ΕΝΟΣΗΣΑ 5 – O ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΑΠΟ ΣΑ ΜΕΑ ΣΟΤ 18ου αι. ΕΩ ΣΙ
ΑΡΧΕ ΣΟΤ 19ου αι.


























Οικονομικοί μεταςχθματιςμοί
Eπζκταςθ ευρωπαϊκοφ εμπορίου ςτθν Ανατολι.
Ζλλθνεσ, Εβραίοι, Αρμζνιοι : διακρίκθκαν ςε εμπόριο και ναυτιλία.
Ειδικά οι Ζλλθνεσ αξιοποίθςαν :
 ςυνκικθ Κιουτςοφκ – Καϊναρτηι (1774) → ελεφκερθ κίνθςθ πλοίων με
ρωςικι ςθμαία ςτο Βόςπορο.
 περιοριςμζνθ παρουςία γαλλικϊν και αγγλικϊν πλοίων ςτθ Μεςόγειο
(λόγω των ναπολεόντειων πολζμων).
Ανάπτυξθ εμπορικϊν κζντρων (Θεςςαλονίκθ, Ιωάννινα, Χίοσ, μφρνθ).
Ενίςχυςθ ελλθνικϊν παροικιϊν.
Κοινωνικοί μεταςχθματιςμοί
Ορκόδοξθ Εκκλθςία : ενάντια ςτθ διάδοςθ των ιδεϊν του Διαφωτιςμοφ και
ςτθν επανάςταςθ (εξαιρζςεισ : Ευγζνιοσ Βοφλγαρθσ, Μεκόδιοσ Ανκρακίτθσ).
Φαναριώτες : από παλιζσ αρχοντικζσ οικογζνειεσ, κατοικοφςαν ςτο Φανάρι,
μάκαιναν ξζνεσ γλϊςςεσ, ςποφδαηαν ςτθ Δφςθ, υπθρετοφςαν ςτθν οκωμανικι
διοίκθςθ ςε υψθλζσ κζςεισ, διορίηονταν θγεμόνεσ ςτισ Παραδουνάβιεσ
Ηγεμονίεσ.
Προεστοί : διοικοφςαν τισ ελλθνορκόδοξεσ κοινότθτεσ, ςυγκζντρωναν φόρουσ
για τουσ Οκωμανοφσ, διζκεταν πολιτικι εμπειρία και πλοφτο.
Ζμποροι και καραβοκφρθδεσ : ιταν εφποροι και βοικθςαν ςτθ διάδοςθ των
νεωτερικϊν ιδεϊν → ίδρυαν ςχολεία, τφπωναν βιβλία, περιοδικά, εφθμερίδεσ,
χορθγοφςαν υποτροφίεσ.
Κλέφτες : αγρότεσ που κατζφυγαν ςτα βουνά και επιδίδονταν ςτθ λθςτεία.
Τμνικθκαν ςτα κλζφτικα δθμοτικά τραγοφδια.
Αρματολοί : ζνοπλα ςϊματα οργανωμζνα από τθν οκωμανικι διοίκθςθ.
Αγρότεσ : πάνω από το 80% του πλθκυςμοφ, καλλιεργοφςαν κτιματα κρατικά ι
ιδιωτικά (τςιφλίκια), ηοφςαν ςτερθμζνα.
Απαςχολοφμενοι ςτο εμπόριο και ναφτεσ : αυξάνονταν με τθν ανάπτυξθ
εμπορίου και ναυτιλίασ.
Kινιματα εναντίον τθσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ
τροφι ςτθ Ρωςία (κοινά ςυμφζροντα, ομόδοξθ) : 1770 τα Ορλοφικά
(επικεφαλισ οι αδερφοί Ορλόφ) ςτθν Πελοπόννθςο.
Λάμπροσ Κατςϊνθσ ςτα νθςιά του Αιγαίου.
ουλιϊτεσ εναντίον Αλι Παςά των Ιωαννίνων.
Νεοελληνικός Διαφωτισμός
Κίνθμα που αναπτφχκθκε ςτα μζςα του 18ου αι. ςτισ παροικίεσ και ςε μεγάλα
εμπορικά κζντρα του ελλθνιςμοφ (μφρνθ, Ιωάννινα, Χίοσ) με ςκοπό τθν
ιδεολογικι προετοιμαςία του αγϊνα για τθν ελευκερία.
Ζμποροι : ιρκαν ςε επαφι με τισ ιδζεσ του Διαφωτιςμοφ ςτισ παροικίεσ και τισ
διζδοςαν ςτον ελλαδικό χϊρο → θ λογικι μπορεί να εξθγιςει και να αλλάξει
τον κόςμο / θ εκπαίδευςθ ςυνδζκθκε με τον αγϊνα για τθν ελευκερία.
Bαςικζσ κζςεισ
Θαυμαςμόσ αρχαίου ελλθνικοφ πολιτιςμοφ – ςφνδεςι του με τθν ελευκερία.
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θ εκπαίδευςθ : εναςχόλθςθ με τισ κετικζσ επιςτιμεσ, ςτθ λαϊκι γλϊςςα, να
υπθρετεί τον αγϊνα για ελευκερία.
Οι αντιδράςεισ
υντθρθτικοί λόγιοι : απζρριπταν τισ ιδζεσ του Διαφωτιςμοφ, υποςτιριηαν
εκπαίδευςθ πάνω ςε εκκλθςιαςτικά κείμενα και ςε αρχαΐηουςα γλϊςςα.
Οι εκπρόςωποι του Νεοελληνικού Διαφωτισμού
 Ριγασ Βελεςτινλισ
• Νζα Πολιτικι Διοίκθςθ : πρότεινε τθ δθμιουργία μιασ «Ελλθνικισ δθμοκρατίασ»
ςε όλα τα Βαλκάνια, με ιςονομία και ιςοπολιτεία.
• υνελιφκθ από τισ αυςτριακζσ αρχζσ και εκτελζςτθκε το 1798 ςτο Βελιγράδι.
 Ανώνυμοσ
Ελλθνικι Νομαρχία : οι Ζλλθνεσ πρζπει να αγωνιςτοφν μόνοι τουσ για τθν ελευκερία
 Αδαμάντιοσ Κοραισ
• Τποςτιριηε τισ ιδζεσ τθσ γαλλικισ επανάςταςθσ και ότι οι Ζλλθνεσ ζπρεπε πρϊτα
να μορφωκοφν, για να κερδίςουν τθν ελευκερία τουσ.
• Γλϊςςα : όχι αρχαΐηουςα, οφτε και αυτοφςια δθμοτικι (→ αφαίρεςθ ξζνων και
λαϊκϊν λζξεων).
 Ιώςθποσ Μοιςιόδακασ, Δθμιτριοσ Καταρτηισ : υπεραςπιςτζσ λαϊκισ γλϊςςασ.
 Κωνςταντίνοσ Κοφμασ : υποςτθρικτισ νζων μεκόδων διδαςκαλίασ.
 Θεόφιλοσ Καΐρθσ : οπαδόσ ιδεϊν γαλλικισ επανάςταςθσ.

Ριγασ Βελεςτινλισ

Αδαμάντιοσ Κοραισ

Α. ΙΣΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : ςυνκικθ Κιουτςοφκ Καϊναρτηι, παροικίεσ, Φαναριώτεσ,
προεςτοί, κλζφτεσ, αρματολοί, Ορλοφικά, Νεοελλθνικόσ Διαφωτιςμόσ, Νζα Πολιτικι
Διοίκθςθ, Ελλθνικι Νομαρχία.
Β. ΕΡΩΣΗΕΙ :
1. Ποιεσ οικονομικζσ και κοινωνικζσ μεταβολζσ ςυντελζςτθκαν ςτουσ κόλπουσ του
ελλθνιςμοφ από τα μζςα του 18ου αι. κι ζπειτα;
2. Ποια κινιματα εκδθλϊκθκαν ςτον ελλαδικό χϊρο εναντίον τθσ οκωμανικισ
κυριαρχίασ (τζλθ 18ου - αρχζσ 19ου αι.);
3. Ποιεσ ιταν οι βαςικζσ κζςεισ των Ελλινων διαφωτιςτϊν και ποιεσ αντιδράςεισ
βρικαν;
4. Σι γνωρίηετε για το Ριγα Βελεςτινλι, τον Αδαμάντιο Κοραι και τουσ άλλουσ
εκπροςϊπουσ του Νεοελλθνικοφ Διαφωτιςμοφ;
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ΕΝΟΣΗΣΑ 5 – O ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΑΠΟ ΣΑ ΜΕΑ ΣΟΤ 18ου ΕΩ ΣΙ ΑΡΧΕ ΣΟΤ 19ου αι.
ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ
1. Να αντιςτοιχίςετε τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Α με αυτά τθσ ςτιλθσ Β.
Α
Β
α. Ριγασ Βελεςτινλισ
1. οπαδόσ των φιλελεφκερων ιδεϊν τθσ
γαλλικισ επανάςταςθσ
β. Δθμιτριοσ Καταρτηισ
2.
υποςτθρικτισ
νζων
μεκόδων
διδαςκαλίασ
γ. Κωνςταντίνοσ Κοφμασ
3. υπεραςπιςτισ τθσ λαϊκισ γλϊςςασ.
δ. Αδαμάντιοσ Κοραισ
4. πρότεινε τθ δθμιουργία «Ελλθνικισ
Δθμοκρατίασ»
ε. Θεόφιλοσ Καΐρθσ
5. διαφωνοφςε με τον εξαρχαϊςμό τθσ
γλϊςςασ
2. Να χαρακτθρίςετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάςεων με τθν ζνδειξθ
ωςτό ι Λάκοσ (να αιτιολογιςετε τισ λανκαςμζνεσ).
α. Η ςυνκικθ του Κιουτςοφκ Καϊναρτηι επζτρεπε τθν ελεφκερθ κίνθςθ πλοίων με
ελλθνικι ςθμαία ςτα ςτενά του Βοςπόρου.
β. Τπεφκυνοι για τθν είςπραξθ φόρων από τουσ Ζλλθνεσ ιταν οι Φαναριϊτεσ.
γ. Οι αρματολοί αποτελοφςαν τον τακτικό ςτρατό των Ελλινων.
δ. Η ελλθνικι επανάςταςθ του 1770 ςτθν Πελοπόννθςο, τα Ορλοφικά, καταπνίγθκε.
ε. Ο Αδαμάντιοσ Κοραισ υποςτιριξε τθ χριςθ τθσ αρχαΐηουςασ γλϊςςασ.
3. Να αναηθτιςετε επιδράςεισ των ιδεϊν του Διαφωτιςμοφ ςτισ πολιτικζσ απόψεισ
του Ριγα, όπωσ αυτζσ διατυπϊνονται ςτθν πθγι που ακολουκεί.
Η «Νέα Πολιτική Διοίκησις», το σύνταγμα του Ρήγα (1797)

2. Τα θπζηθά δίθαηα είλαη: πξώηνλ ην λα είκεζα όινη Ίζνη θαη όρη ν έλαο αλώηεξνο από ηνλ
άιινλ˙ δεύηεξνλ λα είκεζα ειεύζεξνη, θαη όρη ν έλαο ζθιάβνο ηνπ αιινπλνύ˙ ηξίηνλ λα είκεζα
ζίγνπξνη εηο ηελ δωήλ καο θαη θαλέλαο λα κελ εκπνξή λα καο ηελ πάξε αδίθωο θαη θαηά ηελ
θαληαζίαλ ηνπ˙ θαη ηέηαξηνλ, ηα θηήκαηα νπνύ έρνκελ θαλέλαο λα κελ εκπνξή λα καο ηα
εγγίμε, αιι’ λα είλαη εδηθά καο θαη ηωλ θιεξνλόκωλ καο.
3. Όινη νη άλζξωπνη, Χξηζηηαλνί θαη Τνύξθνη, είλαη Ίζνη. [...]
Π. Κηηξνκειίδε (επηκ.), Ρήγα Βειεζηηλιή, Άπαληα ηα ζωδόκελα, Βνπιή ηωλ Ειιήλωλ,
Αζήλα 2000, ηόκ. 5, ζ. 36.

Ο Ρήγας και ο Κοραής αναζηκώνοσν ηην Ελλάδα.
Αλληγορική εικόνα ποσ ζκοπό είτε να σπογραμμίζει ηη ζσμβολή
ηων δύο διαθωηιζηών ζηην αναγέννηζη ηοσ ελληνιζμού.
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