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ηνπο κηθξνύο καο θίινπο,
καζεηέο ηεο Σ΄ Γεκνηηθνύ
Αγαπεηά καο παηδηά, ζηε δηάξθεηα ηεο πεξζηλήο
ρξνληάο γλσξίζαηε ηελ ηζηνξία ηεο Βπδαληηλήο
Απηνθξαηνξίαο, πνπ νινθιεξψζεθε κε ηελ Άισζε ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1453. ηνπο 11 πεξίπνπ αηψλεο
πνπ θξάηεζε ε θπξηαξρία ησλ Βπδαληηλψλ δηδαρζήθαηε
ζηνηρεία απφ ηελ πνιηηηθή δσή, ηελ νηθνλνκία, ηνλ
πνιηηηζκφ θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή ηεο απηνθξαηνξίαο
πνπ μεθίλεζε σο ξσκατθφ θαη θαηέιεμε σο ειιεληθφ
θξάηνο. Φέηνο ζα ζπλερίζνπκε ην ζπλαξπαζηηθφ καο
ηαμίδη ζηελ Ηζηνξία κε ην βηβιίν «Ηζηνξία ηνπ λεφηεξνπ
θαη ζχγρξνλνπ θφζκνπ». Δίλαη κηα πεξίνδνο πνιχ
ζεκαληηθή, ε νπνία μεθηλά απφ ηελ Άισζε ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη θηάλεη κέρξη ηηο κέξεο καο. Θα
καο απαζρνιήζεη θπξίσο ε ηζηνξία ηεο παηξίδαο καο, ε
ειιεληθή Ηζηνξία. Θα κηιήζνπκε φκσο θαη γηα ηηο
εμειίμεηο φρη κφλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηελ Δπξψπε
θαη ζηνλ θφζκν νιφθιεξν.
Γηα ηελ πεξίνδν ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, απφ ηελ
Άισζε έσο ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 κε ηελ νπνία
δεκηνπξγήζεθε ην ζχγρξνλν ειιεληθφ θξάηνο, ζα
αλαθεξζνχκε ζηηο εμειίμεηο ζηηο ηζηνξηθέο ειιεληθέο
ρψξεο. Με ηνλ φξν απηφ ελλννχκε ηηο πεξηνρέο πνπ
απνηεινχλ ηελ ειιεληθή ρεξζφλεζν, ηα λεζηά ηνπ
Αηγαίνπ θαη ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο, ηε Μηθξά Αζία, ηνλ
Πφλην, ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε θαζψο θαη ηελ Κχπξν.
Απηέο ήηαλ νη πεξηνρέο φπνπ άθκαζε αλέθαζελ ν
ειιεληθφο πνιηηηζκφο θαη φπνπ θαηνηθνχζαλ Έιιελεο.
ηφρνο καο είλαη λα ζαο κηιήζνπκε γηα πξφζσπα
θαη γεγνλφηα, κεγάιεο κάρεο θαη θαηαζηξνθηθνχο
πνιέκνπο κα θαη γηα ηα εηξεληθά έξγα ησλ αλζξψπσλ,
ηνλ πνιηηηζκφ πνπ δεκηνχξγεζαλ. Πηζηεχνπκε φηη έηζη
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ζα ζαο βνεζήζνπκε λα θαηαιάβεηε φηη ε Ηζηνξία είλαη
ηειηθά ε ίδηα ε αλζξψπηλε δσή, κε ηηο θαιέο θαη ηηο
άζρεκεο ζηηγκέο ηεο, θαη γη’ απηφ πξέπεη λα ηελ
αληηκεησπίδνπκε κε ζεβαζκφ.
Διπίδνπκε φηη νινθιεξψλνληαο ηε θεηηλή ζρνιηθή
ρξνληά ζαο, ζα έρεηε απνθηήζεη πεξηζζφηεξεο ηζηνξηθέο
γλψζεηο αιιά θπξίσλ θξηηηθή ζθέςε θαη αγάπε γηα ην
παξειζφλ, πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα λα ζρεδηάζεηε ην
κέιινλ.
Καιή ζρνιηθή ρξνληά!
Οη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ
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εκείσκα
Μηθξνί καο θίινη.
Σν βηβιίν πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο ζα κπνξέζεηε λα
ην ρξεζηκνπνηήζεηε θαη λα ην ραξείηε θαιχηεξα, αλ
πξνζέμεηε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη γξαθεί.
Κάζε θεθάιαην μεθηλά κε κηα εηζαγσγή (πξννξγαλσηήο)
ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα μέζπαζαλ δχν κεγάιεο
επαλαζηάζεηο: ε Ακεξηθαληθή Δπαλάζηαζε, ην 1776 θαη
θαη ηελ ηζηνξηθή γξακκή, πάλσ ζηελ νπνία ηνπνζεηνχ-

ληαη ηα δηάθνξα ηζηνξηθά γεγνλφηα. Αθνινπζεί ε
αθήγεζε, πνπ πιαηζηψλεηαη απφ ην γισζζάξη, φπνπ
εξκελεχνληαη άγλσζηνη θαη ηερληθνί φξνη, νη ζηήιεο «Οη
πεγέο αθεγνύληαη» θαη «Μαηηά ζην παξειζόλ» θαζψο θαη
εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε
εξσηήκαηα θαηαλφεζεο θαη εξσηήκαηα επί ησλ πεγψλ,

γηα λα εληζρχζνπλ ηελ θξηηηθή ζαο ηθαλφηεηα θαη λα ζαο
βνεζήζνπλ λα θάλεηε ηνπο απαξαίηεηνπο ζπζρεηηζκνχο.
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Τπνγξακκηζκέλεο είλαη νη ιέμεηο πνπ εξκελεχνληαη ζην
γισζζάξη, ελψ κε έληνλα γξάκκαηα νη βαζηθέο ιέμεηο
ηνπ θάζε θεθαιαίνπ.
ηε ζηήιε «Οη πεγέο αθεγνχληαη» πεξηιακβάλνληαη

θείκελα ζχγρξνλα ησλ γεγνλφησλ πνπ αλαιχνληαη. Οη
πεγέο έρνπλ σο ζθνπφ λα ζαο βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζεηε θαιχηεξα ην πλεχκα ηεο επνρήο. Γηαβάζηε ηεο κε
πξνζνρή θαη ζπλδπάζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζαο
πξνζθέξνπλ κε φζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ αθήγεζε.
Ζ ζηήιε «Μαηηά ζην παξειζφλ» έρεη σο ζηφρν ηεο λα

ζαο βνεζήζεη είηε λα εκβαζχλεηε ζε θάπνην ζεκαληηθφ
δήηεκα είηε λα ζπλδπάζεηε φζα δηαβάζεηε ζηελ
αθήγεζε κε ηηο γεληθφηεξεο εμειίμεηο ηεο πεξηφδνπ.
Σν εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ, ηνπνζεηεκέλν ζηελ αξρή θαη
ζην ηέινο ηνπ θάζε θεθαιαίνπ, πεγάδεη απφ ηελ
αθήγεζε θαη ζπκβάιιεη ζηε ζθαηξηθή θαηαλφεζε ησλ
ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ.
ε θακία πεξίπησζε κελ νδεγεζείηε ζε ζηείξα
απνκλεκφλεπζε. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ην θείκελν ηεο
αθήγεζεο θαη αλαπιάζηε ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα κε ηε
θαληαζία ζαο, βάδνληαο ζε απηά ηελ πξνζσπηθή ζαο
ζθξαγίδα. Ζ Ηζηνξία είλαη αθήγεζε, είλαη εμεξεχλεζε,
πεξηπέηεηα, είλαη γλψζε ηνπ παξειζφληνο.
Καιή πεξηπιάλεζε!
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ΔΝΟΣΖΣΑ
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Οη εμειίμεηο ζηελ Δπξψπε
θαηά ηνπο Νεφηεξνπο Υξφλνπο
(κέζα 15νπ αηψλα – αξρέο 19νπ αηψλα)

Πξψηε Δλφηεηα

Οη εμειίμεηο ζηελ Δπξψπε
θαηά ηνπο Νεφηεξνπο Υξφλνπο
(κέζα 15νπ αηψλα - αξρέο 19νπ αηψλα)
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Πνιηηηθόο ράξηεο ηεο Δπξώπεο (1500 πεξίπνπ)
ΚΡΑΣΖ ΣΟΤ ΥΑΡΣΖ
1. ΗΡΛΑΝΓΗΑ

2. ΚΧΣΗΑ

3. ΑΓΓΛΗΑ

4. ΝΟΡΒΖΓΗΑ

5. ΟΤΖΓΗΑ

6. ΡΧΗΑ

7. ΠΟΛΧΝΗΑ

8. ΑΓΗΑ ΡΧΜΑΨΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ

9. ΓΑΛΛΗΑ

10. ΠΑΠΗΚΑ ΚΡΑΣΖ 11. ΗΠΑΝΗΑ

12. ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 13. ΟΘΧΜΑΝΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ
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Δηζαγσγή
Οη Νεόηεξνη Υξόλνη έρνπλ σο αθεηεξία ηνπο ηα κέζα ηνπ
15νπ αηψλα. (Σν 1453 θαηαιήθζεθε ε Κσλζηαληηλνχπνιε απφ ηνπο Οζσκαλνχο Σνχξθνπο, ελψ ζηε Γπηηθή
Δπξψπε ηεξκαηίζηεθε ν Δθαηνληαεηήο Πφιεκνο, ν
νπνίνο αλέδεημε δχν εζληθά θξάηε, ηελ Αγγιία θαη ηελ
Γαιιία). Απφ ηφηε πεξίπνπ άξρηζε ζηαδηαθά λα αιιάδεη
ε θνηλσλία ηνπ Μεζαίσλα θαη λα δηακνξθψλνληαη,
θπξίσο ζηε Γπηηθή Δπξψπε, βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ. Ηδηαίηεξα έσο ην 1815
δηάθνξεο ηδενινγηθέο, πνιηηηθέο, πλεπκαηηθέο θαη θαιιηηερληθέο αιιαγέο, κεγάινη θαη ζθιεξνί πφιεκνη,
εμεξεπλήζεηο καθξηά απφ ηελ επξσπατθή ήπεηξν αιιά
θαη επαλαζηάζεηο άιιαμαλ ξηδηθά ηελ θαηάζηαζε.
Αλέδεημαλ λέεο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο
δπλάκεηο θαζψο θαη λέεο αμίεο, αξρέο θαη ζεζκνχο.

Ζ πξψηε ελφηεηα απνηειείηαη
απφ ηξία θεθάιαηα.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ζ Αλαγέλλεζε θαη ε Θξεζθεπηηθή
Μεηαξξχζκηζε
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Απφ ηηο Γεσγξαθηθέο
Αλαθαιχςεηο
ζην Γηαθσηηζκφ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ζ Ακεξηθαληθή
θαη ε Γαιιηθή
Δπαλάζηαζε
Έσο ηα
κέζα
15νπ
αηψλα

β΄ κηζφ
15νπ
16νο
αηψλα αηψλαο

Μεζαίσλαο

17νο
αηψλαο

18νο
αηψλαο

αξρέο
19νπ
αηψλα

Νεφηεξνη ρξφλνη

1450

1600
1500

1776
1700

1789

1450: Αλαγέλλεζε Γεσγξαθηθέο αλαθαιχςεηο
1500: Θξεζθεπηηθή κεηαξξχζκηζε
1600: Δπηζηεκνληθή / Δκπνξηθή Δπαλάζηαζε
1700: Γηαθσηηζκφο 1776: Ακεξηθαληθή Δπαλάζηαζε
1789: Γαιιηθή Δπαλάζηαζε
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Κεθάιαην 1

Ζ Αλαγέλλεζε θαη
ε Θξεζθεπηηθή Μεηαξξχζκηζε
Ζ πλεπκαηηθή θαη θαιιηηερληθή θίλεζε πνπ εκθαλίζηεθε
ζηελ Δπξψπε ζηα κέζα ηνπ 14νπ αηψλα νλνκάδεηαη
Αλαγέλλεζε. ηε δηάξθεηά ηεο εθθξάζηεθαλ λέεο ηδέεο,
νη νπνίεο επεξέαζαλ πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο ησλ
αλζξψπσλ. Καηά ηνλ 16ν αηψλα νη λέεο ηδέεο
επεθηάζεθαλ θαη ζην ρψξν ηεο ζξεζθείαο, νδεγψληαο
ζηε Θξεζθεπηηθή Μεηαξξύζκηζε.

◄▲
Φισξεληία, ε «πξσηεχνπζα»
ηεο επξσπατθήο Αλαγέλλεζεο,
ζε ζχγρξνλε θσηνγξαθία θαη
ζε ραξαθηηθφ ηεο επνρήο
ηεο Αλαγέλλεζεο
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Μεζαίσλαο
1350

1450

Νεφηεξνη ρξφλνη
1500

1517

1545

1350: Ζ Αλαγέλλεζε εκθαλίδεηαη ζηε Βφξεηα Ηηαιία
1450: Ζ Αλαγέλλεζε εμαπιψλεηαη ζηε Γεξκαλία
1500: Ζ Αλαγέλλεζε εμαπιψλεηαη ζηελ Οιιαλδία Έξαζκνο
1517: Αξρίδεη ε Πξνηεζηαληηθή Μεηαξξχζκηζε κε ηνλ
Λνχζεξν
1545: Αξρίδεη ε Καζνιηθή Μεηαξξχζκηζε
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Ζ

Αλαγέλλεζε εκθαλίζηεθε πξψηα ζηελ πεξηνρή ηεο
Βφξεηαο Ηηαιίαο θαη κέζα ζε δπν αηψλεο
δηαδφζεθε ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Καηά ηελ
Αλαγέλλεζε νη άλζξσπνη ηνπ πλεχκαηνο ζηξάθεθαλ
ζηε κειέηε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θαη ηνπ ξσκατθνχ
πνιηηηζκνχ. ’ απηφ βνήζεζαλ ζεκαληηθά θαη Έιιελεο
ιφγηνη, πνπ θαηέθπγαλ ζηε Γπηηθή Δπξψπε ακέζσο
κεηά ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (1453).
Έλα θίλεκα ηεο Αλαγέλλεζεο, πνπ εκπλεχζζεθε
απφ ηελ ειιελνξσκατθή αξραηφηεηα, ήηαλ ν Οπκαληζκφο (Αλζξσπηζκφο). Οη Οπκαληζηέο, πηζηεχνληαο ζηελ
αμία ηεο γλψζεο, έδσζαλ έκθαζε ζηνλ άλζξσπν θαη
ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Ζ δηάδνζε ησλ ηδεψλ ηνπ
Οπκαληζκνχ δηεπθνιχλζεθε πνιχ απφ ηελ εθεχξεζε
ηεο ηππνγξαθίαο.
Σελ επνρή απηή ηέρλεο, φπσο ε δσγξαθηθή, ε γιππηηθή θαη ε αξρηηεθηνληθή, γλσξίδνπλ κεγάιε άλζηζε.
Μεγάιεο κνξθέο ηεο Αλαγέλλεζεο ήηαλ νη δσγξάθνη
άληξν Μπνηηηζέιη, Λενλάξλην Νηα Βίληζη, Μηραήι
Άγγεινο θαη Ραθαήι θαζψο θαη ν αξρηηέθηνλαο Φίιηππνο Μπξνπλειέζθη. πνπδαία πξνζσπηθφηεηα ήηαλ θαη
ν Οιιαλδφο ζενιφγνο θαη θηιφινγνο Έξαζκνο, πνπ
ζεσξνχζε σο αξεηέο ηελ θαινζχλε θαη ηελ αλνρή. Σελ
αγάπε γηα ηα αλζξψπηλα δεκηνπξγήκαηα δηέδσζε κε ηα
έξγα ηνπ ν Άγγινο ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο Οπίιηακ
αίμπεξ. ηελ Ηζπαλία δηαθξίζεθαλ ν Μηραήι Θεξβάληεο κε ην κπζηζηφξεκα «Γνλ Κηρψηεο» θη ν δσγξάθνο
Γνκήληθνο Θενηνθφπνπινο ή Δι Γθξέθν (Ο Έιιελαο).
Δθηφο φκσο απφ ηα γξάκκαηα θαη ηηο ηέρλεο,
αλαπηχρζεθαλ θαη νη επηζηήκεο. Σελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο δηαηππψζεθαλ νη αζηξνλνκηθέο ζεσξίεο ηνπ
Κνπέξληθνπ θαη ηνπ Γαιηιαίνπ, ελψ βειηηψζεθε πνιχ ε
αλαηνκία θαη ε ηαηξηθή.
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ηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα (1517) κε ηε Θξεζθεπηηθή Μεηαξξύζκηζε νη λέεο απηέο ηδέεο άξρηζαλ λα επεξεάδνπλ θαη ηε ζξεζθεία. Ζ πξψηε θάζε ηεο νλνκάδεηαη Πξνηεζηαληηθή Μεηαξξχζκηζε. Οη Πξνηεζηάληεο, κε
επηθεθαιήο ηνλ Γεξκαλφ κνλαρφ Μαξηίλν Λνχζεξν,
ελαληηψζεθαλ ζηελ εμνπζία ηνπ Πάπα θαη ζηηο θαηαρξήζεηο ηεο θαη δεκηνχξγεζαλ μερσξηζηή γεξκαληθή
εθθιεζία. Παξφκνηεο ήηαλ νη εμειίμεηο ζηελ Αγγιία αιιά
θαη ζηελ Διβεηία, κε πξσηεξγάηε ηνλ Ησάλλε Καιβίλν.
Ζ Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία αληέδξαζε ζηελ Πξνηεζηαληηθή Μεηαξξχζκηζε κε ηελ Καζνιηθή Μεηαξξχζκηζε, πξνζπαζψληαο κε κηα ζεηξά απφ κέηξα, φπσο γηα
παξάδεηγκα ηελ ίδξπζε ζξεζθεπηηθψλ ηαγκάησλ, λα
θέξεη θαη πάιη ηνπο Πξνηεζηάληεο κε ην κέξνο ηεο.
Σελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο ζπρλνί ήηαλ νη
πφιεκνη κεηαμχ Πξνηεζηαληψλ θαη Καζνιηθψλ. Απφ ηελ
άιιε πιεπξά φκσο, εληζρχζεθε ε πίζηε ζηε ινγηθή θαη
ζηελ απηνλνκία ηνπ αλζξψπνπ ελψ αλαπηχρζεθε,
θπξίσο ζην αγγιηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα, ε αξρή ηεο
αληηπξνζσπεπηηθήο εμνπζίαο.
Γισζζάξη
Μεζαίσλαο: Έηζη νλνκάδεηαη, ε ρξνληθή πεξίνδνο απφ
ηε δηάιπζε ηεο Γπηηθήο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο έσο
ηελ Αλαγέλλεζε (5νο - κέζα 15νπ αηψλα). Ζ πεξίνδνο
απηή ζπκπίπηεη ζρεδφλ κε ηα ρξφληα ηεο Βπδαληηλήο
Απηνθξαηνξίαο.
Σππνγξαθία: Ζ εθηχπσζε βηβιίσλ κε ηε ρξήζε
θηλεηψλ ζηνηρείσλ απφ κέηαιιν. Ζ ρξεζηκνπνίεζε
ηππνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ μεθίλεζε ην 1041 απφ ηελ
Κίλα. Σειεηνπνηήζεθε απφ ηνλ Γεξκαλφ Ησάλλε
Γνπηεκβέξγην.
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Αζηξνλνκηθέο ζεσξίεο: Έηζη απνθαινχληαη νη ζεσξίεο
πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ θίλεζε ησλ πιαλεηψλ. Ηδηαίηεξα
γλσζηή είλαη ε ειηνθεληξηθή ζεσξία ηνπ Κνπέξληθνπ,
πνπ δεκνζηεχζεθε ην 1543. χκθσλα κε απηήλ, ε Γε θαη
νη άιινη πιαλήηεο θηλνχληαη γχξσ απφ ηνλ ήιην ζε
νκφθεληξνπο θχθινπο. Έσο ηφηε νη άλζξσπνη πίζηεπαλ
πσο ε γε είλαη αθίλεηε θαη απνηειεί ην θέληξν ηνπ
ζχκπαληνο.
Αληηπξνζσπεπηηθή εμνπζία: Ζ εμνπζία πνπ αζθείηαη
κέζσ αληηπξνζψπσλ, νη νπνίνη εθιέγνληαη απφ ην ιαφ.
 Οι πηγές αθηγούνηαι...
1. Ο Γνλ Κηρώηεο μεθηλά ην ηαμίδη ηνπ
« ηαλ ηειείσζε απηέο ηνπ ηηο πξνεηνηκαζίεο (ν Γνλ
Κηρψηεο) δελ ήζειε πηα λα ράλεη θαηξφ, θη απνθάζηζε
λα βάιεη κπξνζηά ηα ζρέδηά ηνπ. Γηαηί ζπιινγηφηαλε
πφζν κεγάιε δεκηά έπξεπε λα είλαη γηα ηνλ θφζκν θάζε
αξγνπνξία ηνπ: ηφζεο ήηαλ νη δπζηπρίεο πνπ ινγάξηαδε
λ’ αλαθνπθίζεη, ηφζα άδηθα λα δηνξζψζεη, ηφζεο πιάλεο
λα ζθνξπίζεη θαη θαηαρξήζεηο λα ηηκσξήζεη θαη ρξέε λα
μεπιεξψζεη. Κη έηζη, δίρσο λ’ αλαθνηλψζεη ζε θαλέλαλ
ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαη δίρσο θαλέλαο λα ηνλ δεη, έλα
πξσί, πξηλ λα μεκεξψζεη κηα απφ ηηο πην θαπηεξέο
εκέξεο ηνπ Ηνπιίνπ, αξκαηψζεθε κε φια ηνπ ηα φπια,
αλέβεθε ζην Ρνζηλάληε (ην άινγφ ηνπ), έβαιε ζην
θεθάιη ηνπ ην θξάλνο ηνπ, πέξαζε ζην κπξάηζν ηνπ ηελ
αζπίδα, άξπαμε ην θνληάξη ηνπ θαη απφ ηελ πηζηλή
πφξηα ηεο απιήο βγήθε ζηνλ θάκπν, γεκάηνο ραξά πνπ
έβιεπε κε πφζε επθνιία άξρηδε λα εθαξκφδεη ην
επγεληθφ ηνπ ζρέδην».
Μηραήι Θεξβάληεο, Ο Γνλ Κηρώηεο, κεηάθξαζε
θαη πξφινγνο Κ. Καξζαίνπ, Αζήλα 1954, ζ. 40.
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2. Ο Μαξηίλνο Λνύζεξνο ακθηζβεηεί ην αιάζεην
ηνπ Πάπα
«Δάλ δε κε πείζνπλ, κε επηρεηξήκαηα απφ ηελ Αγία
Γξαθή ή κε αδηάζεηζηε ινγηθή, δελ κπνξψ λα αλαηξέζσ
ηηο ζέζεηο κνπ, γηαηί δελ πηζηεχσ ζην αιάζεην ηνπ
πάπα, νχηε ζην αιάζεην ησλ ζπλφδσλ, γηαηί φινη
γλσξίδνπλ φηη πνιιέο θνξέο θαη νη πάπεο θαη νη
ζχλνδνη έρνπλ ζθάιεη θαη έρνπλ πέζεη ζε αληηθάζεηο.
Δγψ έρσ πεηζηεί απφ ηα βηβιηθά επηρεηξήκαηα πνπ έρσ
ήδε αλαθέξεη, θαη είκαη απφιπηα ελσκέλνο κε ην ιφγν
ηνπ Θενχ. Γελ κπνξψ θαη δε ζέισ λα αλαθαιέζσ
ηίπνηα, γηαηί δελ είλαη νξζφ, θαη αληίζεηα είλαη
επηθίλδπλν λα πξάηηεη θαλείο αληίζεηα κε ηε θσλή ηεο
ζπλείδεζήο ηνπ. Ο Θεφο αο κε βνεζήζεη».
Απφζπαζκα απφ ηελ απνινγία ηνπ Μαξηίλνπ
Λνχζεξνπ ελψπηνλ ηεο Γεξκαληθήο Βνπιήο (1521).

 Μαηιά ζηο παρελθόν
Η εθεύξεζε ηεο Σππνγξαθίαο
Ο Ησάλλεο Γνπηεκβέξγηνο
(1398-1468) ζεσξείηαη ν εθεπξέηεο
ηεο ηππνγξαθίαο. Ζ έθδνζε
ηεο Βίβινπ κε ηε λέα ηερληθή, ηελ πεληαεηία 1450-1455,
δηθαηνινγεκέλα ραξαθηεξίζηεθε σο κηα κεγάιε ζηηγκή
ζηε λεφηεξε επξσπατθή ηζηνξία, αθνχ έδσζε ψζεζε
ζηε δηάδνζε ηνπ βηβιίνπ.
1
Πνξηξέην ηνπ Έξαζκνπ ►
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2

3

▲ Πνξηξέην
ηνπ Γαιηιαίνπ

▲ O Μαξηίλνο
Λνχζεξνο
5

4
▲ Νηα Βίληζη,
Μόλα Λίδα,
Παξίζη, Λνχβξν

◄ Δι Γθξέθν (1541- 1614),
Η πξνζθύλεζε ησλ Πνηκέλσλ,
Μαδξίηε, Πξάδν

6
▲ Ραθαήι, Η ρνιή ησλ Αζελώλ,
Αλάθηνξα ηνπ Βαηηθαλνχ,
Αίζνπζα ηεο Τπνγξαθήο
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7
◄ Ο Αξρηεπίζθνπνο Νίθαηαο θαη
κεηέπεηηα Καξδηλάιηνο* Βαζίιεηνο
Βεζζαξίσλ ζπλέβαιε ζηε δηάδνζε
ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζηε Γπηηθή
Δπξψπε
►
Πψιεζε ζπρσξνραξηηψλ απφ ηεξείο
ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο
9

8

◄ Μηραήι Άγγεινο,
Η Γεπηέξα Παξνπζία,
Αλάθηνξα ηνπ Βαηηθαλνχ,
Καπέια ημηίλα

* Καξδηλάιηνο: αλψηεξνο θιεξηθφο
ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο

 Δξσηήκαηα
 Πνηνη θαιιηηερληθνί θαη επηζηεκνληθνί ηνκείο αλαπηχρζεθαλ θπξίσο ηελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο;
 Με βάζε ηελ Πεγή 2, ηη επηθαιείηαη ν Μαξηίλνο
Λνχζεξνο γηα λα ζηεξίμεη ηελ απφθαζή ηνπ λα
ακθηζβεηήζεη ην αιάζεην ηνπ Πάπα;
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Κεθάιαην 2

Απφ ηηο Γεσγξαθηθέο Αλαθαιχςεηο
ζην Γηαθσηηζκφ
Καηά ηνλ 15ν θαη ηνλ 16ν αηψλα, Δπξσπαίνη εμεξεπλεηέο αλαθαιχπηνπλ άγλσζηεο, έσο ηφηε, πεξηνρέο ηεο
γεο. Ήηαλ ε επνρή ησλ Γεσγξαθηθώλ Αλαθαιύςεσλ,
πνπ άιιαμαλ ηε δσή ησλ αλζξψπσλ. Σνλ 18ν αηψλα, κε
ηνλ Γηαθσηηζκό, νη αιιαγέο επεθηάζεθαλ ζηελ
επηζηήκε θαη γεληθά ζηελ πλεπκαηηθή δσή.

▲ O Υξηζηφθνξνο Κνιφκβνο απνβηβάδεηαη
ζηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν
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[

Γεσγξαθηθέο
Αλαθαιχςεηο

1487
1492

Αλάπηπμε
Καπηηαιηζκνχ

1497-1498
17νο αηψλαο
1519-1522

1487: O Βαξζνινκαίνο Νηηάδ αλαθαιχπηεη
ην Αθξσηήξην ηεο Καιήο Διπίδαο
1492: O Κνιφκβνο θζάλεη ζηελ Ακεξηθή
1497-1498: O Βάζθν ληα Γθάκα δηαπιέεη ηνλ Ηλδηθφ
Χθεαλφ
1519-1522: O Μαγγειάλνο πξαγκαηνπνηεί ην γχξν
ηεο γεο

22 / 16

Κ

αηά ηε δηάξθεηα ησλ Γεσγξαθηθώλ Αλαθαιύςεσλ
αξθεηνί ηνικεξνί ζαιαζζνπφξνη, αμηνπνηψληαο
ζπρλά ηελ επηζηήκε ηεο γεσγξαθίαο θαη εθεπξέζεηο,
φπσο ε καγλεηηθή ππμίδα, ηαμίδεςαλ σο ηα πέξαηα ηνπ
θφζκνπ γηα λα ραξάμνπλ λένπο εκπνξηθνχο δξφκνπο. Ο
Βαξζνινκαίνο Νηηάδ αλαθάιπςε ην Αθξσηήξην ηεο
Καιήο Διπίδαο, ν Βάζθν Νηα Γθάκα δηέπιεπζε ηνλ
Ηλδηθφ Χθεαλφ ελψ ν Μαγγειάλνο πξαγκαηνπνίεζε ηνλ
πξψην πεξίπινπ ηεο γεο, απνδεηθλχνληαο ηε
ζθαηξηθφηεηά ηεο. Σν 1492 ν Υξηζηφθνξνο Κνιφκβνο
αλαθάιπςε ηελ Ακεξηθή.
ηελ Δπξψπε έθηαζαλ λέα είδε δηαηξνθήο αιιά θαη
πνιχηηκα κέηαιια. Σν εκπφξην επίζεο αλαπηχρζεθε ζε
παγθφζκηα θιίκαθα. Οη Δπξσπαίνη ίδξπζαλ απνηθίεο
ζηηο λέεο πεξηνρέο. Δθεί ήξζαλ ζε επαθή κε ηνπο πνιηηηζκνχο αξραίσλ ιαψλ, φπσο νη Ίλθαο θαη νη Αδηέθνη,
αιιά ειάρηζηα επεξεάζηεθαλ απφ απηνχο. πρλά νη
λένη θάηνηθνη αληηκεηψπηζαλ κε πεξηθξφλεζε ηνπο
ηζαγελείο θαη ηνπο εθκεηαιιεχζεθαλ. Ζ δνπιεία,
ηδηαίηεξα ζηηο απνηθίεο, απνηέιεζε ηελ πην αξλεηηθή
ζπλέπεηα ησλ Αλαθαιχςεσλ.
Σελ ίδηα επνρή ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπξψπεο ε
ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ νδήγεζε ζηε γέλλεζε
ηνπ Καπηηαιηζκνχ. Ηδξχζεθαλ λέεο ηξάπεδεο θαζψο θαη
βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο πνπ αληαγσλίδνληαλ κεηαμχ
ηνπο. ηε γεσξγία ρξεζηκνπνηήζεθαλ λέεο ηερληθέο,
φπσο ην άλνηγκα απιαθηψλ γηα ηε ζπνξά θαη ην
ιίπαζκα. Δηζήρζε επίζεο απφ ην Νέν Κφζκν ε
θαιιηέξγεηα ηνπ θαιακπνθηνχ θαη ηεο παηάηαο. Οη
Δπξσπαίνη απνθηνχλ λέεο ζπλήζεηεο, φπσο ε ρξήζε
ηνπ θαπλνχ θαη ηνπ θαθέ.
Παξφιν πνπ ε επνρή απηή ραξαθηεξίδεηαη σο ε πεξίνδνο ηνπ Απνιπηαξρηζκνχ, ζηε Γαιιία, ηε Ρσζία θαη
ζε άιιεο ρψξεο πξνσζήζεθαλ αιιαγέο κε ζθνπφ ην ζε23 / 17

βαζκφ ζηνπο λφκνπο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο βαζηιηθήο
εμνπζίαο. ηελ Αγγιία, κάιηζηα, κε ην «Υάξηε ησλ
Γηθαησκάησλ» ηνπ 1689 εληζρχζεθε ε εμνπζία ηνπ
Κνηλνβνπιίνπ ζε βάξνο ηεο απφιπηεο κνλαξρίαο.
πρλέο θαη ζθιεξέο ήηαλ νη πνιεκηθέο
αλακεηξήζεηο. ε κία απφ απηέο, ηνλ Σξηαθνληαεηή
Πφιεκν (1618 -1648) έραζε ηε δσή ηνπ ην 1/3 πεξίπνπ
ησλ θαηνίθσλ ηεο Γεξκαλίαο.
Οη αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηελ Δπξψπε,
εθθξάζηεθαλ θαηά ηνλ 18ν αηψλα κε ην πλεπκαηηθφ
θίλεκα ηνπ Γηαθσηηζκνύ. Ο Γηαθσηηζκφο μεθίλεζε απφ
ηελ Αγγιία, θαιιηεξγήζεθε φκσο θπξίσο ζηε Γαιιία. Οη
εθθξαζηέο ηνπ, ακθηζβεηψληαο ηηο πξνιήςεηο θαη ηηο
δεηζηδαηκνλίεο, έδσζαλ έκθαζε ζην θσηηζκφ ηνπ
αλζξψπνπ κέζσ ηεο παηδείαο, πξνθεηκέλνπ λα
θαηαλνήζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ. Ο Βνιηαίξνο κίιεζε γηα
ηελ αλεμηζξεζθία, ν Ρνπζζψ γηα ηελ ειεπζεξία θαη ηελ
ηζφηεηα, ν Λνθ θαη ν Μνληεζθηέ γηα ηελ αμία ησλ λφκσλ.
Οη Γηαθσηηζηέο ελαληηψζεθαλ ζηε ζαλαηηθή πνηλή θαη
ηα βαζαληζηήξηα, ζηε δνπιεία θαη ηνλ πφιεκν.
Σελ επνρή ηνπ Γηαθσηηζκνχ αλαπηχρζεθαλ θαη νη
θπζηθέο επηζηήκεο. Μειεηήζεθε ην θαηλφκελν ηνπ
ειεθηξηζκνχ, ελψ ν Βφιηα θαηαζθεχαζε ηελ πξψηε
κπαηαξία. Ο Νεχησλ αλαθάιπςε ην λφκν ηεο
βαξχηεηαο. Ζ Υεκεία πξνφδεπζε εληππσζηαθά.
Δπηπιένλ, ζηελ Ηαηξηθή ρξεζηκνπνηήζεθε ν
εκβνιηαζκφο, γηα λα αληηκεησπηζηνχλ δηάθνξεο
κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο θαη θπξίσο ε επινγηά.
Αλαλεψζεθαλ επίζεο θαη κνξθέο ηεο ηέρλεο, φπσο
ε ινγνηερλία θαη ε κνπζηθή, θαζψο γξάθεθαλ θιαζηθά
κπζηζηνξήκαηα ζαλ ηνλ «Ρνβηλζψλα Κξνχζν» θαη ηα
«Σαμίδηα ηνπ Γθηνχιηβεξ» αιιά θαη ηα θεκηζκέλα
κνπζηθά έξγα ηνπ Μπαρ θαη ηνπ Μφηζαξη.
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Γισζζάξη
Γεσγξαθηθέο Αλαθαιύςεηο: Δίλαη νη αλαθαιχςεηο πνιιψλ πεξηνρψλ ηεο γεο καθξηά απφ ηελ Δπξψπε, πνπ
γίλνληαη κεηά απφ καθξηλά ηαμίδηα ζηνπο σθεαλνχο.
Καπηηαιηζκόο ή Κεθαιαηνθξαηία: Πξφθεηηαη γηα έλα
νηθνλνκηθφ ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλεκπφδηζηε
ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ
θξάηνπο.
Νένο Κόζκνο: Έηζη απνθαινχληαη νη πεξηνρέο εθηφο
Δπξψπεο, νη νπνίεο εμεξεπλήζεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 15νπ
θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 16νπ αηψλα. Δηδηθά ην φλνκα
Ακεξηθή δφζεθε ζηε λέα ήπεηξν απφ ηνλ Ακέξηθν
Βεζπνχηζη, ν νπνίνο είρε αθνινπζήζεη ζηηο απνζηνιέο
ηνπ ηελ πνξεία ηνπ Κνιφκβνπ.
Απνιπηαξρηζκόο: Ο ζεζκφο ηεο απφιπηεο εμνπζίαο ησλ
εγεκφλσλ ηεο Δπξψπεο, θπξίσο ηνλ 17ν θαη ηνλ 18ν
αηψλα.
Κνηλνβνύιην: Έηζη απνθαιείηαη ε ζπλέιεπζε ησλ
εθιεγκέλσλ αληηπξνζψπσλ ηνπ ιανχ, ε νπνία αζθεί
ηελ εμνπζία ζην φλνκά ηνπ.
Πξνιήςεηο: Ζ πεπνίζεζε φηη θάηη κπνξεί λα καο θέξεη
ηχρε ή αηπρία.
Γεηζηδαηκνλίεο: Ζ παξάινγε πίζηε φηη ε δσή
επεξεάδεηαη απφ ππεξθπζηθέο δπλάκεηο.
Αλεμηζξεζθία: Ζ ειεπζεξία θάζε αλζξψπνπ λα πηζηεχεη
ζε φπνηα ζξεζθεία επηζπκεί.
 Οι πηγές αθηγούνηαι...
1. 12 Οθησβξίνπ 1492. Ο Υξηζηόθνξνο Κνιόκβνο
απνβηβάδεηαη ζηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν
«Σε δεχηεξε ψξα κεηά ηα κεζάλπρηα, ε ζηεξηά θάλεθε
ζε απφζηαζε δχν ιεπγψλ. Μάδεςαλ ηα παληά θξαηψληαο κφλν ην κεγάιν, ρσξίο παξίζηηα, παλί θαη χζηεξα
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θηλήζεθαλ αξγά, ρξνλνηξηβψληαο σο ηνλ εξρνκφ ηεο
κέξαο –Παξαζθεπή– νπφηε έθηαζαλ ζ’ έλα κηθξφ λεζί
ζηηο Λνπθάγηεο (Μπαράκεο), πνπ ζηε γιψζζα ησλ
Ηλδηάλσλ νλνκαδφηαλ Γθνπαλαράλη. Σφηε είδαλ γπκλνχο
αλζξψπνπο θαη ν Ναχαξρνο βγήθε ζηε ζηεξηά κε ηελ
αξκαησκέλε βάξθα ηνπ… Μφιηο έθηαζαλ ζηε ζηεξηά,
είδαλ θαηαπξάζηλα δέληξα, πνιιά λεξά θαη θαξπνχο
δηαθφξσλ εηδψλ. O Ναχαξρνο θάιεζε ηνπο δχν θπβεξλήηεο θη φινπο εθείλνπο πνπ πάηεζαλ ζηε ζηεξηά… θαη
δήηεζε λα πηζηνπνηήζνπλ φηη απηφο, ελψπηνλ φισλ
θαηαιάκβαλε ην ελ ιφγσ λεζί –φπσο θαη πξάγκαηη ην
θαηέιαβε– ζην φλνκα ηνπ βαζηιηά θαη ηεο βαζίιηζζαο
ησλ Κπξίσλ ηνπ, θάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο
δηαβεβαηψζεηο, πνπ ππάξρνπλ κε θάζε ιεπηνκέξεηα ζηα
ζπκβφιαηα ηα νπνία έγηλαλ γξαπηά εθεί».
Υξηζηφθνξνο Κνιφκβνο, Αλαθάιπςε ηεο Ακεξηθήο.
Ηκεξνιόγην πινίνπ 1492-1493,
κεηάθξαζε Νηίλνο Βαηηθηψηεο, Αζήλα 1984, ζ. 41.
2. Η πνιηηηθή αξεηή
«Ζ πνιηηηθή αξεηή είλαη κία απηαπάξλεζε, πνπ είλαη
θάηη ην πνιχ δπζάξεζην. Μπνξνχκε λα νξίζνπκε απηή
ηελ αξεηή ζαλ ηελ αγάπε ησλ λφκσλ θαη ηεο παηξίδαο.
Ζ αγάπε απηή, απαηηψληαο κία ζπλερή πξνηίκεζε ηνπ
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο απφ ην αηνκηθφ ζπκθέξνλ, δίλεη
φιεο ηηο ηδηαίηεξεο αξεηέο· πνπ δελ είλαη παξά απηή ε
πξνηίκεζε. Ζ αγάπε απηή παξαηεξείηαη εμαηξεηηθά ζηηο
δεκνθξαηίεο. Μφλν ζ’ απηέο ε θπβέξλεζε είλαη
εκπηζηεπκέλε ζε θάζε πνιίηε. Λνηπφλ, ε θπβέξλεζε
είλαη φπσο φια ηα πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ· γηα λα ηε
δηαηεξήζνπκε, πξέπεη λα ηελ αγαπνχκε».
Μνληεζθηέ, Δπηινγή από ην έξγν ηνπ,
κεηάθξαζε Γ. Εηνχηνο, Αζήλα 1993, ζζ. 303-304.
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Μαηιά ζηο παρελθόν

Η εθεύξεζε ηνπ αιεμηθέξαπλνπ
O Βεληακίλ Φξαγθιίλνο (1706-1790) είλαη
γλσζηφο γηα ηα πεηξάκαηά ηνπ κε ηνλ ειεθηξηζκφ. Ζ εθεχξεζε ηνπ αιεμηθέξαπλνπ
ην 1752 ηνπ ράξηζε κάιηζηα κεγάιε
θήκε. (πκβνπιέςνπ ην βηβιίν
ηεο Φπζηθήο θαη γξάςε κηα παξάγξαθν
γηα ηηο εθαξκνγέο ηνπ ειεθηξηζκνχ
ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ).

1

3
4
2

8

7
5

6

9

2
▲ Υάξηεο ηνπ ηαμηδηνχ
ηνπ Υξηζηφθνξνπ Κνιφκβνπ ζηελ Ακεξηθή
1. Βφξεηα Ακεξηθή
2. Νφηηα Ακεξηθή
3. Καξατβηθή ζάιαζζα
4. Ηζπαληφια
5. Αηιαληηθφο Χθεαλφο

6. Αθξηθή
7. Ηζπαλία
8. Αζία
9. Ηλδηθφο Χθεαλφο

Σν πξψην ηαμίδη (1492) ηνπ Υξηζηφθνξνπ Κνιφκβνπ
Σα λεζηά ησλ Μπαραξηθψλ
ν πξννξηζκφο ηνπ Κνιφκβνπ
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1

◄ Ηζπαλνί ζηξαηηψηεο θαηαζηξέθνπλ
ιαηξεπηηθά είδσια ησλ ηζαγελψλ

3
►
Εσγξαθηθφο πίλαθαο
πνπ απεηθνλίδεη
ζπδήηεζε γχξσ απφ
θηινζνθηθά δεηήκαηα
ζηε Γαιιία
4

6

5

▲ Σδσλ Λνθ
(1632-1704)

▲ Βνιηαίξνο
(1694-1778)

7

◄ Ηζαάθ Νεχησλ (1643-1727)
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▲ Εαλ Εαθ
Ρνπζζψ
(1712-1778)

3

6

2
1
8

4

5

7

▲ Ο πεξίπινπο ηεο γεο απφ ηνλ Μαγγειάλν
1. Δηξεληθφο Χθεαλφο
2. Αηιαληηθφο Χθεαλφο
3. Ηζπαλία
4. Ηλδηθφο Χθεαλφο
5. Φηιηππίλεο

6. Πεξηνρή ζαλάηνπ
Μαγγειάλνπ
27 Απξηιίνπ 1521
7. Πνξζκφο ηνπ Μαγγειάλνπ

 Δξσηήκαηα
 Πνηεο ήηαλ νη ζπνπδαηφηεξεο γεσγξαθηθέο
αλαθαιχςεηο ησλ Δπξσπαίσλ θαηά ηνλ 15ν θαη ηνλ
16ν αηψλα;
 Με βάζε ηελ Πεγή 2, πψο νξίδεη ν Μνληεζθηέ
ην πεξηερφκελν ηεο πνιηηηθήο αξεηήο;
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Κεθάιαην 3

Ζ Ακεξηθαληθή θαη n Γαιιηθή
Δπαλάζηαζε
ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα μέζπαζαλ δχν κεγάιεο
επαλαζηάζεηο: ε Ακεξηθαληθή Δπαλάζηαζε, ην 1776 θαη
ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, ην 1789. Οη επαλαζηάζεηο
απηέο επεξεάζζεθαλ απφ ηηο ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ.

▲ Εσγξαθηθή απεηθφληζε ηεο άισζεο ηεο Βαζηίιεο
απφ ηνπο Γάιινπο επαλαζηάηεο (14 Ηνπιίνπ1789)
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Γηαθσηηζκφο
1776

1789

1791

1815

1776: Ακεξηθαληθή Δπαλάζηαζε
1789: Έλαξμε Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο
1791: Φήθηζε λένπ πληάγκαηνο
1815: Ήηηα ηνπ Ναπνιένληα ζην Βαηεξιφ
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Κ

αηά ηελ Ακεξηθαληθή Δπαλάζηαζε, νη άπνηθνη ηνπ
Νένπ Κφζκνπ εμεγέξζεθαλ ελαληίνλ ησλ Βξεηαλψλ
δηεθδηθψληαο ηελ αλεμαξηεζία ηνπο θαη ζρεκάηηζαλ ηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο (ΖΠΑ). Οη θηιειεχζεξεο ηδέεο θαη ηα αηηήκαηα ησλ επαλαζηαηψλ εθθξάζηεθαλ ζηε Γηαθήξπμε ηεο Ακεξηθαληθήο Αλεμαξηεζίαο.
Οη Ακεξηθαλνί επαλαζηάηεο ήηαλ ελαληίνλ ηνπ ζεζκνχ
ηεο βαζηιείαο. Οη ηδέεο ηνπο επεξέαζαλ δηάθνξα
επαλαζηαηηθά θηλήκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν.
Ζ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε μέζπαζε ζε κηα επνρή πνπ
ε κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε θνηλσληθή αληζφηεηα
ηαιαηπσξνχζαλ ηε γαιιηθή θνηλσλία. Ηδηαίηεξα νη αγξφηεο δνχζαλ ζε θαηάζηαζε απφιπηεο θηψρεηαο θαη δελ
είραλ θαζφινπ πνιηηηθά δηθαηψκαηα. Ο βαζηιηάο Λνπδνβίθνο ΗΣ΄, γηα λα θαηαλείκεη δηθαηφηεξα ηνπο θφξνπο
αλάινγα κε ην εηζφδεκα ηνπ θαζελφο, ζπγθάιεζε ζην
Παξίζη ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Σξηψλ Σάμεσλ, κε ηε
ζπκκεηνρή ησλ θιεξηθψλ, ησλ επγελψλ θαη ησλ αζηψλ.
Οη αληηπξφζσπνη ηεο «ηξίηεο ηάμεο», νη αζηνί, μεζεθψζεθαλ δηεθδηθψληαο ηελ εμνπζία. Ο γαιιηθφο ιαφο,
εμνξγηζκέλνο, θαηέιαβε ην βαζηιηθφ κεζαησληθφ
θξνχξην ηεο Βαζηίιεο. Αιιά θαη ζηελ χπαηζξν νη
ρσξηθνί εμεγέξζεθαλ θαη έθαςαλ ηηο θαηνηθίεο ησλ
κεγαιντδηνθηεηψλ.
Ζ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε πέξαζε απφ ηξία ζηάδηα.
ην πξψην θπξηαξρνχζαλ νη κεηξηνπαζείο θαη θηιειεχζεξεο απφςεηο. Σφηε, ε πξψηε Δζλνζπλέιεπζε ςήθηζε
ηε «Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηνπ
Πνιίηε», έλα θείκελν πνπ εμέθξαδε θηιειεχζεξεο ηδέεο,
φπσο ε ειεπζεξία, ε ηζφηεηα θαη ε αδειθνζχλε.
χκθσλα κε ηε δηαθήξπμε, ε εμνπζία πεγάδεη απφ ην
έζλνο θαη φρη απφ ηνλ κνλάξρε. Σελ πεξίνδν απηή ε
εθθιεζηαζηηθή πεξηνπζία δφζεθε ζην θξάηνο θαη
θαηαξγήζεθαλ θάπνηνη θφξνη. Ζ ρψξα ρσξίζηεθε ζε
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λνκνχο, επαξρίεο θαη θνηλφηεηεο. Δπίζεο, ην 1791
ςεθίζηεθε θηιειεχζεξν ζχληαγκα πνπ πεξηφξηζε ηηο
εμνπζίεο ηνπ βαζηιηά πξνο φθεινο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.
Γηθαίσκα ςήθνπ φκσο δφζεθε κφλν ζηνπο «ελεξγνχο»
πνιίηεο, δειαδή ζε φζνπο πιήξσλαλ θφξνπο, ελψ
απνθιείζζεθαλ νη γπλαίθεο.
Καηά ην δεχηεξν ζηάδην ε εμνπζία πέξαζε ζηα
ρέξηα αθξαίσλ ξηδνζπαζηψλ, νη νπνίνη επέβαιαλ
θαζεζηψο ηξνκνθξαηίαο. Σελ πεξίνδν απηή ρηιηάδεο
Γάιινη πνιίηεο εθηειέζηεθαλ, σο ερζξνί ηνπ ιανχ, ελψ
ηελ ίδηα ηχρε είραλ ν βαζηιηάο Λνπδνβίθνο θαη ε
βαζίιηζζα Αληνπαλέηα.
ηελ ηξίηε θάζε ηεο επαλάζηαζεο επηθξάηεζαλ θαη
πάιη νη κεηξηνπαζείο. Δμαηηίαο φκσο ησλ δπζθνιηψλ
πνπ αληηκεηψπηδε ε ρψξα, ε εμνπζία παξαρσξήζεθε
ζην Ναπνιένληα Βνλαπάξηε. Ο Ναπνιέσλ, ν νπνίνο
έγηλε ηειηθά απηνθξάηνξαο, πξνρψξεζε ζε πνιιέο
κεηαξξπζκίζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο Γαιιίαο. Παξάιιεια
ζπλέρηζε κηα ζεηξά απφ πνιέκνπο ελαληίνλ ησλ ερζξψλ
ηεο Γαιιίαο, πνπ θξάηεζαλ πεξηζζφηεξν απφ είθνζη
ρξφληα. ην δηάζηεκα απηφ ν Ναπνιέσλ θαηέιαβε ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Δπξψπεο θηάλνληαο κέρξη ηε
Ρσζία. Οη πφιεκνη ηειείσζαλ ην 1815 κε ηελ ήηηα ηνπ
Ναπνιένληα ζην Βαηεξιφ. Οη ηδέεο θαη ηα κελχκαηα ησλ
δχν επαλαζηάζεσλ δηαδφζεθαλ γξήγνξα ζηνλ
ππφινηπν θφζκν, πξνθαιψληαο θαη άιιεο εμεγέξζεηο.
Γισζζάξη
Γεληθή πλέιεπζε ησλ Σξηώλ Σάμεσλ: Έηζη νλνκάδεηαη
ε θνηλή ζπλεδξίαζε αληηπξνζψπσλ απφ ηηο ηξεηο
θνηλσληθέο ηάμεηο ηεο Γαιιίαο, ηνπο επγελείο, ηνπο
θιεξηθνχο θαη ηελ ηξίηε ηάμε. ηελ ηειεπηαία απηή
θνηλσληθή ηάμε αλήθαλ νη αζηνί θαη ν ππφινηπνο ιαφο.
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Αθξαίνη ξηδνζπάζηεο: (Ηαθσβίλνη). Έηζη νλνκάδνληαη νη
νπαδνί ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο πνπ αξλνχληαλ
θάζε ζπκβηβαζκφ κε ηνλ βαζηιηά.
Σξνκνθξαηία: Έηζη απνθαιείηαη ην θαζεζηψο πνπ
επέβαιαλ ζηε Γαιιία αθξαίνη ξηδνζπάζηεο κε
επηθεθαιήο ηνπο Ρνβεζπηέξν, Γαληψλ θαη Μαξά.

 Οι πηγές αθηγούνηαι...
1. Οη άλζξσπνη γελληνύληαη ίζνη
«Γίλνπκε απηνχο ηνπο φξθνπο πξνθεηκέλνπ λα είλαη
θαλεξφ φηη φινη νη άλζξσπνη γελληνχληαη ίζνη θαη φηη
έρνπλ πξνηθηζζεί απφ ηνλ Γεκηνπξγφ ηνπο κε ζπγθεθξηκέλα θαη αλαπαιινηξίσηα* δηθαηψκαηα, αλάκεζα ζηα
νπνία είλαη ε Εσή, ε Διεπζεξία θαη ε επηδίσμε ηεο
Δπηπρίαο».

Απόζπαζκα από ηε Γηαθήξπμε
ηεο Ακεξηθαληθήο Αλεμαξηεζίαο (1776).
2. Απόςεηο γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ
θαη ηελ πνιηηηθή νξγάλσζε
Άξζξν 1: «Οη άλζξσπνη γελληνχληαη ειεχζεξνη θαη
παξακέλνπλ ειεχζεξνη θαη έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα. Οη
θνηλσληθέο δηαθξίζεηο κφλν ζην θνηλφ ζπκθέξνλ
κπνξνχλ λα βαζίδνληαη».
Άξζξν 2: «θνπφο θάζε πνιηηηθήο νξγάλσζεο είλαη ε
δηαθχιαμε ησλ θπζηθψλ θαη απαξάγξαπησλ* δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Σα δηθαηψκαηα απηά είλαη ε
ειεπζεξία, ε ηδηνθηεζία, ε αζθάιεηα θαη ε
αληίζηαζε ζηελ θαηαπίεζε».
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Άξζξν 3: «Πεγή θάζε εμνπζίαο είλαη απνθιεηζηηθά ην
έζλνο. Καλέλα ζψκα, θαλέλα άηνκν δελ κπνξεί λα
αζθήζεη εμνπζία πνπ δελ απνξξέεη* απφ ην έζλνο*».

Απόζπαζκα από ηε Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ
ηνπ Αλζξώπνπ θαη ηνπ Πνιίηε (1789).
* αλαπαιινηξίσηνο = απηφο πνπ δελ επηηξέπεηαη λα
αθαηξεζεί απφ θάπνηνλ
* απαξάγξαπηνο = απηφο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα
θαηαξγεζεί
* απνξξέσ = πξνθχπησ, πξνέξρνκαη
* έζλνο = ελλνεί ην ζχλνιν ησλ Γάιισλ πνιηηψλ

 Μαηιά ζηο παρελθόν
Η ζεκαία ηεο Γαιιίαο
Ζ άισζε ηεο Βαζηίιεο απφ ηνπο
Γάιινπο επαλαζηάηεο, ζηηο 14 Ηνπιίνπ
1789, απνηειεί ζήκεξα ηελ εζληθή
γηνξηή ηεο Γαιιίαο. Σα ρξψκαηα
κπιε, θφθθηλν θαη άζπξν ζηηο
θνλθάξδεο πνπ θνξνχζαλ
νη εμεγεξκέλνη, απνηππψλνληαη θαη
ζηε γαιιηθή ζεκαία.
1

◄ Ζ κάρε ζην Βαηεξιφ
(1815)
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2

◄ Ο Ναπνιέσλ Βνλαπάξηεο

3

▲ Ζ ππνγξαθή ηεο Γηαθήξπμεο
ηεο Ακεξηθαληθήο Αλεμαξηεζίαο (1776)

4
◄ O Σφκαο Σδέθεξζνλ, ζπληάθηεο
ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Ακεξηθαληθήο
Αλεμαξηεζίαο θαη 3νο πξφεδξνο ησλ
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο
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5

◄ Ζ Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ
ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηνπ Πνιίηε
6
►
Σν ζχλζεκα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο
«Διεπζεξία, Ηζφηεηα, Αδειθφηεηα»

 Δξσηήκαηα
 Πνηεο νκνηφηεηεο παξαηεξείηε αλάκεζα ζηελ
Ακεξηθαληθή θαη ηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε;
 Πνηα ζεσξνχληαη ηα ζεκαληηθφηεξα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα κε βάζε ηα θείκελα ησλ δχν πεγψλ;
Ση πηζηεχνπκε ζήκεξα;
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ΠΡΧΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
Οη Δμειίμεηο ζηελ Δπξψπε θαηά ηνπο Νεφηεξνπο
Υξφλνπο (κέζα 15νπ αηψλα - αξρέο 19νπ αηψλα)
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ
 Ζ Αλαγέλλεζε είλαη κηα πλεπκαηηθή θαη θαιιηηερληθή
θίλεζε. Ξεθίλεζε ζηα κέζα ηνπ 14νπ αηψλα απφ ηε
Βφξεηα Ηηαιία θαη κέζα ζε δπν αηψλεο δηαδφζεθε ζε
νιφθιεξε ηελ Δπξψπε.
 Ζ Θξεζθεπηηθή Μεηαξξχζκηζε έγηλε ηνλ 16ν αηψλα θαη
ρψξηζε ηνπο ιανχο ηεο Γπηηθήο θαη ηεο Κεληξηθήο
Δπξψπεο ζε Καζνιηθνχο θαη Πξνηεζηάληεο
(Γηακαξηπξφκελνπο).
 Οη Γεσγξαθηθέο Αλαθαιχςεηο ηνπ 15νπ θαη ηνπ 16νπ
αηψλα νδήγεζαλ ζηελ αλαθάιπςε άγλσζησλ έσο ηφηε
πεξηνρψλ ζε άιιεο επείξνπο.
 Ο Γηαθσηηζκφο είλαη έλα πλεπκαηηθφ θίλεκα πνπ
αλαπηχρζεθε θπξίσο θαηά ηνλ 18ν αηψλα θαη έδσζε
έκθαζε ζηε ινγηθή ηνπ αλζξψπνπ. ηε δηάξθεηά ηνπ
αλαπηχρζεθαλ ηδηαίηεξα νη θπζηθέο επηζηήκεο.
 Ζ Ακεξηθαληθή θαη ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε μέζπαζαλ
ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα. Δπεξεάζζεθαλ απφ ηηο ηδέεο
ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη είραλ σο βαζηθά ηνπο αηηήκαηα
ηελ αλεμαξηεζία, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηζφηεηα.
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ΔΝΟΣΖΣΑ Β
Οη Έιιελεο θάησ απφ ηελ νζσκαληθή
θαη ηε ιαηηληθή θπξηαξρία (1453-1821)

Γεχηεξε Δλφηεηα

Οη Έιιελεο θάησ απφ ηελ νζσκαληθή
θαη ηε ιαηηληθή θπξηαξρία (1453-1821)

O Ρήγαο Βειεζηηλιήο ςάιιεη ηνλ Θνύξην, Αζήλα,
Μνπζείν Μπελάθε
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Δηζαγσγή
Ζ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο Σνχξθνπο, ην 1453, ζήκαλε ηελ ππνδνχισζε ηνπ
ειιεληθνχ θφζκνπ ζε μέλνπο θπξηάξρνπο γηα
πεξηζζφηεξνπο απφ ηέζζεξηο αηψλεο. Μέζα ζε
δχζθνιεο ζπλζήθεο, ην ειιεληθφ έζλνο ζηεξίρζεθε
θπξίσο ζηελ νξζφδνμε πίζηε θαη ηελ ειιεληθή γιψζζα.
Γηαηήξεζε, έηζη, ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θαη δηεθδίθεζε
ηελ ειεπζεξία ηνπ κε ηε Μεγάιε Δπαλάζηαζε ηνπ 1821.
Ζ δεχηεξε ελφηεηα απνηειείηαη απφ δέθα θεθάιαηα.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1.
Ζ θαηάθηεζε ηεο
ειιεληθήο ρεξζνλήζνπ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2.
Οη ζπλζήθεο δσήο
ησλ ππνδνχισλ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3.
Ζ ζξεζθεπηηθή θαη
ε πνιηηηθή νξγάλσζε
ησλ Διιήλσλ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4.
Οη θιέθηεο
θαη νη Αξκαηνινί
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5.
Ζ νηθνλνκηθή δσή

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7.
Οη δάζθαινη ηνπ Γέλνπο

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9.
Σα θπξηφηεξα
επαλαζηαηηθά θηλήκαηα

Οζσκαληθή θαη
ιαηηληθή θπξηαξρία

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6.
Οη Έιιελεο ησλ παξνηθηψλ
θαη ησλ Παξαδνπλάβησλ
Ζγεκνληψλ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8.
Ο Ρήγαο Βειεζηηλιήο
θαη ν Αδακάληηνο Κνξαήο

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10.
Οη αγψλεο ησλ νπιησηψλ

Πξνεπαλαζηαηηθή
πεξίνδνο

1453

1821

1453: Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
1821: Ζ Διιεληθή Δπαλάζηαζε
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Κεθάιαην 1

Ζ θαηάθηεζε
ηεο ειιεληθήο ρεξζνλήζνπ
Μέζα ζε δπν αηψλεο (15νο-17νο αηψλαο) νη Οζσκαλνί
Σνχξθνη θαηέθηεζαλ νιφθιεξε ζρεδφλ ηελ ειιεληθή
Υεξζόλεζν. Οξηζκέλεο φκσο πεξηνρέο παξέκεηλαλ, ήδε
απφ ην 1204, γηα κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν ρξνληθφ
δηάζηεκα ζηελ θπξηαξρία ησλ Λαηίλσλ θαη θπξίσο ησλ
Βελεηψλ, ησλ Γελνπαηψλ θαη ησλ Φξάγθσλ.

Πξφζθπγεο απφ ηε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία
θαηαθεχγνπλ ζηα ειιεληθά λεζηά (15νο αηψλαο)
Παξίζη, Δζληθή Βηβιηνζήθε
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Οη νζσκαληθέο θαηαθηήζεηο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν
Οη θαηαθηήζεηο ησλ Οζσκαλώλ Σνύξθσλ
ζηελ ειιεληθή Υεξζόλεζν

1430

1460
1446

1566
1522

1669
1571

1430: Θεζζαινλίθε- Γηάλλελα
1446: Πάηξα
1460: Μηζηξάο
1522: Ρφδνο
1566: Υίνο
1571: Κχπξνο
1669: Κξήηε
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Ζ

άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο
Οζσκαλνχο Σνχξθνπο, ην 1453, ήηαλ ε θαηάιεμε
ηεο παξαθκήο ηνπ Βπδαληηλνχ θφζκνπ. Ήδε απφ ηνλ
13ν αηψλα ε άιινηε έλδνμε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία
αληηκεηψπηδε πνιιά πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα. Ξέλεο θπιέο απφ ην Βνξξά θαη ηελ
Αλαηνιή εηζέξρνληαλ ζηελ πεξηνρή κε εηξεληθφ ή βίαην
ηξφπν, ελψ Υξηζηηαλνί ηεο Γχζεο, θπξίσο νη Βελεηνί,
εθκεηαιιεχνληαλ ηα ζπνπδαηφηεξα εκπνξηθά ιηκάληα,
κε απνηέιεζκα ηνλ νηθνλνκηθφ καξαζκφ ησλ εληνπίσλ.
Μέζα ζε δχν πεξίπνπ αηψλεο νιφθιεξε ε ειιεληθή
Υεξζόλεζνο θαηαθηήζεθε απφ ηνπο Οζσκαλνχο
Σνχξθνπο. Μφλν ηα Ηφληα Νεζηά, κε εμαίξεζε ηε
Λεπθάδα γηα θάπνηα ρξνληθά δηαζηήκαηα, δελ πέξαζαλ
πνηέ ζηελ νζσκαληθή εμνπζία. Παξέκεηλαλ κάιηζηα
ζηελ εμνπζία ησλ Βελεηψλ έσο ην 1797, νπφηε πέξαζαλ
ζηα ρέξηα ησλ Γάιισλ θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ Άγγισλ. Ζ
πεξίνδνο απφ ηελ θαηάθηεζε ηεο ειιεληθήο Υεξζνλήζνπ, ζηα κέζα ηνπ 15νπ αηψλα, έσο θαη ηε Μεγάιε
Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, πνπ νδήγεζε ζηνλ ζρεκαηηζκφ
ηνπ λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο, νλνκάδεηαη Σνπξθνθξαηία.
Οη δχν πξψηνη αηψλεο ηεο Σνπξθνθξαηίαο ήηαλ νη
δπζθνιφηεξνη γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο. Οη δεκνγξαθηθέο,
νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο κεηαβνιέο ήηαλ κεγάιεο.
Αξθεηνί θάηνηθνη κεηαθηλήζεθαλ ζε νξεηλνχο ηφπνπο
ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Δπίζεο, νη βπδαληηλνί
άξρνληεο εμαθαλίζηεθαλ κεηά ηελ Άισζε. Σέινο,
αξθεηνί ιόγηνη έθπγαλ ζηε Γπηηθή Δπξψπε. ια απηά
επεξέαζαλ αξλεηηθά ηε ζπλνρή ηνπ ειιεληθνχ
πιεζπζκνχ. Σειηθά φκσο νη ππφδνπινη Έιιελεο δελ
αθνκνηψζεθαλ, αθνχ θαηάθεξαλ λα δηαθπιάμνπλ, κε ηε
βνήζεηα θαη ηεο Δθθιεζίαο, ηξία βαζηθά ζηνηρεία ηεο
εζληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο: ηε ζξεζθεία, ηε γιψζζα θαη
ηελ παξάδνζε.
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Απφ ηα κέζα ηνπ 16νπ αηψλα, ε ζέζε ησλ Διιήλσλ
ζηηο ηνπξθνθξαηνχκελεο πεξηνρέο ζηαδηαθά
βειηηψζεθε. Σελ επνρή απηή κεηψζεθαλ νη ζηξαηησηηθέο
ζπγθξνχζεηο ζηελ ειιεληθή Υεξζφλεζν θαη
πεξηνξίζηεθε ε θνξνινγία θαη ην παηδνκάδσκα. Οη
εμειίμεηο απηέο ζηελ ηνπξθνθξαηνχκελε Διιάδα, κε ηε
ζπκβνιή ησλ Διιήλσλ ηεο Γηαζπνξάο, ηφλσζαλ ηελ
παηδεία θαη νδήγεζαλ πξννδεπηηθά ην έζλνο ζηελ
εθπαηδεπηηθή αλαγέλλεζε ηνπ 18νπ αηψλα, πνπ
πξνεηνίκαζε ην έδαθνο γηα ηελ Απειεπζέξσζε.
Αξθεηά πξνβιήκαηα αληηκεηψπηδαλ θαη νη Έιιελεο
ππήθννη ησλ Βελεηψλ. Έσο ηνλ 16ν αηψλα δελ ηνπο
επηηξεπφηαλ ε ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε, ελψ νη Βελεηνί
θαηείραλ ηα αλψηεξα ζξεζθεπηηθά αμηψκαηα θαη ηελ
πεξηνπζία ηεο Δθθιεζίαο. Απηνί νη πεξηνξηζκνί, ζε
ζπλδπαζκφ κε άιιεο δηαθξίζεηο, φπσο ε βαξηά
θνξνινγία θαη ε ζπκκεηνρή ζε αγγαξείεο γηα ηελ
θαηαζθεπή δεκνζίσλ έξγσλ, πξνθαινχζαλ ζπρλά
δηακαξηπξίεο αθφκε θαη εμεγέξζεηο ελαληίνλ ησλ
θαηαθηεηψλ, κε γλσζηφηεξε ηελ εμέγεξζε ζηε Εάθπλζν
ην 1628, γλσζηή σο «ξεκπειηφ ησλ πνπνιάξσλ».
Καζψο φκσο πεξλνχζαλ ηα ρξφληα θαη αξθεηέο
βελεηηθέο θηήζεηο έπεθηαλ ζηα ρέξηα ησλ Οζσκαλψλ
Σνχξθσλ, νη Βελεηνί άξρηζαλ λα γίλνληαη πην θηιηθνί
πξνο ηνπο Έιιελεο, πνπ είραλ αλαιάβεη θαη ην βάξνο
ηεο άκπλαο. Οη δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ Διιήλσλ ζηηο
βελεηνθξαηνχκελεο πεξηνρέο πεξηνξίζζεθαλ επίζεο θαη
ιφγσ ηεο καθξαίσλεο ζπλχπαξμεο, πνπ ζπρλά
νδεγνχζε ζε κηθηνχο γάκνπο θαη ζε θνηλέο νηθνλνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.
Γισζζάξη
Οζσκαλνί Σνύξθνη: Οη Σνχξθνη πνπ ζπζπεηξψζεθαλ
γχξσ απφ ηνλ Σνχξθν πνιέκαξρν Οζκάλ (Οζκάλ), ν
46 / 29

νπνίνο ζπγθξφηεζε ην ηζρπξφηεξν ηνπξθηθφ θξάηνο,
πνπ νλνκάζηεθε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία.
Ιόληα Νεζηά: Σα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο, ηα
Δπηάλεζα.
Γεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο: Οη αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ αξηζκεηηθή ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ.
Λόγηνο: Απηφο πνπ αζρνιείηαη κε ηα γξάκκαηα θαη ηηο
ηέρλεο· νη ζπγγξαθείο θαη νη δάζθαινη.
Παηδνκάδσκα: Τπνρξεσηηθή ζηξαηνιφγεζε απφ ηηο
νζσκαληθέο αξρέο λεαξψλ αγνξηψλ ρξηζηηαληθψλ
νηθνγελεηψλ, κε ζθνπφ ηελ επάλδξσζε ηνπ ζψκαηνο
ησλ Γεληηζάξσλ θαη ηνπ αλψηαηνπ δηνηθεηηθνχ
κεραληζκνχ ηεο απηνθξαηνξίαο. Ο ζεζκφο παξήθκαζε
απφ ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα.
Έιιελεο ηεο Γηαζπνξάο: Οη Έιιελεο πνπ δνχζαλ έμσ
απφ ηα ζχλνξα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο.
Βελεηνί: Οη πνιίηεο ηεο Βελεηίαο, παξαζαιάζζηαο
πφιεο ηεο Βφξεηαο Ηηαιίαο θαη κεγάιεο λαπηηθήο
δχλακεο. Ζ Βελεηία απφ ηνλ Μεζαίσλα κέρξη θαη ην
1797 απνηεινχζε αλεμάξηεην θξάηνο ηδηαίηεξα ηζρπξφ,
θπξίσο ράξε ζηελ εκπνξηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ζηελ
Αλαηνιή. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ήξζε ζπρλά ζε ζχγθξνπζε
κε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία.
 Οι πηγές αθηγούνηαι...
1. Φαληαζηηθόο δηάινγνο αλάκεζα ζηελ Παηξίδα θαη
ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Ρεζύκλνπ, νη νπνίνη ηελ εγθαηαιείπνπλ κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο από ηνπο Οζσκαλνύο
«- Δπεηδή θαη ζα κηζεχζεηε* θαη λα κε αξλεζήηε,
ακέηε* φινη ζην θαιφ, θαη κε κνπ ζπκεζήηε.
- Πψο είλαη δπλαηφλ πνηέ λα κελ ζνπ ζπκεζνχκελ,
ζε μεληηηά πνπ πάκελε, θαη πξάγκα δελ βαζηνχκελ;
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- Πνπ ζελά ζηακαηήζεηε, πνπ λάλ’ ε θαηνηθηά ζαο,
ηάρα λαπξήη’ αλάπαπζηλ νγηά παξεγνξηά ζαο;
- Έρνκελ ηαο εηθφλαο καο γηα λα ηζε πξνζθπλνχκελ,
λα πνιεκνχκελ ηζε ερζξνχο πάληα λα ηζε ληθνχκελ».
Κσλζηαληίλνπ Ν. άζα, Σνπξθνθξαηνύκελε Διιάο.
Ιζηνξηθόλ Γνθίκηνλ πεξί ησλ πξνο απνηίλαμηλ
ηνπ Οζσκαληθνύ δπγνύ Δπαλαζηάζεσλ ηνπ ειιεληθνύ
έζλνπο (1453-1821), Αζήλα 1869, ζ. 243.
* ζα κηζεχζεηε = ζα μεληηεπηείηε
* ακέηε = πεγαίλεηε
2. Γηαζήθε ηεο επνρήο ηεο Σνπξθνθξαηίαο
«Δηο ην φλνκα ην Παηξφο, θαη ηνπ Τηνχ, θαη ηνπ Αγίνπ
Πλεχκαηνο, λπλ θαη αεί, θαη εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ.
Ακήλ.
Δδψ θάλσ θαηαγξαθή ηεο δπζηπρηζκέλεο νηθνγέλεηάο
καο, πνπ θαηαγφκαζηε εδψ θαη πνιιέο γεληέο απφ ηε
Ρνχκειε θαη ήξζακε ζε απηφ ην λεζί ηε Εάθπλζν θαηαηξεγκέλνη θαη φρη γηα άιιν ιφγν… αλ αιεζηλφο ρξηζηηαλφο, ληψζνληαο ηελ αλάγθε λα είκαη έηνηκνο θάζε
ψξα θαη ζηηγκή λα ππνζηψ ηελ ηξνκεξή θαη θξηθηή
θξίζε ηνπ Θενχ, ξχζκηζα ηηο ππνζέζεηο κνπ. Πξψηνλ,
ζπγρσξψ θάζε άλζξσπν πνπ κε έβιαςε θαη δεηψ απφ
φια ηα αδέιθηα κνπ ηνπο ρξηζηηαλνχο λα κε ζπγρσξέζνπλ φπνπ ηνπο πίθξαλα θαη ηνπο έβιαςα. Αθήλσ ην
ειάρηζην βηφο κνπ ζηνλ αδειθφ κνπ ηνλ Γηψξγε θαη ζέισ λα κε ζάςεη ρσξίο θαζφινπ έμνδα θαη ηειεηή, λα κνπ
αθήζεη κφλν ην βξαθί θαη ην καχξν πνπθάκηζν θαη ηίπνηε άιιν θαη λα κε ζάςεη. Καη αλ ζειήζεη ν παλάγαζνο θαη
θηιεχζπιαρλνο Θεφο θαη βνεζήζεη λα ειεπζεξσζεί ην
δπζηπρηζκέλν γέλνο καο απφ ηνλ ηξνκεξφ, απάλζξσπν,
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αληίρξηζην θαη άζπιαρλν Σνχξθν, λα μεζάςεη ηα θφθαιά
κνπ θαη ηα θφθαια ηνπ καθαξίηε ηνπ αδειθνχ καο
Φηιφζενπ, πνπ ηα έρσ θξπκκέλα ζε κηα ζαθνχια ζηε
ζπειηά πνπ γλσξίδεη, θαη λα ηα ζάςεη καδί θαη θνληά
ζηα θφθαια ησλ γνληψλ καο ζηελ εθθιεζία ηεο παηξίδαο καο· αιιά ην μαλαιέσ, φηαλ ειεπζεξσζεί θαη φρη
ηψξα πνπ είκαζηε ζθιάβνη. Άιιν ηίπνηε δελ έρσ λα πσ,
θαη απηή είλαη ε κφλε θαη ε ηειεπηαία κνπ επηζπκία».
Κσλζηαληίλνπ Ν. άζα, Σνπξθνθξαηνύκελε Διιάο.
Ιζηνξηθόλ Γνθίκηνλ πεξί ησλ πξνο απνηίλαμηλ
ηνπ Οζσκαληθνύ δπγνύ Δπαλαζηάζεσλ ηνπ ειιεληθνύ
έζλνπο (1453-1821), Αζήλα 1869, ζζ. 410-412.
(Απφδνζε ζηα λέα ειιεληθά)

 Μαηιά ζηο παρελθόν
Η άισζε ηεο Πόιεο
Ζ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απνηέιεζε έλα ζπγθινληζηηθφ γεγνλφο, πνπ
ζπληάξαμε φρη κφλν ηνπο θαηνίθνπο
ηεο άιινηε παλίζρπξεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο
αιιά θαη φιν ηνλ ηφηε γλσζηφ θφζκν. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν Πάπαο ηεο Ρψκεο Πίνο ν Β΄ ραξαθηήξηζε
ηελ Άισζε σο ηνλ δεχηεξν ζάλαην ηνπ Οκήξνπ θαη ηνπ
Πιάησλα. Ο ίδηνο, κάιηζηα, επηρείξεζε λα νξγαλψζεη
κηα ηαπξνθνξία γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Πφιεο,
ρσξίο φκσο απνηέιεζκα. Άιινη, πάιη, πίζηεπαλ πσο ε
θαηάθηεζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο δελ ήηαλ παξά
ηηκσξία ησλ Βπδαληηλψλ, ζηαικέλε απφ ηνλ Θεφ. Ζ
πηψζε ηεο «δεχηεξεο Ρψκεο», φπσο απνθαινχζαλ ηε
Βαζηιεχνπζα, είρε σο ζπλέπεηα λα πξνβιεζεί ε Μφζρα
σο «ηξίηε Ρψκε», σο λέν δειαδή ζξεζθεπηηθφ θαη
πνιηηηθφ θέληξν ησλ Οξζνδφμσλ Υξηζηηαλψλ.
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1
◄ Ο ζνπιηάλνο Μνπξάη Β΄,
Κσλζηαληηλνχπνιε, Βηβιηνζήθε
Παλεπηζηεκίνπ
2

2
3

4
5

►
Οη θαηαθηήζεηο
ησλ Οζσκαλψλ θαη
ησλ Λαηίλσλ
ηνλ 16ν αηψλα

1. ΘΡΑΚΖ
2. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
3. ΖΠΔΗΡΟ
4. ΘΔΑΛΗΑ

1

7

6

5. ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
6. ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ
7. ΑΗΓΑΗΟ ΠΔΛΑΓΟ

3

4

▲ Δπγελείο (αξηζηεξά) θαη αζηνί (δεμηά)
ζηα Δπηάλεζα, Μνπζείν Εαθχλζνπ
50 / 31

5

◄
Έιιελεο άξρνληεο
ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
θαηά ηνλ 16ν αηψλα,
Βηέλλε, Δζληθή Βηβιηνζήθε
6
►
Ζ Κξήηε ζε απεηθφληζε
ηεο επνρήο
ηεο Βελεηνθξαηίαο,
Αζήλα, πιινγή
Μνξθσηηθνχ Ηδξχκαηνο
Δζληθήο Σξαπέδεο

 Δξσηήκαηα
 Πνηα ήηαλ ηα ζπνπδαηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεηψπηζαλ
νη Έιιελεο ηελ πεξίνδν ηεο μέλεο θπξηαξρίαο;
 Με βάζε ηελ Πεγή 2, πνηα είλαη
ε ειπίδα πνπ εθθξάδνπλ
νη ππφδνπινη Έιιελεο;
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Κεθάιαην 2

Οη ζπλζήθεο δσήο ησλ ππνδνχισλ
Μέζα ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία νη ππόδνπινη
Έιιελεο δνχζαλ δχζθνια, θαζψο αληηκεηψπηδαλ
πνιιέο δηαθξίζεηο, ηδηαίηεξα ηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο
Σνπξθνθξαηίαο. Πνιιέο απφ απηέο είραλ ζρέζε κε ηε
θνξνινγία.

▲ Γπλαίθεο απαζρνιεκέλεο κε δηάθνξεο νηθηαθέο
εξγαζίεο, Αζήλα, Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε
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Μ

εηά ηελ ηνπξθηθή θαηάθηεζε, νη πεξηζζφηεξεο απφ
ηηο επηθαλείο Βπδαληηλέο νηθνγέλεηεο πνπ επέδεζαλ, κεηαλάζηεπζαλ θπξίσο ζε ιαηηλνθξαηνχκελεο
πεξηνρέο ή ζηε Γπηηθή Δπξψπε. ζεο απφ απηέο παξέκεηλαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζπγρσλεχζεθαλ κε
Έιιελεο πνπ ήξζαλ ζηελ Πφιε απφ ηελ Καξακαλία, ηνλ
Πφλην ή ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη πινχηηζαλ σο
Βηνηέρλεο ή έκπνξνη. ρεκαηίζηεθε, έηζη, γχξσ απφ ην
Παηξηαξρείν κία λέα άξρνπζα ηάμε, νη Φαλαξηψηεο, πνπ
απφ ηνλ 17ν αηψλα αλέπηπμε ζεκαληηθφ εζληθφ ξφιν ζε
ηνκείο φπσο ε εθπαίδεπζε.
Αλ θαη ζεσξεηηθά νη Οζσκαλνί νπιηάλνη παξαρσξνχζαλ θάπνηεο ειεπζεξίεο ζηνπο «απίζηνπο» ππεθφνπο ηνπο, ζηελ θαζεκεξηλή δσή νη πεξηνξηζκνί ήηαλ
πνιινί, ηδηαίηεξα ηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Οη Υξηζηηαλνί ππνρξεψλνληαλ λα θαηνηθνχλ ζε
θησρηθέο ζπλνηθίεο ησλ πφιεσλ θαη ππεξεηνχζαλ ζην
ζηξαηφ κφλν ζε βνεζεηηθέο ππεξεζίεο είηε σο λαχηεο
θαη νδεγνί. Απαγνξεχνληαλ επίζεο νη ιηηαλείεο. Αιιά
θαη νη ζνβαξέο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ
Υξηζηηαλνχο, εμεηάδνληαλ ζηα κνπζνπικαληθά
ηεξνδηθεία θαη φρη ζηα εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα.
Οη ζεκαληηθφηεξεο δηαθξίζεηο φκσο αθνξνχζαλ ηελ
θαηαλνκή ησλ θφξσλ. Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία
ελδηαθεξφηαλ εμαηξεηηθά γηα ηελ είζπξαμή ηνπο, θαζψο
ζηα έζνδα απφ ηε θνξνινγία ζηήξηδε θαηά κεγάιν
κέξνο ηε ζπληήξεζή ηεο. Οη Υξηζηηαλνί επηβαξχλνληαλ
νηθνλνκηθά πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο Μνπζνπικάλνπο, πιεξψλνληαο πνιινχο ηαθηηθνχο θφξνπο, φπσο
ηνλ θεθαιηθφ θφξν, ηνλ θφξν εζηίαο γηα ηηο θαηνηθίεο
ηνπο, θφξν γηα ηε ρξήζε ηεο γεο (έγγεηνο) αιιά θαη γηα
ηελ αγξνηηθή παξαγσγή (δεθάηε). Δθηφο απφ ηνπο
ηαθηηθνχο, ππήξραλ θαη έθηαθηνη θφξνη, θαζψο θαη
αγγαξείεο. Οη δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ Υξηζηηαλψλ ήηαλ
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πην έληνλεο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Οη ηνπηθνί
δηνηθεηέο, εθκεηαιιεπφκελνη ην γεγνλφο φηη ε θεληξηθή
εμνπζία δελ κπνξνχζε εχθνια λα ηνπο ειέγμεη, δελ
δίζηαδαλ λα ηνπο θαθνκεηαρεηξίδνληαη, ηδίσο ζε
πεξηφδνπο ηαξαρψλ αιιά θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπο ηακείνπ.
Σα πην ζθιεξά φκσο κέηξα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη
Υξηζηηαλνί, ηδηαίηεξα ηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο
θαηάθηεζεο, ήηαλ νη ζθαγέο θαη νη αηρκαισζίεο, νη
εμηζιακηζκνί, ην παηδνκάδσκα θαζψο θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπξθηθψλ θαη άιισλ θχισλ ζε εχθνξα εδάθε,
κε ζπλέπεηα ηελ αλαγθαζηηθή κεηαθίλεζε ειιεληθψλ
πιεζπζκψλ ζην εμσηεξηθφ ή ζε απνκνλσκέλα θαη
νξεηλά κέξε ζην εζσηεξηθφ.
Οη πεξηζζφηεξνη ππφδνπινη θαηείραλ εθηάζεηο γεο
θπξίσο ζε άγνλεο πεξηνρέο ή ζε λεζηά. Αληίζεηα, ηα πην
εχθνξα θηήκαηα αλήθαλ ζην νπιηάλν θαη ηνπο
Οζσκαλνχο.
Γισζζάξη
Λαηηλνθξαηνύκελεο πεξηνρέο: Έηζη νλνκάδνληαη νη
πεξηνρέο, ηηο νπνίεο θαηείραλ ρξηζηηαληθέο ρψξεο ηεο
Γπηηθήο Δπξψπεο θαη θπξίσο ε Βελεηία.
Καξακαλία: Πεξηνρή ζηε ζεκεξηλή Κεληξηθή Σνπξθία.
Παηξηαξρείν: Ζ αλψηαηε ζξεζθεπηηθή αιιά θαη πνιηηηθή
αξρή ησλ Οξζνδφμσλ θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία. Απνηειεί
ην θέληξν ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο αλά ηνπο αηψλεο. Ζ
έδξα ηνπ Βξίζθεηαη αθφκε θαη ζήκεξα ζηε ζπλνηθία
Φαλάξη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο.
Άξρνπζα ηάμε: Ζ αλψηεξε ηάμε θνηλσληθά ή
νηθνλνκηθά.
Ιεξνδηθείν: Μνπζνπικαληθφ δηθαζηήξην.
Κεθαιηθόο θόξνο: χκθσλα κε ην λφκν ηνπ Ηζιάκ, ηνλ
θφξν απηφ πιήξσλαλ φινη φζνη δελ ήηαλ
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Μνπζνπικάλνη. Απαιιάζζνληαλ νη γπλαίθεο, ηα παηδηά,
νη αλάπεξνη, νη ηεξσκέλνη θαη φζνη θαηείραλ θξαηηθά
αμηψκαηα.
Γεθάηε: Φφξνο ίζνο κε ην 1/10 ηεο αγξνηηθήο
παξαγσγήο. πλήζσο θαηαβαιιφηαλ ζε είδνο (π.ρ.
ζηηάξη, ειηέο) θαη ζπάληα ζε λφκηζκα.
Δμηζιακηζκόο: Ζ πξνζρψξεζε ζηε κνπζνπικαληθή
ζξεζθεία.
 Οι πηγές αθηγούνηαι...
1. Σν Παηδνκάδσκα
«Αλάζεκα ζε, βαζηιηά, θαη ηξηο αλάζεκα ζε,
κε ην θαθφ νπφθακεο, θαη ην θαθφ πνπ θάλεηο.
ηέιλεηο, δέλεηο ηνπο γέξνληαο, ηνπο πξψηνπο
ηνπο παπάδεο
Να κάζεο παηδνκάδσκα, λα θάκεο γεληηζάξνπο.
Κιαίλ’ νη γνλαίνη ηα παηδηά, θ’ νη αδειθέο η’ αδέιθηα,
Κιαίγσ θ’ εγψ θαη θαίγνκαη θαη φζν ζα δσ ζα θιαίγσ.
Πέξζη πήξαλ ηνλ γηφθα κνπ, θέην ηνλ αδειθφ κνπ».
Γεκνηηθφ ηξαγνχδη απφ ηελ Ήπεηξν
2. Βηαηόηεηεο ζε βάξνο Υξηζηηαλώλ
«...Καη ν κπέεο ηνπο δέρηεθε κε ηηκέο θαη ραξά ςεχηηθε
θαη αθνχ ηνπ εμήγεζαλ φηη παξαζχξζεθαλ απφ ηνπο
Φξάγθνπο θαη πήξαλε ηα άξκαηα αιιά δελ έθαλαλ θαλέλα θαθφ, ν κπέεο ηνπο ζπγρψξεζε θαη ηνπο ζπκβνχιεπζε λα είλαη πάληα θξφληκνη θαη λα θνηηάδνπλ ηε δνπιεηά
ηνπο θαη ην πξσί κφιηο ραξάμεη λα θχγνπλ. Μάζεηε ινηπφλ ηνλ ηξνκεξφ δφιν πνπ ηνπο έθακε ν κπέεο θαη ηνλ
καξηπξηθφ ηνπο ζάλαην. Σν βξάδπ δηέηαμε θαη ηνπο έπηαζαλ έλαλ-έλαλ θαη ηνπο αιπζφδεζαλ θαη ηνπο έβαιαλ
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ζε έλα ζθνηεηλφ κπνπληξνχκη θαη εθεί κε ηα ζπαζηά ηνπο
έζθαμαλ φινπο, θαη ηνπο νγδφληα, ρσξίο λα ιείπεη θαλέλαο θαη έλαο κνλάρα απφ ην ρσξηφ Βνπλνρψξα, πνπ
ηνλ έιεγαλ Γεκήηξε Λπθνζαλάζε, επεηδή ήηαλ αλδξεησκέλνο άλζξσπνο, έζπαζε ηα ζίδεξα θαη αξπάδνληαο ην
ζπαζί ελφο δεκίνπ έζθαμε δπν Σνχξθνπο θαη ηνλ θξνπξφ ηεο πχιεο θαη ηξέρνληαο ζαλ ειάθη, γιχησζε απφ ην
καθειεηφ· θαη χζηεξα απφ πέληε εκέξεο αθνχ έθηαζε
ζην ρσξηφ ηνπ πέζαλε. Δθηειέζηεθαλ ινηπφλ κε ρίιηα
βαζαληζηήξηα νη άιινη νγδφληα, νη πξψηνη άξρνληεο θαη
ηα αλδξεηφηεξα παιηθάξηα, κε δφιν κεγάιν· κάζεηε·
είθνζη δχν Γαιαμηδηψηεο· ηξεηο Βνπλνρσξίηεο· δχν
Πεληενξίηεο· ηξεηο Αγηαζπκηψηεο· δέθα Βηηξηληηδψηεο·
ηξεηο Κηζζειίηεο· δχν Βηδαβίηεο· είθνζη Λνηδνξηθηψηεο·
θαη δεθαηέζζεξηο αινλίηαηο· φινη γηα ηελ παηξίδα θαη
ηε ζξεζθεία, ζπγρσξεκέλνη απφ φιεο ηηο ακαξηίεο!».

Δπζπκίνπ Ιεξνκνλάρνπ, Υξνληθό ηνπ Γαιαμεηδίνπ,
επηκέιεηα Ζιίαο Αλαγλσζηάθεο, Αζήλα 1985, ζζ. 51-53.
* (Απφδνζε ζηα λέα ειιεληθά)

 Μαηιά ζηο παρελθόν
Έιιελεο ιόγηνη ζηε Γύζε
Απφ ηα κέζα ηνπ 14νπ αηψλα θαη ηδίσο κεηά ηελ Άισζε
(1453), νη Έιιελεο ιφγηνη εγθαηαιείπνπλ ηε Βπδαληηλή
Απηνθξαηνξία θαη θαηαθεχγνπλ ζηε Γπηηθή Δπξψπε.
Μαδί ηνπο κεηαθέξνπλ πιήζνο απφ ρεηξφγξαθα ηεο
θιαζζηθήο θαη ηεο βπδαληηλήο γξακκαηείαο. ηηο λέεο
παηξίδεο ηνπο νη Έιιελεο ιφγηνη ζπλεηζέθεξαλ ζηελ
άλζηζε ησλ επξσπατθψλ γξακκάησλ ηελ πεξίνδν ηεο
Αλαγέλλεζεο. O Γεψξγηνο Σξαπεδνχληηνο, ν Καξδηλάιηνο Βεζζαξίσλ, ν Μαλνπήι Υξπζνισξάο, ν Αλδξφληθνο Κάιιηζηνο, ν Ησάλλεο Αξγπξφπνπινο, ν Γεκήηξηνο
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Υαιθνθνλδχιεο, ν Μάξθνο Μνπζνχξνο θαη ν Ηαλφο
Λάζθαξεο ππήξμαλ νξηζκέλνη κφλν απφ ηηο ζεκαληηθέο
πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο. Απφ ηνπο θχθινπο απηψλ
μεθίλεζε ε πλεπκαηηθή αλαγέλλεζε ησλ Διιήλσλ. Ήδε
απφ ηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα θπθινθνξνχλ, θπξίσο
ζηελ Ηηαιία, νη πξψηεο εθδφζεηο θεηκέλσλ ζηα λέα ειιεληθά. Δμέρνπζεο κνξθέο ηεο ειιεληθήο ηππνγξαθίαο
ζηελ Ηηαιία ήηαλ ν Εαραξίαο Καιιηέξγεο θαη ν Νηθφιανο
νθηαλφο.

O Ιαλόο Λάζθαξεο, Αζήλα,
Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε
O Μαλνπήι Υξπζνισξάο
ζε ζθίηζν ηνπ 15νπ αηώλα,
Παξίζη, Μνπζείν Λνύβξνπ
O Μάξθνο Μνπζνύξνο,
Αζήλα, Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε
1
◄ Βαζκνθφξνη
Γελίηζαξνη,
Αζήλα,
Γελλάδεηνο
Βηβιηνζήθε

2

Παηδηά ►
ηνπ
παηδνκαδψκαηνο,
Αζήλα,
Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε
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3

θελή απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ζην Δκπνξηφ
ηεο αληνξίλεο. Απφ ην Βηβιίν ηνπ πεξηεγεηή
Choiseul-Gouffier (M.G.A.F.),
Voyage pittoresque de la Grece, Παξίζη 1782

 Δξσηήκαηα
 Πνηεο ήηαλ νη δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ ππφδνπισλ
Διιήλσλ ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία;
 Πνηα ηχρε πεξίκελε ηνπο ππφδνπινπο Έιιελεο ζε
πεξίπησζε πνπ δελ ππάθνπαλ ζηηο δηαηαγέο ησλ
Οζσκαλψλ Σνχξθσλ κε βάζε ηελ Πεγή 2;
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Κεθάιαην 3

Ζ ζξεζθεπηηθή θαη ε πνιηηηθή
νξγάλσζε ησλ Διιήλσλ
ηε δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ηελ
ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηηθή εγεζία ησλ ππφδνπισλ
Διιήλσλ απνηεινχζαλ ν Παηξηάξρεο, νη Φαλαξηψηεο
θαη νη πξνεζηνί ή δεκνγέξνληεο.

▲ Έιιελαο πξνεζηφο ηνπ 18νπ αηψλα κε
ηελ επίζεκε ζηνιή ηνπ, Αζήλα, Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε
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Ο

η Οζσκαλνί Σνχξθνη θαηήξγεζαλ ηε Βπδαληηλή
δηνίθεζε ζηηο ρψξεο πνπ θαηέθηεζαλ. Πην αλεθηηθνί θάλεθαλ απέλαληη ζην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν
ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, δηεπξχλνληαο ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. Ο Παηξηάξρεο, εθηφο απφ ζξεζθεπηηθφο εγέηεο,
ήηαλ θαη εθπξφζσπνο ηνπ ξνπκ κηιέη, ησλ ππφδνπισλ
δειαδή Οξζφδνμσλ Υξηζηηαλψλ θαη ινγνδνηνχζε ζην
νπιηάλν γηα ηηο πξάμεηο ηνπο. Έηζη, θαηά ηελ πεξίνδν
ηεο Σνπξθνθξαηίαο ε Δθθιεζία δελ είρε κφλν ζξεζθεπηηθά θαζήθνληα αιιά απνθάζηδε θαη γηα πνηθίιεο
ππνζέζεηο, φπσο π.ρ. γηα ηηο θιεξνλνκηέο. Παξάιιεια,
ν Παηξηάξρεο είρε ηε δπλαηφηεηα λα ηδξχεη ζρνιεία θαη
λα επηβάιιεη εηδηθή θνξνινγία ζηνπο πηζηνχο.
Κάπνηνη νξζφδνμνη θιεξηθνί αληηκεηψπηδαλ ηελ
ηνπξθηθή θαηάθηεζε σο ζεξαπεία ζηαικέλε απφ ηνλ
Θεφ γηα ηα ζθάικαηα ησλ Βπδαληηλψλ απηνθξαηφξσλ
θαη ηνπ Βπδαληηλνχ ιανχ. Χζηφζν, ππήξραλ ηεξάξρεο,
φπσο ν Παηξηάξρεο Νεφθπηνο ν Β΄, πνπ είραλ επεξεαζζεί απφ ηηο επξσπατθέο ηδέεο θαη ακθηζβεηνχζαλ ηελ
ππνηαγή ζηνπο Σνχξθνπο. Άιια κέιε ηεο Οξζφδνμεο
Δθθιεζίαο, πάιη, ζαλ ην κνλαρφ Μάμηκν ηνλ Γξαηθφ πνπ
αλαγλσξίζζεθε σο άγηνο ζηε Μφζρα, θαιιηέξγεζαλ
πεξαηηέξσ ζρέζεηο κε ηε Ρσζία. Έηζη, νη Ρψζνη
ηαπηίζηεθαλ ζηε ζθέςε ησλ ππφδνπισλ Υξηζηηαλψλ, κε
ην «μαλζφ γέλνο», πνπ ζα ειεπζέξσλε ηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε απφ ηνπο απίζηνπο.
Οη Φαλαξηψηεο απνηεινχζαλ κία άιιε εγεηηθή
νκάδα ησλ Διιήλσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Δπξφθεηην γηα νξηζκέλεο πινχζηεο νηθνγέλεηεο
πνπ δνχζαλ ζηε ζπλνηθία Φαλάξη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηελ έδξα ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ. Δίραλ
αμηφινγε κφξθσζε, γλψξηδαλ μέλεο γιψζζεο θαη αλειάκβαλαλ πςειά αμηψκαηα ζηελ νζσκαληθή δηνίθεζε.
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Οη Φαλαξηψηεο, φπσο θαη νη ηεξάξρεο, ήηαλ απφιπηα
εμαξηεκέλνη απφ ηηο δηαζέζεηο ηνπ θάζε νπιηάλνπ.
Δθηφο απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο νκάδεο, κεγάιε
εμνπζία είραλ νη θνηλνηηθνί άξρνληεο ηεο επνρήο,
γλσζηνί σο επίηξνπνη, δεκνγέξνληεο, πξνεζηνί θαη
θνηδακπάζεδεο. Οη Σνχξθνη αλαγθάζηεθαλ λα
ζεβαζηνχλ ηελ ηνπηθή εγεζία θάζε ρσξηνχ, επεηδή νη
ίδηνη δελ είραλ θαηάιιεια νξγαλσκέλν δηνηθεηηθφ
κεραληζκφ γηα λα ππνινγίδνπλ ηνλ θφξν πνπ
αλαινγνχζε ζε θάζε θάηνηθν. Με ην πέξαζκα ηνπ
ρξφλνπ, αξθεηνί θνηλνηηθνί άξρνληεο απέθηεζαλ κεγάιε
πεξηνπζία θαη πνιηηηθή δχλακε.
Γισζζάξη
Ρνπκ κηιέη: Έηζη απνθαινχληαλ φινη νη Οξζφδνμνη
Υξηζηηαλνί ππήθννη ηνπ νπιηάλνπ, αλεμαξηήησο
γιψζζαο θαη εζληθφηεηαο.
Λνγνδνηώ: Δίκαη ππεχζπλνο απέλαληη ζε θάπνηνλ.
«Ξαλζό γέλνο»: Φξάζε πνπ ζπλαληάηαη ζπρλά ζε
θείκελα ηεο πεξηφδνπ ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη έρεη ην
λφεκα ελφο ηζρπξνχ ιανχ κε μαλζά καιιηά, ν νπνίνο ζα
βνεζνχζε ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ Γέλνπο.
 Οι πηγές αθηγούνηαι...
1. Ση είλαη ην «Ρσκαίηθν»
«Ρσκαίηθνλ. ηηο ςπρέο φισλ ησλ απιψλ Υξηζηηαλψλ,
πνπ ήηαλ ππνηειείο ζην θξάηνο ηεο Σνπξθίαο εδψ θαη
ηέζζεξηο αηψλεο (αθφηνπ δειαδή θπξηεχηεθε απφ ηνπο
Σνχξθνπο ε ιεγφκελε Δπξσπατθή Σνπξθία θαη έπεηηα ε
ίδηα ε Κσλζηαληηλνχπνιε) δηαθπιαζζφηαλ ε ηδέα θαη ε
ειπίδα ηεο απειεπζέξσζεο θαη αλάθηεζεο ηεο Βπδαληη61 / 37-38

λήο Απηνθξαηνξίαο κε ην φλνκα ‟ξσκαίηθνλˮ. Έιαβε
ηελ νλνκαζία απηή απφ ηνπο Ρσκαίνπο απηνθξάηνξεο
ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, απφ ηνπο νπνίνπο νλνκάζηεθε θαη νιφθιεξε ε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία Ρσκατθφ
Κξάηνο ή θαη απιψο ‟Ρσκαίηθνλˮ, ην νπνίν ηζνδπλακεί
κε ηε ιέμε ‟ειεπζεξίαˮ γηα ηνπο ρξηζηηαλνχο
ππφδνπινπο ηεο Σνπξθίαο. Απηή ινηπφλ ε ηδέα,
‟ξσκαίηθνλˮ έκεηλε ξηδσκέλε ζηηο θαξδηέο ησλ
ρξηζηηαλψλ Διιήλσλ θαη νκνζξήζθσλ...».
Γεσξγίνπ Γαδή, γξακκαηηθνχ ηνπ Καξατζθάθε, Λεμηθόλ
ηεο Δπαλα-ζηάζεσο θαη άιια έξγα, επηκέιεηα Λ.
Βξαλνχζεο, Ησάλληλα 1971, ζ. 132.
(Απφδνζε ζηα λέα ειιεληθά)
2. Οη δεκνγέξνληεο
«Αιιά ζε θάζε πφιε θαη ρσξηφ, εθηφο απφ ηελ εμνπζία
ηνπ Αξρηεξέα, ππήξρε θαη άιιε, θαζαξά θνζκηθή, εθείλε
ησλ απνθαινχκελσλ Πξνεζηψλ ή Γεκνγεξφλησλ θαη
ζηα ηνπξθηθά Κνηζακπάζεδσλ. Απηνί ζε άιια κέξε
πξνέξρνληαλ απφ ηηο ηζρπξέο νηθνγέλεηεο, ελψ ζε άιια
εθιέγνληαλ απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ Υξηζηηαλψλ.
πγθέληξσλαλ ηνπο θφξνπο απφ ηνπο νκφζξεζθνχο
ηνπο θαη ηνπο παξέδηδαλ ζηελ εμνπζία, είραλ κεγάιε
δχλακε θαη ινγνδνηνχζαλ ζηνπο Σνχξθνπο. Οη
Γεκνγέξνληεο θξαηνχζαλ θαη μερσξηζηφ ηακείν, ην
νπνίν φκσο ήηαλ ζπλήζσο θαηαρξεσκέλν».
Κ.Μ. Κνχκα, Ιζηνξίαη ησλ αλζξσπίλσλ πξάμεσλ, ηφκ. 12,
Βηέλλε 1832, ζζ. 537-539.
(Απφδνζε ζηα λέα ειιεληθά)
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 Μαηιά ζηο παρελθόν
Ο Παηξηάξρεο Κύξηιινο Λνύθαξεο
Ο Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο Κχξηιινο Λνχθαξεο (15721637) ήηαλ έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παηξηάξρεο
ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Τπήξμε ιάηξεο ησλ
γξακκάησλ θαη εξγάζηεθε εληαηηθά γηα ηελ πλεπκαηηθή
άλνδν ηνπ ππφδνπινπ έζλνπο. Έηζη, επαλαιεηηνχξγεζε
ηελ Παηξηαξρηθή ρνιή ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο,
ίδξπζε ηππνγξαθείν θαη εμέδσζε ηελ πξψηε
κεηάθξαζε ηεο Καηλήο Γηαζήθεο ζηα λέα ειιεληθά.

Η Παηξηαξρηθή ρνιή
ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο

Ο Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο
Κύξηιινο Λνύθαξεο Αζήλα,
Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε

1
◄
Ο Οηθνπκεληθφο
Παηξηάξρεο
κε ηε ζπλνδεία ηνπ,
Αζήλα,
Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε
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2

◄ Ο Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο
Γελλάδηνο ρνιάξηνο
ζπλνκηιεί κε ηνλ ζνπιηάλν
Μερκέη Β΄, Αζήλα,
Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε
3

►
Πξνεζηφο Αηγαηνπειαγίηεο,
Αζήλα, Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε

 Δξσηήκαηα
 Πνηα ήηαλ ε ζέζε θαη ν ξφινο
ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία;
 Με βάζε ηελ Πεγή 2, πψο εθιέγνληαλ νη
δεκνγέξνληεο θαη πνηεο αξκνδηφηεηεο είραλ;
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Κεθάιαην 4

Οη Κιέθηεο θαη νη Αξκαηνινί
Πνιινί ήηαλ νη Έιιελεο πνπ αληηζηάζεθαλ ζηελ
νζσκαληθή θπξηαξρία. Αλάκεζά ηνπο μερσξίδνπλ νη
Κιέθηεο, πνπ δνχζαλ ζπλήζσο ζηα βνπλά. Αιιά θαη νη
Αξκαηνινί, παξφιν πνπ δηνξίδνληαλ απφ ηνπο
Σνχξθνπο, ζπρλά βνεζνχζαλ ηνπο θιέθηεο.

▲ Παιηθάξη ζε πνξεία, έξγν ηνπ Th. Leblanc,
Πηλαθνζήθε Μνπζείνπ Πχινπ
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Κ

αζψο νη Οζσκαλνί Σνχξθνη επέθηεηλαλ ηελ
θπξηαξρία ηνπο ζηε βαιθαληθή Υεξζφλεζν, είραλ
λα αληηκεησπίζνπλ δηάθνξεο εμεγέξζεηο απφ νκάδεο
Διιήλσλ πνπ ζπλέρηδαλ ηελ παξάδνζε ησλ
πνιεκηζηψλ ηνπ Βπδαληίνπ.
Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πνιεκηζηέο ήηαλ ν
Κνξθφδεηινο Κιαδάο, ν νπνίνο είρε γηα νξκεηήξην ηνπ
ηε Μάλε, κία απφ ηηο ιίγεο πεξηνρέο πνπ δελ ππνηάρζεθαλ ζηνπο Σνχξθνπο. Οη Μαληάηεο ήηαλ νξεζίβηνη,
πνπ «αγξππλνχλ λχρηα κέξα γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ
ειεπζεξία ηνπο θαη δελ ελλννχλ λα αλαγλσξίζνπλ
θαλέλα εγεκφλα επί ηεο γεο», φπσο ηνπο πεξηέγξαςε
Γάιινο πεξηεγεηήο.
Άιινη έλνπινη Έιιελεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο ήηαλ νη Κιέθηεο. Οη θιέθηεο δνχζαλ ζηελ
χπαηζξν θαη είραλ ηα ιεκέξηα ηνπο ζε δχζβαηα κέξε.
Ήηαλ νξγαλσκέλνη ζε κηθξέο νκάδεο, ε θαζεκηά κε ηνλ
θαπεηάλην ηεο θαη ην δηθφ ηεο κπατξάθη. Βαζηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θιεθηψλ ήηαλ ε ερζξφηεηα πνπ
έλησζαλ γηα ηνπο Σνχξθνπο θαη γεληθά γηα ηελ εμνπζία,
ζηνηρείν πνπ ηνπο έθαλε αγαπεηνχο ζην ιαφ. Έηζη, νη
θιέθηεο έγηλαλ ζχκβνιν ηεο αληίζηαζεο ησλ
ππφδνπισλ Διιήλσλ ελάληηα ζηνπο θαηαθηεηέο.
Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο θιέθηεο θαη
λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ αζθάιεηα ζηελ χπαηζξν, νη
Οζσκαλνί Σνχξθνη ρξεζηκνπνηνχζαλ έλνπινπο
Έιιελεο, πξψελ θιέθηεο, ηνπο αξκαηνινχο. Χζηφζν νη
Αξκαηνινί, παξφιν πνπ ήηαλ βνεζεηηθά ζηξαηεχκαηα
ησλ Σνχξθσλ, ζπλεξγάδνληαλ ζπλήζσο κε ηνπο
θιέθηεο. Παξαηεξήζεθε έηζη ην θαηλφκελν, ηδηαίηεξα
θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο ηεο Σνπξθνθξαηίαο,
πνιινί αξκαηνινί λα εγθαηαιείπνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη
λα πξνζρσξνχλ ζηηο ηάμεηο ησλ θιεθηψλ.
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Φεκηζκέλνη αξκαηνινί ήηαλ ν Γεψξγηνο Αλδξίηδνο,
ν Καηζαληψλεο ζηε Ρνχκειε, ν Νηθνηζάξαο ζηνλ ιπκπν, νη νπιηψηεο Γεψξγηνο Μπφηζαξεο θαη Λάκπξνο
Σδαβέιιαο θαη πνιινί άιινη. Αξθεηνί απφ ηνπο γηνπο,
ηνπο ζπγγελείο ή ηα πξσηνπαιίθαξά ηνπο ζπκκεηείραλ
αξγφηεξα ζηε Μεγάιε Δπαλάζηαζε ηνπ 1821.
Γισζζάξη
Οξεζίβηνο: Απηφο πνπ θαηνηθεί ζηα νξεηλά.
Πεξηεγεηήο: Έηζη απνθαινχληαλ παιαηφηεξα φζνη
ηαμίδεπαλ. Αξθεηνί πεξηεγεηέο θαηέγξαςαλ έπεηηα ηηο
εληππψζεηο ηνπο απφ ην ηαμίδη, φζα ηνπο θάλεθαλ
ζεκαληηθά, ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ
ζπλάληεζαλ. Πνιινί Δπξσπαίνη πεξηεγεηέο ηαμίδεςαλ
ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη γεληθφηεξα ζηελ Οζσκαληθή
Απηνθξαηνξία θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία θαη ζπλέγξαςαλ
βηβιία κε ηηο εληππψζεηο ηνπο, ηα νπνία απνηεινχλ
ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο καξηπξίεο.
Λεκέξη: Σν θξεζθχγεην ησλ Κιεθηψλ θαη ησλ
Αξκαηνιψλ ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο.
Μπατξάθη: Λάβαξν, ζεκαία (απφ ηελ ηνπξθηθή ιέμε
bayrak).
 Οι πηγές αθηγούνηαι...
1. Σνπ Νηθνηζάξα
«Ο Νηθνηζάξαο πνιεκά κε ηξία βηιαέηηα*,
ηε Είρλα θαη ην Υάληαθα, ην έξεκν ην Πξάβη.
Σξεηο κέξεο θάλεη πφιεκν, ηξεηο κέξεο θαη ηξεηο λχρηεο.
ρηφλη έηξσγαλ, ρηφλη έπηλαλ θαη ηε θσηηά βαζηνχζαλ.
Σα παιηθάξηα θψλαμε ζηεο ηέζζεξεο ν Νίθνο:
«Αθνχζηε παιηθάξηα κνπ, νιίγα θη αληξεησκέλα,
ζίδεξν βάιηε ζηελ θαξδηά θαη ράιθσκα ζη’ αζηήζη,
αχξην πφιεκν θαθφ έρνπκε κε ηνπο Σνχξθνπο,
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αχξην λα παηήζνπκε, λα πάξνπκε ην Πξάβη».
Σν δξφκν πήξαλ ζχληαρα* θη έθηαζαλ ζην γεθχξη,
Ο Νίθνο κε ην δακαζθί* ηνλ άιπζφ ηνπ θφθηεη.
Φεχγνπλ νη Σνχξθνη ζαλ ηξαγηά, πίζσ ην Πξάβη
αθήλνπλ».
Αιέμεο Πνιίηεο (επηκ.),
Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη. Κιέθηηθα, Αζήλα 1973, ζ. 58.
* βηιαέηηα = επαξρίεο
* ζχληαρα = ην πξσί
* δακαζθί = είδνο ζπαζηνχ. Δδψ πξφθεηηαη γηα ηζεθνχξη
2. Ση ήηαλ νη θιέθηεο
«Σν ‟θιέθηεοˮ ήηνλ θαχρεκα. Έιεγε ‟είκαη θιέθηεοˮ θαί
ε επρή ησλ παηέξσλ ελφο παηδηνχ ήηνλ λα γίλε
θιέθηεο. Σν ‟θιέθηεοˮ εβγήθε απφ ηελ εμνπζία. Δηο ηνπ
παηξφο κνπ ηνλ θαηξφ, ήηνλ ηεξφ πξάγκα λα πεηξάμνπλ
Έιιελα. Καη φηαλ νη θιέπηαη ήξρνλην εηο ζπκπινθή κε
ηνπο Σνχξθνπο, φινη νη γεσξγνί άθελαλ ην δεπγάξη*, θαί
επάγαηλαλ λα βνεζήζνπλ ηνπο θιέπηαο. Δηο ηαο εκέξαο
κνπ επεηξάδνλην* θαί Έιιελεο νκνθξνλνχληεο* κε ηνπο
Σνχξθνπο. ηαλ ήιζε ν Αλδξνχηζνο, ν παηέξαο ηνπ
Οδπζζέσο, εγλσξίζζεθα εηο ηελ Μάλε, θαη ηνλ
εζπληξφθεπζα έσο εηο ηελ Κφξηλζν. Δηο ηνλ θαηαηξεγκφ
καο, δηά δεθαπέληε εκέξαηο νχηε εθνηκψκεζα νχηε
εηξψγακε, εζψζακε ηα θνπζέθηα*, θαζεκέξα πφιεκν».

Κνινθνηξώλε Απνκλεκνλεύκαηα, Καηαγξαθή Γ.
Σεξηζέηε, επηκέιεηα Σάζνο Βνπξλάο, Αζήλα 1983, ζ. 64.
* ην δεπγάξη = ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο
* επεηξάδνλην = ηηκσξνχληαλ
* νκνθξνλνχληεο = απηνί πνπ ζπλεξγάδνληαλ
* εζψζακε ηα θνπζέθηα = μνδέςακε ηα ππξνκαρηθά
68 / 42

 Μαηιά ζηο παρελθόν
O Νηθνηζάξαο
Ο Νηθνηζάξαο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε
αξκαηνινχ, ν νπνίνο έγηλε θιέθηεο. Σν 1794 δηαδέρζεθε
ζηελ εγεζία ηνπ αξκαηνιηθηνχ ηνπ Οιχκπνπ ηνλ δνινθνλεκέλν παηέξα ηνπ. Απφ ην 1801 έσο ην θζηλφπσξν
ηνπ 1802, κε νξκεηήξην ην Άγην ξνο, πξαγκαηνπνίεζε
λαπηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ησλ Σνχξθσλ. Σν 1806
ζπκκεηείρε επίζεο ελεξγά, ζην πιεπξφ ηνπ Θεφδσξνπ
Κνινθνηξψλε, ζηηο επηζέζεηο ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ,
πνπ νξγαλψζεθαλ απφ ηνπο Ρψζνπο ζηε Εάθπλζν. Λίγν
αξγφηεξα ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Ρψζν λαχαξρν
Γεκήηξην ηληάβηλ ζηελ Σέλεδν θαη ην Άγην ξνο. Σελ
ίδηα πεξίνδν έδξαζε ζηε Μαθεδνλία, δίλνληαο δχν
ηξηήκεξεο κάρεο: ηελ πξψηε ζην βνπλφ Μέλνηθν θαηά
ηνπ βαιή ηεο πφιεο ησλ εξξψλ Ηζκαήι Μπέε θαη ηελ
δεχηεξε ζηε γέθπξα ηνπ πνηακνχ Αγγίηε, θνληά ζην
Πξάβη (ζεκεξηλή Διεπζεξνχπνιε Καβάιαο).
Πέζαλε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1807 ζηνλ ιπκπν
θαη εληαθηάζηεθε ζηε θηάζν.

O Νηθνηζάξαο
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1

◄ Αξκαηνιφο, ειαηνγξαθία
ηνπ Richard Bonington, Αζήλα,
Μνπζείν Μπελάθε
2

►
Κιέθηεο, ζρέδην
ηνπ Thomas Hope,
Αζήλα, Μνπζείν Μπελάθε

 Δξσηήκαηα
 ε ηη δηέθεξαλ νη θιέθηεο απφ ηνπο αξκαηνινχο;
 Με βάζε ηελ Πεγή 2, πψο αληηκεηψπηδαλ θαηά ηελ
Σνπξθνθξαηία νη Έιιελεο αγξφηεο ηνπο θιέθηεο;
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Κεθάιαην 5

Ζ νηθνλνκηθή δσή
Ζ ζηαδηαθή παξαθκή ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο
έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ππφδνπινπο Έιιελεο λα
αλαπηχμνπλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, θπξίσο
εκπνξηθή θαη λα πινπηίζνπλ απφ απηήλ. Οη εκπνξηθέο
ζρέζεηο κε ηε Γχζε ηνπο έθεξαλ ζε επαθή θαη κε ηηο
επαλαζηαηηθέο ηδέεο ηνπ ηέινπο ηνπ 18νπ αηψλα ζηε
Γπηηθή Δπξψπε.

▲ Έιιελαο έκπνξνο, ιηζνγξαθία,
Αζήλα, Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε
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Ζ

νηθνλνκία ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζηεξηδφηαλ θπξίσο ζηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο (ζηηάξη,
θξηζάξη, βακβάθη, θαπλφο, ιάδη, ζηαθίδα). Οη θηελνηξφθνη, είηε δνχζαλ κφληκα ζε έλα κέξνο είηε ήηαλ λνκάδεο,
πξφζθεξαλ καδί κε ηνπο αγξφηεο πξψηεο χιεο ζηε βηνηερλία γηα ηελ παξαγσγή λεκάησλ θαη πθαληψλ. Ζ
παξαγσγή ηθαλνπνηνχζε θπξίσο ηηο αλάγθεο ηνπ
ζπηηηνχ. ζα πξντφληα ηνπο πεξίζζεπαλ, νη γεσξγνί ηα
πνπινχζαλ ζηηο ηνπηθέο αγνξέο ή ηα δηέζεηαλ ζην
εμσηεξηθφ, κε αληάιιαγκα θπξίσο βηνκεραληθά εξγαιεία
θαη άιια πξντφληα.
κσο νη γεσγξαθηθέο αλαθαιχςεηο, ε ρξήζε λέσλ
εκπνξηθψλ δξφκσλ θαη ν ηεξκαηηζκφο ησλ θαηαθηήζεσλ
ζπλέβαιαλ ζηελ παξαθκή ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Οη έκπνξνη απφ ηε Γπηηθή Δπξψπε δελ ήηαλ ππνρξεσκέλνη πιένλ λα πεξλνχλ απφ ην έδαθφο ηεο γηα λα
πάλε ζηελ Ηλδία ή ηελ Κίλα. Έηζη ηα θξαηηθά ηεο έζνδα
απφ ηνπο θφξνπο ηνπ εκπνξίνπ ζηαδηαθά κεηψζεθαλ
θαη ην λφκηζκά ηεο ππνηηκήζεθε. Πξννδεπηηθά ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πέξαζε θπξίσο ζηα ρέξηα ησλ
ππεθφσλ ηνπ νπιηάλνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ Διιήλσλ.
Γχν αθφκε παξάγνληεο σθέιεζαλ ηνπο Έιιελεο:
νη ζπλζήθεο ηνπ Κάξινβηηο (1699) θαη ηνπ Κηνπηζνχθ
Κατλαξηδή (1774), πνπ ππέγξαςε ε εηηεκέλε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, επέηξεςαλ, θπξίσο ζηελ Απζηξία θαη
ηε Ρσζία, λα επεξεάδνπλ ηηο εμειίμεηο ζην εζσηεξηθφ
ηεο. Δπίζεο, νη Γηνκνινγήζεηο, δειαδή νη εκπνξηθέο
ζπκθσλίεο πνπ έθαλαλ νη δπηηθέο ρψξεο κε ηνπο Οζσκαλνχο νπιηάλνπο, επλφεζαλ ην ειιεληθφ εκπφξην θαη
ηε λαπζηπινΐα, αθνχ έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
Έιιελεο λα πςψλνπλ ζηα θαξάβηα ηνπο ηηο ζεκαίεο ησλ
ρσξψλ απηψλ.
Έηζη, νη Έιιελεο έκπνξνη επέθηεηλαλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζηελ Κεληξηθή θαη ηε Γπηηθή Δπξψπε
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θαζψο θαη ηε Ρσζία, ίδξπζαλ ζηα κέξε απηά ζεκαληηθέο
παξνηθίεο θαη αλέιαβαλ κεγάιν κέξνο ηνπ εηζαγσγηθνχ
θαη εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ ηεο Γχζεο κε ηελ Αλαηνιή,
θεξδίδνληαο πνιιά πινχηε. Μαδί φκσο κε ηα αγαζά
έθηαλαλ ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη νη
επαλαζηαηηθέο ηδέεο, πνπ επηθξαηνχζαλ ηελ επνρή
απηή ζηελ Δπξψπε. Παξάιιεια ζρεκαηίζηεθε έλαο
αμηφινγνο ειιεληθφο εκπνξηθφο ζηφινο, κε πιεξψκαηα
έκπεηξα ζηε λαπζηπινΐα αιιά θαη ζηελ αληηκεηψπηζε
ησλ πεηξαηψλ. Μεγάιεο πφιεηο, φπσο ε Κνδάλε, ε
Μνζρφπνιε, ηα Ησάλληλα, ε Θεζζαινλίθε αιιά θαη
λεζηά, φπσο ε Υίνο, ε Όδξα θαη ηα Φαξά, έγηλαλ
ζεκαληηθά θέληξα ηνπ ειιεληθνχ εκπνξίνπ.
Ζ νηθνλνκηθή άλζεζε, ν πνιπάξηζκνο εκπνξηθφο
ζηφινο θαη νη εχπνξεο παξνηθίεο ηνπ εμσηεξηθνχ
βειηίσζαλ ηε ζέζε ησλ Διιήλσλ, παξακνλέο ηεο
Μεγάιεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821. Απφ απηνχο ινηπφλ
ηνπο πινχζηνπο εκπφξνπο αλαδείρζεθαλ εθείλνη πνπ
πξσηαγσλίζηεθαλ αξγφηεξα ζηνλ μεζεθσκφ ηνπ
γέλνπο καδί κε ηνπο ππφινηπνπο παξαδνζηαθνχο εγέηεο
ηνπ ππφδνπινπ ειιεληζκνχ.
Γισζζάξη
Ννκάδεο: Απνθαινχληαη νη πιεζπζκνί πνπ δελ είλαη
κφληκα εγθαηεζηεκέλνη ζε έλαλ ηφπν, αιιά
κεηαθηλνχληαη δηαξθψο γηα ηελ επηβίσζή ηνπο.
Τπνηίκεζε λνκίζκαηνο: Ζ κείσζε ηεο αμίαο ελφο
λνκίζκαηνο.
πλζήθε: Γξαπηή ζπκθσλία αλάκεζα ζε δχν ή
πεξηζζφηεξα θξάηε, πνπ ξπζκίδεη ηηο κεηαμχ ηνπο
ζρέζεηο, ζπλήζσο κεηά απφ πφιεκν.
Παξνηθία: Ζ εγθαηάζηαζε αλζξψπσλ θαη ε
ζπγθξφηεζε θνηλφηεηαο ζε έλα μέλν θξάηνο.
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 Οι πηγές αθηγούνηαι...
1. Δκπνξηθέο ζπλαιιαγέο
«4 Απγνχζηνπ 1695. O Ησάλλεο Πέγηνο απφ ηελ
Καζηνξηά γξάθεη ‟…ζνπ έζηεηια κε ην γαιιηθφ θαξάβη
68 κηθξά δέκαηα θεξί, 46 ζαθηά καιιί θαη κε ην ζεκεξηλφ
20 κηθξά δέκαηα θεξί, θαιά πξνθπιαγκέλα, θαη 18 ζαθηά
καιιί θαη είλαη φιν ην θεξί 88 κηθξά δέκαηα θαη φιν ην
καιιί 64 ζαθηά θαη λα ηα πνπιήζεηο ζηελ πην θαιή ηηκή.
Μάζε πσο κε ηνλ παηέξα ζνπ είκαζηε ηζαθσκέλνη θαη
πηζηεχσ πσο έζηεηιε λα κνπ θαηαζρέζνπλ κέξνο ηεο
πεξηνπζίαο θαη λα κε ληξνπηάζεη θαη κελ βάιεηο ζην
κπαιφ ζνπ φηη δελ έρσ δηαθνξά κε απηφλ, παξά έθακε
ζπληξνθηά κε άιινπο θίινπο θαη κνπ ην έθακαλ απηφ
ζήκεξαˮ».
Κσλζηαληίλνπ Γ. Μέξηδηνπ, Μλεκεία καθεδνληθήο
ηζηνξίαο, έθδνζε, Θεζζαινλίθε 2007, ζ. 211. (Απφδνζε
ζηα λέα ειιεληθά)
2. πκθσλία κίζζσζεο εκπνξηθνύ πινίνπ
«Ναπινζχκθσλν, 10 Οθησβξίνπ 1502.
Ο θπξ Αληψλεο ν Αληίππαο ν θαξαβνθχξεο, πάλσ ζην
θαξάβη κνπ δηαβεβαηψλσ φηη ζπκθψλεζα κε ηνλ
ππνθαηλφκελν έκπνξν Καινγηάλλε ηνλ Αβξάκε ηνπ
ζεβαζηνχ Δκκαλνπήι λα λαπιψζσ ην θαξάβη απηφ θαη
δεζκεχνκαη φηη ζα είλαη έηνηκν, επαλδξσκέλν κε άμηνπο
λαχηεο γηα λα θάλνπλ ην ηαμίδη απηφ, αλ ζέιεη ν Θεφο
ζηνπο ζπκθσλεκέλνπο ηφπνπο…».

Δκκαλνπήι Σνμόηεο Ννηάξηνο Κεξθύξαο. Πξάμεηο
(1500-1503), επηκέιεηα Διέλε Αγγεινκάηε-Σζνπγθαξάθε
& Γηάλλεο Κ. Μαπξνκάηεο, Κέξθπξα 2007, ζ. 160.
(Απφδνζε ζηα λέα ειιεληθά)
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 Μαηιά ζηο παρελθόν
Σα Ακπειάθηα
Σα Ακπειάθηα είλαη κηα θνηλφηεηα ζην λνκφ Λάξηζαο,
ζηηο πιαγηέο ηνπ βνπλνχ ζζα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ
18νπ αηψλα γλψξηζε κεγάιε αλάπηπμε, θπξίσο ιφγσ
ηεο λεκαηνπξγίαο, ηεο επεμεξγαζίαο δειαδή ηνπ
βακβαθηνχ θαη ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζε λήκα. Σελ ίδηα
πεξίνδν ζηα Ακπειάθηα θαηνηθνχζαλ 6.000 πεξίπνπ
Έιιελεο. Δθεί, ην 1778 δεκηνπξγήζεθε ν πξψηνο
ζπλεηαηξηζκφο ζηνλ θφζκν, κε
ηελ νλνκαζία «Κνηλή πληξνθία
θαη Αδειθφηεο ησλ Ακπειαθίσλ»,
πνπ αζρνιείην κε ηελ παξαγσγή,
επεμεξγαζία, βαθή θαη εκπνξία
θφθθηλσλ λεκάησλ.

1
◄ Σν πινίν ηνπ Τδξαίνπ
θαπεηάληνπ Ησάλλε
Οξιάλδνπ, πδαηνγξαθία,
Αζήλα, Δζληθφ Ηζηνξηθφ
Μνπζείν

2
►
Πινίν απφ ηελ Όδξα,
Πεηξαηάο, Ναπηηθφ Μνπζείν
Διιάδνο
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3
◄ Έιιελαο λαπηηθφο, Αζήλα,
Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε

4

►
Αζελαία λχθε εηνηκάδεηαη
γηα ηνλ γάκν, Αζήλα,
Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε

5

◄
Παδάξη ζηελ πφιε
ηεο Λάξηζαο

6
►
θελή απφ
ηελ αγξνηηθή δσή,
Παξίζη,
Δζληθή Βηβιηνζήθε
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▲ Εσγξαθηθή απεηθφληζε ηεο αζελατθήο αγνξάο
θνληά ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Αδξηαλνχ,
Αζήλα, Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε

 Δξσηήκαηα
 Πνηνη ππήξμαλ νη Λφγνη ηεο κεγάιεο αλάπηπμεο πνπ
γλψξηζε ε ειιεληθή λαπηηιία θαηά ηνλ 18ν αηψλα;
 Πνηα ήηαλ ηα πην ζπλεζηζκέλα επαγγέικαηα ησλ
Διιήλσλ θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία κε βάζε ηα θείκελα
ησλ δπν πεγψλ θαη ηηο εηθφλεο;
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Κεθάιαην 6

Οη Έιιελεο ησλ παξνηθηψλ
θαη ησλ Παξαδνπλάβησλ Ζγεκνληψλ
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο αξθεηνί Έιιελεο
έθπγαλ απφ ηε γελέηεηξά ηνπο θαη κεηαλάζηεπζαλ, είηε
εμαηηίαο ησλ πνιέκσλ είηε γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, ζε
άιιεο πεξηνρέο. Δθεί δεκηνχξγεζαλ λέεο θνηλφηεηεο, ηηο
παξνηθίεο.

▲ Ζ Σεξγέζηε αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα,
ραιθνγξαθία, Αζήλα, Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε
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15νο
αηψλαο

16νο
αηψλαο

Αλαγθαζηηθή
κεηαλάζηεπζε
- θπγή

17νο
αηψλαο

18νο
αηψλαο

Μεηαλάζηεπζε
θπξίσο γηα
εκπνξηθνύο
Λόγνπο
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Ζ

κεηαλάζηεπζε ησλ Διιήλσλ ζην εμσηεξηθφ, θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε θπξίσο ζε δχν ρξνληθέο πεξηφδνπο. Σελ πξψηε πεξίνδν, απφ ηνλ 15ν έσο ηνλ 16ν αηψλα, ε κεηαλάζηεπζε
ήηαλ ζπλήζσο ππνρξεσηηθή. Καηά ηε δηάξθεηά ηεο ιφγηνη, επγελείο θαη ζηξαηηψηεο, άιινηε κφλνη θαη άιινηε
ζπλνδεπφκελνη απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, εγθαηέιεηςαλ
ηελ ππφδνπιε Διιάδα εμαηηίαο ησλ πνιεκηθψλ
ζπγθξνχζεσλ θαη ηεο επέθηαζεο ησλ Σνχξθσλ.
Οη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο θαηάγνληαλ απφ λεζηά
(Κχπξνο, Κξήηε) ή παξαζαιάζζηα κέξε (Μνλεκβαζηά,
Μάλε, Ναχπιην, Ήπεηξνο). Δγθαηαζηάζεθαλ θπξίσο ζε
παξαζαιάζζηεο πφιεηο ηεο Ηηαιίαο θαζψο θαη ζε άιια
κέξε ηεο Δπξψπεο, ηδξχνληαο παξνηθίεο.
Οη Έιιελεο κεηαλάζηεο εμαζθνχζαλ ζπλήζσο ην
επάγγεικα ηνπ ζηξαηηψηε, ηνπ λαπηηθνχ, ηνπ ηερλίηε,
ηνπ εκπφξνπ, ηνπ αληηγξαθέα ρεηξνγξάθσλ θαζψο θαη
ηνπ δαζθάινπ ζε αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα.
Ζ δεχηεξε πεξίνδνο ηεο κεηαλάζηεπζεο, θαηά ηνλ
17ν θαη 18ν αηψλα, ήηαλ εζεινληηθή θαη εηξεληθή, κε
νηθνλνκηθά θπξίσο αίηηα. Σα εκπνξεχκαηα
κεηαθέξνληαλ απφ ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία πξνο
ηελ Κεληξηθή Δπξψπε θαη ηε Ρσζία δηά μεξάο απφ
ζπγθεθξηκέλνπο δξφκνπο, κε θαξαβάληα πνπ δηέζρηδαλ
ηα Βαιθάληα. ε αξθεηέο πφιεηο θαηά κήθνο απηψλ ησλ
δξφκσλ εγθαηαζηάζεθαλ Έιιελεο.
Σελ ίδηα πεξίνδν, Έιιελεο απφ ηνλ Πφλην κεηαθηλήζεθαλ ζηνλ Καχθαζν θαη ηελ Κξηκαία ηδξχνληαο
παξνηθίεο, κε γλσζηφηεξε ηελ Οδεζζφ. Οη Έιιελεο
απφ ηε Μαθεδνλία εγθαηαζηάζεθαλ θπξίσο ζηε Βηέλλε,
ηελ Σεξγέζηε, ηε εξβία θαη ηελ Οπγγαξία, φπνπ
αζρνιήζεθαλ κε ην εκπφξην βακβαθεξψλ, δεξκάησλ,
ραιηψλ θαη άιισλ εηδψλ. Αξθεηνί Έιιελεο, ηέινο,
δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηηο Παξαδνπλάβηεο Ηγεκνλίεο,
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ηε Βιαρία θαη ηε Μνιδαβία, πεξηνρέο πνπ θπβεξλνχζαλ
Φαλαξηψηεο εγεκφλεο.
Πξψην κέιεκα ησλ Διιήλσλ κεηαλαζηψλ ζηε λέα
ηνπο παηξίδα ήηαλ ε αλέγεξζε λανχ, γηα λα ηεινχλ ηα
ζξεζθεπηηθά ηνπο θαζήθνληα θαη ε ζχληαμε
θαηαζηαηηθνχ, γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο θνηλφηεηάο ηνπο. ην θαηαζηαηηθφ αλαγξάθνληαλ νη ζθνπνί,
ε νξγάλσζε, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ
κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ
ρηίζηεθαλ κνλαζηήξηα αιιά θαη θνηλνηηθά ζρνιεία,
φπσο ην Φιαγγηληαλφ Φξνληηζηήξην ζηε Βελεηία. Οη
Έιιελεο κεηαλάζηεο θξφληηζαλ γηα ηελ έθδνζε
ειιεληθψλ βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη εθεκεξίδσλ.
Απηνί νη κεηαλάζηεο πνπ νλνκάζηεθαλ Έιιελεο ηεο
Γηαζπνξάο, κε ηα πινχηε πνπ απέθηεζαλ, ελίζρπαλ
νηθνλνκηθά ηα ειιεληθά ζρνιεία ζηηο ηνπξθνθξαηνχκελεο πεξηνρέο θαη θαηαζθεχαδαλ πνιπηειείο θαηνηθίεο
ζηνπο ηφπνπο θαηαγσγήο ηνπο (π.ρ. ζηε ηάηηζηα, ηελ
Καζηνξηά, ηελ Κνδάλε, ηα Εαγνξνρψξηα θαη ηα ρσξηά
ηνπ Πειίνπ), ηα ιεγφκελα αξρνληηθά.
Απφ ηνπο Έιιελεο ησλ παξνηθηώλ μεθίλεζε θαηά
ηνλ 18ν αηψλα ε πλεπκαηηθή αλαγέλλεζε ηνπ
ππφδνπινπ έζλνπο.
Γισζζάξη
Καξαβάλη: Οκάδα αλζξψπσλ, ζπλήζσο εκπφξσλ, πνπ
ηαμηδεχνπλ καδί.
Καηαζηαηηθό: Ο γξαπηφο θαλνληζκφο πνπ θαζνξίδεη ηνλ
ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο παξνηθίαο.
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 Οι πηγές αθηγούνηαι...
1. Δπηζηνιή Διιήλσλ θαηνίθσλ ηνπ Umago,
παξαζαιάζζηαο πόιεο ζηε Βνξεηνδπηηθή Ιηαιία, πξνο
ηνλ Ισάλλε Λαδάξνπ
«ηέιλνπκε ηελ επηζηνιή απηή γηα λα ζαο ελεκεξψζνπκε φηη είκαζηε έληεθα νηθνγέλεηεο ρξηζηηαλνί ζηε δνχιεςε ηνπ θπξίνπ Φξαληδέζθη ζην Μαγφ (Umago)*. Έσο
ηψξα είρακε έλαλ παπά ιάβν θαη καο είραλ θαη κία
εθθιεζνχια θξάγθηθε θαη θάλακε ηελ ηειεηή, έηζη φπσο
νξίδεη ν Θεφο. κσο πάεη έλαο ρξφλνο, πνπ ν παπάο
καο άθεζε θαη έθπγε θαη είκαζηε ζαλ ηα πξφβαηα ρσξίο
βνζθφ, πνπ φηαλ ζέιεη ν ιχθνο ηα αξπάδεη απφ απηά θαη
ηξψεη, έηζη είκαζηε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ απεπζπλφκαζηε
ζε ζαο γηα ηελ αγάπε ηνπ Υξηζηνχ λα δηεπζεηήζεηε ην
δήηεκα. Να ην πεηο ζηνλ Παληεξψηαην Γεζπφηε θαη ζε
φινπο ηνπο άξρνληεο. Απφ ζαο δεηάκε βνήζεηα (ςπρηθφ)
θαζψο είκαζηε εβδνκήληα ςπρέο κηθξνί θαη κεγάινη θαη
θηλδπλεχνπκε λα ραζνχκε, επεηδή είκαζηε φινη θησρνί
θαη δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε έμνδα λα έξζνπκε ζηε
Βελεηία λα παξνπζηαζηνχκε κπξνζηά ζηνλ πξφεδξν.
Καη ν πξφεδξνο είλαη θηιεχζπιαρλνο θαη λνκίδσ πσο
δελ ζα καο αθήζεη λα ραζνχκε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζαο
παξαθαινχκε φινη καο γηα ηελ αγάπε ηνπ Δζηαπξσκέλνπ θαη ηεο Θενηφθνπ λα καο θάλεηε έλα εθθιεζάθη
γηα λα έρνπκε ηνλ παπά καο».
Αξηέκηδνο Ξαλζνπνχινπ-Κπξηαθνχ, «Δηδήζεηο γηα
άγλσζηε ειιεληθή απνηθία ζηελ Ίζηξηα ηνλ 18ν αηψλα»,
Θεζαπξίζκαηα, ηφκ. 10 (Βελεηία, 1973), ζ. 209.
(Απφδνζε ζηα λέα ειιεληθά)
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2. πγθξνύζεηο Διιήλσλ κεηαλαζηώλ ζηελ Κνξζηθή
κε ηνπο ληόπηνπο
«Οη Κνξζηθαλνί βιέπνληαο φηη νη Ρσκαίνη (Έιιελεο) δελ
θηλνχληαη, λφκηζαλ πσο θνβήζεθαλ θαη άξρηζαλ λα
πιεζηάδνπλ ζηε ρψξα θαη λα ξίρλνπλ ακέηξεηεο
ηνπθεθηέο θαη λα βγάδνπλ θξαπγέο κε ηχκπαλα θαη
θέξαηα, θσλάδνληαο ζηνπο Ρσκαίνπο θαη ιέγνληαο:
‟ήκεξα είλαη ε ηειεπηαία ζαο κέξα θαη ηψξα
θιεξνλνκνχκε ηα ζπίηηα ζαο θαη ηα ππάξρνληά ζαο, ζα
θάκε ηα ακπέιηα ζαο θαη ζα ραξνχκε ηηο γπλαίθεο ζαο
θαη ηα θνξίηζηα ζαοˮ. Καη νη Έιιελεο, πνηνο λα δηεγεζεί
ηελ νξκή κε ηελ νπνία φξκεζαλ ελαληίνλ ηνπο!
Έβιεπεο εθείλα ηα παιηθάξηα θαη έηξεραλ ηνλ αλήθνξν
ζαλ ειάθηα θαη ζε κηα ζηηγκή έθηαζαλ ζηα πξψηα
ηακπνχξηα ησλ Κνξζηθαλψλ θαη ακέζσο ηνπο έβγαιαλ
έμσ. Απηνί ηφηε (νη Κνξζηθαλνί) κπήθαλ κέζα ζηα
δεχηεξα ηακπνχξηα, εθεί φπνπ είραλ ζηεξεσκέλε ηε
ζεκαία ηνπο. πγθεληξψζεθαλ ηφηε νη πην δπλαηνί θαη
πνιέκεζαλ ρσξίο λα θνβνχληαη ην ζάλαην, γηαηί
θξαηνχζαλ θνηξφλεο θαη βαξνχζαλ πίζσ απφ ηηο
πέηξεο θσλάδνληαο ν έλαο ζηνλ άιιν θαη ιέγνληαο:
‟Καξδηά, άλζξσπνη ηνπ Ρνπζηίλνπ θαξδηά παιηθάξηα
ηεο Γηνπβειίλαο! Αρ, Ρσκαίνη, Ρσκαίνη, ραζήθαηε γηαηί
δελ έρεηε λα θάλεηε κε ηνπο θαζηδηάξεδεο ηνπο
Βηθνιάθνπο αιιά κε ηνπο γίγαληεο ηεο Καζηαλίηζαο.
Παξαδνζείηε γηαηί ραλφζαζηεˮ. Καη νη Ρσκαίνη ακίιεηνη
πιεζίαζαλ απφ πέηξα ζε πέηξα θαη ν έλαο πξνζηάηεπε
ηνλ άιιν. Καη έηζη έθαλαλ κεξηθά παιηθάξηα, πνπ
πιεζίαζαλ ηνπο πξφπνδεο ηνπ βνπλνχ, εθεί φπνπ είραλ
ηε ζεκαία θαη ξίρλνληαο κεξηθέο ληνπθεθηέο αιχπεηα
δελ κπνξεί ζαλ λα αληέμνπλ, αιιά άθεζαλ ηε ζεκαία
θαη νιφθιεξε ηελ απνζθεπή θαη φπνηνο κπνξνχζε λα
θχγεη έθεπγε θαη ν αδειθφο παξαηνχζε ηνλ αδειθφ ηνπ.
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Οη ππφινηπνη Ρσκαίνη είραλ θαηαζηξέςεη ηα άιια
θαηαθχγηα θαη ηνπο έδησρλαλ ζαλ γίδηα».
Γηθαίνπ Β. Βαγηαθάθνπ, Οη Μαληάηαη ηεο Γηαζπνξάο.
Α. Οη Μαληάηαη ηεο Κνξζηθήο, ηφκ. 1, Αζήλα 1970, ζ. 30.
(Απφδνζε ζηα λέα ειιεληθά)

 Μαηιά ζηο παρελθόν
Σα θαξαβάληα
Ζ κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο
έμσ απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν γηλφηαλ ζπλήζσο νκαδηθά,
γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Οη πξαγκαηεπηέο (εκπνξεπφκελνη) θφξησλαλ ηα εκπνξεχκαηα θαζψο θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο είδε ζε δψα, θπξίσο κνπιάξηα. Δπξφθεηην
γηα ηα ιεγφκελα θαξαβάληα. Δπεηδή νη απνζηάζεηο ήηαλ
κεγάιεο, θαηά κήθνο ησλ δξφκσλ θαη θνληά ζε πεγέο ή
ηξερνχκελν λεξφ ρηίδνληαλ ζηαζκνί ή παλδνρεία, πνπ
νλνκάδνληαλ ράληα, φπνπ
νη ηαμηδηψηεο κπνξνχζαλ
λα μεθνπξαζηνχλ θαη λα
δηαλπθηεξεχζνπλ κε αζθάιεηα.

Οκάδα πεξηεγεηώλ πεξλά
από ηελ Ήπεηξν ζηε Θεζζαιία.
1

◄ Αιέμαλδξνο Μαπξνθνξδάηνο,
ν εμ απνξξήησλ
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▲ Σα ζεκαληηθφηεξα θέληξα ηεο ειιεληθήο Γηαζπνξάο
θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ιγα ΚαηζηαξδήHering, Ησ. Υαζηψηεο, Δπξπδίθε Ακπαηδή (επηκ.),
Οη Έιιελεο ζηε Γηαζπνξά (15νο-21νο αη.),
Αζήλα 2006, ζ. 12
1. Καξγθέδε
2. Ληβφξλν
3. Βελεηία

4. Σεξγέζηε
5. Βηέλλε
6. Πέζηε
3
◄ Ζ «νδφο Διιήλσλ»
ζηελ Οδεζζφ
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7. Οδεζζφο
8. Μαξηνχπνιε
9. Αιεμάλδξεηα

◄ Άπνςε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ
θαηά ηνλ 18ν αηψλα

►
O άγηνο Νηθφιανο, πξνζηάηεο
ηεο Αδειθφηεηαο ησλ Διιήλσλ
Οξζνδφμσλ ηεο Βελεηίαο

◄ Ζ Βηέλλε

 Δξσηήκαηα
 Πνηεο ήηαλ νη πεξίνδνη ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ
Διιήλσλ ζην εμσηεξηθφ;
 Με βάζε ηελ Πεγή 1, πνην ζεσξνχλ σο ην κεγαιχηεξν
πξφβιεκα ηεο θνηλφηεηάο ηνπο νη Έιιελεο ηνπ
Umago;
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Κεθάιαην 7

Οη δάζθαινη ηνπ Γέλνπο
Γάζθαινη ηνπ Γέλνπο νλνκάδνληαη νη κνξθσκέλνη
Έιιελεο πνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο
ζπλέβαιαλ, κε ηελ πξνθνξηθή δηδαζθαιία ηνπο ή κε ηα
θείκελα ηνπο, ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειιεληθήο παηδείαο.

▲ Ο άγηνο Κνζκάο ν Αηησιφο
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Α

ξθεηνί απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπ Γέλνπο ήηαλ ή έγηλαλ αξγφηεξα θιεξηθνί. Κάπνηνη ζπνχδαζαλ ζηελ
ηνπξθνθξαηνχκελε Διιάδα ελψ άιινη ζηα Ηφληα Νεζηά,
ζηηο Παξαδνπλάβηεο Ζγεκνλίεο θαη ζην εμσηεξηθφ.
Οη δάζθαινη ηνπ Γέλνπο δίδαζθαλ ζε λανχο, ζε ζρνιεία θαη ζε δεκφζηνπο ρψξνπο. Έγξαθαλ επίζεο επηζηνιέο θαη άξζξα ζε πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο είηε νιφθιεξα βηβιία, πνπ ηα ηχπσλαλ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο
Δθθιεζίαο, ησλ Φαλαξησηψλ εγεκφλσλ ή θηινκαζψλ
εκπφξσλ. Με ην έξγν ηνπο βνήζεζαλ ζηελ ίδξπζε ζρνιείσλ θαη ηελ ηφλσζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο, ζηελ ηδενινγηθή πξνεηνηκαζία ηεο Μεγάιεο Δπαλάζηαζεο ηνπ
1821 θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ Φηιειιεληζκνχ ζηε Γχζε.
Φσηηζκέλνη πλεπκαηηθνί άλδξεο έδξαζαλ ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ήηαλ,
φπσο αλαθέξζεθε, ε δξάζε ησλ Διιήλσλ ινγίσλ ζηε
Γχζε. Καηά ηνλ 18ν θαη ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα νη
ηδέεο θαη ηα θεξχγκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ Γηαθσηηζκνχ
θπξηαξρνχζαλ ζηε Γπηηθή Δπξψπε. Οη λέεο
θηιειεχζεξεο θαη ξηδνζπαζηηθέο ηδέεο έθηαζαλ γξήγνξα
θαη ζηελ ειιεληθή Υεξζφλεζν, δπλακψλνληαο ηελ
επαλαζηαηηθή δηάζεζε ησλ ππφδνπισλ Διιήλσλ. H
πλεπκαηηθή απηή δξαζηεξηφηεηα νλνκάζηεθε Νενειιεληθόο Γηαθσηηζκόο.
Ο Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο αλέδεημε κεγάιεο
κνξθέο ζηα ειιεληθά γξάκκαηα, φπσο ν Φαλαξηψηεο
λνκηθφο Γεκήηξηνο Καηαξηδήο θαη ν Κεξθπξαίνο θιεξηθφο Δπγέληνο Βνχιγαξεο, πνπ δίδαμε ζηελ Αζσληάδα
ρνιή θηινζνθία θαη καζεκαηηθά. Δπίζεο δχν μαδέιθηα
απφ ηε Θεζζαιία, ν Γξεγφξηνο Κσλζηαληάο θαη ν
Γαληήι Φηιηππίδεο, ζπλέγξαςαλ ζηε δεκνηηθή γιψζζα
ηε «Γεσγξαθία Νεσηεξηθή», ελψ ν Κνδαλίηεο γηαηξφο
Μηραήι Πεξδηθάξεο ζαηίξηζε ζε πεδά θαη ζε ζηίρνπο
πξφζσπα θαη γεγνλφηα ηεο επνρήο ηνπ.
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Σν 1806 εθδφζεθε ζηελ Ηηαιία ε «Διιεληθή
Ννκαξρία», έλα έξγν άγλσζηνπ ζπγγξαθέα αθηεξσκέλν
ζηνλ Ρήγα Βειεζηηλιή. ην ζεκαληηθφ απηφ θείκελν ηνπ
Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ θαηαδηθάδεηαη ε «αλαξρία»
θαη ε «κνλαξρία» θαη πξνβάιιεηαη σο ηδαληθή δηνίθεζε
ε «λνκαξρία», δειαδή ην πνιίηεπκα φπνπ εμνπζηάδνπλ
νη λφκνη.
Ξερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα απνηειεί ν άγηνο
Κνζκάο ν Αηησιφο, ν νπνίνο ζπλδχαδε ην πλεχκα ηνπ
Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ θαη ηεο παηδείαο κε ηε
ζξεζθεπηηθή πίζηε θαη ηελ εζληθή ζπλείδεζε. Ήηαλ
ιφγηνο κνλαρφο ηνπ Αγίνπ ξνπο, ηεξνθήξπθαο θαη
κάξηπξαο. Σν θήξπγκά ηνπ έβξηζθε κεγάιε απήρεζε
ζηνλ ππφδνπιν ειιεληθφ πιεζπζκφ ηεο ππαίζξνπ,
φπνπ πεξηφδεπζε γηα λα αλαραηηίζεη ηνπο
εμηζιακηζκνχο, ηδξχνληαο ζρνιεία.
Γισζζάξη
Φηινκαζήο: Απηφο πνπ αγαπά ηε κάζεζε, πνπ κειεηά
γηα ηελ απφθηεζε γλψζεσλ.
Ιδενινγηθή πξνεηνηκαζία ηεο Μεγάιεο Δπαλάζηαζεο:
Ζ δηάδνζε θαη θαιιηέξγεηα ησλ επαλαζηαηηθψλ ηδεψλ
ζην ιαφ απφ ηνπο Γαζθάινπο ηνπ Γέλνπο.
Φηιειιεληζκόο: Έηζη απνθαιείηαη ην θίλεκα ησλ μέλσλ
πνπ αγαπνχζαλ ηνπο Έιιελεο θαη ηνλ ειιεληθφ
πνιηηηζκφ.
Ρηδνζπαζηηθέο ηδέεο: Πξσηνπνξηαθέο γηα ηελ επνρή
ηνπο αληηιήςεηο.
 Οι πηγές αθηγούνηαι...
1. «ύκβαζε καζεηείαο, 16 Ινπλίνπ 1560.
Μέζα ζε ζπίηη ηεο Αγίαο Σξηάδαο ηεο Παξαιιείνπ ν θπξ
Ησαλλίθηνο ν ηεξνκφλαρνο, θαηά θφζκνλ Βιάζεο, ζπκ89 / 53-54

θψλεζε κε ηνλ θπξ Παχιν ηνλ Αξγπξφ θαη αλέιαβε ν
Ησαλλίθηνο έλα παηδί κε ην φλνκα Θσκάο, πνπ ήηαλ ζπγγελήο ηνπ Παχινπ γηα λα ην κάζεη γξάκκαηα, λα κπνξεί
λα δηαβάδεη θάζε βηβιίν, γηα έμη ρξφληα. Τπφζρεηαη ν θπξ
Παχινο λα δψζεη ηνπ πην πάλσ ηεξνκνλάρνπ γηα ηα καζεηηθά έμνδα ηνπ παηδηνχ νθηψ θινπξηά σο κηζζφ θαη ηα
απνθξηάηηθα, ηα παζραιηλά θαη ηα δεπηεξηάηηθα θηινδσξήκαηα θαηά ηε ζπλήζεηα. Τπφζρεηαη δε ν θπξ Παχινο
λα ηνπ δψζεη ηψξα δχν θινπξηά γηα κηζζφ θαη, φηαλ
αξρίζεη λα καζαίλεη ζην παηδί ηελ Οθηψερν, λα ηνπ δψζεη έλα κέξνο ηεο νθεηιήο θαη, φηαλ αξρίζεη λα καζαίλεη
ζην παηδί ην Φαιηήξη, άιιν κέξνο θαη, φηαλ αξρίζεη λα
καζαίλεη ζην παηδί ηνλ Απφζηνιν, άιιν κέξνο θαη, φηαλ
ηα κάζεη ζην παηδί φια, λα θάλνπλ ινγαξηαζκφ λα ηνλ
εμνθιήζεη ηειείσο. Καη έηζη ζπκθψλεζαλ.
Μάξηπξεο (ηνπ ζπκθσλεηηθνχ) ν παπά θπξ Νηθφιανο
πεηξήο θαη ν παπά θπξ Φψηηνο Παιαηηαλφο».

Αληώληνο ππξήο, Ννηάξηνο θαη Πξσηνπαπάο Κεξθύξσλ.
Πξσηόθνιιν (1560-1567), επηκέιεηα Διέλε ΑγγεινκάηεΣζνπγθαξάθε, Γηάλλεο Κ. Μαπξνκάηεο, Κέξθπξα 2007,
ζ. 25. (Απφδνζε ζηα λέα ειιεληθά)
2. «Ζ δχλακε ησλ λφκσλ»
«Αο κάζνπλ ινηπφλ φινη νη θησρνί γνλείο φηη ζε έλα θαζεζηψο πνπ θπξηαξρνχλ νη λφκνη, ν θαζέλαο κπνξεί λα
δήζεη θαιά, αθφκε θαη ρσξίο λα είλαη πινχζηνο. Οη λφκνη πξνβιέπνπλ θαη γη' απηνχο πνπ δελ έρνπλ. Σα παηδηά φισλ είλαη παηδηά ηεο παηξίδαο θαη απηή ηα αλαηξέθεη, ηα γπκλάδεη θαη θξνληίδεη γηα ηελ πξνθνπή ηνπο.
Γη’ απηφ θαη απηά ηελ αγαπνχλ θαη ηελ επγλσκνλνχλ».
Αλσλχκνπ ηνπ Έιιελνο, Διιεληθή Ννκαξρία ήηνη ιόγνο
πεξί ειεπζεξίαο, Αζήλα 1971, ζ. 15.
(Απφδνζε ζηα λέα ειιεληθά)
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3. O Κνζκάο ν Αηησιφο απεπζχλεηαη πξνο ηνπο γνλείο
«Καη εζείο, γνλείο, λα παηδεχεηε ηα παηδηά ζαο εηο ηα
ρξηζηηαληθά ήζε, λα ηα βάλεηε λα καλζάλνπλ γξάκκαηα.
Να θάκεηε ηξφπνλ εδψ εηο ηελ ρψξαλ ζαο δηά ζρνιείνλ,
λα βξήηε έλαλ δηδάζθαινλ λα ηνλ πιεξψλεηε λα ζαο
καζαίλε ηα παηδηά ζαο, φηη ακαξηάλεηε πνιχ λα ηα
αθήλεηε αγξάκκαηα θαη ηπθιά. Καη κε κφλνλ θξνληίδεηε
λα ηνπο αθήζεηε πινχηε θαη ππνζηαθηηθά θαη κεηά ηνλ
ζάλαηνλ ζαο λα ηα ηξσλ θαη λα ηα πίλνπλ θαη λα ζαο
νπηζσινγνχλ. Καιχηεξα λα ηα αθήλεηε πησρά θαη
γξακκαηηζκέλα, παξά πινχζηα θαη αγξάκκαηα».
Η. Μελνχλνπ, Κνζκά ηνλ Αηησινύ, Γηδαρέο θαη βηνγξαθία,
Αζήλα 1980, ζ. 173.

 Μαηιά ζηο παρελθόν
Σν «Κξπθό ρνιεηό»
Σελ πξψηε πεξίνδν κεηά ηελ Άισζε, ηα γξάκκαηα θαη
νη ηέρλεο νπηζζνδξφκεζαλ. Δπίζεο, κεηψζεθαλ
δξαζηηθά απηνί πνπ απνθηνχζαλ ζρνιηθή κφξθσζε θαη
πεξηνξίζηεθαλ νπζηαζηηθά ζε φζνπο ζα γίλνληαλ θιεξηθνί. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα ειιεληθά γξάκκαηα δηδάζθνληαλ θπξίσο ζηηο εθθιεζίεο ή ζηα κνλαζηήξηα, απφ
δαζθάινπο ηεξσκέλνπο. Απηέο νη δχζθνιεο ζπλζήθεο
απνηππψζεθαλ ζηελ εζληθή ζπιινγηθή κλήκε*, θαηά
ηνλ 19ν αηψλα, κε ηε κνξθή ηεο δξακαηηθήο εηθφλαο ηνπ
Νηθνιάνπ Γχδε «ην Κξπθφ ρνιεηφ» θαη ην νκφηηηιν
πνίεκα ηνπ Ησάλλε Πνιέκε (1899). Αξγφηεξα, απφ ηνλ
17ν αηψλα θαη έπεηηα, ε αθκή ηνπ εκπνξίνπ έδσζε
ψζεζε θαη ζην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο. Έηζη απμήζεθε
ν αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ, ηδηαίηεξα κάιηζηα ησλ
θνζκηθψλ ζρνιείσλ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ πιένλ
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ζην πιαίζην ηνπ θνηλνηηθνχ ζεζκνχ, ππφ ηελ επνπηεία
ησλ πξνεζηψλ θάζε ηφπνπ.
* εζληθή ζπιινγηθή κλήκε: ε άπνςε πνπ έρεη
δηακνξθψζεη έλαο ιαφο γηα έλα γεγνλφο κέζσ θπξίσο
ηεο παηδείαο θαη ηεο παξάδνζήο ηνπ
«Απ' έμσ καπξνθφξ' απειπηζηά,
πηθξήο ζθιαβηάο ρεηξνπηαζηφ ζθνηάδη,
θαη κέζα ζηε ζνιφθηηζηε εθθιεζηά,
ζηελ εθθιεζηά, πνπ παίξλεη θάζε βξάδπ
ηελ φςε ηνπ ζρνιεηνχ,
ην θνβηζκέλν θσο ηνπ θαληειηνχ
ηξεκάκελν ηα νλείξαηα αλαδεχεη,
θαη γχξσ ηα ζθιαβφπνπια καδεχεη».
«Έλαο ςαικφο αθνχγεηαη βαζχο
ζα κεισδίεο ελφο θφζκνπ άιινπ,
θη αλαηξηρηάδεη αθνχνληαο θαζείο
πξνθεηηθά ηα ιφγηα ηνπ δαζθάινπ
κε κία θσλή βαξηά.
‟Με ζθηάδεζηε ζηα ζθφηε! Ζ ιεπηεξηά
ζαλ ηεο απγήο ην θεγγνβφιν αζηέξη
ηεο λχρηαο ην μεκέξσκα ζα θέξεηˮ».
Η πξώηε θαη ε ηειεπηαία ζηξνθή από ην πνίεκα
ηνπ Ισάλλε Πνιέκε «Σν θξπθό ζρνιεηό».

Σν «Κξπθό ρνιεηό»,
πίλαθαο ηνπ Νηθνιάνπ Γύδε, 1886
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1

◄ Ζ «Οθηψερνο» ρξεζηκνπνηήζεθε
σο Αλαγλσζηηθφ ζηα ζρνιεία
ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο

3

◄ Πξνκεησπίδα ηεο «Διιεληθήο
Ννκαξρίαο»

4 ◄ Σν «Μέγα Αιθαβεηάξην»
εθδφζεθε ζηε Βηέλλε ην 1771
απφ ηνλ Μηραήι Παπά
Γεψξγην ηνπ ηαηηζηέσο,
κε δαπάλεο
Κσλζη. Αιεμ. Φηιηππίδνπ
ηνπ Γάγνπ
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2

▲ Πεξηνρέο φπνπ ιεηηνχξγεζαλ ζρνιεία
ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαηά ηνλ 18ν αηψλα
Αδξηαλνχπνιε
Κσλζηαληηλνχπνιε
Μειέληθν
Αρξίδα
έξξεο
Μνλαζηήξη
Θεζζαινλίθε Μνζρφπνιε
Καξπέο
Κιεηζνχξα
Νάνπζα
Καζηνξηά
Έδεζζα
Μπιάηζη
Βέξνηα
Υηκάξα
Κνδάλε
Γέιβηλν

Μέηζνβν
Ησάλληλα
Άξηα
Εαγνξά
Εάθπλζνο
Μειηέο
Βξαγγηαλά
Άγξαθα
Καξπελήζη
Αηησιηθφ
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Μεζνιφγγη
Αζήλα
Πάηξα
Γεκεηζάλα
Κέξθπξα
Λεπθάδα
Κεθαιιελία
Εάθπλζνο
Κπδσληέο
κχξλε

Οη θπξηόηεξνη εθπξόζσπνη ηνπ Νενειιεληθνύ
Γηαθσηηζκνύ
(δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ν Αδακάληηνο Κνξαήο
θαη ν Ρήγαο Βειεζηηλιήο)

▲ Μεζφδηνο
Αλζξαθίηεο
1660-1749
Ησάλληλα

▲ Γαληήι
Μνζρνπνιίηεο
Μνζρφπνιε
(ζεκεξηλή Αιβαλία)

▲ Δπγέληνο
Βνχιγαξεο
1716-1806
Κέξθπξα
Γεκήηξεο
Καηαξηδήο,
πεξ. 1730-1807,
Κσλ/πνιε

▲ Υξηζηφδνπινο
Πακπιέθεο
1733-1793
Μπακπίλε
Ξεξφκεξνπ
Αηησιναθαξλαλίαο

Γαληήι ►
Φηιηππίδεο,
1750-1832
Μειηέο Πειίνπ
Γξεγφξηνο ►
Κσλζηαληάο,
1758-1844
Μειηέο Πειίνπ

▲ Ηψζεπνο
Μνηζηφδαθαο
πεξ. 1725-1800

Βεληακίλ ►
Λέζβηνο
πεξ. 1759-1824
Πισκάξη
Μπηηιήλεο
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▲ Νεφθπηνο Γνχθαο
πεξ. 1760-1845
Άλσ νπζελά,
Εαγνξίνπ Ζπείξνπ

▲ Παλαγηψηεο
Κνδξηθάο
1762-1827
Αζήλα

▲ Αζαλάζηνο
▲ Νεφθπηνο
Φαιίδαο
Βάκβαο
1767-1829 Ησάλληλα 1770-1855 Υίνο

▲ Κσλζηαληίλνο
Οηθνλφκνο
ν εμ Οηθνλφκσλ
1780-1857 Σζαξηηζάλε

▲ Άλζηκνο
Γαδήο
1764-1828
Μειηέο Πειίνπ

▲ Κσλζηαληίλνο
Κνχκαο
1777-1836 Λάξηζα

▲ Θεφθιεηνο ▲ Θεφθηινο
Φαξκαθίδεο
Καΐξεο
1784-1860
1784-1853
Νίθαηα Λάξηζαο
Άλδξνο

 Δξσηήκαηα
 Ση ζεσξείηε φηη πξνζέθεξαλ ζην Γέλνο νη δάζθαινη
ηεο Σνπξθνθξαηίαο;
 Να ζρνιηάζεηε ηηο απφςεηο ηνπ Κνζκά ηνπ Αηησινχ
γηα ηελ παηδεία. ζα ζαο βνεζήζεη θαη ε Πεγή 3.
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Κεθάιαην 8

Ο Ρήγαο Βειεζηηλιήο
θαη ν Αδακάληηνο Κνξαήο
Αλάκεζα ζηνπο δαζθάινπο ηνπ Γέλνπο μερσξίδνπλ γηα
ηε δξάζε ηνπο ν ιφγηνο επαλαζηάηεο Ρήγαο
Βειεζηηλιήο θαη ν Αδακάληηνο Κνξαήο, έλαο Έιιελαο
θηιφινγνο θεκηζκέλνο αθφκε θαη ζηελ Δπξψπε.

▲ Ο Ρήγαο Βειεζηηλιήο θαη ν Αδακάληηνο Κνξαήο
ππνβαζηάδνπλ ηελ Διιάδα. Πίλαθαο ζε ραξηφλη ηνπ
ιατθνχ δσγξάθνπ Θεφθηινπ
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Ο

Ρήγαο, γηνο εκπφξνπ, γελλήζεθε ην 1757 ζην Βειεζηίλν ηεο Θεζζαιίαο, ην νπνίν ζηελ αξραηφηεηα
νλνκαδφηαλ Φεξέο. Νεαξφο αθφκε, κπήθε ζηελ ππεξεζία ησλ Φαλαξησηψλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη
έπεηηα κεηαλάζηεπζε ζην Βνπθνπξέζηη, σο γξακκαηέαο
ηνπ εγεκφλα ηεο Βιαρίαο. Δθεί επεξεάζηεθε απφ ηηο
επξσπατθέο ξηδνζπαζηηθέο ηδέεο, θάλνληαο θχξην ζηφρν
ηνπ ηελ απειεπζέξσζε ηεο παηξίδαο. Σν 1790 ηαμίδεςε
ζηε Βηέλλε.
Σν ζπγγξαθηθφ θαη εθδνηηθφ ηνπ έξγν είλαη κεγάιν.
O Ρήγαο εμέδσζε γαιιηθά κπζηζηνξήκαηα κεηαθξαζκέλα ζηε δεκνηηθή γιψζζα, έλα βηβιίν Φπζηθήο γηα
ζρνιηθή ρξήζε, έλαλ ηεξάζηην ράξηε ηεο Διιάδαο, ηελ
πεξίθεκε «Υάξηα ηεο Διιάδνο», κία εηθφλα ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη πνιιά άιια. O Θνχξηνο ήηαλ
έλαο θινγεξφο επαλαζηαηηθφο χκλνο πνπ ζπγθίλεζε
πνιινχο λένπο ηεο επνρήο θαη έγηλε ζχκβνιν ηνπ
αγψλα γηα ηελ ειεπζεξία.
O Ρήγαο Βειεζηηλιήο νξακαηηδφηαλ ηε ζπλεξγαζία
ησλ ππφδνπισλ βαιθαληθψλ ιαψλ γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπο απφ ηνλ νζσκαληθφ δπγφ θαη ηε δεκηνπξγία
ελφο επλνκνχκελνπ δεκνθξαηηθνχ θξάηνπο, φπνπ ζα
θπξηαξρνχζε ε ειιεληθή γιψζζα θαη παηδεία. Χζηφζν,
ε δξάζε ηνπ έγηλε γξήγνξα γλσζηή θαη πξνθάιεζε ηελ
αληίδξαζε ηεο Απζηξίαο, ε νπνία ηφηε δηαηεξνχζε
θαιέο ζρέζεηο κε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Οη
Απζηξηαθνί ζπλέιαβαλ ηνλ Ρήγα θαη ζπλεξγάηεο ηνπ ην
Γεθέκβξην ηνπ 1797. Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα ηνλ παξέδσζαλ καδί κε επηά ζπληξφθνπο ηνπ ζηνπο Σνχξθνπο,
νη νπνίνη ηνπο ζαλάησζαλ θαη ηνπο έξημαλ ζηνλ πνηακφ
Γνχλαβε.
Ο Αδακάληηνο Κνξαήο θαηαγφηαλ απφ πινχζηα νηθνγέλεηα ηεο Υίνπ, αιιά γελλήζεθε ζηε κχξλε ην 1748.
Φνίηεζε αξρηθά ζηελ Δπαγγειηθή ρνιή ηεο κχξλεο,
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ελψ αξγφηεξα εγθαηαζηάζεθε κφληκα ζηε Γαιιία, φπνπ
ζπνχδαζε ηαηξηθή. Δθεί γλψξηζε απφ θνληά ηε Γαιιηθή
Δπαλάζηαζε θαη ηηο θηιειεχζεξεο ηδέεο ηεο. Αζρνιήζεθε θπξίσο κε ηελ αληηγξαθή, ηελ επηκέιεηα θαη ηε δεκνζίεπζε ησλ ρεηξνγξάθσλ αξραίσλ Διιήλσλ
ζπγγξαθέσλ.
Ο Κνξαήο πίζηεπε φηη γηα λα ειεπζεξσζεί ην ειιεληθφ έζλνο, έπξεπε πξψηα λα θσηηζηεί δηακέζνπ ηεο
παηδείαο, κε θαηάιιειε φκσο κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη
ρξεζηκνπνηψληαο κηα λέα ειιεληθή γιψζζα, κε απινχζηεξε κνξθή απφ ηελ αξραία. Ζ απήρεζή ηνπ ήηαλ κεγάιε θαη πνιινί δάζθαινη δεηνχζαλ ηηο ζπκβνπιέο ηνπ.
Γλσζηέο είλαη επίζεο νη ζεσξίεο ηνπ γηα ηε γιψζζα. Ο
Κνξαήο πξφηεηλε ηε ρξήζε κηαο γιψζζαο πνπ ζα είρε
σο βάζε ηεο ηελ θαζνκηινπκέλε γιψζζα ηεο επνρήο,
απφ ηελ νπνία φκσο ζα είραλ αθαηξεζεί νη μέλεο ιέμεηο
θαζψο θαη νη δηάθνξεο ηδησκαηηθέο εθθξάζεηο.
Ο Κνξαήο ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ ηδενινγηθή
πξνεηνηκαζία ηεο Μεγάιεο Δπαλάζηαζεο, π.ρ. κε ην
πνίεκά ηνπ «άιπηζκα Πνιεκηζηήξηνλ» αιιά θαη θαηά
ηε δηάξθεηά ηεο, γξάθνληαο ζπκβνπιεπηηθέο επηζηνιέο.
πληέιεζε επίζεο ζηελ ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ Κνκηηάηνπ ζην Παξίζη. Ο Αδακάληηνο Κνξαήο, φπσο νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Νενειιεληθνχ
Γηαθσηηζκνχ, είρε σο βαζηθή θηινζνθηθή αξρή ηελ
πίζηε ζηε ινγηθή ηνπ αλζξψπνπ.
Γισζζάξη
Θνύξηνο: Δπαλαζηαηηθφ ηξαγνχδη. Οη ζηίρνη ηνπ
απεπζχλνληαλ ζηνπο ππνδνχινπο θαη ηνπο θαινχζαλ
λα αγσληζηνχλ γηα λα απαιιαγνχλ απφ ηε ζθιαβηά.
Δπλνκνύκελνο: Απηφο πνπ δηνηθείηαη κε δίθαηνπο
λφκνπο.
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Διιεληθό Κνκηηάην: Φηιειιεληθή νξγάλσζε πνπ
ηδξχζεθε ζην Παξίζη.

 Οι πηγές αθηγούνηαι...
1. Απόζπαζκα από ηε Νέα Πνιηηηθή Γηνίθεζε
ηνπ Ρήγα Βειεζηηλιή
«ινη, ρσξίο εμαίξεζηλ, έρνπλ ρξένο λα εμεχξνπλ
γξάκκαηα. Ζ Παηξίο έρεη λα θαηαζηήζε* ζρνιεία εηο φια
ηα ρσξία δηά ηα αξζεληθά θαη ζειπθά παηδηά. Δθ ησλ
γξακκάησλ γελλάηαη ε πξνθνπή, κε ηελ νπνίαλ
ιάκπνπλ ηα ειεχζεξα έζλε».

Ρήγα Βειεζηηλιή, Άπαληα ηα σδόκελα, επηκέιεηα Παζράιεο Μ. Κηηξνκειίδεο, Αζήλα 2001, ηφκ. 5, ζζ. 41-42.
* λα θαηαζηήζε = λα ηδξχζεη
2. Απνζπάζκαηα από ηνλ Θνύξην ηνπ Ρήγα
Βειεζηηλιή
«Χο πφηε, παιιεθάξηα, λα δνχκελ ζηα ζηελά,
κνλάρνη, ζαλ ιηνληάξηα, ζηεο ξάρεο, ζηα βνπλά;
ζπειηέο λα θαηνηθνχκελ, λα βιέπσκελ θιαδηά,
λα θεχγσκ' απ' ηνλ θφζκνλ, γηα ηελ πηθξή ζθιαβηά;
λα ράλσκελ αδέιθηα, Παηξίδα θαη γνλείο,
ηνπο θίινπο, ηα παηδηά καο θη φινπο ηνπο ζπγγελείο;
Κάιιην 'λαη κηαο ψξαο ειεχζεξε δσή,
παξά ζαξάληα ρξφλνη ζθιαβηά θαη θπιαθή!».
……………………………………………………………
«Διάηε κ' έλαλ δήινλ ζε ηνχηνλ ηνλ θαηξφλ,
λα θάκσκελ ηνλ φξθνλ επάλσ ζηνλ ηαπξφλ.
πκβνχινπο πξνθνκκέλνπο κε παηξησηηζκφλ,
Να βάισκελ, εηο φια λα δίδνπλ νξηζκφλ.
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Οη Νφκνη λάλ’ ν πξψηνο θαη κφλνο νδεγφο,
Καη ηεο Παηξίδνο έλαο λα γέλε αξρεγφο.
Γηαηί θ’ ε αλαξρία νκνηάδεη ηε ζθιαβηά.
Να δνχκε ζα ζεξία, είλ’ πιην ζθιεξή θσηηά».
Λ.Η. Βξαλνχζε, Ρήγαο Βειεζηηλιήο, Αζήλα 1963,
δεχηεξε έθδνζε, ζζ. 167-168.
3. Απόζπαζκα από ην έξγν «άιπηζκα
Πνιεκηζηήξηνλ» ηνπ Αδακάληηνπ Κνξαή
«Οη Ζπεηξψηαη ελζπκήζεηε* ηα θαηνξζψκαηα ησλ πξνγφλσλ ζαο. εζείο θαη παιαηά εθάλεηε αλδξείνη, θαη ζήκεξνλ αθφκε εδείμαηε κε ηαο θαηά ησλ αγξίσλ Παζάδσλ
λίθαο, φηη δελ εράζαηε ηελ πξνγνληθήλ κεγαινςπρίαλ.
Οη Θεζζαινί θαη Μαθεδφλεο ελζπκήζεηε φηη νη πξνγνλνί
ζαο θαηεηξφπσζαλ ηνλ Γαξείνλ, φζηηο ήηνλ αζπγθξίησο θνβεξψηεξνο βαζηιεχο απφ ηνλ ζεκεξηλφλ άλαλδξνλ θαη γπλαηθψδε ηχξαλλνλ ηεο Διιάδνο. Οη Πεινπνλλήζηνη θαη νη ινηπνί Έιιελεο κε ιεζκνλήζεηε ηα
ηξφπαηα*, φζα θαηά ησλ βαξβάξσλ αλέζηεζαλ* νη
πξνπάηνξέο* ζαο. θαη ζεηο εμαηξέησο νη Ματλψηαη
ζπιινγίζζεηε φηη είζζε αίκα παξηηαηψλ. ινη νκνχ*,
φζνη κε ην ιακπξφλ φλνκα ησλ Διιήλσλ δνμάδεζζε,
βάιεηε θαιά εηο ηνλ λνπλ ζαο, φηη αθ’ φζαο δπζηπρίαο
δχλαηαη λα πάζε ν άλζξσπνο ε πιένλ απαξεγφξεηνο
είλαη ε δνπιεία».
Κνξαήο. Άπαληα ηα πξσηόηππα έξγα, επηκέιεηα
Γ. Βαιέηαο, ηφκ. Α1, ζ. 69.
* ελζπκήζεηε = ζπκεζείηε
* ηα ηξφπαηα = ηηο λίθεο
* αλέζηεζαλ = θέξδηζαλ
* πξνπάηνξεο = πξφγνλνη
* νκνχ = καδί
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 Μαηιά ζηο παρελθόν
O Κνξαήο γξάθεη γηα ηνλ Βνιηαίξν
Ο Αδακάληηνο Κνξαήο βξηζθφηαλ ζην Παξίζη φηαλ μέζπαζε ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. ε κία απφ ηηο επηζηνιέο ηνπ, κε αθνξκή ηελ κεηαθνκηδή (ζεκ. κεηαθνξά)
ησλ ιεηςάλσλ ηνπ Βνιηαίξνπ ζηε γαιιηθή πξσηεχνπζα
ηνλ Ηνχιην ηνπ 1791, ν Έιιελαο Γηαθσηηζηήο έγξαςε:
«Γελ κε εμέπιεμε, θίιε κνπ, νχηε ε κεγαινπξέπεηα ηεο
θεδείαο. Οχηε ν ρξπζφο θαη ν άξγπξνο, ν νπνίνο άζηξαθηε απφ φια ηα κέξε, ζάκπσζε ηα κάηηα κνπ. Αιι’ φηαλ
είδα λα πεξηθέξνπλ ηα βηβιία ηνπ ζξηακβεπηηθά θαη λα
είλαη πεξηθπθισκέλα απφ πιήζνο αθαδεκατθψλ, ηφηε
ήζεια λα ζε έρσ θνληά κνπ κάξηπξα θαη ηεο αγαλάθηεζήο κνπ θαη ησλ δαθξχσλ κνπ, δαθξχσλ, θίιε κνπ,
αιεζηλψλ, δαθξχσλ απαξεγφξεησλ, ηα νπνία κ’ έθαλε
λα ρχζσ ε αλάκλεζε φηη έηζη θαη νη πξνγνλνί κνπ, νη
ακίκεηνη Έιιελεο, ήμεξαλ λα ηηκνχλ
ηε ζνθία». (Απφδνζε ζηα λέα ειιεληθά)

O ηάθνο ηνλ Βνιηαίξνπ
ζην Πάλζενλ, Παξίζη
1

2
►
O Ρήγαο
Βειεζηίλιήο

▲ Ο Αδακάληηνο
Κνξαήο
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3

◄ Ο Ρήγαο ξίρλεη ηνλ ζπφξν
ηεο ειεπζεξίαο,
Αζήλα, Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε
4
►
Πξνκεησπίδα ηεο «Υάξηαο»
ηνπ Ρήγα,
Αζήλα, Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε
5

◄
Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο
απφ ηε «Υάξηα»
ηεο Διιάδνο» ηνπ Ρήγα
 Δξσηήκαηα
 Πνηα ήηαλ ηα βαζηθά ζεκεία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ
Κνξαή θαη πνηα ηνπ Ρήγα;
 Πνηεο αμίεο θπξηαξρνχλ ζηα θείκελα ηνπ Ρήγα
Βειεζηηλιή κε βάζε ηηο δπν πξψηεο πεγέο;
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Σα θπξηφηεξα επαλαζηαηηθά θηλήκαηα
ηε δηάξθεηα ησλ ηεζζάξσλ αηψλσλ ηεο Σνπξθνθξαηίαο
έγηλαλ πνιιέο εμεγέξζεηο ησλ ππφδνπισλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Οζσκαλψλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εμεγέξζεηο απηέο ππνθηλνχληαλ απφ ηηο επξσπατθέο δπλάκεηο,
νη νπνίεο, φηαλ βξίζθνληαλ ζε πφιεκν κε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, πξνζπαζνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ
αλαηαξαρή ζην εζσηεξηθφ ηεο, γηα λα δηαζπάζνπλ ηνλ
ηνπξθηθφ ζηξαηφ θαη λα ηνλ απνδπλακψζνπλ.

▲ Εσγξαθηθή απνηχπσζε ηεο παξάδνζεο
Οζσκαλψλ Σνχξθσλ ζηνλ Λάκπξν Καηζψλε,
Αζήλα, Δζληθφ Ηζηνξηθφ Μνπζείν
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1571

1600

1770

1787

1571: Ναπκαρία Ναππάθηνπ
1600: Δμεγέξζεηο ζηε Θεζζαιία
1770: Οξισθηθά
1787: Κίλεκα Λάκπξνπ Καηζψλε
1821: Διιεληθή Δπαλάζηαζε
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1821

Σ

νλ 16ν αηψλα πνιινί Κεξθπξαίνη, Κξεηηθνί θαη ηδίσο
νη πάληα αλππφηαθηνη Μαληάηεο πνιέκεζαλ ηνπο
Οζσκαλνχο Σνχξθνπο είηε ζην πιεπξφ ησλ Βελεηψλ θαη
ησλ Ηζπαλψλ είηε κφλνη ηνπο, κε επηρεηξήζεηο ζηελ μεξά
θαη ζηε ζάιαζζα. Μάιηζηα, ζηε ζεκαληηθή Ναπκαρία
ηεο Ναππάθηνπ ην 1571, θαηά ηελ νπνία ν ηνπξθηθφο
ζηφινο θαηαζηξάθεθε νινθιεξσηηθά απφ ηνπο
Γπηηθνχο, ζπκκεηείραλ θαη ειιεληθά πινία.
Δπίζεο, ην 1600 ν Μεηξνπνιίηεο Λαξίζεο Γηνλχζηνο, γλσζηφο σο Φηιφζνθνο, μεζήθσζε ηνπο ππφδνπινπο Έιιελεο ζηελ νξεηλή Θεζζαιία. Σν θίλεκά ηνπ
φκσο απέηπρε θαη ν ίδηνο δηέθπγε ζηε Ρψκε θαη έπεηηα
ζηελ Ηζπαλία δεηψληαο εληζρχζεηο. Δλλέα ρξφληα αξγφηεξα επέζηξεςε ζηελ ηνπξθνθξαηνχκελε Διιάδα,
παξνηξχλνληαο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Θεζπξσηίαο λα
εμεγεξζνχλ.
Οη Βελεηνί, απφ ηελ πιεπξά ηνπο, πνιηφξθεζαλ ηελ
Αζήλα θαη ην 1699 θαηέιαβαλ ζρεδφλ φιε ηελ Πεινπφλλεζν, ε νπνία φκσο πέξαζε μαλά ζηελ θαηνρή ησλ
Οζσκαλψλ χζηεξα απφ δχν δεθαεηίεο. Έθηνηε ε Βελεηία
ζηακάηεζε λα παίδεη ελεξγφ ξφιν ζηηο ειιεληθέο
ππνζέζεηο.
Σνλ 18ν αηψλα αλέιαβε δξάζε ε Ρσζία. Οη ειπίδεο
ησλ ππνδνχισλ αλαπηεξψζεθαλ, θαζψο απφ ηελ
επνρή ηεο Άισζεο θπθινθνξνχζαλ δηαδφζεηο γηα ην
«μαλζφ γέλνο» ηνπ Βνξξά πνπ ζα απειεπζέξσλε ηνπο
Έιιελεο. Σν 1770 νη αδειθνί Οξιψθ έθηαζαλ ζηε Μάλε
κε Ρψζνπο θαη Έιιελεο ζηξαηηψηεο, ελψ παξάιιεια ν
πξφθξηηνο Ησάλλεο Βιάρνο ή Γαζθαινγηάλλεο μεζήθσζε ηα θαθηά ηεο Κξήηεο. ηε Ναπκαρία ηνπ Σζεζκέ
(ζηε ζεκεξηλή Σνπξθία, απέλαληη απφ ηε Υίν) ν νιηγάξηζκνο νξζφδνμνο ζηφινο λίθεζε ηνπο Οζσκαλνχο,
αιιά νη ζπγθξνχζεηο ηεξκαηίζηεθαλ κε ηε πλζήθε ηνπ
Κηνπηζνχθ Κατλαξηδή (1774). Ζ ζπλζήθε απηή είλαη πν106 / 63

ιχ ζεκαληηθή, αθνχ ε Ρσζία ζεψξεζε πσο απέθηεζε
ην δηθαίσκα λα παξεκβαίλεη ζηα εζσηεξηθά ηεο
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, πξνθεηκέλνπ λα
πξνζηαηεχζεη ηνπο Υξηζηηαλνχο πνπ δνχζαλ εθεί.
Δπίζεο, νη Έιιελεο έκπνξνη απέθηεζαλ ην δηθαίσκα λα
πςψλνπλ ζηα θαξάβηα ηνπο ηε ξσζηθή ζεκαία.
Με παξφκνην ηξφπν έδξαζε ιίγα ρξφληα αξγφηεξα
θαη ν Λάκπξνο Καηζψλεο, πνπ θαηαγφηαλ απφ ηε
Ληβαδεηά θαη ήηαλ αμησκαηηθφο ηνπ ξσζηθνχ ζηξαηνχ.
Με νξκεηήξην ην λεζί Κέα, έπιεε ζην Αηγαίν κε έλαλ
κηθξφ ζηφιν, θάλνληαο επηζέζεηο ελαληίνλ ηνπξθηθψλ
πινίσλ. ηηο λαπηηθέο επηρεηξήζεηο ήηαλ καδί ηνπ θαη ν
θιέθηεο Γεψξγηνο Αλδξίηζνο, ν παηέξαο ηνπ ήξσα ηεο
Δπαλάζηαζεο Οδπζζέα Αλδξνχηζνπ.
ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα, ιφγσ ηεο δηάδνζεο ησλ
θηιειεχζεξσλ ηδεψλ ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, νη
ειπίδεο ησλ Διιήλσλ γηα απειεπζέξσζε ζηξάθεθαλ
θαη πξνο ηνπο Γάιινπο ηνπ Ναπνιένληα. Σνλ
επαλαζηαηηθφ αλαβξαζκφ ελίζρπζαλ θαη δηάθνξα
δεκνζηεχκαηα Διιήλσλ Γηαθσηηζηψλ ππέξ ησλ
Γάιισλ. Χζηφζν, πνιχ ζχληνκα θαη απηέο νη ειπίδεο
δηαςεχζηεθαλ. Γχξσ ζην 1800, νη ππφδνπινη Έιιελεο
είραλ πηα ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο θάζε πξσηνβνπιία γηα
απειεπζέξσζε έπξεπε λα πξνέιζεη απφ ηνπο ίδηνπο.
Γισζζάξη
Αλαπηεξώλσ: Δλζαξξχλσ, εκςπρψλσ, αλαδσνγνλψ.
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 Οι πηγές αθηγούνηαι...
1. Οη ειπίδεο ησλ ππόδνπισλ Διιήλσλ γηα
ηελ απειεπζέξσζε ηνπο ελαπνηίζεληαη ζηνπο Ρώζνπο
«Αθφκα ηνχη’ ηελ άλνημη,
ξαγηάδεο*, ξαγηάδεο,
ηνχην ην θαινθαίξη,
θαυκέλε Ρνχκειε,
φζν λα’ξζε ν Μφζθνβνο*,
ξαγηάδεο, ξαγηάδεο,
λα θέξε ην ζεθέξη*,
Μσξεά θαη Ρνχκειε».
Κσλζηαληίλνπ Ν. άζα, Σνπξθνθξαηνύκελε Διιάο.
Ιζηνξηθόλ Γνθίκηνλ πεξί ησλ πξνο απνηίλαμηλ
ηνπ Οζσκαληθνύ δπγνύ Δπαλαζηάζεσλ ηνπ ειιεληθνύ
έζλνπο (1453-1821), Αζήλα 1869, ζζ. 410-412.
(Απφδνζε ζηα λέα ειιεληθά)
* ξαγηάδεο = ππφδνπινη
* Μφζθνβνο = Ρψζνο
* ζεθέξη = ζηξάηεπκα
2. Η δηάςεπζε ησλ πξνζδνθηώλ ησλ Διιήλσλ γηα ηηο
πξνζέζεηο ησλ Ρώζσλ
«Αθφκε απηή ηελ άλνημε, ηνχην ην θαινθαίξη,
απηφλ ηνπ ρξφλνπ ηνλ θαθφ, απηφ ηνπ θαινθαίξη,
καο ήξζε θαη νπ Μφζθνβνο θη ήθεξε ην ζηθέξη,
θαη ηάδεη πσο ηάραηεο ηε ιεπηεξηά ζα θέξεη.
Μα πνχ ’λ’ ε καχξε ιεπηεξηά; Αιίκνλν ζε καο, παηδηά,
Κη αιίκνλν ζηελ θιεθηνπξηά, πσο δε ζα ηελ ηδνχκε,
γηαηί δελ πάζθηζε* πηζηά γηα λα ιεπηεξσζνχκε.
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Μαο ήξζε θαη καο άλαςε θσηηά απ' άθξε ζε άθξε
Κη άθζη* λα ηε ζβήζνπκε κε γηαίκα θαη κε δάθξπ...».
Οη ζηίρνη απηνί ηνπ ηεξέα Παπαθπξίηζε, πνπ γξάθεθαλ
ην 1775, πεξηέρνληαη ζηε κειέηε ηνπ Ησάλλε Υαζηψηε,
Μεηαμύ νζσκαληθήο θπξηαξρίαο θαη επξσπατθήο
πξόθιεζεο, Θεζζαινλίθε 2001, ζζ. 220-221.
* δελ πάζθηζε = δελ θαηέβαιε πξνζπάζεηα
* άθζη = άθεζε
3. Ο Κνινθνηξώλεο γξάθεη γηα ηα επαλαζηαηηθά
ζρέδηα ησλ Διιήλσλ
«Δηο ηα 1805 πεγαίλσ εηο ηελ Εάθπλζνλ. Ο Απηνθξάησξ
Αιέμαλδξνο θάκλεη πξφζθιεζηλ δηά λα γξαθζνχλ νη
Έιιελεο εηο η ζηξαηεχκαηα. Κάκλνκελ φινη κία αλαθνξά, νπιηψηαη, Ρνπκειηψηαη θαη Πεινπνλλήζηνη, εηο ηνλ
Απηνθξάηνξα θαη ηνπ δεηνχκελ βνήζεηαλ δηά λα ειεπζεξψζσκελ ηνλ ηφπνλ καο. Ο Αλαγλσζηαξάο ελήξγεζε
λα γίλε ε αλαθνξά... Οκηιψ κε ηνλ Αξρεγφλ ησλ Ρσζηθψλ ζηξαηεπκάησλ θαη κε ιέγεη, φηη ν Απηνθξάησξ ηνλ
δηέηαμε λα παξαδερζή* εηο ηελ δνχιεπζηλ* φζνπο ζέινπλ
λα έκβνπλ* θαη λα ππάγνπλ* λα θηππήζνπλ ηνλ Ναπνιένληα. Σνπ απνθξίλνκαη: "ζνλ δηά ην κέξνο κνπ, δελ
εκβαίλσ εηο ηελ δνχιεπζηλ. Ση έρσ λα θάκσ κε ηνλ
Ναπνιένληα; Αλ ζέιεηε φκσο ζηξαηηψηαο δηά λα ειεπζεξψζσκελ ηελ παηξίδα καο ζε ππφζρνκαη θαη πέληε
θαη δέθα ρηιηάδαο ζηξαηηψηαο. Μηα θνξά εβαπηηζζήθακελ κε ην ιάδη, βαπηηδφκεζα θαη κίαλ κε ην αίκα θαη
άιιελ κίαλ δηά ηελ ειεπζεξίαλ ηεο παηξίδνο καο"».

Κνινθνηξώλε Απνκλεκνλεύκαηα, Καηαγξαθή Γ. Σεξηζέηε, επηκέιεηα Σάζνο Βνπξλάο, Αζήλα 1983, ζζ. 44-45.
* λα παξαδερζή = λα δερζεί
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* εηο ηελ δνχιεπζηλ = ζηελ ππεξεζία ηνπ
* λα έκβνπλ = λα κπνπλ
* λα ππάγνπλ = λα πάλε

 Μαηιά ζηο παρελθόν
Η Ναπκαρία ηεο Ναππάθηνπ (Λεπάλην)
Ζ Ναπκαρία ηεο Ναππάθηνπ (1571) αλάκεζα ζηνλ
ελσκέλν ζηφιν ησλ ρξηζηηαληθψλ θξαηψλ ηεο Γπηηθήο
Δπξψπεο θαη ηνπο Οζσκαλνχο Σνχξθνπο νδήγεζε ζε
νινθιεξσηηθή ζρεδφλ θαηαζηξνθή ηνπ λαπηηθνχ ηεο
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. ηε λαπκαρία έιαβε κέξνο
θαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ «Γνλ Κηρψηε», Μηραήι Θεξβάληεο, ν νπνίνο έγξαςε φηη ε λίθε απηή, πνπ ζπλέηξηςε
ηελ νζσκαληθή αιαδνλεία, ήηαλ ε αθνξκή γηα λα
δηαιπζεί ε εληχπσζε πνπ είρε
ν ρξηζηηαληθφο θφζκνο πσο νη Σνχξθνη
ήηαλ αλίθεηνη. O ζξίακβνο ησλ ρξηζηηαληθψλ δπλάκεσλ ζηε Ναχπαθην
βνήζεζε επίζεο λα αλαπηεξσζνχλ
νη ειπίδεο ησλ ππφδνπισλ
Διιήλσλ γηα ειεπζεξία.

◄
Υάξηεο ηεο Πεινπνλλήζνπ
ηνπ 1545, Μαδξίηε,
Δζληθή Βηβιηνζήθε
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◄
Ο Γηνλχζηνο ν Φηιφζνθνο, ν νπνίνο
απνθαινχληαλ εηξσληθά απφ ηνπο
ερζξνχο ηνπ «θπιφζνθνο». Σν
επηέκβξην ηνπ 1611 βξήθε καξηπξηθφ
ζάλαην απφ ηνπο Σνχξθνπο

►
Ζ θξεγάηα
ηνπ Λάκπξνπ Καηζψλε,
ραιθνγξαθία

 Δξσηήκαηα
 Γηα πνηνπο ιφγνπο απέηπραλ φια ηα επαλαζηαηηθά
θηλήκαηα πξηλ ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821;
 Οη μέλεο δπλάκεηο βνήζεζαλ νπζηαζηηθά ηνπο Έιιελεο
ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο κε βάζε ηα θείκελα
ησλ πεγψλ;
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Οη αγψλεο ησλ νπιησηψλ
Οη αλππφηαθηνη νπιηώηεο πξσηαγσλίζηεζαλ ζε πνιιέο επαλαζηαηηθέο ελέξγεηεο ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ.
Πνιινί γλσζηνί είλαη νη αγψλεο ηνπο ελαληίνλ ηνπ Αιή
Παζά ησλ Ησαλλίλσλ.

▲ Υαξαθηηθφ κε θαληαζηηθή παξάζηαζε
ηνπ νπιίνπ, Αζήλα, Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε
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Ο

η θάηνηθνη ηνπ νπιίνπ ήηαλ βνζθνί πνπ κηινχζαλ
ειιεληθά θαη αξβαλίηηθα. πρλά έθαλαλ επηδξνκέο
ζηα ρσξηά ηνπ θάκπνπ, γηα λα εμαζθαιίζνπλ δψα θαη
γελλήκαηα. Οη δχζθνιεο ζπλζήθεο δσήο ησλ
νπιησηψλ, ε πνιχρξνλε ελαζρφιεζή ηνπο κε ηα φπια,
ε άξηζηε γλψζε ηνπ εδάθνπο, ην νκαδηθφ πλεχκα θαη
θπξίσο ε εμαηξεηηθή ηνπο ηφικε, ηνπο είραλ κεηακνξθψζεη ζε ηθαλφηαηνπο πνιεκηζηέο. Οη νπιηψηεο ζπλήζηδαλ
λα πνιεκνχλ νρπξσκέλνη πίζσ απφ θπζηθά εκπφδηα.
Γξνχζαλ αθφκε θαη ηε λχρηα, ελψ δελ δίζηαδαλ λα
επηηεζνχλ κε ηα ζπαζηά ηνπο ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ
αληηπάισλ, αηθληδηάδνληάο ηνπο.
Μάηαηα νη Σνχξθνη πξνζπαζνχζαλ λα ππνηάμνπλ
ηνπο νπιηψηεο. Σν νχιη, απέρνληαο 20 ρηιηφκεηξα απφ
ηε ζάιαζζα, κπνξνχζε λα πξνκεζεχεηαη ρξήκαηα,
φπια θαη ππξνκαρηθά, ηα νπνία έζηειλαλ απφ ηα Δπηάλεζα νη μέλεο δπλάκεηο θάζε θνξά πνπ ζπγθξνχνληαλ
κε ηελ Τςειή Πχιε.
Πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφο, ν Αιή Παζάο ησλ
Ησαλλίλσλ πέηπρε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα δηψμεη απφ
ην νχιη νξηζκέλνπο απφ ηνπο αξρεγνχο, αδπλαηίδνληαο έηζη ηελ άκπλά ηνπ. Σειηθά νη Σνχξθνη θαηάθεξαλ
λα θαηαθηήζνπλ ην νχιη ην 1803, κεηά απφ πνιιέο
πξνζπάζεηεο. Καηέιαβαλ ηνλ νρπξφ ιφθν Κνχγθη, φκσο
ν θαιφγεξνο ακνπήι, πνπ ηνλ θξαηνχζε ειεχζεξν σο
ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, αλαηηλάρζεθε καδί ηνπο. Σφηε
θάπνηνη νπιηψηεο έζπαζαλ ηνλ θινηφ ησλ Σνχξθσλ κε
έθνδν θαη πέξαζαλ ηειηθά ζηελ Κέξθπξα, ελψ νη
ππφινηπνη ζπλζεθνιφγεζαλ, αθνχ ηνπο ππνζρέζεθαλ
φηη ζα εγθαηαιείςνπλ κε αζθάιεηα ην νχιη θαη ζα
θαηαθχγνπλ κε ηα φπια ηνπο ζηελ Πξέβεδα.
Οη νπιηψηεο ζηα Δπηάλεζα ππεξέηεζαλ αξρηθά
ηνπο Ρψζνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο Γάιινπο θπξίαξρνπο. Σν 1820, ιίγν πξηλ ηε Μεγάιε Δπαλάζηαζε, θιή113 / 67

ζεθαλ απφ ηνπο Σνχξθνπο λα θαηνηθήζνπλ κφληκα ζην
νχιη, κε ηνλ φξν λα βνεζήζνπλ ην νπιηάλν λα εμνληψζεη ηνλ Αιή Παζά, κε ηνλ νπνίν βξηζθφηαλ ζε πφιεκν. Οη νπιηψηεο ζπκθψλεζαλ θαη επέζηξεςαλ ζηα
ρσξηά ηνπο, απνθξνχνληαο κε επηηπρία ηνπο ζηξαηηψηεο
ηνπ Αιή Παζά πνπ έξρνληαλ ελαληίνλ ηνπο. Σν 1822,
φκσο, έκεηλαλ αβνήζεηνη. Καηαπνλεκέλνη, εγθαηέιεηςαλ
νξηζηηθά ην νχιη θαη δηαζθνξπίζζεθαλ ζηε ηεξεά Διιάδα θαη ηελ Πεινπφλλεζν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Μεγάιεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 πνιινί νπιηψηεο αλέπηπμαλ ζεκαληηθή δξάζε σο νπιαξρεγνί, έρνληαο ηε θήκε
ησλ γελλαίσλ θαη αδάκαζησλ πνιεκηζηψλ ηνπ έζλνπο.

Γισζζάξη
Γελλήκαηα: Σα δεκεηξηαθά.
Τςειή Πύιε: Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία.
πλζεθνινγώ: Τπνγξάθσ ζπκθσλία ζπλήζσο κεηά
απφ πφιεκν.

 Οι πηγές αθηγούνηαι...
1. Δπηζηνιή ησλ θαηνίθσλ ηνπ νπιίνπ ζηνλ Αιή
Παζά (απόδνζε ζηα λέα ειιεληθά)
«Βεδχξ Αιή Παζά ζε ραηξεηνχκελ.
Ζ παηξίο καο είλαη απείξσο γιπθπηέξα θαη απφ ηα
πνπγθεία* ζνπ, θαη απφ ηνπο επηπρείο ηφπνπο, ηνπο
νπνίνπο ππφζρεζαη λα καο δψζεηο. ζελ* καηαίσο
θνπηάδεηο, επεηδή ε ειεπζεξία καο δελ πσιείηαη, νχη’
αγνξάδεηαη ζρεδφλ κε φινπο ηνπο ζεζαπξνχο ηεο γεο,
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παξά κε ην αίκα θαη ζάλαηνλ έσο ηνπ ηειεπηαίνπ
νπιηψηνπ. (ινη νη νπιηψηεο κηθξνί θαη κεγάινη)».
Υξηζηφθνξνπ Πεξξαηβνχ, Ιζηνξία ύληνκνο
ηνπ νπιίνπ θαη Πάξγαο, ηφκ. 1, Παξίζη 1803, ζ. 54.
* πνπγθεία = ρξεκαηηθά πνζά
* φζελ = γη' απηφ
2. Οη άγξαθνη λόκνη ησλ νπιησηώλ
«Σα έζηκα θαη νη ζεζκνί ησλ νπιησηψλ ππνρξέσλαλ
θάζε παηξηψηε λα είλαη επζπιαρληθφο πξνο ηνπο νκνγελείο θαη ηνπο νκνζξήζθνπο ηνπ θαη ζε θάζε
πεξίπησζε λα ηνπο βνεζά. Να είλαη επίζεο πηζηφο ζηε
ζξεζθεία ηνπ θαη άζπνλδνο ερζξφο ηεο νζσκαληθήο
ηπξαλλίαο. πνηνο ήηαλ δεηιφο ζηνλ πφιεκν, φινη ηνλ
πεξηθξνλνχζαλ. Δπίζεο θαηέθξηλαλ φπνηνλ είρε
πιεγσζεί ζηελ πιάηε, γη’ απηφ θαη νη ειηθησκέλνη πνπ
ήηαλ γνλείο γελλαίσλ αλδξψλ ζπλήζηδαλ λα
πεξεθαλεχνληαη ζηηο ζπλαλαζηξνθέο ηνπο θαη λα ιέλε:
‟Δπραξηζηψ ην Θεφ γηαηί ηα παηδηά κνπ ζθνηψζεθαλ ή
ηξαπκαηίζζεθαλ ζηε κάρε θαη θαλέλαο δελ ρηππήζεθε
απφ πίζσˮ. Απηά πίζηεπαλ γηα ηε γελλαηφηεηα θαη ηε
δεηιία θαη γη' απηφ νη νπιηψηεο πνηέ δελ έδεηρλαλ
ηα λψηα ηνπο ζηνπο ερζξνχο, αιιά έπξεπε ή λα
ληθήζνπλ ή λα ζθνησζνχλ έλδνμα».
Λάκπξνπ Κνπηζνλίθα, Γεληθή Ιζηνξία ηεο Διιεληθήο
Δπαλαζηάζεσο, ηφκ. 1, Αζήλα 1863, ζζ. 24-25.
(Απφδνζε ζηα λέα ειιεληθά)
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 Μαηιά ζηο παρελθόν
Δπαθέο ησλ νπιησηώλ κε ηνπο Ρώζνπο
Οη νπιηψηεο βξίζθνληαλ γηα θαηξφ ζε επαθή κε ηνπο
Ρψζνπο, κε ζθνπφ λα νξγαλψζνπλ απφ θνηλνχ επαλάζηαζε ελαληίνλ ησλ Οζσκαλψλ Σνχξθσλ. Σνλ Απξίιην
ηνπ 1790 κηα αληηπξνζσπεία απφ ηνπο νπιηψηεο έγηλε
δεθηή απφ ηελ Απηνθξάηεηξα ηεο Ρσζίαο Αηθαηεξίλε θαη
δήηεζε ηε βνήζεηά ηεο γηα λα απειεπζεξσζνχλ, φπσο
έιεγαλ, νη απφγνλνη «ησλ αξραίσλ Αζελαίσλ θαη
Λαθεδαηκνλίσλ». Ζ ηζαξίλα ππνζρέζεθε
λα πξνζθέξεη ηε βνήζεηά ηεο, σζηφζν
νη ππνζρέζεηο ηεο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην βαζκφ πνπ νη Έιιελεο
πεξίκελαλ.

Η Αηθαηεξίλε Β΄, Πεηξνύπνιε,
Πηλαθνζήθε Πέηεξθνθ
2

1
◄
O Αιή Παζάο
ησλ Ησαλλίλσλ

3
▲ νπιηψηεο,
έγρξσκε
ραιθνγξαθία,
Αζήλα,
Γελλάδεηνο
Βηβιηνζήθε

►
νπιηψηεο,
έγρξσκε
ιηζνγξαθία
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4

▲ O νπιηψηεο νπιαξρεγφο Λάκπξνο Σδαβέιαο
κπξνζηά ζηνλ Αιή Παζά,
ιηζνγξαθία, Δζληθφ Ηζηνξηθφ Μνπζείν
5

◄
Άπνςε ηνπ νπιίνπ, ιηζνγξαθία
επηρξσκαηηζκέλε

 Δξσηήκαηα
 Γηα πνηνπο ιφγνπο νη νπιηψηεο ήηαλ γλσζηνί σο
ηθαλφηαηνη πνιεκηζηέο;
 Πνην ήηαλ ην ππέξηαην αγαζφ γηα ηνπο νπιηψηεο κε
βάζε ηα θείκελα ησλ πεγψλ;
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ΓΔΤΣΔΡΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
Οη Έιιελεο θάησ απφ ηελ νζσκαληθή θαη
ηε Λαηηληθή θπξηαξρία (1453-1821)
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ
 Ζ θαηάθηεζε ησλ ηζηνξηθψλ ειιεληθψλ ρσξψλ απφ
ηνπο Λαηίλνπο θαη ηνπο Οζσκαλνχο Σνχξθνπο είρε δξακαηηθέο ζπλέπεηεο ζηε δσή ησλ ππφδνπισλ Διιήλσλ.
 Οη δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ ππφδνπισλ Διιήλσλ
ήηαλ πνιιέο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγίαο.
Δίραλ κάιηζηα σο ζπλέπεηα λα κεηαλαζηεχζνπλ αξθεηνί
Έιιελεο ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη λα
ηδξχζνπλ παξνηθίεο εθεί.
 Ο Παηξηάξρεο, νη Φαλαξηψηεο ζε θεληξηθφ επίπεδν θαη
νη πξνεζηνί ή δεκνγέξνληεο ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο
απνηεινχζαλ ηε ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηηθή εγεζία ησλ
Διιήλσλ ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο.
 Αλάκεζα ζηνπο ππφδνπινπο Έιιελεο πνπ
αληηζηάζεθαλ ζηελ νζσκαληθή θπξηαξρία μερσξίδνπλ νη
θιέθηεο. Πεξηνρέο φπσο ην νχιη θαη ε Μάλε, έκεηλαλ
γλσζηέο γηα ην αδνχισην πλεχκα ηνπο.
 Οη δάζθαινη ηνπ Γέλνπο κε ηε δηδαζθαιία θαη ηα
θείκελα ηνπο θξφληηζαλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ειιεληθήο
παηδείαο θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία.
 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο ζεκεηψζεθαλ
αξθεηέο εμεγέξζεηο ελαληίνλ ησλ Οζσκαλψλ Σνχξθσλ.
Έσο ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα φιεο νη εμεγέξζεηο
απέηπραλ, θξάηεζαλ φκσο δσληαλή ηελ επαλαζηαηηθή
δηάζεζε ησλ Διιήλσλ.
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ΔΝΟΣΖΣΑ Γ
Ζ Μεγάιε Δπαλάζηαζε (1821 -1830)

Σξίηε Δλφηεηα

Ζ Μεγάιε Δπαλάζηαζε (1821 -1830)

Θεόδσξνο Βξπδάθεο, «Τπέξ Παηξίδνο ην Παλ»,
πίλαθαο ηνπ 1858, Αζήλα, Δζληθή Πηλαθνζήθε –
Μνπζείν Αιέμαλδξνπ νύηδνπ

120 / 72

Δηζαγσγή
Ζ Μεγάιε Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 απνηειεί ηελ θνξπθαία πξνζπάζεηα ησλ Διιήλσλ λα απνθηήζνπλ ηελ
ειεπζεξία ηνπο. Παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα,
εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, ε Δπαλάζηαζε πέηπρε ηειηθψο ην ζηφρν ηεο. Μέζα ζε ζρεηηθά ζχληνκν δηάζηεκα,
σο ην 1830, ε Διιάδα θέξδηζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο
έζησ θαη κε πεξηνξηζκέλα ζχλνξα. Ζ ειεχζεξε εζληθή
δσή μεθίλεζε θαη ηέζεθαλ λένη εζληθνί ζηφρνη.
Ζ δεχηεξε ελφηεηα απνηειείηαη απφ δεθανρηψ
θεθάιαηα.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2.
Ζ Φηιηθή
Ζ εμέγεξζε
Δηαηξεία
ζηε Μνιδνβιαρία

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4.
Ζ επαλάζηαζε
ζηε ηεξεά
Διιάδα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5.
Ζ επαλάζηαζε
ζηα λεζηά
ηνπ Αηγαίνπ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3.
Ζ επαλάζηαζε
ζηελ Πεινπφλλεζν

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6.
Ζ επαλάζηαζε
ζηελ Ήπεηξν,
ηε Θεζζαιία
θαη ηε Μαθεδνλία

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7.
Ζ άισζε
ηεο Σξηπνιηηζάο

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8.
Οη αγψλεο
ηνπ Καλάξε

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11.
Ο Μάξθνο
Ο Ηκπξαήκ
Μπφηζαξεο ζηελ Πεινπφλλεζν
ν Παπαθιέζζαο

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 13.
Οη αγψλεο
ηνπ
Καξατζθάθε

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 14.
Ο
Φηιειιεληζκφο
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9.
Ζ εθζηξαηεία
ηνπ ΓξάκαιεΓεξβελάθηα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 12.
Ζ δεχηεξε
πνιηνξθία
ηνπ Μεζνινγγίνπ
- ν Γηνλχζηνο
νισκφο

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 15.
Ζ παξέκβαζε
ησλ Μεγάισλ
Γπλάκεσλ
θαη ε Ναπκαρία
ηνπ Ναπαξίλνπ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 16.
Οη Δζλνζπλειεχζεηο
θαη ε πνιηηηθή
νξγάλσζε ηνπ Αγψλα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 17.
Ο Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο
θαη ην έξγν ηνπ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 18.
Σν ηέινο ηεο Δπαλάζηαζεο
θαη ε ειιεληθή αλεμαξηεζία

1821

1830

1821: Έλαξμε ηεο ειιεληθήο Δπαλάζηαζεο
1830: Ζ ειιεληθή Δπαλάζηαζε θηάλεη ζην ηέινο ηεο
Ζ Διιάδα γίλεηαη αλεμάξηεην θξάηνο
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Κεθάιαην 1

Ζ Φηιηθή Δηαηξεία
Ζ Φηιηθή Δηαηξεία ηδξχζεθε επηά ρξφληα πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ηεο Μεγάιεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, κε ζθνπφ
λα ζπληνλίζεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ππφδνπισλ
Διιήλσλ γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπο. Ζ νξγάλσζε
ηδξχζεθε κπζηηθά ζηελ Οδεζζφ ηεο Ρσζίαο, ην 1814,
απφ ηξεηο άζεκνπο εκπφξνπο, ηνλ Δκκαλνπήι Ξάλζν,
ην Νηθφιαν θνπθά θαη ηνλ Αζαλάζην Σζαθάισθ.

▲ O φξθνο ησλ Φηιηθψλ
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1814

1818

1820

1821

1814: Ίδξπζε Φηιηθήο Δηαηξείαο ζηελ Οδεζζφ ηεο
Ρσζίαο
1818: Μεηαθνξά ηεο έδξαο ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο
ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
1820: O Αιέμαλδξνο Τςειάληεο αλαιακβάλεη ηελ
αξρεγία ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο
1821: Έθξεμε ηεο Δπαλάζηαζεο
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Ο

η ηδξπηέο ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο πξνρψξεζαλ ζηελ
εγγξαθή κειψλ ζηηο ειιεληθέο παξνηθίεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζηηο Παξαδνπλάβηεο Ζγεκνλίεο, ελζαξξπκέλνη απφ ην επαλαζηαηηθφ πλεχκα ηνπ Ρήγα Βειεζηηλιή,
ηνπο αγψλεο ηνπ Λάκπξνπ Καηζψλε θαη ησλ νπιησηψλ θαζψο θαη ηελ αλαηαξαρή πνπ πξνθαινχζαλ ζηελ
Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία απείζαξρνη παζάδεο. Οη Φηιηθνί, φπσο απνθαινχληαλ ηα κέιε ηεο, ρξεζηκνπνηνχζαλ θξππηνγξαθηθφ θψδηθα γηα λα επηθνηλσλνχλ
κεηαμχ ηνπο θαη ππέγξαθαλ κε ςεπδψλπκα. Ζ κχεζή
ηνπο ζηελ νξγάλσζε είρε ηε κνξθή ηεξνηειεζηίαο, πνπ
ηε ζθξάγηδε ν φξθνο κπξνζηά ζε ηεξέα.
Οη Φηιηθνί άθελαλ λα ελλνείηαη φηη πίζσ απφ ηελ
Δηαηξεία ππήξρε κία Μεγάιε Γχλακε, πνπ ήζειε ηελ
απειεπζέξσζε ησλ Διιήλσλ. Πνιινί πίζηεπαλ φηη πίζσ απφ ηελ κπζηηθή Αξρή ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο θξπβφηαλ ε Ρσζία, σζηφζν νη εγέηεο ηεο γλψξηδαλ θαιά, παξφιν πνπ δελ ην θαλέξσλαλ, φηη ε νξγάλσζε ζηεξηδφηαλ ζηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ ινγίσλ παηξησηψλ θαη ζηα
ρξήκαηα πνπ θαηέβαιιαλ ηα εγγξαθφκελα κέιε ηεο,
ηδίσο νη ππάιιεινη θαη νη έκπνξνη. Ήηαλ έλα ζρέδην
παξάηνικν γηα φπνηνλ ινγάξηαδε ηα εκπφδηα πνπ
ππήξραλ, ην νπνίν φκσο ηειηθά πέηπρε.
Σα κέιε ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο ζηελ αξρή ήηαλ ειάρηζηα. Σν 1818, φκσο, ε νξγάλσζε κεηέθεξε ηελ έδξα
ηεο ζηελ θαξδηά ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε. Σφηε ε ζηξαηνιφγεζε κειψλ
επεθηάζεθε ζε νιφθιεξε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία
θαη ζηε ζεκεξηλή Διιάδα. ' απηήλ κπήζεθαλ πνιινί
απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπ Αγψλα, φπσο ν αξρηκαλδξίηεο Γξεγφξηνο Γηθαίνο ή Παπαθιέζζαο, ν πξψελ
θιέθηεο Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο, νη νπιαξρεγνί
Ησάλλεο Φαξκάθεο θαη Γεσξγάθεο Οιχκπηνο θαη αξθεηνί άιινη. Σελ νξγάλσζε βνήζεζε απνθαζηζηηθά θαη
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ν κεγαιέκπνξνο Παλαγηψηεο έθεξεο, πνπ πξφζθεξε
κεγάιν κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ.
Σα κέιε ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο ζηαδηαθά απμήζεθαλ.
Οη εγέηεο ηεο πξφηεηλαλ ζηνλ Ησάλλε Καπνδίζηξηα, πνπ
ήηαλ ηφηε ππνπξγφο ησλ Δμσηεξηθψλ ηεο Ρσζίαο, λα
ηεζεί επηθεθαιήο ηεο. Δθείλνο αξλήζεθε, γηαηί πίζηεπε
φηη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ Δπξψπε δελ
ήηαλ επλντθέο γηα ηνπο Έιιελεο. Μεηά ηελ άξλεζή ηνπ,
ε αξρεγία πξνζθέξζεθε ην 1820 ζηνλ Αιέμαλδξν
Τςειάληε, ζηξαηεγφ θαη ππαζπηζηή ηνπ Σζάξνπ, ν
νπνίνο δέρηεθε κε πξνζπκία ηνλ αλψηαην ηίηιν ηνπ
Γεληθνχ Δθφξνπ ιακβάλνληαο άδεηα απνπζίαο δχν
ρξφλσλ απφ ηε ξσζηθή απιή.
Με ηελ πξνζρψξεζε ηνπ Τςειάληε, εληάζεθαλ νη
πξνεηνηκαζίεο γηα ηε Μεγάιε Δπαλάζηαζε. χκθσλα
κε ηα ζρέδηα ησλ Φηιηθψλ, ε Δπαλάζηαζε επξφθεηην λα
μεθηλήζεη ηαπηφρξνλα ζηε Μνιδνβιαρία θαη ζηελ Πεινπφλλεζν, ψζηε λα δηαζπαζηεί ν νζσκαληθφο ζηξαηφο,
ν νπνίνο βξηζθφηαλ ήδε ζε πφιεκν κε ηνλ Αιή Παζά
ζηα Ησάλληλα, ελψ θαη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζα μεζπνχζαλ ηαξαρέο. Εεηήζεθε επίζεο απφ ηνπο έξβνπο
θαη ηνπο Βνχιγαξνπο, πνπ ήηαλ θη απηνί ππφδνπινη ησλ
Οζσκαλψλ Σνχξθσλ, λα επαλαζηαηήζνπλ ελψ πηζαλή
θαηλφηαλ θαη ε εκπινθή ησλ Ρψζσλ, αλ νη Σνχξθνη
πεξλνχζαλ ηνλ Γνχλαβε.
Γισζζάξη
Απείζαξρνη παζάδεο: Παζάδεο πνπ δελ ππάθνπαλ
πάληνηε ζηηο δηαηαγέο ηνπ νπιηάλνπ.
Κξππηνγξαθηθόο θώδηθαο: Ζ γξαθή κε ζχκβνια,
πξνθεηκέλνπ λα κελ γίλεηαη θαηαλνεηή απφ άιινπο.
Μνιδνβιαρία: Πξφθεηηαη γηα ηηο δχν εκηαπηφλνκεο
πεξηνρέο ζηα βφξεηα ζχλνξα ηεο Οζσκαληθήο
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Απηνθξαηνξίαο, ηε Μνιδαβία θαη ηε Βιαρία, ηηο νπνίεο
θαηά ηνλ 18ν αηψλα θπβεξλνχζαλ Έιιελεο Φαλαξηψηεο.
ήκεξα θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο απνηεινχλ
ηκήκα ηεο Ρνπκαλίαο.
Γνύλαβεο: Πνηακφο ηεο Κεληξναλαηνιηθήο Δπξψπεο.

 Οι πηγές αθηγούνηαι...
1. O όξθνο ησλ Φηιηθώλ (απφδνζε ζηα λέα ειιεληθά)
«Οξθίδνκαη νηθεηνζειψο ελψπηνλ ηνπ αιεζηλνχ Θενχ φηη
ζα είκαη γηα φιε κνπ ηε δσή απφιπηα πηζηφο ζηελ Δηαηξεία. Οξθίδνκαη φηη δελ ζα θαλεξψζσ ην παξακηθξφ
απφ ηα εκεία θαη ηνπο ιφγνπο ηεο, νχηε ζα ζηαζψ γηα
θαλέλαλ ιφγν ε αθνξκή λα θαηαιάβνπλ πνηέ νη άιινη,
νχηε νη ζπγγελείο νχηε ν Πλεπκαηηθφο νχηε ν θίινο κνπ,
φηη γλσξίδσ ν,ηηδήπνηε ζρεηηθά κε απηά... Οξθίδνκαη φηη
ζα ηξέθσ ζηελ θαξδηά κνπ αδηάιιαθην κίζνο θαηά ησλ
ηπξάλλσλ ηεο Παηξίδαο κνπ, θαηά ησλ νπαδψλ θαη θαηά
ησλ νκνθξφλσλ ηνπο. Θα ελεξγψ πάληα κε ηξφπν πνπ
λα ηνπο βιάπηεη θαη φηαλ ην επηηξέςνπλ νη εμειίμεηο ζα
ζπκβάιισ ζηελ πιήξε θαηαζηξνθή ηνπο…».
2. Πξνεηνηκαζία ηεο Δπαλάζηαζεο (απφδνζε ζηα λέα
ειιεληθά)
«Καηάιαβα ηφηε, πσο φ,ηη θάλνπκε ζα ην θάλνπκε κφλνη
καο θαη φηη δελ έρνπκε θακία ειπίδα απφ ηνπο μέλνπο. Ο
Σδσξηδ* πήγε ζηε Νεάπνιε, έγηλε εθεί ζηξαηεγφο. Με
πξνζθάιεζε κε δχν γξάκκαηά ηνπ, αιιά επεηδή ήμεξα
γηα ηελ Δηαηξία δελ δέρζεθα, αιιά θνίηαμα πφηε ζα
επαλαζηαηήζνπκε γηα ηελ παηξίδα καο. Γηα ηελ Δηαηξία
κνπ είπε ν Πάγθαινο**. Έπεηηα πέξαζε ν Αξηζηείδεο ν
Παπάο θαη ν Αλαγλσζηαξάο κνπ έθεξε γξάκκα απφ ηελ
Δηαηξία, θαη ηφηε άξρηζα λα θαηερψ θη εγψ δηάθνξνπο
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ζηελ Εάθπλζν θαη ηελ Κεθαινληά θαη δηάθνξνπο θαπεηαλαίνπο ζπεηζηψηηθσλ θαη πδξαίηθσλ θαξαβηψλ. ηα
1820 έιαβα γξάκκαηα απφ ηνλ Τςειάληε γηα λα είκαη
έηνηκνο, φπσο θαη φινη νη δηθνί καο. Δηθνζηή πέκπηε
Μαξηίνπ ήηαλ ε κέξα ηεο γεληθήο επαλάζηαζεο».

Κνινθνηξώλε Απνκλεκνλεύκαηα, Καηαγξαθή Γ.
Σεξηζέηε, επηκέιεηα Σάζνο Βνπξλάο, Αζήλα 1983, ζ. 69.
* Πξφθεηηαη γηα ηνλ Άγγιν ζηξαηησηηθφ Ρ. Σζσξηο.
** Πξφθεηηαη γηα ηνλ Νηθφιαν Πάγθαιν, ηαγκαηάξρε ηνπ
ξσζηθνχ ζηξαηνχ.

 Μαηιά ζηο παρελθόν
Η Ιεξή πκκαρία
Ζ ζχζηαζε ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο έγηλε ζε κηα ηδηαίηεξα
δπζκελή γηα ηελ ειιεληθή ππφζεζε ζηηγκή. Σν 1815
ληθήζεθε νξηζηηθά ν Ναπνιένληαο θαη νη θηιειεχζεξεο
ηδέεο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο παξακεξίζηεθαλ.
Σφηε ηδξχζεθε ε Ηεξή πκκαρία κε πξσηνβνπιία ησλ
ληθεηψλ (θπξίσο ηεο Απζηξίαο, ηεο Ρσζίαο θαη ηεο
Πξσζίαο), νη νπνίνη επηζπκνχζαλ λα δηαηεξεζεί
ην «παιαηφ κνλαξρηθφ θαζεζηψο».
Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ήηαλ αληίζεηνη
ζε θάζε επαλαζηαηηθή θίλεζε,
θαηαδηθάδνληάο ηελ σο επηθίλδπλε.

Σν πλέδξην ηεο Βηέλλεο (1815)
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1

2

3

▲ Οη ηδξπηέο ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο, Δκκαλνπήι Ξάλζνο
(αξηζηεξά), Νηθφιανο θνπθάο (κέζε) θαη Αζαλάζηνο
Σζαθάισθ (δεμηά), Αζήλα, Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε
4

►
Παξάζηαζε ηεο ζθιαβσκέλεο Διιάδαο,
Αζήλα, Μνπζείν Μπελάθε
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TO ΟΗΚΖΜΑ ΑΤΣΟ ΤΠΖΡΞΔ TO ΚΔΝΣΡΟ
ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΤΣΗΚΖ ΔΠΑΝΑΣΑΣΗΚΖ
ΠΑΣΡΗΧΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΦΗΛΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΠΟΤ ΗΓΡΤΘΖΚΔ ΣΖΝ ΟΓΖΟ ΣΑ 1814
ΚΑΗ TO 1821 ΜΠΖΚΔ ΔΠΗΚΔΦΑΛΖ
ΣΖ ΔΘΝΗΚΟΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΣΗΚΖ ΠΑΛΖ
ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΛΑΟΤ ΔΝΑΝΣΗΑ
ΣΟΝ ΟΘΧΜΑΝΗΚΟ ΕΤΓΟ.
5
6

▲ Σν ζπίηη ζηελ Οδεζζφ ηεο Ρσζίαο,
ζην νπνίν ηδξχζεθε ε Φηιηθή Δηαηξεία θαη
ε πιάθα πνπ έρεη εληνηρηζηεί ζηελ πξφζνςή ηνπ
 Δξσηήκαηα
 Με πνηνπο ηξφπνπο έδξαζε ε Φηιηθή Δηαηξεία θαη
πνηνη ήηαλ νη ζηφρνη ηεο;
 Γηα πνηνπο ιφγνπο πηζηεχεηε φηη ν Κνινθνηξψλεο
(Πεγή 2) ππνζηεξίδεη πσο νη Έιιελεο ζα έπξεπε λα
βαζίδνληαη κφλν ζηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο; ηελ
απάληεζε ζα ζαο βνεζήζεη ε «Μαηηά ζην παξειζφλ»
θαη φζα έρεηε δηδαρηεί ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα.
131 / 77

Κεθάιαην 2

Ζ εμέγεξζε ζηε Μνιδνβιαρία
Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1821 ν ππαζπηζηήο ηνπ Ρψζνπ
ηζάξνπ, Αιέμαλδξνο Τςειάληεο, εγήζεθε ηεο
εμέγεξζεο ελαληίνλησλ Σνχξθσλ ζηε Μνιδνβιαρία.
Χζηφζν, κεηά απφ επηά κήλεο, ε εμέγεξζε θαηαπλίγεθε
απφ ηνλ νζσκαληθφ ζηξαηφ.

▲ Ζ θαηαζηξνθή ηνπ Ηεξνχ Λφρνπ, πίλαθαο
ηνπ Πέηεξ θνλ Δο, Αζήλα, Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε
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Σα γεγνλόηα ηεο εμέγεξζεο ζηε Μνιδνβιαρία
ην 1821

22
Φεβξνπαξίνπ

8
Ηνπλίνπ

24
Φεβξνπαξίνπ

9
επηεκβξίνπ

22 Φεβξνπαξίνπ: O Αιέμαλδξνο Τςειάληεο πεξλά ηνλ
Πξνχζν
24 Φεβξνπαξίνπ: O Αιέμαλδξνο Τςειάληεο εθδίδεη ηελ
πξνθήξπμε «Μάρνπ ππέξ Πίζηεσο θαη Παηξίδνο»
8 Ηνπλίνπ: Καηαζηξνθή ζην Γξαγαηζάλη
9 επηεκβξίνπ: Αλαηίλαμε κνλήο έθνπ
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Ο

ζν πεξλνχζε ν θαηξφο, ε Φηιηθή Δηαηξεία θαηέζηξσλε πνιιά επαλαζηαηηθά ζρέδηα γηα ηνλ ηφπν
θαη ηνλ ηξφπν έλαξμεο ηεο Δπαλάζηαζεο. Σειηθά
απνθαζίζηεθε λα μεθηλήζεη ε Δπαλάζηαζε απφ ηηο
Παξαδνπλάβηεο Ζγεκνλίεο (ζεκεξηλή Μνιδαβία θαη Ρνπκαλία), φπνπ δελ ππήξρε νζσκαληθφο ζηξαηφο, νη εγεκφλεο ηνπο ήηαλ Έιιελεο Φαλαξηψηεο θαη θαηνηθνχζαλ
εθεί πνιινί Έιιελεο. Δπίζεο, ζηε Βιαρία είραλ αλαπηχμεη έλνπιε δξάζε ελαληίνλ ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο
νη νπιαξρεγνί Ησάλλεο Φαξκάθεο θαη Γεσξγάθεο
Οιχκπηνο.
Τπνινγίδνληαο ζηε ξσζηθή βνήζεηα, ν Αιέμαλδξνο
Τςειάληεο πέξαζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1821 ηνλ πνηακφ Πξνχζν θαη κπήθε ζηε Μνιδαβία. Ζ Δπαλάζηαζε
άξρηζε θαη νη πξψηεο δπζθνιίεο έθαλαλ ηελ εκθάληζή
ηνπο. Σφηε ν Τςειάληεο κε ηνπο πεξίπνπ 2.000 άληξεο
πνπ ζπγθέληξσζε, ζηξάθεθε πξνο ην Βνπθνπξέζηη.
ηηο 24 Φεβξνπαξίνπ ν Τςειάληεο θπθινθφξεζε πξνθήξπμε κε ηίηιν «Μάρνπ ππέξ Πίζηεσο θαη Παηξίδνο»
θαη θάιεζε ζηα φπια ηνπο Έιιελεο ηεο πεξηνρήο. Λίγεο
εκέξεο αξγφηεξα νη επαλαζηάηεο θαηέιαβαλ ην Βνπθνπξέζηη, αιιά ηειηθά απνζχξζεθαλ ζηα νξεηλά
αλακέλνληαο ηηο εμειίμεηο.
Ζ εμέγεξζε ζηε Μνιδνβιαρία θαηαδηθάζηεθε απφ
ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο θαζψο θαη απφ ηνλ Παηξηάξρε
Γξεγφξην Δ΄, ν νπνίνο ελήξγεζε ππφ ηελ πίεζε ησλ
Σνχξθσλ. Αιιά θαη ν ηζάξνο ηεο Ρσζίαο θαζαίξεζε ηνλ
Τςειάληε απφ ην αμίσκα ηνπ αμησκαηηθνχ ηνπ ξσζηθνχ
ζηξαηνχ θαη έδσζε άδεηα ζηα νζσκαληθά ζηξαηεχκαηα
λα εηζβάινπλ ζηελ πεξηνρή.
Ο Τςειάληεο, κε κεξηθέο ρηιηάδεο πεδνχο θαη ιηγνζηνχο ηππείο, αληηκεηψπηζε ηνλ πνιπάξηζκν νζσκαληθφ
ζηξαηφ, πνπ θηλήζεθε ελαληίνλ ηνπ, ζε πνιιέο κάρεο. Ζ
απνθαζηζηηθφηεξε απφ ηηο κάρεο απηέο δφζεθε ηνλ
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Ηνχλην ηνπ 1821 ζην ρσξηφ Γξαγαηζάλη θαη ηειείσζε κε
ήηηα ησλ Διιήλσλ. Ηδηαίηεξα ν Ηεξφο Λφρνο, ην ζηξαηησηηθφ ζψκα πνπ απνηεινχληαλ απφ εζεινληέο Έιιελεο
ζπνπδαζηέο ησλ παξνηθηψλ, έραζε πεξηζζφηεξα απφ
ηα κηζά κέιε ηνπ.
Καηαδησθφκελνο ν Τςειάληεο, πέξαζε ζηελ
Απζηξία καδί κε ηνλ Κνδαλίηε ππαζπηζηή ηνπ Γεψξγην
Λαζζάλε, κεξηθνχο αμησκαηηθνχο θαη αξθεηνχο ζηξαηηψηεο. Άιινη Έιιελεο αληηζηάζεθαλ κε επηηπρία ζην
θνπιέλη αιιά ηειηθά δηαιχζεθαλ, ελψ πεξίπνπ 100
θαηφξζσζαλ λα θηάζνπλ πεδνπνξψληαο ζηελ Διιάδα.
Οη αξρεγνί Ησάλλεο Φαξκάθεο θαη Γεσξγάθεο Οιχκπηνο ληθήζεθαλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1821 πνιεκψληαο
ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ. Ο Γεσξγάθεο Οιχκπηνο θαη νη
ζπκπνιεκηζηέο ηνπ αλαηηλάρζεθαλ ζηε κνλή έθνπ, γηα
λα κελ πηαζηνχλ αηρκάισηνη.
Ζ επηάκελε εμέγεξζε ζηε Μνιδνβιαρία κπνξεί λα
ηεξκαηίζηεθε, θαηάθεξε σζηφζν λα δηαζπάζεη ηα νζσκαληθά ζηξαηεχκαηα θαη λα επηηαρχλεη ηελ επαλάζηαζε
ζηελ Διιάδα. πλέβαιε έηζη απνθαζηζηηθά ζηελ
απειεπζέξσζε ηνπ Έζλνπο.
Γισζζάξη
Βνπθνπξέζηη: εκεξηλή πξσηεχνπζα ηεο Ρνπκαλίαο
(ηφηε ηεο Βιαρίαο).
Πξνθήξπμε: Κείκελν πνπ δεκνζηνπνηείηαη θαη
εμαγγέιιεη ηνπο ιφγνπο κηαο πνιηηηθήο πξάμεο.
Πξνύζνο: Παξαπφηακνο ηνπ Γνχλαβε, ζχλνξν ηεο
Ρνπκαλίαο θαη ηεο Μνιδαβίαο. Απνηεινχζε θπζηθφ
ζχλνξν αλάκεζα ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη ηε
Ρσζία.
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 Οι πηγές αθηγούνηαι...
1. Δπηζηνιή ηνπ Αιέμαλδξνπ Τςειάληε ζηνλ
Δκκαλνπήι Ξάλζν, Ιάζην, 26 Φεβξνπαξίνπ 1821
«Ο ελζνπζηαζκφο είλαη ηεξάζηηνο εδψ, δελ μέξσ πνχ λα
βάισ απηνχο πνπ θηάλνπλ. Πξέπεη λα καδεπηνχλ απφ
παληνχ ρξήκαηα, ην ίδην θαη άξκαηα θαη… θαη… θαη…
Ξέξσ φηη ν δήινο ζνπ, Ξάλζε κνπ, θάηη ζα θάκεη. Διπίδσ,
κε ηε βνήζεηα ηνπ Θενχ λα δνμαζηνχκε κε ην ππέξηαην
φλνκα ησλ ειεπζεξσηψλ ηεο Παηξίδαο».
Δκκαλνπήι Ξάλζνπ, Απνκλεκνλεύκαηα πεξί
ηεο Φηιηθήο Δηαηξίαο, επηκέιεηα Απ. Β. Γαζθαιάθεο,
Αζήλα ρρ, ζ. 162.
2. Η θαηαζηξνθή ηνπ Ιεξνύ Λόρνπ
«Έηζη ράζεθε κέζα ζε ιίγε ψξα κία απφ ηηο γιπθχηεξεο
ειπίδεο ηεο Διιάδαο, ν Ηεξφο Λφρνο. Αιιά, έζησ θαη αλ
ληθήζεθε, αθνχ εγθαηαιείθζεθε κφλνο θαη ηφζν νιηγάξηζκνο απέλαληη ζε ππεξάξηζκν ερζξφ, επηβεβαίσζε,
ππφ ηελ εγεζία παηξηψηε θαη γελλαηφςπρνπ αξρεγνχ,
ηνπ Νηθνιάνπ Τςειάληε, ηη κπνξεί λα θαηνξζψζεη ην
παηξησηηθφ αίζζεκα, ε ζηξαηησηηθή ηάμε θαη ε αγάπε
πξνο θάζε ηη ην επγελέο λέσλ θαιήο αλαηξνθήο, έζησ θη
αλ απηνί κφιηο είραλ επηζηξαηεπζεί θαη κφιηο είραλ
δηδαρζεί ηε ρξήζε ηεο ιφγρεο. Χο ηέηνηνο ν λένο Ηεξφο
Λφρνο αλαδείρζεθε αληάμηνο ηεο ηηκήο ηνπ αξραίνπ θαη
φπσο εθείλνο γξάθηεθε ζηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία,
έηζη θαη απηφο γξάθηεθε ζηε λέα, γελφκελνο ζε κηθξνγξαθία ην πηζηφ αληίγξαθν ηνπ πξσηνηχπνπ. Δπηπρηζκέλεο νη ςπρέο ησλ ηεξνινρηηψλ! Με φζε πξνζπκία θαη
ηηκή πξνζήιζαηε ζθάγηα ηεξά ππέξ ηεο παηξίδαο, κε
ηφζε ράξε λα δερζείηε απφ ηηο νπξάληεο δπλάκεηο ηελ
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ηηκή εθείλε, ηελ νπνία σο νθεηιή πξνζθέξεη ζην φλνκα
θαη ηε κλήκε ζαο ην ζχλνιν ησλ γλήζησλ βιαζηψλ ηεο
Διιάδαο».
Ησάλλνπ Φηιήκνλνο, Γνθίκηνλ Ιζηνξηθόλ
πεξί ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, Αζήλα 1859, ζ. 183.
(Απφδνζε ζηα λέα ειιεληθά)
3. Δηο ηνλ Ιεξόλ Λόρνλ
«Αο κε βξέμε πνηέ
ην ζχλλεθνλ, θαη ν άλεκνο
ζθιεξφο αο κε ζθνξπίζε
ην ρψκα ην καθάξηνλ
πνπ ζαο ζθεπάδεη.
Αο ην δξνζίζε πάληνηε
κε η’ αξγπξά ηεο δάθξπα
ε ξνδφπεπινο θφξε·
Καη απηνχ αο μεθπηξψλνπλ
αηψληα η’ άλζε.
Χ γλήζηα ηεο Διιάδνο
Σέθλα· ςπραί πνπ επέζαηε
εηο ηνλ αγψλα αλδξείσο,
ηάγκα εθιεθηψλ Ζξψσλ,
θαχρεκα λένλ.
αο άξπαμελ ε ηχρε
ηελ ληθεηήξηνλ δάθλελ,
θαη απφ κπξηηάλ ζαο έπιεμε
θαη πέλζηκνλ θππάξηζζνλ
ζηέθαλνλ άιινλ.
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Αιι’ αλ ηηο απεζάλε
δηά ηελ παηξίδα,
ε κχξηνο είλε θχιινλ αηίκεηνλ,
θαη θαιά ηα θιαδηά
ηεο θππαξίζζνπ».
……………………………………………
Αλδξέα Κάιβνπ, Άπαληα, εηζαγσγή Κσλζηαληίλνπ
Σζάηζνπ, Οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ,
Αζήλα 1979, ζ. 109.

 Μαηιά ζηο παρελθόν
Η Ιερή Σσμματία καηαδικάζει ηην ελληνική
Επανάζηαζη
Σν επαλαζηαηηθφ θίλεκα ηνπ Αιέμαλδξνπ Τςειάληε
ζπλέπεζε ρξνληθά κε ην πλέδξην ηεο Ηεξήο πκκαρίαο
ζην Λάηκπαρ (ζεκεξηλή Λνπκπιηάλα ηεο ινβελίαο).
ηαλ ν ηζάξνο Αιέμαλδξνο Α΄ πιεξνθνξήζεθε απφ ηνλ
Ησάλλε Καπνδίζηξηα ηηο εμειίμεηο, έζπεπζε λα
δηαρσξίζεη ηε ζέζε ηνπ. Απνδνθίκαζε ηελ ελέξγεηα ηνπ
Τςειάληε, ελψ ηαπηφρξνλα ηνλ δηέγξαςε απφ ηνλ
ξσζηθφ ζηξαηφ. Ο Καπνδίζηξηαο, κε πξνζσπηθή
επηζηνιή πνπ έζηεηιε ζηνλ Τςειάληε ζηηο 14 Μαξηίνπ
ηνπ 1821, ηνπ κεηαβίβαζε ηε «ζιίςε» ηνπ ηζάξνπ γηα
ηνλ «παξαινγηζκφ» πνπ είρε επηδείμεη. Σνπ αλέθεξε
επίζεο πσο ε Ρσζία δνχζε εηξεληθά κε ηελ Οζσκαληθή
Απηνθξαηνξία θαη πσο δελ επξφθεηην γηα ράξε ηνπ λα
έξζεη ζε ξήμε καδί ηεο. Σν πλέδξην ηεο Ηεξήο πκκαρίαο
ζην Λάηκπαρ θαηαδίθαζε θάζε επαλαζηαηηθή θίλεζε
ζηελ Δπξψπε.
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◄ Άπνςε ηεο Λνπκπιηάλαο ζήκεξα

1

◄ O Αιέμαλδξνο Τςειάληεο

► 2
O Αιέμαλδξνο Τςειάληεο
καδί κε άιινπο επαλαζηάηεο ζηελ θεληξηθή
πιαηεία ηνπ Ηαζίνπ,
ηεο πξσηεχνπζαο ηεο ηφηε
Μνιδαβίαο. Φαληαζηηθή
παξάζηαζε ηνπ V. Kaltzer,
Αζήλα, Μνπζείν Μπελάθε

3
►
O Ηεξφο Λφρνο κάρεηαη
ζην Γξαγαηζάλη,
ιηζνγξαθία, Αζήλα,
Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε
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ΜΑΥΟΤ ΤΠΔΡ ΠΗΣΔΧ
ΚΑΗ ΠΑΣΡΗΓΟ.

◄
Ζ επαλαζηαηηθή πξνθήξπμε
ηνπ Αιέμαλδξνπ Τςειάληε
4
5
►
Σν νινθαχησκα ηεο κνλήο έθνπ,
ζχλζεζε ηνπ Πέηεξ θνλ Eο,
Αζήλα, Μνπζείν Μπελάθε

 Δξσηήκαηα
 Ση ήηαλ ν Ηεξφο Λφρνο θαη πνηα ε ηχρε ηνπ;
 Με βάζε ηα θείκελα ησλ πεγψλ, λα θαηαγξάςεηε ηα
ζπλαηζζήκαηα απφ ηα νπνία θπξηαξρνχληαη νη
ζπγγξαθείο ηνπο.
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Κεθάιαην 3

Ζ επαλάζηαζε ζηελ Πεινπφλλεζν
Σνλ Μάξηην ηνπ 1821 μεθίλεζε ε επαλάζηαζε ζηελ
Πεινπόλλεζν. Ζ αξηζκεηηθή ππεξνρή ησλ Διιήλσλ
ζηελ πεξηνρή θαη ε χπαξμε πνιιψλ ζηειερψλ ηεο
Φηιηθήο Δηαηξείαο ήηαλ δχν απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο
πνπ βνήζεζαλ ηνπο επαλαζηαηεκέλνπο Έιιελεο λα
ζεκεηψζνπλ ηηο πξψηεο ηνπο επηηπρίεο.

▲ O Παιαηψλ Παηξψλ Γεξκαλφο πςψλεη ην ιάβαξν
ηεο Δπαλάζηαζεο ζηελ πιαηεία ηνπ Αγίνπ Αλδξέα
ηεο Πάηξαο, δσγξαθηθφο πίλαθαο ηνπ Lapparini,
Αζήλα, Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν
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Η επαλάζηαζε ζηελ Πεινπόλλεζν
ηέιε
ηνπ 1820

Μάξηηνο
1821

Ηνχληνο
1821

Οη επαλαζηάηεο
νξγαλψλνληαη

Ζ Δπαλάζηαζε
μεθηλά

Πξψηεο
επηηπρίεο
ησλ Διιήλσλ
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Ζ

επηινγή ηεο Πεινπνλλήζνπ σο κηαο απφ ηηο
βαζηθέο πεξηνρέο φπνπ ζ’ άξρηδε ε Δπαλάζηαζε
ηνπ 1821, δελ ήηαλ ηπραία, θαζψο ζ' απηήλ νη Έιιελεο
ππεξηεξνχζαλ αξηζκεηηθά. Δπίζεο, αξθεηνί έλνπινη
Σνχξθνη ηεο Πεινπνλλήζνπ είραλ κεηαθηλεζεί ζηελ
Ήπεηξν γηα λα πνιεκήζνπλ ηνλ Αιή Παζά. Άιινη
επλντθνί παξάγνληεο ήηαλ ην νξεηλφ έδαθνο ηεο, ε
απφζηαζή ηεο απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηδίσο ε
επξεία εμάπισζε ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο ζηνπο
πξνθξίηνπο θαη ηνπο θιεξηθνχο ηνπ ηφπνπ.
ηα ηέιε ηνπ 1820 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1821 νη Φηιηθνί
Παπαθιέζζαο θαη Κνινθνηξψλεο έθηαζαλ ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο πξφθξηηνπο θαη
ηνπο αξρηεξείο ηεο πεξηνρήο γηα ην ζπληνληζκφ ηνπ
Αγψλα. O αξρηκαλδξίηεο Γξεγφξηνο Γηθαίνο ή
Παπαθιέζζαο δηέηξεμε ηελ χπαηζξν, κεηαθέξνληαο κε
ελζνπζηαζκφ ην κήλπκα ηεο Μεγάιεο Δπαλάζηαζεο θαη
ηεο απνηίλαμεο ηνπ νζσκαληθνχ δπγνχ. O νπιαξρεγφο
Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο πάιη, παιηφο θιέθηεο θαη
αμησκαηηθφο βξεηαληθψλ θαη γαιιηθψλ ζηξαηησηηθψλ
ζσκάησλ ζηα Δπηάλεζα, πέξαζε ζηε Μάλε μεζεθψλνληαο ηνπο Έιιελεο.
Οη θηλήζεηο απηέο αλεζχρεζαλ ηνπο Σνχξθνπο, νη
νπνίνη θάιεζαλ πξνιεπηηθά ηνπο αξρηεξείο θαη ηνπο
πξνεζηνχο ζηελ Σξηπνιηηζά (Σξίπνιε). ζνη απφ
απηνχο πήγαλ, θπιαθίζζεθαλ. Οη ππφινηπνη
πξαγκαηνπνίεζαλ ζχζθεςε ζηηο 10 Μαξηίνπ ζηε κνλή
ηεο Αγίαο Λαχξαο θαη ζηε ζπλέρεηα επέζηξεςαλ ζηηο
επαξρίεο ηνπο γηα λα ζηξαηνινγήζνπλ παιηθάξηα.
Ζ Δπαλάζηαζε μεθίλεζε ηνλ Μάξηην ηνπ 1821 ζηελ
Πεινπφλλεζν, κε επηζέζεηο ελαληίνλ νρπξσκέλσλ
Σνχξθσλ ζηα Καιάβξπηα θαη ζηε Βνζηίηζα (Αίγην). ηηο
23 Μαξηίνπ παξαδφζεθε ζηνπο Έιιελεο ε Καιακάηα
θαη άξρηζε ε πνιηνξθία ησλ θάζηξσλ, φπνπ θαηέθεπγαλ
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νη Οζσκαλνί. Έιιελεο πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί ζηελ
Πάηξα, χςσζαλ ηε ζεκαία ηεο Διεπζεξίαο θαη ςήθηζαλ
επαλαζηαηηθή επηηξνπή κε εγέηε ηνλ κεηξνπνιίηε Παιαηψλ Παηξψλ Γεξκαλφ. Σνλ επφκελν κήλα νη Σνχξθνη
ληθήζεθαλ αθφκε κία θνξά ζην Λεβίδη ηεο Αξθαδίαο.
Με ηελ εμάπισζε ηεο Δπαλάζηαζεο ζε νιφθιεξε
ηελ Πεινπφλλεζν θάλεθε φηη ρξεηαδφηαλ έλα ζπληνληζκέλν ζρέδην, θαζψο δελ αξθνχζε ν εξσηζκφο ησλ
νπιαξρεγψλ, πνπ πνιεκνχζαλ ρσξίο λα έρνπλ επαθή
κεηαμχ ηνπο. Σελ εγεζία ησλ ελφπισλ αλέιαβε ηφηε ν
Κνινθνηξψλεο. Απηφο έθξηλε αλαγθαία γηα ηελ επηηπρία
ηεο Δπαλάζηαζεο ηελ θαηάιεςε ηεο Σξηπνιηηζάο, πνπ
ήηαλ ην δηνηθεηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ θέληξν ηεο Πεινπνλλήζνπ, θη έπεηηα ησλ ππνινίπσλ θξνπξίσλ.
Σνλ Ηνχλην ηνπ 1821 έθηαζε ζηελ Πεινπφλλεζν θαη
ν Γεκήηξηνο Τςειάληεο, ζηε ζέζε ηνπ θπιαθηζκέλνπ
αδειθνχ ηνπ Αιέμαλδξνπ, γηα λα αλαιάβεη ηελ αξρεγία
ηεο Δπαλάζηαζεο. Με ηε βνήζεηα Δπηαλήζησλ εζεινληψλ, νη εμεγεξκέλνη Έιιελεο θαηέιαβαλ ηε Μνλεκβαζηά θαη ην Νεφθαζηξν. Ζ Δπαλάζηαζε είρε ζεκεηψζεη
ηηο πξψηεο επηηπρίεο ηεο.
Γισζζάξη
ηξαηνινγώ: πγθεληξψλσ, ζπλαζξνίδσ
ζηξαηεχζηκνπο.
Μνλεκβαζηά, Νεόθαζηξν: Κάζηξα ζηε Νφηηα Πεινπφλλεζν. Σν Νεφθαζηξν απνθαιείηαη θαη Ναπαξίλν.
 Οι πηγές αθηγούνηαι...
1. Γηάινγνο Οζσκαλώλ θαη Διιήλσλ
παξακνλέο ηεο Μεγάιεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821
ερ Νεηζήπ Δθέληεο: «Πείηε καο, κα ηνλ Θεφ ζαο, ηη
πξάγκαηα είλαη απηά θαη πνηα ηα αίηηα; Δίζηε κφλν εζείο
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νη Πεινπνλλήζηνη ή φιε ε θπιή ζαο; Έρεηε θαλέλαλ
αξρεγφ; ηεξίδεζηε ζε θαλέλα εγεκφλα; Απηφο ζα ζαο
εμνπζηάδεη ή ζα κείλεηε κφλνη ζαο δεηψληαο κφλν
βνήζεηα απφ απηφλ ηνλ αθέληε;».
Γεξκαλόο: «Δκείο, κε κπνξψληαο πιένλ λα
ππνκέλνπκε ηα ηφζα δεηλά πνπ ππνθέξακε απφ εζάο,
απνθαζίζακε απηφ θαη ε Δπξψπε βιέπνληαο ην δίθαηφ
καο απνθάζηζε λα καο βνεζήζεη».
ερ Νεηζήπ Δθέληεο: «Πνιχ θαιά φια απηά αιιά
ζηεξίδεζηε ζε θαλέλα εγεκφλα;».
Αλαγλσζηόπνπινο: «Αγάδεο, ζχκθσλα κε ην γξάκκα,
πνπ ρζεο βξάδπ γξάςαηε ζηνλ ελδνμφηαην Πεηξφκπεε,
ζην νπνίν απεπζχλεηε θαη αζπαζκνχο ζηνλ πςειφηαην
πξίγθηπα Τςειάληε θαη κε ην νπνίν καο θαιέζαηε ζε
ζπλνκηιία, ν Πξίγθηπαο δελ παξέιεηςε λα ζπγθαιέζεη
ακέζσο γεληθφ ζπλέδξην φισλ ησλ πξνπρφλησλ πνπ
βξίζθνληαη εδψ. Με απηνχο απνθαζίζηεθε λα έιζνπκε
εδψ θαη λα αθνχζνπκε ηα πξνβιήκαηά ζαο. Έρνπκε ηελ
εμνπζηνδφηεζε λα απνθαζίζνπκε θαη λα επηθπξψζνπκε
θάζε ζπκθσλία. Λνηπφλ, κε ηελ πξνζηαγή ηνπ Πξίγθηπα
θαη ηε ζέιεζε φισλ ήιζακε. Δγψ ζηάιζεθα εθ κέξνπο
ηνπ γηα λα βεβαηψζσ φινπο ηνπο αγάδεο θαη θάζε Μνπζνπικάλν φηη ηνπο ππφζρεηαη αζθάιεηα δσήο, ηηκήο θαη
πεξηνπζίαο θαη ελ γέλεη θάζε ζπκθσλία πνπ ζα γίλεη ζα
ζεσξείηαη σο λφκνο απαξάβαηνο απφ κέξνπο ηεο Τςειφηεηάο ηνπ. Δπηπξφζζεηα βεβαηψ ηελ ελδνμφηεηά ζαο
φηη κπνξείηε ειεχζεξα λα εθθέξεηε ηε γλψκε ζαο ζηνπο
επγελέζηαηνπο άξρνληεο θαη θαπεηαλαίνπο, δηφηη κε ηε
ζχκθσλε απφθαζε ηνπ Πξίγθηπα θαη ηεο παηξίδαο
εζηάιεζαλ κε πιεξεμνπζηφηεηα. Γηα ην δήηεκα δε, αλ
ζηεξηδφκαζηε ζε θάπνηα δχλακε, απφ ηε δηήγεζε πνπ
ζα ζαο θάκσ θξίλεηε κφλνη ζαο. Απφ ηε Ρσζία φρη κφλν
κεγάινο άλζξσπνο αιιά νχηε κηθξφο δελ κπνξεί λα
βγεη ρσξίο ν απηνθξάηνξαο λα ην γλσξίδεη. O πξίγθηπαο
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Αιέμαλδξνο Τςειάληεο, έλαο άλδξαο ηφζν κεγάινο, πέξαζε απφ ηε Ρσζία θαλεξά ζηε Βιαρία, εμέδσζε πξνθήξπμε, κε ηελ νπνία πξνζθάιεζε φινπο ηνπο Έιιελεο
λα πάξνπλ ηα άξκαηα απνθαζηζκέλνη είηε λα ειεπζεξψζνπλ ηελ παηξίδα ηνπο είηε λα πεζάλνπλ. Μφιηο ινηπφλ
νη Έιιελεο φινη άθνπζαλ ηε θσλή ηνπ αξρηζηξαηήγνπ
ηνπο πήξε θαη ε Πεινπφλλεζνο ηα άξκαηα»
Ησάλλνπ Φηιήκνλνο, Γνθίκηνλ Ιζηνξηθόλ πεξί ηεο ειιεληθήο επαλαζηάζεσο, ηφκ. 4, Αζήλα 1861, ζζ. 209-210.
(Απφδνζε ζηα λέα ειιεληθά)
2. Πξνεηνηκαζία ηεο Δπαλάζηαζεο
«Απφ ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1821, αθνχ ηα πάληα σξίκαζαλ, άξρηζαλ νη Έιιελεο θαη επέζηξεθαλ ζηα ζπίηηα ηνπο απφ ηα μέλα, απφ ηε Ρσζία, Βιαρία, Μνιδαβία,
Κσλζηαληηλνχπνιε, κχξλε θαη απφ ηα άιια κέξε γηα
λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ αγψλα γηα ηελ παηξίδα, ηελ
εκέξα πνπ απνθαζίζηεθε απφ ηνπο απεζηαικέλνπο ηεο
Δηαηξίαο. Μφιηο έθηαλαλ ζηα ρσξηά ή ζηηο πφιεηο ηνπο
δηαδηδφηαλ ε ηδέα ηεο Δπαλάζηαζεο ζε φινπο ηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο γείηνλέο ηνπο. Οη αξρηεξείο ζπλαηλνχζαλ
νη ηεξείο λα δηαβάδνπλ ζηηο εθθιεζίεο παξαθιήζεηο λχθηα θαη κέξα πξνο ηνλ Θεφ γηα λα εληζρχζεη ηνπο Έιιελεο ζηνλ κειινληηθφ αγψλα θαη, φζνλ αθνξά ζηνπο άιινπο θιεξηθνχο, ζπλαηλνχζαλ λα πξνηξέπνπλ θαηά ηελ
εμνκνιφγεζε ηνπο Έιιελεο ζηελ επαλάζηαζε θαη λα ηε
ζεσξνχλ σο ζξεζθεπηηθψο εγθεθξηκέλε, δηφηη ν Θεφο
φινπο ηνπο αλζξψπνπο ηνπο έπιαζε ειεχζεξνπο. Οη
πλεπκαηηθνί απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ηνπο παξαθηλνχζαλ
ζε επαλάζηαζε, δηφηη νη Έιιελεο είραλ ηφζν πνιχ εμαζζελήζεη απφ ηελ ηπξαλλία θαη ε ζξεζθεία ηφζν πνιχ
είρε ραληαθψζεη ηνλ απιφ φριν, ψζηε νη άλζξσπνη είραλ
ηνλ θφβν ηνπ Άδε αλ ζθφησλαλ Σνχξθν, δηφηη πίζηεπαλ
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φηη ν Θεφο ζα ηνπο ηηκσξήζεη θαη φηη ζα ινγνδνηήζνπλ
γηα ηελ πξάμε ηνπο. Αιιά ν θιήξνο ηνπο έβγαιε απφ
ηελ πιάλε απηή θαζψο έιαβε πξψηνο ηα φπια».
Φψηηνπ Υξπζαλζαθφπνπινπ ή Φσηάθνπ, Απνκλεκνλεύκαηα πεξί ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, ηφκ. 1, επηκέιεηα Σάζνπ Γξηηζφπνπινπ, Αζήλα 1974, ζζ. 52-53.
(Απφδνζε ζηα λέα ειιεληθά)

 Μαηιά ζηο παρελθόν
Το Σσνέδριο ηης Βερόνας
Σν ηέηαξην ζπλέδξην ηεο Ηεξήο πκκαρίαο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 20 Οθησβξίνπ έσο ηηο 14 Γεθεκβξίνπ
ηνπ 1822 ζηε Βεξφλα ηεο Ηηαιίαο. Αληηπξνζσπεία ησλ
επαλαζηαηεκέλσλ Διιήλσλ κε επηθεθαιήο ηνλ
Παιαηψλ Παηξψλ Γεξκαλφ, ηνλ Γεψξγην Μαπξνκηράιε,
ηνλ Αλδξέα Μεηαμά θαη ηνλ Φηιέιιελα Γάιιν πινίαξρν
Ενπξληέλ κεηέβε ζηελ ηηαιηθή πφιε, πξνθεηκέλνπ λα
εθζέζεη ηηο ειιεληθέο ζέζεηο, αιιά δελ έγηλε δεθηή απφ
ηνπο ζπλέδξνπο. Σν ζπλέδξην θαηαδίθαζε ηελ ειιεληθή
Δπαλάζηαζε, ηε ραξαθηήξηζε φκσο σο «κεγάιν πνιηηηθφ γεγνλφο». Ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ ε Ηεξή
πκκαρία εκθαλίζζεθε ελσκέλε σο πξνο ην Διιεληθφ
Εήηεκα.

Γεινηνγξαθία ησλ εξγαζηώλ
ηνπ πλεδξίνπ ηεο Βεξόλαο
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1

◄ O Γεκήηξηνο Τςειάληεο
2

O Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο ►

3

◄ O Παιαηψλ Παηξψλ Γεξκαλφο

4
►
Θεφδσξνο Βξπδάθεο,
πνιεκηθή ζθελή,
Αζήλα, Δζληθή Πηλαθνζήθε
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▲ Οη επαλαζηαηηθέο εζηίεο ζηελ Πεινπφλλεζν
1. ΠΑΣΡΑ
2. Αίγην
3. Καιάβξπηα

4. Λεβίδη
5. ΣΡΗΠΟΛΖ
6. Μνλεκβαζηά

7. ΚΑΛΑΜΑΣΑ
8. Νεφθαζηξν

 Δξσηήκαηα
 Πνηνη ήηαλ νη πξσηαγσληζηέο ζηελ έλαξμε ηεο
επαλάζηαζεο ζηελ Πεινπφλλεζν;
 Με βάζε ηα θείκελα ησλ πεγψλ, πνηα ήηαλ ε
θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηνπο ππφδνπινπο
Έιιελεο παξακνλέο ηεο Δπαλάζηαζεο;
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