα ηελ αλαπηχμεηε. 
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Αδακάληηνο Κνξαήο 
 

Ξερσξηζηή ζέζε ζηα θείκελα ηνπ 

Κνξαή θαηέρεη ε αιιεινγξαθία ηνπ. 
Γηαζψζεθαλ πεξίπνπ ρίιηα 
γξάκκαηά ηνπ απφ ην 1774. Κη εδψ, 
φπσο θαη ζηα καρεηηθά ηνπ 
θπιιάδηα, παξνπζηάδεηαη 
νινδψληαλε ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ: 
ν ζνθφο επηζηήκνλαο, ν καρεηηθφο 
δηαθσηηζηήο θαη, θπξίσο, ν 
αλήζπρνο άλζξσπνο πνπ δερφηαλ 
ηα κελχκαηα ηνπ θαηξνχ ηνπ θαη ηα 
κεηέδηδε ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. 
Οη επηζηνιέο ηνπ πνπ 
απεπζχλνληαλ ζε θίινπο ηνπ ζηε 
ζθιαβσκέλε παηξίδα είραλ πιαηηά 
δηάδνζε θη απήρεζε, γηαηί νη 
παξαιήπηεο ηνπο ηηο αληέγξαθαλ 
θαη ηηο θπθινθνξνχζαλ ρέξη κε ρέξη 
ζηνπο ππφδνπινπο νκνγελείο. Έηζη 
ζπκπιεξψλνπλ θη απηέο ην 
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δηαθσηηζηηθφ ηνπ έξγν: δηδάζθνπλ, 
αθππλίδνπλ ζπλεηδήζεηο, 
λνπζεηνχλ. 

Ππθλή θαη καθξνρξφληα ήηαλ ε 
αιιεινγξαθία ηνπ κε ηνλ αδειθηθφ 
ηνπ θίιν Γεκήηξην Λψην, πνπ ήηαλ 
πξσηνςάιηεο ζηε κχξλε. 
Γξάθνληαο πξνο ηνλ Πξσηνςάιηε 
ν Κνξαήο «γεκίδεη δεθάδεο ζειίδεο, 
παξαθνινπζψληαο θαη 
θαηαγξάθνληαο κε ςπρή θαη κάηηα 
εθήβνπ φια φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ 
ηνπ. Έηζη ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, ε 
άισζε ηεο Βαζηίιιεο, ε θεδεία ηνπ 
Μηξακπψ θαη ηνπ Βνιηαίξνπ, νη 
ιατθέο εμεγέξζεηο, ε ζαλάησζε ηνπ  
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Λνπδνβίθνπ θηι. θαηαγξάθνληαη ζε 

δσληαλέο ζειίδεο εκεξνινγίνπ»
1
. 

Παξαζέηνπκε απφζπαζκα 
επηζηνιήο ηνπ Κνξαή ηεο 15 
Ννεκβξίνπ 1791 πξνο ηνλ 
Πξσηνςάιηε, ζηελ νπνία 
πεξηγξάθεηαη ε κεηαθνκηδή ησλ 
ιεηςάλσλ ηνπ Βνιηαίξνπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Λ. I. Βξαλνχζεο απφ ην βηβιίν: 
Αδακαληίνπ Κνξαή, Δπηζηνιαί 
πξνο ηνλ Πξσηνςάιηε (επηινγή), 
χιινγνο πξνο Γηάδνζηλ Χθειίκσλ 
Βηβιίσλ, Αζήλαη 1959, ζ. θ΄. 
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[Η θεδεία ηνπ Βνιηαίξνπ] 
 
Ίζσο ήθνπζαο φηη, απνζαλφληα ηνλ 
πεξίθεκνλ Βνιηαίξνλ,* ν θιήξνο 
ηνπ Παξηζηνχ δελ εζπγρψξεζε λα 
ζάςσζη εηο ην Παξίζηνλ, αιι’ 
έθακαλ εηο ηξφπνλ ψζηε 
ελαγθάζζεζαλ νη ζπγγελείο θαη 
θίινη ηνπ λα ηνλ ζάςσζη πνιιάο 
ιεχγαο καθξάλ απφ ην Παξίζηνλ. Ζ 
πξφθαζηο ησλ θαινγήξσλ ήηνλ φηη 
ν Βνιηαίξνο ήηνλ αζεβέζηαηνο 
άλζξσπνο [...]. 

Ο ιαφο, ελζπκνχκελνο ηα φζα 
θαη’ απηψλ [ησλ θαινγήξσλ] είρελ 
είπεη ν Βνιηαίξνο θαη ηελ θψιπζηλ 
ηεο ηαθήο ηνπ, εζέιεζε λα 
εθδηθήζε ηνλ λεθξφλ ηνπ απφ ηαο 
θαινγεξηθάο θαηαδξνκάο, θαη 
απεθάζηζε λα θάκε κεηαθνκηδήλ 
ηνπ ιεηςάλνπ ηνπ εηο ην Παξίζηνλ. 

(ζπλέρεηα ζηε ζειίδα 131) 
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Βνιηαίξνο (1694-1778). Γηάζεκνο 
Γάιινο ζπγγξαθέαο θαη θηιφζνθνο, 
απφ ηηο εγεηηθέο κνξθέο ηνπ γαιιη-
θνχ δηαθσηηζκνχ. Πλεχκα ηνικεξφ 
θαη πεξίεξγν ζε θάζε λεσηεξηζκφ 
ζπλδχαδε ηα ινγνηερληθά, θνηλσληθά 
θαη θηινζνθηθά ηνπ ελδηαθέξνληα 
κε ηελ αθαηαπφλεηε ελεξγεηηθφηεηά 
ηνπ. Τπέξκαρνο ηεο αλεμηζξεζθείαο 
αληηηάρζεθε ζην ζξεζθεπηηθφ 
θαλαηηζκφ θαη ηε κηζαιινδνμία. Ζ 
απήρεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ήηαλ απέ-
ξαληε. ηηο θηινζνθηθέο ηνπ ηδέεο 
ήηαλ αλζξψπηλνο· ν ζεβαζκφο ηεο 
ζπλείδεζεο θαη ηεο αηνκηθήο 
ειεπζεξίαο, ε αθιφλεηε πίζηε ζηελ 
πξφνδν θαη ε εκπηζηνζχλε ζηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξάμεο 
είλαη κεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο ηδέεο 
ηνπ Βνιηαίξνπ. 
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Τπήγαλ ινηπφλ πιήζνο 
αλάξηζκνλ* εηο ηνλ ηάθνλ ηνπ, ηνλ 
εμέρσζαλ, θαη ηνλ έθεξαλ εηο ην 
Παξίζηνλ ηε δεθάηε ηνπ Ηνπιίνπ, 
εκέξα Κπξηαθή πξνο ην εζπέξαο, 
θαη ηνλ έζεθαλ επάλσ εηο ηελ 
Βαζηηιίαλ,* εηο ην πξνάζηηνλ ηεο 
πφιεσο, δηα λα ηνλ θεδεχζσζηλ 
εληίκσο ηε επαχξηνλ. Ζμεχξεηο φηη ε 
Βαζηηιία είλαη εθείλε ε πεξίθεκνο 
θπιαθή, ηελ νπνίαλ εθξήκληζελ ν 
ιαφο εηο ηαο αξράο ησλ ηαξαρψλ· 
 

αλάξηζκνο: αλαξίζκεηνο. 

Βαζηηιία: Βαζηίιιε· ε πεξηβφεηε 
θπιαθή ηνπ Παξηζηνχ, φπνπ ε 
κνλαξρία θπιάθηδε επηθαλείο 
πνιηηηθνχο ηεο αληηπάινπο. Σελ 
γθξέκηζε ν επαλαζηαηεκέλνο ιαφο 
ζηηο 14 Ηνπιίνπ 1789 θαη ε εκέξα 
απηή θαζηεξψζεθε σο εζληθή γηνξηή 
ζηε Γαιιία. 
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πιεζίνλ ηεο Βαζηηιίαο θαηνηθψ θαη 
εγψ, θαη ε πνκπή φιε έπξεπε λα 
πεξάζε θαηάληηθξπ ησλ 
παξαζχξσλ κνπ. Σνλ έζεθαλ 
εμεπίηεδεο εηο ηελ Βαζηηιίαλ, δηα λα 
ηνλ εθδηθήζσζη* θαη απφ ηελ 
πάιαηαλ ηπξαλλίαλ ηεο απιήο, ε 
νπνία είρε ηνλ θπιαθψζεη εηο απηφ 
ην θξνχξηνλ, αθφκε εηθνζαεηή λένλ 
φληα. Σε επαχξηνλ, ηα΄ Ηνπιίνπ, 
έβαιαλ ηελ ζήθελ, ε νπνία πεξηείρε 
ηα νζηά ηνπ, επάλσ εηο κίαλ 
ιακπξάλ άκαμαλ –αιι’ ειεζκφλεζα 
λα ζε εηπψ, φηη ηνλ έβαιαλ εηο ηελ 
Βαζηηιίαλ εηο εθείλνλ ηνλ ίδηνλ 
ηφπνλ ηεο θξεκληζκέλεο νηθίαο, 
φπνπ αιεζψο εθπιαθίζζε δσλ, 
αλεγείξαληεο ζσξφλ απφ απηνχο 
ηνπο ιίζνπο ηεο θξεκληζκέλεο  
 

εθδηθώ: εθδηθνχκαη γηα πξνζβνιή 
πνπ έγηλε. 
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Βαζηηιίαο, επάλσ εηο ηνλ νπνίνλ 
έγξαςαλ ηνηαχηελ επηγξαθήλ: 
«Γέμαη, Βνιηαίξε, ηαο ηηκάο ηεο 
Παηξίδνο ζνπ, εηο ηνύηνλ ηνλ ίδηνλ 
ηόπνλ όπνπ ζε εθπιάθωζε δέζκηνλ ε 
ηπξαλλία». 

Σν πξσί ινηπφλ εμήιζελ ε άκαμα 
ζπξνκέλε απφ δψδεθα ιεπθνχο 
σξαίνπο ίππνπο. Απφ ην ελ κέξνο 
ηεο ακάμεο ήηνλ γεγξακκέλνλ: «Αλ 
ν άλζξωπνο εγελλήζε απηεμνύζηνο, 
πξέπεη λα θπβεξλάηαη θαη λα 
δεζπόδεηαη κόλνο ηνπ»· απφ ην 
άιιν: «Ο άλζξωπνο έρεη ηελ 
εμνπζίαλ θαη ην δηθαίωκα λα θνιάδε 
ηνπο ηπξάλλνπο ηνπ». Δπάλσ εηο 
ηελ ζήθελ ηνπ ιεηςάλνπ ηνπ ήηνλ ην 
άγαικα ηνπ Βνιηαίξνπ 
απαξαιιάθησο φκνηνλ, θείκελνλ εηο 
ηελ θιίλελ χπηηνλ, ζθεπαζκέλνλ κε 
πάπισκα πιελ ηνπ πξνζψπνπ. 
Δηο ηελ ζήθελ ήηνλ ε παξνχζα 
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επηγξαθή: «Πνηεηήο, θηιόζνθνο, 
ηζηνξηθόο· εθώηηζε ην αλζξώπηλνλ 
πλεύκα, θαη καο πξνεηνίκαζελ εηο 
ηελ ππνδνρήλ ηεο ειεπζεξίαο». Δηο 
θάζε άινγνλ ήηνλ έλαο ηππνθφκνο 
ελδεδπκέλνο ξσκατθήλ ζηνιήλ· 
πξν ηεο ακάμεο ήηνλ θαη άιιν 
άγαικα ηνπ Βνιηαίξνπ, θαζήκελνλ 
εηο ζξφλνλ, θαη ηξηγχξσ ηνπ αη 
εηθφλεο φισλ ησλ κεγάισλ 
αλζξψπσλ θεξφκελνη επάλσ εηο 
θνληάξηα, νίνλ* ηνπ Ρνπζφ,* ηνπ  
 

 

νίνλ: φπσο. 

Ρνπζό Εαλ-Εαθ (1712-1778): 
Γάιινο ζπγγξαθέαο θαη 
θηιφζνθνο. Οη ηδέεο ηνπ επέδξαζαλ 
γφληκα ζηελ επξσπατθή ζθέςε θαη 
νη πνιηηηθέο ηνπ αληηιήςεηο 
επεξέαζαλ ηε Γαιιηθή 
Δπαλάζηαζε. 
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Μηξαβφ* θαη ησλ ηνηνχησλ. Καηφπηλ 
απηνχ ηνπ θαζήκελνπ αγάικαηνο, 
εηο κίαλ κηθξάλ βηβιηνζήθελ, φια ηνπ 
ηα ζπγγξάκκαηα εηο εβδνκήθνληα 
ηφκνπο ρξπζνδεκέλνπο (επεηδή 
εμεχξεηο φηη απηφο ήξρηζε λα γξάθε 
απφ ησλ 17 εηψλ ηεο ειηθίαο ηνπ, 
θαη έγξαθελ έσο ηνπ νγδνεθνζηνχ 
ηξίηνπ έηνπο· ην πξψηνλ ηνπ 
ζχγγξακκα ήηνλ κία ηξαγσδία, 
 

Κηξαβό: Μηξακπφ (1749-1791): Ο 
πην δηαθεθξηκέλνο ξήηνξαο ηεο 
Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο. Σν 1789 
εγθαηέιεηςε ηελ ηάμε ησλ επγελψλ 
θαη πήξε κέξνο ζηε πληαθηηθή 
πλέιεπζε σο αληηπξφζσπνο ηεο 
ηξίηεο ηάμεο. Οπαδφο ηεο 
ζπληαγκαηηθήο κνλαξρίαο ζπλέβαιε 
κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ επγισηηία 
ηνπ ζηηο λίθεο ηεο πληαθηηθήο 
πλέιεπζεο. 
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ν Οηδίπνπο ιεγφκελνο, ηελ νπνίαλ 
έγξαςε πξν ηνπ Βνιηαίξνπ θαη ν 
εκέηεξνο νθνθιήο)· ηελ βηβιηνζή-
θελ απηήλ πεξηεθχθισλαλ φινη νη 
ζπνπδαίνη* θαη Αθαδεκατθνί ηνπ 
Παξηζηνχ· δελ ζε ιέγσ ηα κνπζηθά 
φξγαλα, ην άπεηξνλ πιήζνο φζνλ 
πξνεγείην θαη εθνινχζεη απηήλ ηελ 
παξάδνμνλ ιηηαλείαλ, φζνλ ήηνλ 
δηεζπαξκέλνλ εηο ηνπο ηφπνπο 
φινπο ηεο πφιεσο, φζελ είρε 
πεξάζεη ε πνκπή, ην πιήζνο ησλ 
μέλσλ, φζνη ήιζνλ απφ φια ηα μέλα 
κέξε ηεο Δπξψπεο –Πάξζνη,* Μήδνη 
θαη Διακίηαη*– επεηδή είρνλ ηελ  
 

 

ζπνπδαίνο: ζπνπδαζηήο, ιφγηνο. 

Πάξζνη: Πέξζεο. 

Διακίηαη: Δβξαίνη· ε νλνκ. 
πξνέξρεηαη απφ ηνλ Διάκ, γην ηνπ 
εκ. 
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είδεζηλ πξν ελφο ζρεδφλ κελφο· 
ηνχην κφλνλ ζε ιέγσ, φηη είδνλ πξν 
ηνχηνπ θαη ηελ θεδείαλ ηνπ Μηξαβφ, 
αιιά δελ εμεχξσ πνίαλ λα 
νλνκάζσ ιακπξνηέξαλ. Σν 
ιείςαλνλ εμήιζελ εηο ηαο ελλέα 
ψξαο ην πξσί απφ ηελ Βαζηηιίαλ 
θαη κφιηο έθζαζελ εηο ηελ 
εθθιεζίαλ ην κεζνλχθηηνλ. 

ια απηά ηα είδνλ απφ ην 
παξάζπξφλ κνπ κε πνιινχο άιινπο 
ζνθνχο Γάιινπο θαη Άγγινπο, νη 
νπνίνη ήιζνλ εμεπίηεδεο εηο ηνλ 
νίθνλ κνπ ηελ εκέξαλ εθείλελ. Γελ 
κε εμέπιεμε, θίιε κνπ, κήηε ε 
κεγαινπξέπεηα ηεο θεδείαο· κήηε ν 
ρξπζφο θαη ν άξγπξνο, φζηηο 
εζηξαπνβφιεη απφ φια ηα κέξε, 
εζάκβσζε ηνπο νθζαικνχο κνπ. 
Αιι’ φηαλ είδνλ ηα βηβιία ηνπ 
θεξφκελα εηο ζξίακβνλ θαη 
πεξηθπθισκέλα απφ πιήζνο 
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Αθαδεκατθψλ, ηφηε ήζεινλ λα ζε 
έρσ πιεζίνλ κνπ κάξηπξα θαη ηεο 
αγαλαθηήζεψο κνπ θαη ησλ 
δαθξχσλ κνπ –δαθξχσλ, θίιε κνπ, 
αιεζηλψλ, δαθξχσλ 
απαξεγφξεησλ, ηα νπνία κ’ έθακε 
λα ρχζσ ε αλάκλεζηο φηη νχησ θαη 
νη πξνπάηνξέο καο, νη ακίκεηνη 
Έιιελεο, ήμεπξνλ λα ηηκψζη ηελ 
ζνθίαλ. Καη πνίνη άιινη παξ’ 
απηνχο έγηλαλ ηχπνο θαη 
ππνγξακκφο φισλ ησλ θαιψλ φζα 
βιέπεη ηηο ηελ ζήκεξνλ εηο ηνπο 
Δπξσπαίνπο; Γελ είλαη απηνί νη 
Αζελαίνη, νη νπνίνη θαηέζηεζαλ 
άξρνληα ηεο άκνπ ηνλ νθνθιέα, 
δη’ ακνηβήλ κηαο ηξαγσδίαο* ηελ 
νπνίαλ εζχλζεζε; Γελ είλαη απηνί – 
 

κηαο ηξαγσδίαο: πξφθεηηαη γηα ηελ 
Αληηγφλε, πνπ πξσηνπαίρηεθε ζηα 
Μεγάια Γηνλχζηα ην 442π.Υ.. 
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αιιά ηη καηαίσο λα αλαλεψζσ 
παιαηάο θαη αλίαηνπο πιεγάο; 
Βάξβαξνλ θαη αρξεηέζηαηνλ γέλνο -
έιεγνλ εηο ηνλ εαπηφλ κνπ- θάθηζηνη 
Σνχξθνη! πνιινί θαη απφ ην γέλνο 
κνπ (ίζσο θαη εγψ ν ίδηνο) ήζεινλ 
είλαη ηελ ζήκεξνλ ηζφηηκνη ηνπ 
Βνιηαίξνπ, αλ ε πκεηέξα ηπξαλλία 
δελ είρε θαηαζηήζεη ζηείξαλ θαη 
άγνλνλ ηελ θαξπνθφξνλ κεηέξα 
ησλ ζνθψλ, ηελ Διιάδα!... 
 

ΔΡΩΣΖΔΗ 
 

1.  Πνηα ειαηήξηα παξαθίλεζαλ ηνλ 
θαζνιηθφ θιήξν ηνπ Παξηζηνχ λα 
απαγνξεχζεη ηελ ηαθή ηνπ 
Βνιηαίξνπ; 

2.  Ση ζπγθίλεζε ηδηαίηεξα ηνλ 
Κνξαή απφ ηελ θεδεία ηνπ 
Βνιηαίξνπ θαη γηαηί; 
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3.  Να ζπδεηήζεηε ηελ άπνςε πνπ 
ππνζηεξίδεη ν Κνξαήο ζηελ 
ηειεπηαία παξάγξαθν. 

4.  Μπνξνχκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ επηζηνιή 
σο ηζηνξηθή πεγή γηα ηελ επνρή; ε 
ηη φκσο δηαθέξεη απφ κηα ηζηνξηθή 
έθζεζε ελφο γεγνλφηνο; 
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Αδειθηθή δηδαζθαιία 
 

Σν 1798 θπθινθφξεζε έλα 

θπιιάδην ζηνλ ππφδνπιν 
ειιεληζκφ κε ηίηιν Παηξηθή 
Γηδαζθαιία, ηππσκέλν ζηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε. Σν θείκελν 
απηφ, γξακκέλν κε έλα πλεχκα 
εζεινδνπιείαο, απέηξεπε ηνπο 
Έιιελεο απφ επαλαζηαηηθέο 
ελέξγεηεο. Απνδφζεθε ζηνλ 
Παηξηάξρε Ηεξνζνιχκσλ Άλζηκν, ν 
νπνίνο φκσο αξλήζεθε ηελ 
παηξφηεηα ηνπ θαη ην απνθήξπμε. 

Ο Κνξαήο, πνπ παξαθνινπζνχζε 
κε άγξππλν κάηη φ,ηη ζπλέβαηλε ζην 
ππφδνπιν Γέλνο, αληέδξαζε 

ακέζσο κε έλα αληηξξεηηθφ θείκελν
1
  

 

1. Πξαγκαηεία γξακκέλε γηα λα 
απνδείμεη κε εηδηθή επηρεηξεκα-
ηνινγία φηη νξηζκέλεο απφςεηο είλαη 
ςεπδείο θαη αζηήξηρηεο. 
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πνπ ηχπσζε αλψλπκα ζηε Ρψκε ην 
1798 κε ηίηιν Αδειθηθή δηδαζθαιία. 
’ απηφ αλαζθεπάδεη ηηο ζέζεηο ηνπ 
αλψλπκνπ ζπληάθηε ηεο Παηξηθήο 
Γηδαζθαιίαο –αξλείηαη φηη είλαη 
θείκελν ηνπ Παηξηάξρε θαη ην 
ζεσξεί ςεπδεπίγξαθν– κε 
πεξηθνπέο απφ ην Δπαγγέιην, ηηο 
Πξάμεηο θαη ηηο Δπηζηνιέο ησλ 
Απνζηφισλ. Μεηά ηελ αληίδξαζε 
απηή ην θπιιάδην απνζχξζεθε απφ 
ηελ θπθινθνξία θαη εμαθαλίζηεθε. 

Γίλνπκε έλα απφζπαζκα απφ 
ηελ Αδειθηθή δηδαζθαιία, γηα λα 
δνχκε θαζαξά ηνλ παηξησηηζκφ ηνπ 
Κνξαή θαη ην αθνίκεην ελδηαθέξνλ 
ηνπ γηα ηε κνίξα ησλ Διιήλσλ. 
 
[ζνη πξνΐζηαζζε ησλ Γξαηθψλ...] 

 

Δηο ηελ Ρψκελ επξηζθφκελνο κε 
πνιινχο άιινπο νκνγελείο κνπ, 
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αθνχ ε Ρψκε, παξά πάζαλ ειπίδα, 
ειεπζεξψζε απφ ησλ 
καθαξησηάησλ απηήο Πάπσλ ηελ 
ηπξαλλίαλ, έιαβνλ απφ θίινλ ηηλά, 
ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο 
θάηνηθνλ, ην βηβιηάξηνλ 
επηγξαθφκελνλ «Παηξηθή 
δηδαζθαιία, ζπληεζείζα παξά ηνπ 
καθαξησηάηνπ παηξηάξρνπ ηεο 
αγίαο πφιεσο Ηεξνπζαιήκ 
θιπ.». Μφιηο αλαγλφληεο ην ήκηζπ, 
επιεξνθνξήζεκελ φινη 
ζπκθψλσο, φηη ε Παηξηθή αχηε 
Γηδαζθαιία είλαη ςεπδεπίγξαθνο. 
Δπεηδή ελ εμ αλάγθεο απφ ηα δχν 
έπεηαη, αλ ηελ ππνζέζσκελ γλήζηνλ 
ηνπ Ηεξνζνιχκσλ γέλλεκα· ή φηη 
έραζε παληειψο ε Μαθαξηζηήο ηνπ 
ηαο θξέλαο, ή φηη κεηεζρεκαηίζζε 
εθ πνηκέλνο εηο ιχθνλ, δηά λα ζπα-
ξάμε ηνπ Υξηζηνχ ηελ Δθθιεζίαλ. 
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Τπεξαζπίδεη θαη δηθαηνινγεί ηελ 
ηπξαλλίαλ ησλ Σνχξθσλ ν 
ζπγγξαθεχο ηνπ βηβιίνπ. Θξελεί 
ηελ θαηάξγεζηλ ηεο παπηθήο 
εμνπζίαο, αγθαιά* ξεηψο λα ην 
θαλέξσζε δελ ηνικά. Καη ηνπο 
Γξαηθνχο, λα ππνηάζζσληαη 
αιφγσο εηο ηνπο ηπξάλλνπο, 
ζπνπδάδεη* λα πείζε κε καξηπξίαο 
ηεο ζείαο Γξαθήο, ηαο νπνίαο ή 
παξεμεγεί ή θνινβάο θέξεη εηο ην 
κέζνλ,* θαηά ηελ ζπλήζεηαλ φισλ 
ησλ αηξεηηθψλ. Δηο νιίγα ιφγηα, ε 
Παηξηθή αχηε Γηδαζθαιία γέκεη απφ 
ηνζαχηαο βιαζθεκίαο, ελαληίαο* εηο 
ηνλ νξζφλ ιφγνλ, εηο ηελ ηεξάλ  
 

αγθαιά: κνινλφηη, αλ θαη. 

ζπνπδάδσ: πξνζπαζψ. 

θνινβάο θέξεη εηο ην κέζνλ: ηηο 
παξνπζηάδεη πεξηθνκκέλεο. 

ελαληίνο: αληίζεηνο. 
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εκψλ ζξεζθείαλ, θαη εηο απηήλ ηελ 
πεξί ειεπζεξίαο δφμαλ ηεο 
Αλαηνιηθήο Δθθιεζίαο, ψζηε είλαη 
ησλ αδπλάησλ* λα εγελλήζε απφ 
ηνλ εγθέθαινλ ελφο νξζνδφμνπ θαη 
ζπλεηνχ παηξηάξρνπ. 

Οπδεκίαλ βέβαηα βιάβελ νη 
Γξαηθνί θνβνχληαη ηελ ζήκεξνλ 
απφ ηνηνχηνλ κσξφλ ζχγγξακκα. 
Αιι’ είλαη θφβνο, κήπσο νη Δπξσ-
παίνη, αλαγλφληεο απηφ θαηά ηχρελ, 
ζπκπεξάλσζηλ φηη ηνηαχηα είλαη 
φισλ ησλ Γξαηθψλ ηα θξνλήκαηα· 
φηη είκεζα φρη κφλνλ δνχινη, αιιά 
θαη θίινη ηεο δνπιείαο, φρη κφλνλ 
δέζκηνη, αιι’ φηη θαη θαπρψκεζα εηο 
ηα δεζκά, θαη ηελ καζηίδνπζαλ 
εκάο ρείξα ηνπ ηπξάλλνπ κε 
αλδξαπνδψδεο ζέβαο αζπαδφκεζα. 
 

είλαη ησλ αδπλάησλ: είλαη 
αδχλαην. 
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Αλάγθε ινηπφλ είλαη λα 
θεξχμσκελ εηο φιελ ηελ 
Οηθνπκέλελ, αληηιέγνληεο εηο ην 
κσξφλ ηνχην ζχγγξακκα, φηη ην 
θαηά ησλ ηπξάλλσλ κίζνο είλαη 
ξηδσκέλνλ εηο ηαο εκεηέξαο 
θαξδίαο· φηη ηνπ λα κελ 
ειεπζεξσζψκελ κέρξη ηεο ζήκεξνλ 
απφ ηνλ δπγφλ, αίηηνλ είλαη φρη ε 
εκεηέξα αλαλδξία, αιι’ ε 
δεινηππία πνιιψλ εγεκφλσλ ηεο 
Δπξψπεο, νη νπνίνη θνιαθεχνληεο 
αλαηζρχλησο ηνλ εκέηεξνλ 
ηχξαλλνλ, βξαδχλνπζη ηελ 
ειεπζεξίαλ εκψλ. 

Πξν νιίγνπ έηη* ηεο Γεξκαλίαο ν 
απηνθξάησξ,* αγθαιά βαζαληδφ-
κελνο απφ νδπλεξάλ θαη ζαλάζηκνλ 
 

έηη: αθφκε. 

ηεο Γεξκαλίαο ν απηνθξάησξ: εδψ 
ηεο Απζηξίαο. 
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λφζνλ, ε νπνία θαλ* έπξεπε λα ηνλ 
δηδάμε ηελ θηιαλζξσπίαλ θαη ηελ 
ζπκπάζεηαλ, παξέδσθελ αζπιά-
ρλσο εηο ηνλ ηχξαλλνλ ηεο Διιάδνο 
νθηψ Γξαηθνχο,* νη νπνίνη ελ Βηέλλε 
ηεο Ανπζηξίαο εδήηνπλ εζχρσο ηα 
αξκφδηα κέζα* ηνπ λα θσηίζσζη, θαη 
απφ ηνλ δπγφλ ηεο δνπιείαο λα ειεπ-
ζεξψζσζη ηνπο ηδίνπο νκνγελείο. 
Παξίζηαληαη ίζσο ηαχηελ ηελ ψξαλ 
δέζκηνη έκπξνζζελ ηνπ ηπξάλλνπ νη 
 
 

θαλ: ηνπιάρηζηνλ. 

νθηώ Γξαηθνύο: είλαη ν Ρήγαο θαη νη 
εθηά ζχληξνθνη ηνπ πνπ ηνπο 
ζπλέιαβε ε απζηξηαθή αζηπλνκία 
ζηελ Σεξγέζηε θαη ηνπο παξέδσζε 
ζηνπο Σνχξθνπο, γηα λα βξνπλ 
καξηπξηθφ ζάλαην ζην Βειηγξάδη. 

αξκόδηα κέζα: θαηάιιεια κέζα. 
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γελλαίνη νχηνη ηεο ειεπζεξίαο 
κάξηπξεο. Ίζσο, ηαχηελ ηελ ψξαλ, 
θαηαβαίλεη εηο ηα ηεξάο θεθάιαο ησλ 
ε κάραηξα ηνπ δεκίνπ, εθρέεηαη* ην 
γελλαίνλ ειιεληθφλ αίκα απφ ηαο 
θιέβαο ησλ, θαη ίπηαηαη ε καθαξία 
ςπρή ησλ, δηά λα ππάγε λα 
ζπγθαηνίθεζε κε φισλ ησλ ππέξ 
ειεπζεξίαο απνζαλφλησλ ηαο 
ανηδίκνπο* ςπράο. 

Αιιά ηνπ αζψνπ αίκαηνο ε 
έθρπζηο αχηε αληί ηνπ λα 
θαηάπιεμε ηνπο Γξαηθνχο ζέιεη 
κάιινλ ηνπο παξνμχλεη* εηο 
εθδίθεζηλ. Ζ Διιάο φιε, κε ηα 
δάθξπα εηο ηνπο νθζαικνχο, 
παξαθαιεί ηνπο ελ Σεξγεζηίσ  
 

εθρέεηαη: ρχλεηαη. 

ανίδηκνο: αείκλεζηνο. 

ζέιεη... παξνμύλεη: ζα ηνπο 
παξαθηλήζεη. 
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πξαγκαηεπνκέλνπο* Γξαηθνχο, λα 
αθήζσζηλ εηο εξήκσζηλ ηελ πφιηλ 
ηνπ αράξηζηνπ θαη κηζέιιελνο 
απηνθξάηνξνο, θαη λα 
κεηνηθηζζψζηλ* εηο ηαο λεσζηί* 
ειεπζεξσζείζαο απηήο* λήζνπο,* 
φπνπ ρσξίο θαλέλα θφβνλ 
πξνδνζίαο, επηπρείο θαη ειεχζεξνη, 
δχλαληαη λα δήζσζηλ. 

Γέμαη ινηπφλ επκελψο, σ θίιε 
κνπ παηξίο, δέμαζζε θίινη κνπ  
 

 

πξαγκαηεπόκελνο: έκπνξνο. 

λα κεηαθνκηζζώζη: λα 
εγθαηαζηαζνχλ. 

λεσζηί: πξφζθαηα. 

λήζνπο: πξφθεηηαη γηα ηα 
Δπηάλεζα, πνπ κε ηε πλζήθε ηνπ 
Κακπνθφξκην (1797) θαη ηε 
δηάιπζε ηεο Δλεηηθήο Γεκνθξαηίαο 
πέξαζαλ ζηνπο Γάιινπο. 
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νκνγελείο, θίινη Γξαηθνί, απφγνλνη 
ησλ παιαηψλ εθείλσλ εξψσλ, ηελ 
παξνχζαλ αδειθηθήλ δηδαζθαιίαλ, 
θαηά πάληα δηάθνξνλ απφ ηελ 
ςεπδεπίγξαθνλ Παηξηθήλ 
Γηδαζθαιίαλ. Μήηε ππξ, κήηε 
ζίδεξνο ςπρξάλε πνηέ εηο ηαο 
πκεηέξαο θαξδίαο ηελ δηάππξνλ* 
ηεο ειεπζεξίαο αγάπελ, ην 
άζπνλδνλ θαηά ηεο ηπξαλλίαο 
κίζνο. Έρεηε πάληνηε έκπξνζζελ 
ησλ νθζαικψλ ηα πάλδεηλα θαθά, 
φζα θαζ’ εθάζηελ ππνθέξεηε απφ 
ην άγξηνλ έζλνο ησλ Σνχξθσλ, θαη 
ελζπκείζζε φζα έιεγνλ νη εκέηεξνη 
πξφγνλνη, παξνμχλνληεο αιιήινπο 
θαηά ησλ Πεξζψλ: 
 
 

 
 

δηάππξνο: ζεξκφο, θινγεξφο. 
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σ παίδεο Διιήλσλ,* ίηε 
ειεπζεξνχηε παηξίδ’  

ειεπζεξνχηε δε 
παίδαο, γπλαίθαο,  

ζεψλ ηε παηξψσλ έδε, 
ζήθαο ηε πξνγφλσλ·  

λπλ ππέξ πάλησλ αγψλ. 
 

Καη ηαχηα κελ πξνο απαληάο 
θνηλψο ηνπο Γξαηθνχο. Πξνο πκάο 
δε, φζνη πξνΐζηαζζε ησλ Γξαηθψλ, 
είηε ιατθνί, ζεκλπλφκελνη κε ην 
 

σ παίδεο Διιήλσλ: Απφ ηελ 
ηξαγσδία ηνπ Αηζρχινπ Πέξζαη (ζη. 
472 θ.ε.): Δκπξφο, ησλ Διιήλσλ 
γελλαία παηδηά! λα ειεπζεξψζεηε 
παηξίδα, / ηέθλα, γπλαίθεο θαη ησλ 
παηξηθψλ ζεψλ ζαο / λα ειεπζεξψ-
ζηε ηα ηεξά θαη ησλ πξνγφλσλ / 
ηνπο ηάθνπο· ηψξα γηα φια ’λαη πνπ 
πνιεκάηε, (κηθξ. I. Γξππάξεο). 
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φλνκα ησλ αξρφλησλ είηε ηνπ 
θιήξνπ, νλνκαδφκελνη 
Παλαγηψηαηνη, Μαθαξηψηαηνη, 
Παληεξψηαηνη, Παλνζηψηαηνη θηι., 
ιέγσ, φηη ε επιάβεηα ή ν δήινο ησλ 
πηζηψλ δελ έδσθελ εηο εκάο ηαο 
ηνηαχηαο ππεξνρηθάο επσλπκίαο,* 
πιελ δηα λα ηνπο πνηκαίλεηε, σο 
Θενχ δηάθνλνη, εθνπζίσο θαη φρη 
αλαγθαζηψο,* δηα λα δίδεηε εηο 
απηνχο ην δίθαηνλ θαη ηελ ηζφηεηα, 
δηα λα γίλεζζε εηο ηνπο πάληαο άιαο 
θαη θσο. Φσο, δηα λα δηαζθεδάδεηε 
ην θαιχπηνλ απηνχο ηεο ακάζεηαο 
θαη δεηζηδαηκνλίαο ζθφηνο. Άιαο, 
δηα λα ηνπο θπιάηηεηε αβιαβείο 
απφ ηελ βξσκεξάλ ζήςηλ ηεο 
ηνπξθηθήο παξαλνκίαο. 
 

ππεξνρηθαί επσλπκίαη: ηίηινη 
δηαθεθξηκέλνη. 

αλαγθαζηώο: αλαγθαζηηθά. 
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ΔΡΩΣΖΔΗ 
 

1.  Πνην είλαη ην πεξηερφκελν ηεο 
Παηξηθήο Γηδαζθαιίαο θαη κε πνηα 
επηρεηξήκαηα ην αλαζθεπάδεη ν 
Κνξαήο; 

2.  Πνηνο θπξίσο ιφγνο νδεγεί ηνλ 
Κνξαή λα αλαζθεπάζεη ην χπνπην 
θπιιάδην; 

3.  Ση ζπκπεξαίλεηε γηα ην ξφιν πνπ 
δηαδξακάηηζε ν Κνξαήο ζηηο 
ειιεληθέο ππνζέζεηο πξηλ θαη κεηά 
ηελ Δπαλάζηαζε; (Πξνηνχ 
απαληήζεηε λα ιάβεηε ππφςε ζαο 
α) φ,ηη γξάθεηαη γηα ηνλ Κνξαή ζην 
ζεκείσκα γηα ην δηαθσηηζκφ β) ηηο 
ζπκβνπιέο ηεο Αδειθηθήο 
Γηδαζθαιίαο ζηνπο νκνγελείο, ηνλ 
θιήξν θαη ηνπο άξρνληεο.) 
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Αδακάληηνο Κνξαήο  
(1748-1833) 

 

Κνξπθαίνο εθπξφζσπνο 
ηνπ λενειιεληθνχ 
δηαθσηηζκνχ θαη κία απφ 
ηηο ζεκαληηθφηεξεο 
πξνζσπηθφηεηεο ηνπ 
λένπ ειιεληζκνχ,  
αλάισζε ηε δσή ηνπ ζην θσηηζκφ 
ηνπ Γέλνπο θαη ζηελ αλαγέλλεζε 
ηεο ειιεληθήο παηδείαο. Γελλήζεθε 
ζηε κχξλε, αιιά ε θαηαγσγή ηνπ 
ήηαλ απφ ηε Υίν. πνχδαζε ηαηξηθή 
ζην Μνλπειιηέ ηεο Γαιιίαο θαη 
εγθαηαζηάζεθε απφ ην 1788 ζην 
Παξίζη, φπνπ θαη έδεζε σο ην 
ζάλαην ηνπ. Ο 18νο αηψλαο 
δηακφξθσζε ην ζηνραζκφ ηνπ. 
Εψληαο ζην θέληξν ησλ 
θνζκντζηνξηθψλ γεγνλφησλ ηεο 
Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, πνπ άλνημε 
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λένπο νξίδνληεο ζηελ Δπξψπε, 
επεξεάδεηαη θαη εγθαηαιείπεη ηελ 
ηαηξηθή, γηα λα αθνζησζεί ζηε 
θηινινγία. Δίρε ηελ πεπνίζεζε φηη 
ν θσηηζκφο ηνπ Γέλνπο είλαη 
πξνυπφζεζε γηα ηελ εζληθή ηνπ 
απνθαηάζηαζε. Ζ θηινινγία ηνχ 
παξείρε ηε δπλαηφηεηα λα 
κεηαδψζεη ηελ πξνγνληθή ζνθία 
θαη αξεηή ζηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ. 
Σν πινχζην δηαθσηηζηηθφ ηνπ έξγν 
ην κεηαδίδεη εθιατθεπκέλν ζηα 
Πξνιεγόκελα ησλ εθδφζεσλ ησλ 
αξραίσλ ζπγγξαθέσλ. ε φιε ηνπ 
ηε δσή ζηάζεθε αθνίκεηνο θξνπξφο 
ησλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ κε ηηο 
γλσξηκίεο ηνπ, ζχκβνπινο, 
ζπκπαξαζηάηεο θαη εκςπρσηήο ζε 
θάζε παηξησηηθή πξνζπάζεηα. Ζ 
παηδεία ήηαλ ην αζίγαζην πάζνο 
ηνπ. ε θάζε επθαηξία δεκνζηεχεη 
παηξησηηθά θαη πνιηηηθά θπιιάδηα, 
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κε ηα νπνία πξνπαγαλδίδεη ηηο ηδέεο 
ηνπ. Έξγα ηνπ: Αδειθηθή δηδαζθαιία 
(1798), Άζκα Πνιεκηζηήξηνλ (1802), 

άιπηζκα Πνιεκηζηήξηνλ (1801), 
Πξόδξνκνο Διιεληθήο Βηβιηνζήθεο 

(1805), Διιεληθή Βηβιηνζήθε (1807-
1826· πεξηιακβάλεη 16 ηφκνπο κε 
έξγα αξραίσλ Διιήλσλ 
πγγξαθέσλ), Διιεληθήο 
Βηβιηνζήθεο Πάξεξγα, ηφκνη 9 (1807 
- 1826), Aηαθηα, ηφκνη 9 (1828 - 
1935) θ.ά. 
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Με απφθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο 
ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ 
Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ηππψλνληαη 
απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσο Γηδαθηη-
θψλ Βηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα 
Γεκφζηα ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα 
δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε, φηαλ θέξνπλ 
βηβιηφζεκν πξνο απφδεημε ηεο γλεζηφηε-
ηάο ηνπο. Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη 
πξνο πψιεζε θαη δε θέξεη βηβιηφζεκν, 
ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο 
δηψθεηαη ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7, ηνπ Νφκνπ 1129 ηεο 15/21 
Μαξηίνπ 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄). 
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