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Αδαμάντιος Κοραής – Ρήγας Βελεστινλής 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ 

Αδαμάντιος Κοραής 

Ο Αδαμάντιος Κοραής γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1748. Ο πατέρας του 
ήταν Χιώτης έμπορος και δημογέροντας. Πολλοί από την οικογένεια του ήταν 
άνθρωποι των γραμμάτων. Ο Κοραής σπούδασε στη Σμύρνη (ελληνικά, 
εβραϊκά, λατινικά), την Ολλανδία (αρχαία ελληνική γραμματεία, θετικές 
επιστήμες και ξένες γλώσσες) και τη Γαλλία (ιατρική). Οι προσπάθειες του να 
γίνει έμπορος απέτυχαν. Ποτέ δεν άσκησε την ιατρική. Κέρδιζε τη ζωή του από 

τις μεταφράσεις και τις αντιγραφές που έκανε για τρίτους. Από το 1782 και ως το θάνατο του στα 
1833 έζησε στη Γαλλία, όπου έζησε τα γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης. Ο Κοραής πίστευε ότι η 
διάδοση της ελληνικής παιδείας προετοίμαζε τους Έλληνες για την απελευθέρωση και τη 
δημιουργία ενός ανεξάρτητου και δημοκρατικού κράτους. Έγραψε, μετέφρασε και εξέδωσε βιβλία 
για να προετοιμάσει πνευματικά μια τέτοια επανάσταση. Όταν ξέσπασε η επανάσταση, 
ενθουσιάστηκε, αλλά πίστευε ότι ήταν πρόωρη. Πίστευε δηλαδή ότι ο ελληνικός λαός δεν ήταν 
ακόμη αρκετά μορφωμένος και προετοιμασμένος για να φτιάξει ένα δημοκρατικό κράτος.   

Ο Κοραής είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του νεοελληνικού 
διαφωτισμού, πρωτοπόρος στην έκδοση έργων αρχαίας ελληνικής γραμματείας και 
υποστηρικτής της καθαρεύσουσας.  
 

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ (ΦΕΡΑΙΟΣ) 

Ο Ρήγας Βελεστινλής (Φεραίος) γεννήθηκε στη Θεσ-
σαλία το 1757. Σπούδασε πρώτα στο χωριό του, το Βελε-
στίνο και μετά στη Ζαγορά, ένα χωριό του Πηλίου, στο Άγιο 
Όρος και στην Κωνσταντινούπολη. Λένε ότι εγκατάλειψε το 
χωριό του, όταν σκότωσε ένα Τούρκο που του φέρθηκε 

αυταρχικά. Στο Άγιο Όρος ήρθε σε επαφή με τη μεγάλη βιβλιοθήκη της 
Αθωνιάδας Ακαδημίας και με τις ιδέες του διαφωτισμού. Στην Κωνστα-
ντινούπολη έμαθε ξένες γλώσσες και γνωρίστηκε με το μεγάλο διερμη-
νέα του σουλτάνου, τον οποίο ακολούθησε στην Μολδαβία, όταν αυτός 
έγινε ηγεμόνας της. Αργότερα έγινε γραμματέας του ηγεμόνα της Βλαχίας. Όταν ο ηγεμόνας απο-
κεφαλίστηκε από τους Τούρκους, ο Ρήγας διέφυγε στη Βιέννη, την οποία έκανε κέντρο της επανα-
στατικής τους δράσης.   

Μέρος της επαναστατικής του δράσης αποτελούσε η συγγραφή και έκδοση επαναστατικών 
τραγουδιών, όπως ο Θούριος και προκηρύξεων, του συντάγματος της ελληνικής δημοκρατίας, εκλα-
ϊκευμένων επιστημονικών έργων κλπ. 

Το όνειρο του Ρήγα ήταν όλοι οι υπόδουλοι βαλκανικοί λαοί, μαζί και με τους φτωχούς Τούρ-
κους, να επαναστατήσουν εναντίον του οθωμανικού ζυγού και να ζήσουν μαζί και ειρηνικά σε 
ένα ισχυρό ελληνικό κράτος, όλοι οι πολίτες του οποίου θα είχαν τα ίδια δικαιώματα («Βούλγαροι κι 
Αρβανίτες, Αρμένοι και Ρωμιοί, αράπηδες και άσπροι  με μιαν κοινήν ορμή, για την ελευθερίαν να ζώσωμεν 

σπαθί» – Απόσπασμα από τον Θούριο). 

Όμως, η Αυστρία ήταν –για τους δικούς της λόγους– τελείως αντίθετη σε μιαν εξέγερση στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γι’ αυτό, ένα βράδυ του Δεκεμβρίου του 1797, οι Αυστριακοί αστυνομι-
κοί συνέλαβαν τον Ρήγα και άλλους 7 συντρόφους του, και τους παρέδωσαν στους Τούρκους, οι 
οποίοι τους φυλάκισαν στο Βελιγράδι και λίγο αργότερα τους δολοφόνησαν. 

Τα πιο σημαντικά του έργα, αντιπροσωπευτικά των επαναστατικών πολιτικών του ιδεών, ήταν: 
α) Η «Χάρτα της Ελλάδος», γνωστή και ως «Μεγάλη Χάρτα του Ρήγα», δωδεκάφυλλος χάρτης, έργο 



μεγαλειώδες που απεικόνιζε όλη τη Βαλκανική, από το Δούναβη ως την Κρήτη και από το Ιόνιο ως 
τη Δυτική Μικρά Ασία, δηλαδή όλη την έκταση όπου οραματιζόταν ο Ρήγας να απλώσει το κίνημά 
του. 

β) Ο «Θούριος», που είχε την πιο πλατιά διάδοση στους υπόδουλους Έλληνες, ήταν ένα φλογερό 
επαναστατικό σάλπισμα, που καλούσε όλους τους λαούς της Βαλκανικής σε γενική εξέγερση.  

γ) Το  «Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας», ήταν το έργο όπου ενσαρκώνονταν  οι πολιτικές ιδέ-
ες του. Για  τη σύνταξή του ο Ρήγας βασίστηκε στα γαλλικά επαναστατικά συντάγματα, και παρου-
σίαζε το πολίτευμα που θα επικρατούσε στην ελληνική δημοκρατία, η οποία θα προερχόταν από 
την επανάσταση.  
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