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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΣΟΤ 1821 ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΑΝΑΓΤΖ ΣΩΝ ΔΘΝΗΚΩΝ ΗΓΔΩΝ 

ΚΑΗ ΣΟΤ ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 5 

 

Ο ειιεληζκόο από ηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αη. έσο ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αη. 
 

Οηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί 

Ζ νηθνλνκία 

 Σν εκπόξην ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο κε ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία εληζρύζεθε από ηα κέζα ηνπ 18νπ 

αη. 

 Έιιελεο, Δβξαίνη θαη Αξκέληνη δηαθξίζεθαλ ζην εκπόξην κεηαμύ Γπη. Δπξώπεο θαη Οζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο. 

 Σα ειιεληθά πινία είραλ ηε δπλαηόηεηα λα πιένπλ ειεύζεξα ζηα ηελά ηνπ Βνζπόξνπ κε ξσζηθή 

ζεκαία (ήηαλ όξνο ηεο ξσζνηνπξθηθήο ζπλζήθεο ηνπ Κηνπηζνύθ Κατλαξηδή, 1774). 

 Ζ παξνπζία ησλ αγγιηθώλ θαη γαιιηθώλ πινίσλ ζηε Μεζόγεην ήηαλ πεξηνξηζκέλε, ιόγσ ησλ πνιέκσλ 

ηνπ Ναπνιένληα. 

 Πόιεηο πνπ έγηλαλ ζεκαληηθά εκπνξηθά θέληξα απηήλ ηελ πεξίνδν: Θεζζαινλίθε, Ισάλληλα, κύξλε, 

Υίνο. 

 

Ζ θνηλσλία (θνηλσληθνί θνξείο θαη εμέιημή ηνπο) 

Η νξζόδνμε εθθιεζία: 

 Αλαγλσξηδόηαλ από ηελ νζσκαληθή δηνίθεζε σο ε εγεζία ησλ ππόδνπισλ ρξηζηηαλώλ. 

 Δλαληησλόηαλ ζηηο ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνύ θαη ζε πηζαλή επαλάζηαζε ησλ Διιήλσλ. 

 Οξηζκέλνη θιεξηθνί πηνζέηεζαλ ηηο ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνύ. 

Οη Φαλαξηώηεο: 

 Ήηαλ Έιιελεο από παιηέο αξρνληηθέο νηθνγέλεηεο θαη θαηνηθνύζαλ θνληά ζην Παηξηαξρείν, ζηε 

ζπλνηθία Φαλάξη ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. 

 Μάζαηλαλ μέλεο γιώζζεο θαη ζπνύδαδαλ ζηε Γύζε (ζηελ Δπξώπε). 

 Πνιινί από απηνύο θαηαιάκβαλαλ πςειέο ζέζεηο ζην νζσκαληθό θξάηνο. 

 Γηνξίδνληαλ εγεκόλεο ζηηο απηόλνκεο παξαδνπλάβηεο εγεκνλίεο (Μνιδαβία, Βιαρία [= ζεκεξηλή 

Ρνπκαλία]). Σηο ζέζεηο απηέο έραζαλ κε ηελ θήξπμε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821. 

Οη πξνεζηνί (πξνύρνληεο, πξόθξηηνη, θνηδακπάζεδεο): 

 Γηνηθνύζαλ ηηο ειιελνξζόδνμεο θνηλόηεηεο. 

 πγθέληξσλαλ ηνπο θόξνπο από ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο απέδηδαλ ζηελ νζσκαληθή δηνίθεζε. 

 Δίραλ πνιηηηθή εκπεηξία θαη κεγάιεο πεξηνπζίεο. 

 Αζθνύζαλ πνιηηηθή επηξξνή ζηνπο ηνπηθνύο Σνύξθνπο αμησκαηνύρνπο. 

Οη έκπνξνη θαη νη θαξαβνθύξεδεο: 

 Βειηίσλαλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

 Έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ γηα ηηο λέεο ηδέεο θαη εμειίμεηο ζηηο επηζηήκεο: 

 Ίδξπαλ ζρνιεία ζηηο παηξίδεο ηνπο. 

 Υξεκαηνδνηνύζαλ ηελ έθδνζε βηβιίσλ, εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθώλ. 

 Υνξεγνύζαλ ππνηξνθίεο ζε λένπο πνπ ήζειαλ λα ζπνπδάζνπλ ζηελ Δπξώπε. 
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Οη θιέθηεο: 

 Ήηαλ αγξόηεο πνπ αλαγθάδνληαλ ή επέιεγαλ λα θαηαθύγνπλ ζηα βνπλά θαη λα επηβηώζνπλ κε ηε 

ιεζηεία. 

 Τπνζηεξίδνληαλ, ζπρλά, από ηνπο αγξνηηθνύο πιεζπζκνύο. 

 Σξαγνπδήζεθαλ σο πξόηππα αλππόηαθηεο ζπκπεξηθνξάο ή ζξελήζεθαλ γηα ηνλ ζάλαηό ηνπο 

(θιέθηηθα ηξαγνύδηα). 

Οη αξκαηνινί: 

 Ήηαλ έλνπια ζώκαηα ζηελ ππεξεζία ηεο νζσκαληθήο δηνίθεζεο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο. 

Οη αγξόηεο: 

 Ξεπεξλνύζαλ ην 80% ηνπ πιεζπζκνύ. 

 Καιιηεξγνύζαλ θηήκαηα θξαηηθά ή ηδησηηθά (ηζηθιίθηα) πνπ αλήθαλ ζπλήζσο ζε Σνύξθνπο. 

 Ενύζαλ δύζθνια θαη ζηεξεκέλα. 

Οη απαζρνινύκελνη ζην εκπόξην θαη νη λαύηεο: 

 Απμάλνληαλ θαζώο αλαπηπζζόηαλ ην εκπόξην θαη ε λαπηηιία. 

 

Κηλήκαηα ελαληίνλ ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο 

ΥΡΟΝΟ ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΑΙΣΙΑ 

1770 Πεινπόλλεζνο 

(Αδειθνί Οξιώθ από 

ηε Ρσζία – Οξισθηθά) 

Απέηπρε.  Διιηπήο πξνεηνηκαζία ησλ Διιήλσλ. 

 Μηθξόο αξηζκόο ξσζηθώλ πινίσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ. 

1788-1790 Νεζηά ηνπ Αηγαίνπ 

(Λάκπξνο Καηζώλεο 

από ηε Ρσζία) 

Απέηπρε.  Ήηηα ηνπ Καηζώλε ζηελ Άλδξν. 

 Αλαθσρή αλάκεζα ζηελ Σνπξθία θαη ηε Ρσζία 

(1791). 

1790, 

1792, 

1800-1803 

νύιη (Ήπεηξνο) Οη νπιηώηεο 

αλαγθάζηεθαλ λα 

εγθαηαιείςνπλ ηελ 

πεξηνρή. 

 Μεγαιύηεξεο δπλάκεηο ηνπ Αιή παζά. 

 Πξνδνζία ηνπ Πήιηνπ Γνύζε. 

 

Ο Νενειιεληθόο Γηαθσηηζκόο 

 Οη Έιιελεο πνπ δνύζαλ ζε επξσπατθέο πόιεηο (ειιεληθέο παξνηθίεο) θαη νη έκπνξνη γλώξηζαλ πξώηνη 

ηηο ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνύ, ηηο πηνζέηεζαλ θαη ηηο δηέδσζαλ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν. 

 Οη ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνύ θαη ε εθπαίδεπζε ζπλδέζεθαλ κε ηνλ αγώλα ησλ Διιήλσλ γηα ειεπζεξία. 

 Γύξσ ζηα κέζα ηνπ 18νπ αη. δηακνξθώζεθε έλα θίλεκα (Νενειιεληθόο Γηαθσηηζκόο) πνπ επηδίσθε ηε 

δηάδνζε ησλ ηδεώλ ηνπ Γηαθσηηζκνύ θαη ηελ ηδενινγηθή πξνεηνηκαζία ηνπ αγώλα γηα ηελ ειεπζεξία. 

 Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο αλαπηύρζεθε ν Νενειιεληθόο Γηαθσηηζκόο: 

 

 

 

 

 Βαζηθέο ζέζεηο ησλ Διιήλσλ δηαθσηηζηώλ: 

 Θαύκαδαλ ηνλ αξραίν ειιεληθό πνιηηηζκό θαη ηνλ ζπλέδεαλ κε ηελ ειεπζεξία. 

 Πίζηεπαλ ζηελ εθπαίδεπζε πνπ βαζίδεηαη ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο. 

 Πίζηεπαλ όηη ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα γίλεηαη ζηε ιατθή γιώζζα θαη λα ππεξεηεί ηνλ αγώλα γηα 

ειεπζεξία. 

 Μεηαμύ ησλ Διιήλσλ δηαθσηηζηώλ: Ρήγαο Βειεζηηλιήο, Αδακάληηνο Κνξαήο. 

 

Διιεληθέο παξνηθίεο ζε επξσπατθέο πόιεηο Μεγάια εκπνξηθά θέληξα ζηνλ ειιαδηθό 

ρώξν (κύξλε, Ησάλληλα, Υίνο θ.α.) 
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 Κάπνηνη άιινη ζπληεξεηηθνί ιόγηνη (ζπλδένληαλ κε ηελ Δθθιεζία): 

 Απέξξηπηαλ ηηο ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνύ. 

 Τπνζηήξηδαλ όηη ε εθπαίδεπζε έπξεπε λα ζηεξίδεηαη ζε εθθιεζηαζηηθά θείκελα. 

 Πξνσζνύζαλ ηελ αξραΐδνπζα γιώζζα ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

Ο Ρήγαο Βειεζηηλιήο (1757-1798): 

 Πξόηεηλε (ζηε Νέα Πολιτική Διοίκηση) ηε δεκηνπξγία κηαο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο κε ηζνλνκία 

θαη ηζνπνιηηεία ησλ πνιηηώλ ηεο, πνπ ζα θάιππηε όιε ηε Βαιθαληθή ρεξζόλεζν. 

 Γνθίκαζε λα εθαξκόζεη ηα ζρέδηά ηνπ. 

 Πξνδόζεθε θαη πιήξσζε κε ηε δσή ηνπ ην όξακά ηνπ. 

Ο «Αλώλπκνο Έιιελ» ζην έξγν ηνπ Ελληνική Νομαρχία (1806):
1
  

 Δκπλέεηαη από ην όξακα ηνπ Ρήγα θαη ππνζηεξίδεη κε πάζνο όηη νη Έιιελεο πξέπεη λα αγσληζηνύλ 

κόλνη ηνπο γηα ηελ ειεπζεξία ηνπο. 

Ο Αδακάληηνο Κνξαήο (1748-1833): 

 Τπνζηήξηδε ηηο θηιειεύζεξεο ηδέεο ηεο Γαιιηθήο επαλάζηαζεο. 

 Θεσξνύζε όηη, γηα λα ειεπζεξσζνύλ νη Έιιελεο, ζα έπξεπε λα κνξθσζνύλ. 

 Γηαθσλνύζε κε ηε ρξήζε ηεο αξραΐδνπζαο γιώζζαο αιιά δελ δερόηαλ θαη ηε δεκνηηθή γιώζζα 

όπσο ήηαλ. 

 Άιινη Έιιελεο δηαθσηηζηέο: 

 Ηώζεπνο Μνηζηόδαθαο, Γεκήηξηνο Καηαξηδήο, Κσλζηαληίλνο Κνύκαο, Θεόθηινο Καΐξεο. 

 

Δξσηήζεηο 

ην βηβιίν: ει. 25, Αζθήζεηο 1, 2, 3. 

1. Πνηα είλαη ε εηθόλα ηεο νηθνλνκίαο ζηνλ ειιαδηθό ρώξν ζην δεύηεξν κηζό ηνπ 18
νπ

 αηώλα; 

2. Πνηα ήηαλ ε ζηάζε ηεο νξζόδνμεο Δθθιεζίαο απέλαληη ζηηο ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνύ θαη ζε κία 

πηζαλή επαλάζηαζε ησλ Διιήλσλ; 

3. Ση ήηαλ νη Φαλαξηώηεο θαη πνηα ε ζέζε ηνπο ζηελ νζσκαληθή δηνίθεζε; 

4. Πνηνο ήηαλ ν ξόινο ησλ πξνεζηώλ αλάκεζα ζηνπο ππόδνπινπο ρξηζηηαλνύο; 

5. Πνηα ήηαλ ε ζέζε ησλ εκπόξσλ θαη ησλ θαξαβνθύξεδσλ θαη πνηα ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ Διιήλσλ; 

6. Ση ήηαλ νη θιέθηεο θαη νη αξκαηνινί; 

7. Πνηα ήηαλ ε θαηάζηαζε ησλ αγξνηώλ θαηά ηελ ηνπξθνθξαηία; 

8. Πνηα θηλήκαηα ελαληίνλ ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο εθδειώζεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 θαη ζηηο αξρέο 

ηνπ 19
νπ

 αηώλα θαη πνηα ήηαλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο; 

9. Πνηνη ήηαλ νη πξώηνη Έιιελεο πνπ πηνζέηεζαλ ηηο ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνύ θαη κε πνηνπο ζηόρνπο 

ζπλδέζεθαλ απηέο νη ηδέεο; 

10. Πνηεο ήηαλ νη βαζηθέο ζέζεηο ησλ Διιήλσλ δηαθσηηζηώλ; 

11. Πνηεο ήηαλ νη βαζηθέο ζέζεηο ησλ αληηπάισλ ηνπ Γηαθσηηζκνύ; 

12. Πνηα ήηαλ ε βαζηθή πνιηηηθή ζέζε ηνπ Ρήγα Βειεζηηλιή θαη ην όξακά ηνπ γηα ηε Βαιθαληθή 

ρεξζόλεζν; 

13. Πνηα βαζηθή ζέζε ππνζηεξίδεη ν Αλώλπκνο Έιιελ ζην έξγν ηνπ Ελληνική Νομαρχία; 

14. Πνηεο ήηαλ νη βαζηθέο ηδέεο ηνπ Αδακάληηνπ Κνξαή; 

                                                             
1
 Βλ. το ντοκιμαντζρ Ελληνική Νομαρχία ςτο Αρχείο ΕΡΣ, 1998 (κθνοκ. Γιώργοσ Παπαδάκθσ, χόλια: Σάςοσ Βουρνάσ) ςτον 

ςφνδεςμο: http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000006901&tsz=0&autostart=0 Αν δεν 

ςυνδζεται, αναηθτιςτε τθν ςτο Αρχείο τθσ ΕΡΣ με το όνομα. 
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