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Πξόινγνο 

 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ επξσπατθνχ Σχπνπ απφ ηα κέζα ηνχ 17
νπ

 αη. δεκηνχξγεζε 

θαηλνχξηνπο θφζκνπο γηα ηε δηαηχπσζε ηδεψλ, δηαχινπο πιεξνθφξεζεο θαη 

ελεκέξσζεο, πεδία δηαιφγνπ, πνιιαπιαζίαζε θαη δηαθνξνπνίεζε ηηο δπλαηφηεηεο 

θξηηηθήο έθθξαζεο θαη επέηξεςε ηελ αληαιιαγή απφςεσλ αλάκεζα ζηνπο ινγίνπο. Ο 

Σχπνο δηεχξπλε ηε δηάδνζε ηεο επξσπατθήο ινγνηερλίαο, ηελ πξφζιεςε θαη ηελ 

ακθίδξνκε πξνβνιή ησλ εζληθψλ θαη μέλσλ γξακκαηεηψλ. 

 ηα ρλάξηα απηά ζα βαδίζεη θαη ε αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ πξνεπαλαζηαηηθνχ 

Σχπνπ ζηνλ αρφ ηνχ Γηαθσηηζκνχ ζηα ηέιε ηνχ 18
νπ

 αη. Ζ γισζζνκάζεηα, πνπ 

δηέζεηαλ νξηζκέλνη θχθινη, φπσο ιφγνπ ράξηλ νη Φαλαξηψηεο θαη ν Διιεληζκφο ηήο 

Γηαζπνξάο, επέηξεπε ηελ άκεζε πξφζβαζε ζε μελφγισζζεο εθεκεξίδεο θαη 

πεξηνδηθά. Ζ σξίκαζε θαη θνξχθσζε ησλ ηδεψλ ηνχ Γηαθσηηζκνχ, ε πίζηε ζηελ 

παηδεία θαη ε πξνζπάζεηα ζπληνληζκνχ κε ηελ επξσπατθή “νηθνγέλεηα” επέβαιαλ ην 

αίηεκα ηεο γέλεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ Σχπνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σα 

πξννδεπηηθά δηαηάγκαηα ηνπ Ησζήθ Β’ πεξί ειεπζεξνηππίαο θαη αλεμηζξεζθίαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλζεξή ειιεληθή παξνηθία θαηέζηεζαλ ηε Βηέλλε θνηηίδα, αιιά 

θαη θηιφμελν ρψξν γηα ηνλ ειιεληθφ Σχπν. Βέβαηα, ζην ηέινο ηήο ηειεπηαίαο 

πξνεπαλαζηαηηθήο εηθνζαεηίαο ε έθδνζε ειιεληθψλ θηινινγηθψλ πεξηνδηθψλ ζα βξεη 

γφληκν έδαθνο ζην θηιειεχζεξν θαη δηαπλεφκελν απφ δεκνθξαηηθέο ηδέεο Παξίζη.  

 Έλαπζκα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Γηαηξηβήο Μεηαπηπρηαθήο Δηδίθεπζεο κε 

ζέκα ηνλ ειιεληθφ πξνεπαλαζηαηηθφ Σχπν (1784 – 1821) ζηάζεθε αξρηθά ην 

ζέιγεηξν ηεο αλάγλσζεο ησλ πεξηνδηθψλ θαη ησλ εθεκεξίδσλ ηήο επνρήο, 

αμηνπνηψληαο ην αξρεηαθφ πιηθφ. Με νξκή θηινινγηθή θαη πίζηε ζηελ ηζηνξηθή 

έξεπλα ήζεια ζαθψο λα αλαγλψζσ ηελ πνηθίιε ζεκαηηθή θαη λα εξεπλήζσ ηνπο 

ζηφρνπο ηνχ πξνεπαλαζηαηηθνχ ειιεληθνχ Σχπνπ. Πξηλ αθφκε έξζσ ζε επαθή κε ηα 

θείκελα θαη αλαδεηήζσ ηελ επηζηακέλε βηβιηνγξαθία, φηαλ φξηδα ην πεδίν εξεχλεο, 

είθαδα πσο ν Διιεληζκφο ηήο Γηαζπνξάο αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία ηνχ 

δεκνζηνγξαθηθνχ θηλήκαηνο, έρνληαο σο ζηφρν φρη κφλν ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

ειιεληθνχ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ. Με ηηο ηδέεο ηνχ Γηαθσηηζκνχ λα δηαπνηίδνπλ ηε 

Γπηηθή θαη Κεληξηθή Δπξψπε θαη ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε λα σξηκάδεη θαη λα 

εθξήγλπηαη ην 1789, νη Έιιελεο ηεο Γηαζπνξάο ζα ήηαλ αδηαλφεην λα κε βηψζνπλ ηε 

κέζεμε ζηα επαλαζηαηηθά θαη ξηδνζπαζηηθά ξεχκαηα, ηελ φζκσζε ζε θηιειεχζεξεο 

θαη δεκνθξαηηθέο απφςεηο. Ζ ηζηνξηθή έξεπλα ζα κε νδεγνχζε ζην πφξηζκα, εάλ 
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βνχιεζε ησλ ινγίσλ ήηαλ ε ζπζπείξσζε ηνπ Διιεληζκνχ, ε αθχπληζε θαη ε έγεξζε 

αηζζεκάησλ εζληθψλ θαη παηξησηηθψλ. Ζ Ηζηνξία ζπκθηιησκέλε κε ηε Φηινινγία 

ζπκπνξεχεηαη ζηελ αξρεηαθή θαη βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ησλ πξνεπαλαζηαηηθψλ 

θηινινγηθψλ πεξηνδηθψλ. ηα ζχκθσλα θαη ζηα θσλήεληα ησλ θεηκέλσλ ήζεια λα 

αλαδεηήζσ ηηο ζθέςεηο γηα ηελ ειιεληθή παηδεία θαη ηελ εμέιημή ηεο, ηε δηάδνζε ηεο 

επξσπατθήο γλψζεο, ηε “κεηαθέλσζε” ησλ ηδεψλ ηνχ Γηαθσηηζκνχ, ηε δέζε γηα 

αλάπηπμε ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο επηζηήκεο, αιιά θαη ηνπο δηαμηθηζκνχο γηα ην 

γισζζηθφ δήηεκα ηεο επνρήο. Ήκνπλ βεβαία φηη νη ηδενινγηθέο αληηπαξαζέζεηο, κε 

πφινπο ηνλ Κνξαή θαη ηνλ Κνδξηθά, ήηαλ αδχλαηνλ λα κελ απνηππψλνληαη ζηνλ 

Σχπν πξνεπαλαζηαηηθά. Με απηέο, ινηπφλ, ηηο ζθέςεηο θαη ηα θίλεηξα νδεγήζεθα ζην 

παξφλ πφλεκα, κία έξεπλα πνπ κε γνήηεπζε θαη κε ηαμίδεςε πξνεπαλαζηαηηθά ζηα 

πάζε θαη ζηηο επηζπκίεο ηνχ Διιεληζκνχ. 

 Καη ελψ ην ηαμίδη ηνχ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο “Νεόηεξε θαη ύγρξνλε 

Ηζηνξία: Νέεο ζεσξήζεηο θαη Πξννπηηθέο” θηάλεη ζην ηέινο ηνπ, αηζζάλνκαη ηελ 

αλάγθε λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ηνλ Καζεγεηή κνπ, Θαλάζε Χξήζηνπ, ηνλ 

αθάκαην θηιίζηνξα, γηα ηελ έκπλεπζε, ηελ πλεπκαηηθή παξφηξπλζε, ηε γελλαηφδσξε 

ππνζηήξημε θαη ηελ επγέλεηα ςπρήο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ εμαίξεην άλζξσπν θαη 

επηζηήκνλα, πνπ καο ελέπλεε, θξαηνχζε ζε εγξήγνξζε ηηο πλεπκαηηθέο καο αλεζπρίεο 

θαη θαηαλννχζε ηηο δπζθνιίεο ηνχ εγρεηξήκαηνο.  

 Καζψο κηιψ ήδε ζε παξειζφληα ρξφλν, ε ζπγθίλεζε είλαη κεγάιε. Δθηφο, 

φκσο, απφ ην αιιεγνξηθφ ηαμίδη ζηε γλψζε θαη ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα, ζηε θπγή απφ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ηεηξηκκέλσλ ελαζρνιήζεσλ, γηα κέλα 

ην ηαμίδη είρε θαη ξεαιηζηηθή απφρξσζε. Γλψξηζα κία φκνξθε πφιε, ηελ Καιακάηα, 

πνπ απνπλέεη δεζηαζηά, εξεκία θαη νηθεηφηεηα. Παξάιεηςε ζα ήηαλ λα κελ 

επραξηζηήζσ ζεξκά θαη ηελ θα Κνξέληδεινπ γηα ηελ επγεληθή πάληα ππνζηήξημή ηεο 

θαη ηε γιπθχηεηά ηεο. 

 ζα ρξφληα θαη εάλ πεξάζνπλ ζα ζπκάκαη πάληα κε λνζηαιγία ηε θνίηεζή 

κνπ ζην ΠΜ! αο είκαη επγλψκσλ!  

 

Αζήλα, Ηνύληνο 2021 
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Δηζαγσγή 

 

 Θέκα ηήο Γηαηξηβήο Μεηαπηπρηαθήο Δηδίθεπζεο νξίδεηαη ν ειιεληθφο 

πξνεπαλαζηαηηθφο Σχπνο (1784 – 1821). Ζ αξρεηαθή θαη βηβιηνγξαθηθή έξεπλα δελ 

έρεη σο ζθνπφ απιψο ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο χιεο ησλ εθεκεξίδσλ 

θαη ησλ πεξηνδηθψλ, αιιά ζηφρνο εηέζε ε αλάδεημε ηεο δηαθίλεζεο ησλ ηδεψλ, έζησ 

θαη κέζα απφ δηαμηθηζκνχο, ηεο αλαγθαηφηεηαο ηνπ Διιεληζκνχ ηήο Γηαζπνξάο γηα 

επηθνηλσλία, ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ζηελ νκηινπκέλε θαη ηεο ηδενινγηθήο 

κέζεμεο σο πξννίκην ηεο Δπαλαζηάζεσο. 

 ην Α΄ Κεθάιαην αλαιχεηαη ε αθκή ησλ Διιήλσλ ζηε Γηαζπνξά θαη νη 

απφπεηξεο δηακφξθσζεο ειιεληθνχ Σχπνπ κε θέληξν αξρηθά ηε Βηέλλε. Έπεηηα απφ 

κία ζχληνκε αλαθνξά ζηα πξψηα δείγκαηα ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ ζηα ρξφληα ηνχ 

Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη αξγφηεξα ζηνπο θαλαξηψηηθνπο θχθινπο, ε έξεπλα 

εζηηάδεη ζηα ηέιε ηνχ 18
νπ

 αη., φηαλ ν Διιεληζκφο, πνπ δηαβηεί ζε ειεχζεξα θξάηε θαη 

έρεη δηαζθαιίζεη νηθνλνκηθή ηζρχ θαη επκάξεηα, δηεθδηθεί έλαλ εθάκηιιν ηξφπν δσήο 

κε ηε Γπηηθή Δπξψπε. Άιισζηε, νη έκπνξνη, νη ιφγηνη θαη νη Φαλαξηψηεο απεηέιεζαλ 

ην θνξέα ηήο “κεηαθέλσζεο” ζηνλ ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνχ Γηαθσηηζκνχ θαη 

ηεο φζκσζεο λεσηεξηθψλ θαη θηιειεχζεξσλ αληηιήςεσλ. Σφηε αθξηβψο γίλεηαη 

επίκνλε ε αλάγθε έθθξαζεο κέζα απφ ην δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα κε ζηφρν ηε ζπζπείξσζε ηνπ Διιεληζκνχ. Γφληκν έδαθνο ζα απνηειέζεη ε 

Βηέλλε, ηδίσο ην 1781, φηαλ ππεγξάθεζαλ ηα δηαηάγκαηα ειεπζεξνηππίαο θαη 

αλεμηζξεζθίαο απφ ηνλ Απηνθξάηνξα Ησζήθ Β’, φρη σο δείγκαηα γελλαηνδσξίαο ησλ 

εζηεκκέλσλ, αιιά σο απνθχεκα δηεθδηθήζεσλ θαη ζζέλνπο ησλ Διιήλσλ. ε απηφ, 

ινηπφλ, ην κσζατθφ εζλνηήησλ κε νπδέηεξε θαη αλεθηηθή ζηάζε θαη κε ηε δηάζεζε 

ησλ απαηηνχκελσλ πιηθνηερληθψλ κέζσλ, ζα ηππσζεί ε πξψηε ειιεληθή εθεκεξίδα ην 

1784 απφ ηνλ Γεψξγην Βεληφηε. Ζ έθδνζή ηεο ζα ζεκάλεη ηελ απαξρή ηνχ ειιεληθνχ 

Σχπνπ. Θα αθνινπζήζνπλ θαη έηεξεο απφπεηξεο, θαζψο ε πξψηε έθδνζε ήηαλ 

βξαρχβηα, αιιά ζα παξακείλνπλ αηειέζθνξεο έσο ηελ έθδνζε ησλ αδειθψλ 

Μαξθηδψλ Πνπιίνπ, ε νπνία έρεη θαζηεξσζεί σο ην πξψην δεκνζηνγξαθηθφ θχιιν. 

 ην Β΄ Κεθάιαην ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηα ειιεληθά εηδεζενγξαθηθά 

θχιια θαηά ηελ πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδν. Ζ “θεκεξὶο” ηεο Βηέλλεο (1790 – 1797) 

εγθαηληάδεη ην βαζηιηθφ δξφκν ηήο ειιεληθήο δεκνζηνγξαθίαο. Ζ χιε ηεο απνηππψλεη 

ηε κέζεμε ησλ εθδνηψλ Μαξθηδψλ Πνπιίνπ ζηα πνιηηηθά θαη επαλαζηαηηθά δξψκελα 

ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ηνχ 18
νπ

 αη., ειιεληθά θαη επξσπατθά. Με ηηο ζθέςεηο ηνπο 
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λα δηαπλένληαη απφ ηνλ Γηαθσηηζκφ, ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη ην επαλαζηαηηθφ 

θίλεκα ηνπ Ρήγα, ζηάζεθαλ ζπλεπείο ζηηο πνιηηηθέο θαη εζληθέο ηνπο επηδηψμεηο. 

Τπεξέηεζαλ κε πίζηε θαη δχλακε ηνλ εηδεζενγξαθηθφ, ελεκεξσηηθφ θαη πνιηηηθφ 

ραξαθηήξα, πνπ πξνζέδσζαλ ζηελ “θεκεξίδα” θαη εδηψρζεζαλ, φηαλ νη απζηξηαθέο 

αξρέο ζπλέιαβαλ ηνλ Βειεζηηλιή θαη ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ θαη εληφπηζαλ 

επαλαζηαηηθφ πιηθφ ζην ηππνγξαθείν ηνπο. Σέζζεξα έηε αξγφηεξα θαη χζηεξα απφ 

πνιιέο ελζηάζεηο ησλ αξρψλ, εθδίδεηαη ε εθεκεξίδα ησλ Υαιι – Πφπνβηηο “Δἰδήζεηο 

δηὰ ηὰ ἀλαηνιηθὰ κέξε” (Βηέλλε 1811), ε νπνία πεξηειάκβαλε ηξεηο ελφηεηεο: ηηο 

ηζηνξηθέο εηδήζεηο, ηηο εκπνξηθέο θαη ηηο θηινινγηθέο. Παξά ηηο θαιέο πξνζέζεηο ησλ 

ζπληαθηψλ, ε εθεκεξίδα δε καθξνεκέξεπζε θαη νινθιήξσζε ηελ έθδνζή ηεο εληφο 

ηνπ ηδίνπ έηνπο. Ωζηφζν, αλ θαη ε πνξεία ηεο ήηαλ ζχληνκε θαη ηα πεξηερφκελα 

αδχλακα, θαηαζέηεη ηελ επίκνλε πξνζπάζεηα ηνπ Διιεληζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

Σχπνπ. Σν ηξίην ειιεληθφ δεκνζηνγξαθηθφ θχιιν είλαη ν “ιιεληθὸο Σειέγξαθνο” 

(Βηέλλε 1812 – 1836) κε εθδφηε ηνλ Γεκήηξην Αιεμαλδξίδε. Με ραξαθηήξα πνιηηηθφ 

θαη θηινινγηθφ, αιιά θαη κε εηδήζεηο εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο θαηνξζψλεη κέζσ 

ηεο εγθπξφηεηάο ηεο θαη ηνπ πινχηνπ ηήο χιεο ηεο λα θαηαζηεί ε καθξνβηφηεξε 

εθεκεξίδα, ε νπνία ζα παξαθνινπζήζεη ηελ πνξεία ηνχ Διιεληζκνχ 

πξνεπαλαζηαηηθά, ζηα ρξφληα ηνχ Αγψλα θαη θαηά ηα εκβξπαθά βήκαηα ηνπ 

λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

 Σν Γ΄ Κεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηα θηινινγηθά πεξηνδηθά απφ ην 1811 έσο ην 

1821, πνπ εθδίδνληαη ζηε Βηέλλε, ζην Παξίζη, αιιά θαη ζην Λνλδίλν. Σν πξψην 

ακηγψο θηινινγηθφ πεξηνδηθφ ν “ξκῆο ὁ Λόγηνο” (Βηέλλε 1811 – 1821) ζεσξείηαη 

σο ε πιένλ γφληκε δεκνζηνγξαθηθή εμφξκεζε ζηελ πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή 

ηζηνξία ηνχ λένπ Διιεληζκνχ, κε πξνζεισκέλν ην ζηφρν ζηελ πξναγσγή ηήο 

παηδείαο, ζηε δηάπιαζε ηεο εζληθήο γιψζζαο θαη ζηελ αλάπηπμή ηεο ζηε ινγνηερλία 

θαη ζηελ επηζηήκε. Άιισζηε, εκπλεπζηήο ηνχ πεξηνδηθνχ ήηαλ ν Αδακάληηνο 

Κνξαήο. Ζ “Καιιηόπε” (Βηέλλε 1819 – 1821) κε ζεκαηηθή ηε θηινινγία, ηε γιψζζα, 

ηηο ηέρλεο, ηηο επηζηήκεο, ηηο κεηαθξάζεηο θαη ηα ζρνιεία ηνχ Διιεληζκνχ εθδίδεηαη 

ζηελ αηρκή, πνπ ε δηακάρε πξνφδνπ θαη ζπληεξεηηζκνχ βξίζθεηαη ζε φμπλζε, σο 

αληίπαινλ δένο ζηνλ “Λόγηνλ ξκῆλ” κε θαζνδεγεηή ηνλ Παλαγηψηε Κνδξηθά· 

πεξηνδηθφ εληαζζφκελν ζηηο ηδενινγηθέο αληηπαξαζέζεηο, ζην γισζζηθφ δήηεκα ηεο 

επνρήο θαη ζηε “κάρε ησλ θπιιαδίσλ”. Ζ “Μέιηζζα” (Παξίζη 1819 – 1821), πνπ 

αξηζκεί κφλν ηξία ηεχρε, πεξηιακβάλεη άξζξα θηινινγηθά, παηδαγσγηθά, 

επηζηεκνληθά θαη θείκελα αγγιηθήο θηινινγίαο. Απνηειεί φξγαλν έθθξαζεο ηδεψλ 
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λεσηεξηζηηθψλ, ζπκπαξαηάζζεηαη ζηνλ Αδακάληην Κνξαή θαη απνηππψλεη εχζηνρα 

εληάζεηο θαη ξήμεηο. Ζ “Ἀζελᾶ” θαη “Μνπζεῖνλ” (Παξίζη 1819) σο θηινινγηθά 

πεξηνδηθά παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ, αλ θαη βξαρχβηα, δηφηη επηβεβαηψλνπλ ηελ νξκή 

πνπ επηθξαηεί ζε ειιεληθά πεξηβάιινληα, λα πξνσζνχλ ηελ έθδνζε 

δεκνζηνγξαθηθψλ θχιισλ, εληάζζνληαη ζην ηδενινγηθφ θαη θνηλσληθφ πλεχκα ηήο 

πεξηφδνπ θαη απνηππψλνπλ ην γισζζηθφ δήηεκα, καρφκελα ηε “Μέιηζζα” θαη ηνλ 

“Λόγηνλ ξκῆλ”, κε αθφξκεζε ην θηινθνξατθφ ραξαθηήξα ηνπο. Σέινο, ε “Ἶξηο” ή 

“Σὰ Νῦλ ιιεληθὰ”(Λνλδίλν 1819), αηειέζθνξε απφπεηξα, θαζψο δελ εμεδφζε 

νπδέπνηε, έρεη παξφκνην ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ κε ηα ξεχκαηα ηεο επνρήο, 

επαγγειίδνληαο ηε κεηαθέλσζε ηεο επξσπατθήο παηδείαο 

 Ζ Γηαηξηβή Μεηαπηπρηαθήο Δηδίθεπζεο νινθιεξψλεηαη κε ηνλ Δπίινγν σο 

κία ζπιινγηθή απνηίκεζε ηνπ ειιεληθνχ πξνεπαλαζηαηηθνχ Σχπνπ (1784 – 1821), ην 

Παξάξηεκα, ηηο Πεγέο θαη ηε Βηβιηνγξαθία, θαζψο θαη ηελ Πεξίιεςε. Έγηλε 

πξνζπάζεηα, παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επέβαιε ε παλδεκία, ζηελ αμηνπνηνχκελε  

Βηβιηνγξαθία λα ππάξρεη επάξθεηα θαη πινπξαιηζκφο. Δπίζεο, κε αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα ηελ απαγφξεπζε εηζφδνπ ζε αξρεηαθνχο ρψξνπο ιφγσ ηεο πγεηνλνκηθήο 

θξίζεο, θαηέζηε εθηθηή ε δηαδηθηπαθή πεξηήγεζε ζην Ίδξπκα Αηθαηεξίλεο 

Λαζθαξίδε, φπνπ θπιάζζεηαη ην αξρείν ηήο ηζηνξηθνχ Αηθαηεξίλεο Κνπκαξηαλνχ θαη 

ζην αξρεηαθφ πιηθφ ηήο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηήο Δπεηείνπ ησλ 

200 εηψλ απφ ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε. Πνιχηηκνο ζχκβνπινο γηα ηελ αξρεηαθή 

έξεπλα απεδείρζε ε δηαδηθηπαθή επίζθεςε θαη αλάγλσζε ζηηο ςεθηνπνηεκέλεο 

εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ζηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε Απζηξίαο ζηε Βηέλλε 

Österreichische Nationalbibliothek, ζηελ νπνία έρεη πξαγκαησζεί κία εηιηθξηλά 

αμηέπαηλε ςεθηαθή θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε φισλ ησλ ειιεληθψλ 

δεκνζηνγξαθηθψλ θχιισλ, πνπ ηππψζεθαλ ζηελ απζηξηαθή πξσηεχνπζα.  
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Α΄ Κεθάιαην  

 

Ο αθκαίνο Διιεληζκόο ηήο Γηαζπνξάο θαη ε αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνύ Σύπνπ 

θαηά ην 18
ν
 θαη 19

ν
 αη. 

 

1.1. Σα πξώηα δείγκαηα ησλ ειιεληθώλ εθεκεξίδσλ  

 

 Ζ έλλνηα ηεο “ἐθεκεξίδνο” θαζηεξψζεθε, γηα λα νξίζεη ηα έληππα 

ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα κε θαζεκεξηλή ή ηαθηηθή θπθινθνξία. Ο φξνο – γλσζηφο 

απφ ηελ αξραηφηεηα – ρξεζηκνπνηήζεθε, γηα λα δεισζνχλ θείκελα, ζηα νπνία 

απνηππψλνληαλ ηα ζπκβάληα ηνχ θαζεκεξηλνχ βίνπ ζε ρξνλνινγηθή ηάμε, ππφ ηε 

κνξθή ηνχ εκεξνινγίνπ. Ο Λνπθηαλφο (125 – 180 κ.Υ.), ξήηνξαο θαη δεκηνπξγφο ηνχ 

ζαηηξηθνχ δηαιφγνπ, απνθαιεί φζνπο δηαβάδνπλ ηα εκεξνιφγηα γηα ηελ επηθαηξφηεηα 

“ἐλ ἐθεκεξίζη θηινζνθνῦληαο”. ηα ρξφληα ησλ εθζηξαηεηψλ ηνχ Μεγάινπ 

Αιεμάλδξνπ νη “Βαζίιεηνη” ή “Βαζηιηθαὶ” απνηεινχλ ηα πξψηκα δείγκαηα ηνπ 

ειιεληζηηθνχ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ, ειιείπνληαο, βέβαηα, δχν θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά: ε πεξηνδηθφηεηα ζηελ έθδνζε θαη ε θαηαγξαθή φισλ ησλ 

γεγνλφησλ. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα εκεξνιφγηα ησλ εθζηξαηεηψλ, γξακκέλα 

άιινηε ζε παπχξνπο θαη άιινηε ζε πιάθεο. ηελ αξραία Ρψκε, σζηφζν, νη 

εθεκεξίδεο “Acta Senatus” θαη “Acta Diurna” είραλ πνιηηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο 

δεκνζίεπαλ επίζεκεο πνιηηηθέο πξάμεηο. πλεπψο, νη εθεκεξίδεο ηήο επνρήο ηνχ 

Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη ησλ ξσκατθψλ ρξφλσλ απνηεινχλ ηα δχν δείγκαηα ηνπ 

“δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ” σο πξφδξνκνη ησλ εθεκεξίδσλ θαη ησλ πεξηνδηθψλ. 

 ηελ Δπξψπε, πξηλ ηελ εθεχξεζε ηεο ηππνγξαθίαο, νη εθεκεξίδεο ήηαλ 

ρεηξφγξαθεο. ηε Βελεηία ηδξχεηαη ην πξψην γξαθείν εηδήζεσλ, φπνπ κε έλα 

ρξεκαηηθφ αληίηηκν, ηε gazetta, απφ ηελ νπνία ε ρεηξφγξαθε εθεκεξίδα έιαβε ηελ 

επσλπκία ηεο, κπνξνχζε θαλείο λα ελεκεξσζεί γηα ηελ επηθαηξφηεηα. Απφ ην 13
ν
 αη. 

ζηελ Ηηαιία θαη ζηε Γεξκαλία θπθινθνξνχλ ρεηξφγξαθα θπιιάδηα, ησλ νπνίσλ ην 

πεξηερφκελν είλαη εκπνξηθφ. Σν 15
ν
 αη. ηα ρεηξφγξαθα απηά θχιια, 8 ή 16 ζειίδσλ, 

εκπεξηέρνπλ εηθνλνγξαθήζεηο, γθξαβνχξεο θαη δηάθνζκν, ελψ πσινχληαη είηε ζε 

βηβιηνπσιεία είηε απφ πιαλφδηνπο πσιεηέο, ηνπο πξψηνπο εθεκεξηδνπψιεο. Ζ 

ηππνγξαθία, σζηφζν, ζα απνηειέζεη ηνλ θηλεηήξην κνριφ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

εθεκεξίδσλ ζε έληππε πιένλ κνξθή, αλαδηαξζξψλνληαο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζέζεηο. ην ηξαζβνχξγν ν Karl Johann ην 1605 ή 1609 
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ζα εθδψζεη ηελ πξψηε άηηηιε αξρηθά εθεκεξίδα θαη ν  Einolf Emel ην 1615 ζηε 

Γεξκαλία ηελ εθεκεξίδα “Francfurter journal”. 

 Με ην θαθφ ηήο έξεπλαο λα εζηηάδεη ζηνλ Διιεληζκφ, ζηνπο θαλαξηψηηθνπο 

θχθινπο εληνπίδνπκε ζε ρεηξφγξαθε κνξθή θείκελα, πνπ έθεξαλ ηνλ ηίηιν 

“ἐθεκεξίδεο”. Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο εκεξνινγηαθνχ ρξνληθνχ, πνπ ζπγγελεχεη κε 

ηα απνκλεκνλεχκαηα, ηε ρξνλνγξαθία ή ην πξνζσπηθφ εκεξνιφγην. πληάθηεο ηνπ 

ήηαλ ζπλήζσο νη γξακκαηηθνί ησλ εγεκφλσλ, πνπ θαηέγξαθαλ θαη’ επηηαγήλ ηνπο 

ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη βηψκαηα.
1
 Σα γλσζηφηεξα δείγκαηα είλαη: νη “Γαθηθαὶ 

ἐθεκεξίδεο” ηνπ Καηζαξίνπ Γαπφληε, πνπ θαιχπηνπλ ηνλ Απζηξνξσζνηνπξθηθφ 

πφιεκν (1736 – 1739), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνχ ζπληάθηε σο 

γξακκαηηθνχ ηνχ Κσλζηαληίλνπ Μαπξνθνξδάηνπ, νη “θεκεξίδεο” ηνπ γξακκαηηθνχ 

θαη  αμησκαηνχρνπ Κσλζηαληίλνπ Καξαηδά, πνπ θαιχπηνπλ ηα ρξφληα 1777 – 1811, 

νη “θεκεξίδεο”, ην πξνζσπηθφ εκεξνιφγην, πνπ θξαηνχζε ν Παλαγηψηεο Κνδξηθάο 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, κέξνο ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη ζηε ζεηεία ηνπ σο 

γξακκαηέαο θαη δηεξκελέαο Φαλαξησηψλ θαη Οζσκαλψλ αμησκαηνχρσλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηήο νπνίαο ηαμίδεςε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζε πεξηνρέο ηνχ Αηγαίνπ, ζηελ 

Αζήλα, ζηε Γαιιία.
2
  

 Σελ ίδηα έλλνηα ζπκπεξηέιαβαλ ζηνλ ηίηιν ή ζηνλ ππφηηηιν νη πεξηζζφηεξεο 

πεξηνδηθέο εθδφζεηο, νη νπνίεο εκθαλίζζεθαλ θαη θπθινθφξεζαλ απφ ηε δεθαεηία ηνχ 

1780 θαη εθεμήο. Ωζηφζν, κε βάζε ηελ πεξηνδηθφηεηα, ην ξπζκφ έθδνζεο, ην ζρήκα 

θαη ηε δηάηαμε ηεο ζειίδαο, θαζψο θαη ηε ζεκαηνινγία, ζα πξέπεη λα δηαθξίλνπκε ηηο 

εθδφζεηο απηέο ζε εηδεζενγξαθηθά θχιια, πνπ ππεξεηνχλ ηελ ελεκέξσζε θαη ζε 

θηινινγηθά – εγθπθινπαηδηθά πεξηνδηθά.
3
  

 

1.2. Ο θέξειπηο Διιεληζκόο ηήο Γηαζπνξάο: επκάξεηα θαη δηαθίλεζε ηδεώλ  

 

 ηε ρξνληθή αηρκή πνπ ε Διιάδα βξίζθεηαη ππφ Οζσκαληθή θπξηαξρία, 

ζεκαληηθά ηκήκαηα ηνπ Διιεληζκνχ δηαβηνχλ ζε ρψξεο ειεχζεξεο ζηε Γχζε θαη 

εμνηθεηψλνληαη κε ξεχκαηα πξννδεπηηθά θαη ηδέεο λεσηεξηζηηθέο. Οη Έιιελεο ηεο 

Γηαζπνξάο, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα κεγάια θέληξα ηήο Οζσκαληθήο 
                                                           
1
 Ρ. Πνιπθαλδξηψηε, «Ο πξνζσπηθφο ιφγνο ζην Νενειιεληθφ Γηαθσηηζκφ», ζηα: Πξαθηηθά ηνύ 

Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Κνδάλεο «Νενειιεληθόο Γηαθσηηζκόο. Απόπεηξα κηαο λέαο εξεπλεηηθήο 

ζπγθνκηδήο» (Δπηκ. Β. Καξαγηάλλεο), Κνδάλε 1999, ζ. 379-402 
2
  Α. Αγγέινπ, Παλαγηώηεο Κνδξηθάο. Δθεκεξίδεο, Αζήλα 1991, ζ. 89-92 

3
 Α. Σακπάθε, «Eθεκεξίο ή πεξηνδηθφ; Πξνο κηα ηππνινγία ηνχ πεξηνδηθνχ ηχπνπ ελ ηε γελέζεη», ζηα: 

Πξαθηηθά ηνύ Γηεζλνύο πλεδξίνπ Αζήλαο «Ο ειιεληθόο Σύπνο 1784 έσο ζήκεξα. Ηζηνξηθέο θαη 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο» (Δπηκ. Λ. Γξνύιηα), Αζήλα 2005, ζ. 92-99 
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θπξηαξρίαο ή ζηηο Παξαδνπλάβηεο Ζγεκνλίεο δηαπιάζνπλ ην φξακα ηνπ αλεμάξηεηνπ 

θαη ειεχζεξνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Βηψλνπλ, φπσο απεθάιεζε ν Αδακάληηνο Κνξαήο 

ζην “πόκλεκα” (Παξίζη 1803), ηελ έμαςε ησλ πλεπκάησλ θαη ηελ επαλάζηαζε ησλ 

εζψλ.
4
 

 Σν 17
ν
 θαη ην 18

ν
 αη. παξαηεξνχληαη πνιιέο πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο απφ 

ηελ ππφδνπιε Διιάδα ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο· ηδίσο ζηελ Οπγγαξία θαη ζηελ 

Απζηξία. Αξθεηνί Έιιελεο ηεο Μαθεδνλίαο κέζσ ηνχ Γνχλαβε θζάλνπλ ζε απηέο ηηο 

ρψξεο ηήο Κεληξηθήο Δπξψπεο, φπνπ αζρνινχληαη αξρηθά κε ην εκπφξην θαη 

αξγφηεξα κε ηε λαπηηιία, ελψ θαη πνιινί Γπηηθνκαθεδφλεο βξίζθνπλ θαηαθχγην ζην 

Βειηγξάδη θαη ζηελ Σεξγέζηε, πεξηνρέο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζπνπδαίεο ειιεληθέο 

παξνηθίεο.
5
  

 Οη ππφδνπινη Έιιελεο σο Σνχξθνη ππήθννη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θπξηαξρίαο 

ησλ Οζσκαλψλ (1526 – 1687) δχλαληαη ειεχζεξα λα εηζέξρνληαη ζηελ Οπγγαξία θαη 

ζηελ Απζηξία. Έηζη, αλαπηχρζεθαλ ειιεληθέο παξνηθίεο, νη νπνίεο ην 18
ν
 αη. 

ζεκείσζαλ φρη κφλν νηθνλνκηθή ηζρχ, αιιά παξάιιεια θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή 

αλάθακςε, ελψ θάπνηνη Έιιελεο αλειίρζεζαλ ζε δεκφζηεο ζέζεηο θαη άιινη 

απέθηεζαλ ηίηινπο επγελείαο. Ο φξνο “gorog” ζηελ Οπγγαξία ζήκαηλε ηνλ Έιιελα 

έκπνξν, πνπ ήηαλ εχπνξνο θαη επγελήο.
6
 Καη ζηελ Απζηξία, φκσο, Θεζζαινί, 

Ζπεηξψηεο, Μαθεδφλεο θαη λεζηψηεο δηαηεξνχζαλ εκπνξηθέο θαη ηξαπεδηθέο 

επηρεηξήζεηο, ελψ θαη ηηο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, πνπ αθνινχζεζαλ ηε ζχλαςε εηξήλεο 

κεηαμχ ηεο Τςειήο Πχιεο θαη ηεο Απηνθξαηνξίαο ησλ Αςβνχξγσλ δηεμήγαγαλ 

έκπεηξνη ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο Έιιελεο, Αξκέληνη θαη Δβξαίνη.
7
 Σέινο, ε 

ίδξπζε ηεο Δκπνξηθήο Δηαηξείαο ηήο Αλαηνιήο ην 1719 ελδπλάκσζε ηελ ειιεληθή 

παξνηθία ζηε Βηέλλε, γεγνλφο πνπ ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ ειιεληθή ζπλνηθία, ηελ νδφ 

“Διιήλσλ” ζην θέληξν ηήο πφιεο θαη ηηο δχν ειιελνξζφδνμεο εθθιεζίεο, ηεο Αγίαο 

Σξηάδνο θαη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. 

 Ζ ειιεληθή γιψζζα αλάγεηαη ζε lingua franca ηνπ βαιθαληθνχ εκπνξίνπ, ελψ 

ειιεληθέο παξνηθίεο αλαπηχζζνληαη θαη ζε ρψξεο ηήο Μεζνγείνπ, ηεο Κεληξηθήο 

Δπξψπεο, ηεο Νφηηαο Ρσζίαο. Οη Έιιελεο έκπνξνη, θαζψο απέθηεζαλ νηθνλνκηθή 

                                                           
4
 Αηθ. Κνπκαξηαλνχ, «Πξνεπαλαζηαηηθφο Σχπνο. Ζ ψξα ησλ εθεκεξίδσλ θαη ησλ πεξηνδηθψλ 1784 – 

1821», ζηελ: Ηζηνξία ηνύ Νένπ Διιεληζκνύ 1770 – 1871 (Δπηκ. Β. Παλαγησηόπνπινο), Αζήλα 2019, 2η., 

ζ. 101 
5
 Α. Παπαλδξηαλφο, Άγλσζηνη Γπηηθνκαθεδόλεο απόδεκνη ζην Βειηγξάδη θαη ζηελ Σεξγέζηε 1826 – 

1845, Θεζζαινλίθε 1999, ζ. 121 
6
  Γ. Λάηνο, Ζ ηάηηζηα θαη νη εκπνξηθνί νίθνη Χαηδεκηραήι θαη Μαλνύζε,  Θεζζαινλίθε 1982, ζ. 62 

7
  Γ. Λάηνο, ό.π., ζ. 84-85 
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δχλακε θαη επκάξεηα, απεηέιεζαλ θνξέα δηαθίλεζεο ηδεψλ, ζθπξειάηεζαλ ηελ 

εζληθή ζπλείδεζε κε επίγλσζε ηεο ειιεληθήο – θαη φρη απιψο ηεο ειιελνξζφδνμεο – 

ηαπηφηεηαο θαη ζπλέβαιαλ ζηνλ αγψλα ηήο εζληθήο απειεπζέξσζεο. Λφγηνη, έκπνξνη 

θαη Φαλαξηψηεο, εξρφκελνη ζε επαθή κε ην ξεχκα ηνχ Γηαθσηηζκνχ, 

αληηιακβάλνληαη κέζα απφ ηνλ αξραίν ειιεληθφ θφζκν ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

“αλαγέλλεζεο” ηνπ Διιεληζκνχ θαη ζχληνκα ε Μεγάιε Ηδέα κεηαηξάπεθε ζε 

“ζπγθνιιεηηθή ηαηλία” ησλ ζπληζησζψλ ηνχ Γέλνπο.
8
 Οη Έιιελεο ηεο Γηαζπνξάο 

ληψζνπλ έλαλ αλφζεπην παηξησηηζκφ κε ελδπλακσκέλε ηελ εζληθή ππεξνρή θαη 

ζπλείδεζε.
9
  

 

1.3. Ο Νενειιεληθόο Γηαθσηηζκόο θαη νη θνξείο ηήο “κεηαθέλσζεο” 

 

 Ο ειιεληθφο πξνεπαλαζηαηηθφο Σχπνο (1784 – 1821) είλαη αδχλαηνλ λα 

κειεηεζεί θαη λα εξεπλεζεί εθηφο ηνχ πξίζκαηνο ηνπ Δπξσπατθνχ θαη ηνπ 

Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ. 

 Γηαθσηηζκφο απνθιήζεθε, ζηελ ηζηνξία ησλ επξσπατθψλ πλεπκαηηθψλ 

θηλεκάησλ, ην κεγάιν αλαηξεπηηθφ ξεχκα, ην νπνίν κε ηζρπξέο αγγιηθέο θαηαβνιέο 

θαη κε επίθεληξν ηε Γαιιία ηνχ 18
νπ

 αη., εμαθηηλψζεθε ζε φιε ηελ επξσπατθή ήπεηξν 

θαη άθεζε βαζηά ίρλε ζηηο πεξηνρέο ηήο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Γνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ ε εθθνζκίθεπζε ηεο γλψζεο, ε πίζηε ζηνλ νξζφ ιφγν θαη 

ζηελ ηδέα ηήο πξνφδνπ, ε ππνλφκεπζε ηεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο, ε ιαηξεία ζηελ 

επηζηήκε, ζην πείξακα θαη ζηελ παξαηήξεζε. Παξάιιεια, εμέθξαζε κία γεληθεπκέλε 

ακθηζβήηεζε ησλ εμνπζηψλ ηνχ παιηνχ θαζεζηψηνο, κε αληίζηνηρε ηελ πξνβνιή ηήο 

αμίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνχ αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιίηε.
10

  

 Ο φξνο “Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο” πιάζηεθε ην 1946 απφ ηνλ Κ. Θ. 

Γεκαξά, ν νπνίνο απηνλφκεζε ην θίλεκα θαη ηηο εθδειψζεηο πνπ ην ζπγθξνηνχλ θαη 

δηεχξπλε ηα ηδενινγηθά θαη αλζξψπηλα ζπζηαηηθά ηνπ. Έσο ηφηε ην ζχλνιν ηεο 

πλεπκαηηθήο ηζηνξίαο ηήο Σνπξθνθξαηίαο είρε ηελ αδηαθφξεηε θαη αρξνληθή 

νλνκαζία ηήο πλεπκαηηθήο αλαγέλλεζεο ηνπ Γέλνπο. Ο Γεκαξάο ππήξμε ν πξψηνο, 

πνπ ελέηαμε ην Νενειιεληθφ Γηαθσηηζκφ ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ θαη απηφο πνπ 

έζεζε έκπξνζζελ ηνπ νπζηαζηηθνχ “Γηαθσηηζκφο” ηνλ επηζεηηθφ πξνζδηνξηζκφ 

                                                           
8
  Αηθ. Μπζηαθίδνπ, Ζ Μεγάιε Ηδέα ζηνλ Σύπν ηνύ Γέλνπο, Αζήλα 2004, ζ. 14 

9
  Αηθ. Μπζηαθίδνπ, ό.π., ζ. 15 

10
 Φ. Ζιηνχ, «Νενειιεληθφο δηαθσηηζκφο. Ζ λεσηεξηθή πξφθιεζε», ζηελ: Ηζηνξία ηνύ Νένπ 

Διιεληζκνύ 1770 – 1871 (Δπηκ. Β. Παλαγησηόπνπινο), Αζήλα 2019, 2η., ζ. 9 
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“Διιεληθφο – Νενειιεληθφο”. Μάιηζηα, δηαθξίλεη ηξεηο ρξνληθέο πεξηφδνπο ηνχ 

θηλήκαηνο, αληίζηνηρεο πξνο ηηο πεξηφδνπο ηνχ γαιιηθνχ Γηαθσηηζκνχ: Βνιηαίξνο, 

Γαιιηθή Δγθπθινπαίδεηα, Ηδενιόγνη.
11

  

 Ζ πξνδξνκηθή εληάζζεηαη ην 18
ν
 αη. έσο ην 1774 θαη θπβεξλάηαη απφ ηελ 

θπξηαξρηθή επίδξαζε ηνπ ζηνραζκνχ ηνχ Βνιηαίξνπ. Κχξηνο θνξέαο ηνχ πλεχκαηνο 

είλαη ν Δπγέληνο Βνύιγαξεο (1716 – 1806), πνπ πέξαζε ηε καθξά θαη αλήζπρε δσή 

ηνπ ζην ρψξν ηνχ ππφδνπινπ Διιεληζκνχ θαη απφ ην 1770 ζηελ απιή ηήο 

Αηθαηεξίλεο Β’ ηήο Ρσζίαο. Γηα ηνλ Δπγέλην Βνχιγαξε ε παηδεία επηηειεί έλα 

ζπνπδαίν άικα, φπνπ ζπλππάξρεη ε πεθσηηζκέλε πξνζέγγηζε πξνο ην πξννδεπηηθφ 

πλεχκα ηήο επξσπατθήο θηινζνθίαο  κε ηελ αξραηνγλσζία θαη ηνλ άηεγθην γισζζηθφ 

αξρατζκφ.
12

 

 Ο Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο πεξλά ζηε δεχηεξε πεξίνδν χζηεξα απφ ην β’ 

κηζφ ηνχ 18
νπ

 αη.· νη δεθαεηίεο 1770 – 1820 δηαπλένληαη απφ ηελ αίζζεζε ηεο  αθκήο. 

Ζ γαιιηθή παηδεία θαη ηδηαίηεξα ν θχθινο ησλ Δγθπθινπαηδηζηώλ επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ην λενειιεληθφ ζηνραζκφ, ζε κία επνρή πνπ ε δηαθξηηηθή ζπληζηψζα είλαη 

ε πλεπκαηηθή σξίκαζε, ε νπνία νδεγεί πξνο ηελ ελφηεηα θαη ηελ απνθαηάζηαζε. 

Δκβιεκαηηθέο κνξθέο είλαη ν Ηώζεπνο Μνηζηόδαμ, ν Γεκήηξηνο Καηαξηδήο, ν 

Γξεγόξηνο Κσλζηαληάο, ν Ρήγαο Φεξαίνο, ν Γαληήι Φηιηππίδεο, ν Αζαλάζηνο 

Χξηζηόπνπινο, ν Ησάλλεο Βειαξάο.  

 Σέινο, ην θίλεκα ησλ Ηδενιόγσλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ ηειεπηαία πεξίνδν 

ηνπ Διιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ θαη κε ηνλ επηθαλέζηεξν εθθξαζηή ηεο, ηνλ Αδακάληην 

Κνξαή. Οη Ηδενιόγνη, ζηαζεξά πξνζεισκέλνη ζηηο αξρέο ηήο ειεπζεξίαο θαη ηεο 

ηζφηεηαο, ιακπξχλνπλ ηε ζεσξία ηήο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, απνδνθηκάδνπλ ηε 

βηαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ απηψλ θαη θξαηήζεθαλ καθξηά απφ ηελ πνιηηηθή 

δξάζε ζηα ρξφληα ηήο Δπαλάζηαζεο θαη ηνπ Ναπνιένληα.
13

  

 Έλα άιιν “ζρήκα”, ζπκπιεξσκαηηθφ θαη δηάθνξν, πνπ έρεη πξνηαζεί θαη πνπ 

απνδίδεη κε αθξίβεηα ηηο εζσηεξηθέο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο ηήο επνρήο, δηαθξίλεη ηα 

αθφινπζα επίπεδα: πξψηνλ ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ ηήο ειιεληθήο παηδείαο θαη ηελ 

απνθιεξηθνπνίεζή ηεο, κε παξάιιειε άξλεζε ησλ παξαδνζηαθψλ ηδενινγηθψλ 

κνξθσκάησλ, δεχηεξνλ ηελ εζληθή απειεπζέξσζε, γηα ηελ νπνία πξεζβεχνπλ φηη ζα 

πξνέιζεη απφ ηε δηάδνζε ηεο παηδείαο θαη απφ ηελ εηζαγσγή λέσλ δεκνθξαηηθψλ 

                                                           
11

  Κ. Θ. Γεκαξάο, Νενειιεληθόο Γηαθσηηζκόο, Αζήλα 1998, ζ. 1-22 
12

  Λ. Πνιίηεο, Ηζηνξία ηήο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Αζήλα 2001, ζ. 91 
13

  Κ. Θ. Γεκαξάο, ό.π., ζ. 11 
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ηδεψλ θαη ηξίηνλ ηελ θνηλσληθή απειεπζέξσζε, κε επηδίσμε ηε δεκηνπξγία, ζην 

κειινληηθφ ειεχζεξν ειιεληθφ θξάηνο, κίαο θνηλσλίαο ζεκειησκέλεο ζηελ αζηηθή 

ηζφηεηα θαη ζηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο θαη ειεπζεξίεο.
14

 

 Βέβαηα, νη ρξνλίζεηο ζηα πλεπκαηηθά ξεχκαηα θαη ζηελ πνιηηηζκηθή ηζηνξία 

δελ έγθεηηαη ζε απζηεξά φξηα, ρξνλίεο θαη ρξνλνινγήζεηο, έηε θαη ζηαζκνχο. Ζ 

εμειηθηηθή πνξεία ησλ ζηνραζκψλ ελέρεη ξνή, δηαδνρή, ζπλέρεηα θαη δηαθίλεζε, 

ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχλ νιηζζεξέο ηηο δεζκεπηηθέο ρξνλνινγήζεηο. 

 Ο Γηαθσηηζκφο έξρεηαη λα κνξθνπνηήζεη ξνπέο, δηαζέζεηο θαη επηηεχγκαηα.  

Απνξξένπλ απφ ηηο θνηλσληθέο αλαηαξάμεηο θαη δηαθνξνπνηήζεηο θαη ζπλνδεχνπλ ηελ 

άλνδν ησλ Φαλαξησηψλ θαη ηεο εκπνξηθήο ηάμεσο, ηείλνληαο λα κεηαθέξνπλ ζηελ 

“θαζ’ εκάο Αλαηνιή”, ζηηο εκπνξηθέο παξνηθίεο θαη, σο έλαλ βαζκφ, θαη ζηηο 

ππφινηπεο βαιθαληθέο ρψξεο, ξεχκαηα παξάιιεια κε εθείλα ηήο δπηηθνηέξαο 

Δπξψπεο. Ο ξπζκφο, βέβαηα, είλαη πην βξαδχο θαη ε κεηαθέλσζε εκθαλίδεηαη 

εηεξνρξνληζκέλε.
15

 

 Πεδίν εμαηξεηηθνχ ελδηαθέξνληνο εξεχλεο απνηεινχλ νη νκάδεο εθείλεο, πνπ 

ζπλεηέιεζαλ ζηε, γλσζηή πιένλ ζε φινπο θαη δηαπιάζνπζα ιέμε απφ ηνλ Κνξαή, 

“κεηαθέλσζε”. Οη ζπζζσξεπκέλνη ηφθνη ελφο θαηά βάζε αλζξσπνινγηθνχ 

θεθαιαίνπ, πνπ ζπγθέληξσζαλ νη αξραίνη, δχλαληαη λα κεηαθέξνληαη καδί κε ην 

θεθάιαην ρσξίο θχξα: ε κεηάβαζε απφ ηε βαξβαξφηεηα ζηνλ πνιηηηζκφ σο 

“κεηαθέλσζηο” απαηηεί ηε ζηξνθή πξνο ηε θσηηζκέλε Δπξψπε, γηα λα ζηαζεί δπλαηή 

ε επαλάθηεζε ηεο πξνγνληθήο παηδείαο ησλ anciens ζε κνξθή δηεπζεηεκέλε θαη 

ηειεηνπνηεκέλε ράξηλ ησλ modernes.
16

 

 Ζ κεηαθέλσζε ζηα εκβξπαθά ηεο βήκαηα εθθξάζζεθε κέζα απφ ηνπο 

Φαλαξηψηεο θαη ηνπο εκπφξνπο. Καζψο αξρίδεη ζηαδηαθά λα θινλίδεηαη ε 

αξηζηνηειηθή πξσηνθαζεδξία, κηα λέα θνηλσληθή ηάμε θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο, νη 

έκπνξνη. ηε ζπλείδεζε ησλ ινγίσλ απνηεινχζαλ ηνπο θνξείο ηνχ ξεχκαηνο ηεο 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο αιιαγήο, πνπ νη ειιεληθέο θνηλφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

δηνρέηεπαλ πξνο ηελ ππφδνπιε Διιάδα.
17

 Οη έκπνξνη, αθνχ ηθαλνπνίεζαλ ηνλ άκεζν 

ζηφρν ηνπο, δειαδή ηελ νηθνλνκηθή ηζρχ, αξρίδνπλ ππνζπλείδεηα λα ζέηνπλ 

εξσηήκαηα, χζηεξα απφ ηελ επαθή ηνπο κε ηε Γχζε, αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή 
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  Φ. Ζιηνχ, ό.π., ζ. 10-11 
15

  Φ. Ζιηνχ, ό.π., ζ. 9 
16

 Μ. Περιίβαλνο, Δθδνρέο λενηεξηθόηεηαο ζηελ θνηλσλία ηνύ γέλνπο: Νηθόιανο Μαπξνθνξδάηνο - 

Ηώζεπνο Μνηζηόδαθαο – Αδακάληηνο Κνξαήο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Θεζζαινλίθε 1999, ζ. 175-176 
17

  Π. Κηηξνκειίδεο, Νενειιεληθόο Γηαθσηηζκόο. Οη πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ηδέεο, Αζήλα 2000, ζ. 49 
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ηνπο ζηνλ επξσπατθφ πνιηηηζκφ θαη ηε δηεθδίθεζε ελφο εθάκηιινπ ηξφπνπ δσήο, 

έρνληαο εμαζθαιίζεη ηηο πιηθέο πξνυπνζέζεηο θαη ηελ επκάξεηα.
18

 Οη Βαιθάληνη 

έκπνξνη αληηπξνζσπεχνπλ κία πνιπκηγή εζλνπνιηηηζκηθή ζχλζεζε: εθθξάδνληαη κε 

ηελ ειιεληθή γιψζζα, κεηέρνπλ ηεο ειιεληθήο παηδείαο θαη παξάιιεια δηαθηλνχλ 

ζηνπο θφιπνπο ηνπο ηα ζπέξκαηα ησλ κειινληηθψλ αληηζεηηθψλ εζληθηζκψλ.  

 πνπδαίν ξφιν ζηε δηαθίλεζε ησλ ηδεψλ ηνχ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ 

θαηέρνπλ νη εχξσζηνη Φαλαξηψηεο. Πξφθεηηαη γηα κηα πξνλνκηαθή θνηλσληθή νκάδα 

ηνχ Διιεληθνχ Έζλνπο, πνπ αμηνπνίεζε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε δηνίθεζε ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη, ζην πιαίζην κηαο ζρεηηθήο ειεπζεξίαο ζηηο 

Παξαδνπλάβηεο Ζγεκνλίεο, κε ηνπο δξφκνπο πξνο ηελ θεληξηθή Δπξψπε αλνηρηνχο 

θαη ηνπο ελίνηε θσηηζκέλνπο εγεκφλεο, εμππεξέηεζε, ζηα κέηξα ηνχ δπλαηνχ, ηελ 

αλαθαηληζηηθή απηή πξνζπάζεηα. Οη Φαλαξηψηεο έδσζαλ λφεκα ζηελ έθθξαζε 

“θσηηζκέλε απνιπηαξρία”, θπξίσο κε ηελ χπαξμε εγεκφλσλ, φπσο νη 

Μαπξνθνξδάηνη θαη ζπλεηέιεζαλ απνθαζηζηηθά ζηελ αιιαγή ηνχ πνιηηηθνχ 

παξαδείγκαηνο: πνιηηηθή ε νπνία ζα βαζηδφηαλ ζε ξεαιηζηηθά πξφηππα απφ έλαλ 

ελάξεην εγεκφλα κε κηα λέα θνζκνπνιίηηθε επξσπατθή ζπλείδεζε, πνπ δε ζα 

ακθηζβεηνχζε, φκσο,  ηελ ππάξρνπζα αλψηαηε εμνπζία ηνχ νπιηάλνπ. 

 Σέινο, αθνινπζνχλ νη ιφγηνη, κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο πξνζπαζνχλ λα 

απνκαθξπλζνχλ απφ ηε κεγάιε αγθαιηά ηήο Δθθιεζίαο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ, φζν 

είλαη απηφ δπλαηφ, κηα απηφλνκε θνηλσληθή νκάδα. Αιιά θαη κέζα απφ ηα αζθπθηηθά 

φξηα, πνπ πνιιέο θνξέο έζεηε ην Παηξηαξρείν, ππήξμαλ αξθεηνί ιφγηνη, πνπ 

ζπλαζπίζζεθαλ ζηνλ αγψλα γηα ηελ πλεπκαηηθή αλαγέλλεζε. 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ εηδεζενγξαθηθνχ Σχπνπ ζηελ Δπξψπε ζηα ρξφληα ηνχ 

Γηαθσηηζκνχ ζπλδέεηαη κε ηηο πξνζπάζεηεο επξχηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ λα 

απνθηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο θαη δηαιφγνπ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία 

κηαο αζηηθήο δεκνζηφηεηαο. Ο πεξηνδηθφο Σχπνο ήδε απφ ηα κέζα ηνχ 17
νπ

 αη. θ.ε. 

είρε αξρίζεη λα απνηειεί απνθαζηζηηθφ παξάγνληα ζηε δηακφξθσζε ηνπ θξηηηθνχ 

ιφγνπ, δεκηνπξγψληαο ρψξν γηα ηε δεκνζηνπνίεζε απφςεσλ αλάκεζα ζηνπο ινγίνπο. 

Ο ξφινο ηνπ ήηαλ ζεκαληηθφο γηα ηε δηάδνζε ηεο παηδείαο, ηελ πξφζιεςε μέλσλ 

γξακκαηεηψλ, θαη, αληηζηξφθσο, γηα ηελ πξνβνιή κηαο εζληθήο γξακκαηείαο έμσ απφ 

ηα ζχλνξα ηνπ έζλνπο. Ζ γισζζνκάζεηα, πνπ δηέζεηαλ νξηζκέλνη θχθινη – νη 

Φαλαξηψηεο, αιιά θαη ν Διιεληζκφο ηήο Γηαζπνξάο – επέηξεπε ηελ άκεζε πξφζβαζε 
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ζε μελφγισζζεο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά. Ζ σξίκαζε θαη θνξχθσζε ησλ ηδεψλ ηνχ 

Γηαθσηηζκνχ, ε πίζηε ζηελ παηδεία θαη ζηε κφξθσζε θαη ε πξνζπάζεηα ζπληνληζκνχ 

κε ηελ επξσπατθή “νηθνγέλεηα” επέβαιαλ ην αίηεκα ηεο γέλεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο 

εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ γξακκέλσλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σα πξννδεπηηθά 

δηαηάγκαηα ηνπ Ησζήθ Β’ πεξί ειεπζεξνηππίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλζεξή 

ειιεληθή παξνηθία θαηέζηεζαλ ηε Βηέλλε θνηηίδα, αιιά θαη θηιφμελν ρψξν γηα ηνλ 

ειιεληθφ Σχπν. Πξνο ην ηέινο ηήο ηειεπηαίαο πξνεπαλαζηαηηθήο εηθνζαεηίαο ζα 

εκθαληζζεί έλαο δεχηεξνο ρψξνο έθδνζεο, ην Παξίζη. 

 Ο ειιεληθφο Σχπνο πξνζέθπγε ζπζηεκαηηθά ζηνλ μελφγισζζν, γηα λα 

δηακνξθψζεη ηελ χιε ηνπ· ηα πεξηζζφηεξα άξζξα είλαη κεηαθξάζεηο θαη εξαλίζκαηα. 

Ο εμσηεξηθφο δαλεηζκφο ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ εληχπσλ, φπσο 

πξνζθπψο επηζήκαλε ν Αδακάληηνο Κνξαήο, ζθηαγξαθψληαο ηνλ ηδαληθφ 

“εθεκεξηδνγξάθν”. 
 

 “Πξέπεη λὰ ἐμεύξεη ηὰο δηδαζθαιηθνηέξαο ηῆο θσηηζκέλεο Δὐξώπεο γιώζζεο, ηόζνλ 

ὅζνλ λὰ εἶλαη βέβαηνο ὅηη κεηαθξάδεη πηζηῶο, κεδὲ λὰ λνεῖ ἄιι‟ ἀλη‟ ἄιισλ. Σῶλ γισζζῶλ 

ηνύησλ ἀπὸ θαζεκίαλ πξέπεη λὰ ἔρεη θηινινγηθὴλ ἐθεκεξίδα ηὴλ ἐπηζεκνηέξαλ· θαὶ λὰ ἐθιέγεη 

ἀπ‟ αὐηὰο ὅ,ηη θξίλεη ζπκθεξόηεξνλ θαὶ δξαζηηθόηεξνλ εἰο ηὴλ παηδείαλ ηῶλ ιιήλσλ, λὰ ηὸ 

κεηαθξάδεη θαὶ λὰ ηὸ θνηλσλεῖ δηὰ ηῆο ἐθεκεξίδνο εἰο ηὸ γέλνο.”
19

  

 

1.4. Η αλαγθαηόηεηα επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθόξεζεο ησλ ειιεληθώλ παξνηθηώλ 

 

 Ζ δεκηνπξγία ηνχ ειιεληθνχ Σχπνπ ζηα πξνεπαλαζηαηηθά ρξφληα ηνχ 18
νπ

 θαη 

19
νπ

 αη. ζπλάδεη κε ηελ αθκή ηνχ Διιεληζκνχ ηήο Γηαζπνξάο θαη έξρεηαη λα θαιχςεη 

ηελ επίκνλε θαη πηεζηηθή αλάγθε γηα επηθνηλσλία θαη πιεξνθφξεζε.
20

 Σν ειιεληθφ 

δεκνζηνγξαθηθφ θίλεκα δεκηνπξγείηαη αλεμάξηεηα απφ δπζρέξεηεο θαη 

αληηπαιφηεηεο. Ο ειιεληθφο Σχπνο είλαη ηζηνξία, είλαη ηζηνξηθφ πιηθφ, ηζηνξηθφ 

ηεθκήξην, ρξνλνγξαθία ηνχ θαηξνχ ηνπ θαη ηνπ ηφπνπ ηνπ.
21

 Δίλαη κία πξσηνβνπιία 

θαζνξηζηηθή, ε νπνία αλαδεηθλχεη ηε ζπλνρή ησλ θνξέσλ ηεο θαη, ελψ ην έλαπζκά 

ηεο είλαη ε επηθνηλσλία, ν απψηεξνο ζηφρνο ηεο είλαη ε ζπζπείξσζε ηνπ Διιεληζκνχ.  

 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απαξρέο ηνχ ειιεληθνχ Σχπνπ, έρνληαο 

σο πιενλέθηεκα ηελ θπθινθνξία ηνπ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο, σο πξνο ηε δνκή θαη ηε 
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ιεηηνπξγία ηνπο, πεξηφδνπο ηήο ειιεληθήο ηζηνξίαο.
22

 Πξνεπαλαζηαηηθά (1784 – 

1821) ζηηο Παξαδνπλάβηεο Ζγεκνλίεο νη Έιιελεο ζα εθδψζνπλ ηα πξψηα ειιεληθά 

εηδεζενγξαθηθά θχιια θαη ηα πξψηα θηινινγηθά πεξηνδηθά ζηα πηεζηήξηα ηεο 

Βηέλλεο ζηελ Απζηξία θαη κεηέπεηηα ζηε Γαιιία. πκπεξηιακβαλνκέλεο ηήο 

βξαρχβηαο εθεκεξίδαο ηνχ Βεληφηε θαη ηεο αηειέζθνξεο απφπεηξαο ηεο “Ἴξηδνο” 

ζην Λνλδίλν, θαηά ηελ πεξίνδν 1784 – 1821 εθδίδνληαη 11 δεκνζηνγξαθηθά θχιια, 8 

θηινινγηθά θαη 3 εηδεζενγξαθηθά· πξσηνβνπιίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηελ ηζηνξηθή 

έξεπλα λα ζεσξεί ην δεκνζηνγξαθηθφ θίλεκα πξντφλ ελζπλείδεηεο βνχιεζεο κε 

ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα.   

 Παξαηίζεληαη επζχλνπηα ε ρξνληθή δηάξθεηα νξηζκέλσλ δεκνζηνγξαθηθψλ 

θχιισλ θαη πεξηνδηθψλ. Ζ “θεκεξὶο” θπθινθφξεζε απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1790 

έσο ην θζηλφπσξν ηνπ 1797, νη “Δἰδήζεηο δηὰ ηὰ ἀλαηνιηθὰ κέξε” απφ ηνλ Ηνχιην έσο 

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1811, ν “Λόγηνο ξκῆο” απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1811 έσο ηνλ 

Μάην ηνπ 1821, ν “ιιεληθὸο Σειέγξαθνο” απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1812 έσο ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 1836, ε “Μέιηζζα” θαη ε “Καιιηόπε” απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1819 

έσο ηελ άλνημε ηνπ 1821, ε “Ἀζελᾶ” θαη ην “Μνπζεῖνλ” ην 1819 θαη ν “Φηινινγηθὸο 

Σειέγξαθνο” απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1817 έσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1821.
23

 

 Δπαλαζηαηηθά (1821 – 1828) νη ειιεληθέο εθεκεξίδεο, ρεηξφγξαθεο θαη 

έληππεο, θπθινθνξνχλ πιένλ ζε ειιεληθφ έδαθνο. Δθδίδνληαη ζε ηζηνξηθέο πφιεηο ηήο 

Δπαλαζηάζεσο – Ναχπιην, Μεζνιφγγη, Όδξα, Αζήλα – θαη  θαηαγξάθνπλ ηα 

πνιεκηθά θαη ζηξαηησηηθά γεγνλφηα, ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο, ηηο εμσηεξηθέο 

ζπκκαρίεο, ηηο αληηδξάζεηο. ηφρνο είλαη ε Παιηγγελεζία, ε ζηήξημε ηνπ αγψλα γηα 

απειεπζέξσζε θαη ε πξαγκάησζε ηνπ νξάκαηνο ηεο ειεπζεξίαο. 

 ην αλεμάξηεην πιένλ ειιεληθό θξάηνο (1830 – 1864) ε αλάπηπμε ηνπ Σχπνπ 

είλαη ηαρεία θαη ε παξνπζία ηνπ απνβαίλεη θαζνξηζηηθή γηα ηε δηακφξθσζε ησλ 

ζεζκψλ. Οη εθεκεξίδεο, πνιηηηθέο σο επί ην πιείζηνλ, δηεθδηθνχλ ηελ εθαξκνγή ηνχ 

πληάγκαηνο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ θξάηνπο, ελψ αξγφηεξα 

ζίγνπλ αθελφο ηνλ αιπηξσηηζκφ θαη αθεηέξνπ ηηο μεληθέο παξεκβάζεηο. 
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1.5. Διιεληθέο εθεκεξίδεο ζηε Βηέλλε 

 

 Ωο πξψηε απφπεηξα γηα ηε δεκηνπξγία δεκνζηνγξαθηθνχ θχιινπ ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα θαηαγξάθεηαη ζην αίηεκα ηνπ Γεσξγίνπ Βεληφηε ην 1784 πξνο ηηο 

απζηξηαθέο αξρέο, γηα λα ηνπ παξαρσξεζεί ην ζρεηηθφ πξνλφκην, γεγνλφο πνπ 

επεηεχρζε. Άιισζηε, ε απζηξηαθή δηνίθεζε κε ειεχζεξν πλεχκα επέηξεπε ηελ 

θπθινθνξία βηβιίσλ θαη εθεκεξίδσλ ζηελ επηθξάηεηά ηεο. Ο Απηνθξάηνξαο Ησζήθ 

Β’ είρε ππνγξάςεη δχν δηαηάγκαηα, ηα νπνία επλννχζαλ ηηο κεηνλφηεηεο ζηελ 

απηνθξαηνξία ησλ Αςβνχξγσλ αθελφο γηα ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ηδεψλ θαη 

έθθξαζε κέζσ βηβιίσλ θαη εθεκεξίδσλ θαη αθεηέξνπ γηα ηελ απξφζθνπηε άζθεζε 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο επηινγψλ. Σελ 11
ε
 Ηνπλίνπ 1781 ππεγξάθε ην δηάηαγκα ηεο 

ειεπζεξνηππίαο θαη ηε 13
ε
 Οθησβξίνπ 1781 ηεο αλεμηζξεζθίαο.

24
 Βέβαηα, ηα 

πξνλφκηα απηά δελ ήηαλ δείγκαηα απιψο ηεο γελλαηνδσξίαο ή αληαιιάγκαηα 

απζφξκεηεο αλαγλψξηζεο ησλ εζηεκκέλσλ, αιιά απνθχεκα ησλ δηεθδηθήζεσλ θαη 

ηνπ ζζέλνπο ησλ Διιήλσλ.
25

 

 Ωο απφξξνηα απηψλ, ε Βηέλλε ζηα ηέιε ηνχ 18
νπ 

αη. απνηειεί έλα κσζατθφ 

εζλνηήησλ, κε νπδέηεξε θαη αλεθηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα δηαθνξεηηθά δφγκαηα, ηηο 

έηεξεο εζλφηεηεο θαη γιψζζεο.
26

 Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνχ Ησζήθ Β’ κε αλνίγκαηα 

πξνο ηα Βαιθάληα θαη ε αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ πξνο ηελ Αλαηνιή δξνκνινγνχζε 

νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Διιήλσλ, πνπ δηαβηνχζαλ ζηελ 

Απζηξία. Έκπνξνη απφ ηελ ππφδνπιε Διιάδα είραλ εγθαηαζηαζεί, φπσο αλαιχζακε 

ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ζηελ Απζηξία θαη ηδίσο ζηε Βηέλλε απφ ηηο αξρέο ηνχ 18
νπ

 

αη. ζεκεηψλνληαο νηθνλνκηθέο, εκπνξηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο δηαθξίζεηο. Ζ Βηέλλε 

είλαη ην πνιππιεζέο θαη πιένλ δπλακηθφ θέληξν ηνχ Διιεληζκνχ ηήο Γηαζπνξάο, ην 

νπνίν πιεζηάδεη λα αληηθαηαζηήζεη ηε Βελεηία, ηνλ θαηεμνρήλ πφιν έιμεο ησλ 

ππνδνχισλ κε αθκαία ηελ ειιεληθή θνηλφηεηα κεηά απφ ηελ Άισζε. 

 Ζ επκάξεηα ησλ εκπφξσλ ζπκθηιησκέλε κε ηελ παηδεία θαη ηε ινγηνζχλε 

ζπέξλεη ζηε Βηέλλε ηνπο πξψηνπο θαξπνχο γηα ηελ εζληθή απειεπζέξσζε. ηελ πφιε 

πξνεπαλαζηαηηθά ζπξξένπλ ιφγηνη, θιεξηθνί θαη πνιηηηθνί νξακαηηζηέο, δίλνληαο 

πλνή θαη δηάζεζε γηα ελεξγφ δξάζε θαη ζπκκεηνρή ζηα κείδνλα δεηήκαηα ηνπ 

Διιεληζκνχ. Δθεί ζα εθδνζνχλ θαη ηα πξψηα εηδεζενγξαθηθά θαη θηινινγηθά θχιια 

θαη ζα εδξαησζνχλ νη ειιεληθέο δεκνζηνγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο ειιεληθφο 
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Σχπνο ηήο Βηέλλεο ζα δηαδξακαηίζεη έλαλ μερσξηζηφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο 

πνιηηηθήο ζθέςεο ηνχ Διιεληζκνχ. ηα ηππνγξαθεία ηήο Βηέλλεο, ην “ἐξγαζηήξηνλ 

ηῆο λέαο ηῶλ Γξαηθῶλ θηινινγίαο”, φπσο απεθάιεζε ν Αδακάληηνο Κνξαήο ηελ πφιε, 

κέζα απφ ηα ειιεληθά δεκνζηνγξαθηθά θχιια ηήο πξνεπαλαζηαηηθήο πεξηφδνπ, ηα 

πεξηνδηθά θχιια ηήο γεληθήο παηδείαο θαη ηε βηβιηνπαξαγσγή ζεκεηψλεηαη πξφνδνο 

ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ
27

 θαη ζκηιεχεηαη ε πλεπκαηηθή αθχπληζε θαη ε εζληθή 

ρεηξαθέηεζε.
28

 

 

1.6. Η πξώηε απόπεηξα ηνπ Γεσξγίνπ Βεληόηε 

 

 Ο Γεψξγηνο Βεληφηεο (1757 – 1795), ν πξψηνο Έιιελαο δεκνζηνγξάθνο, 

δεζπφδεη ζηελ πνιηηηζκηθή δσή ηήο ειιεληθήο θνηλφηεηαο ηεο Βηέλλεο ζηε δχζε ηνχ 

18
νπ

 αη. Δγθαηέιεηςε λσξίο ηε γελέηεηξά ηνπ ηε Εάθπλζν θαη μεθίλεζε ην ηαμίδη ηνπ 

ζηε Γχζε κε πξψην ζηαζκφ ηε Βελεηία, φπνπ εζήηεπζε ζην ηππνγξαθείν ηνχ 

Νηθνιάνπ Γιπθή. Καζψο ε ηππνγξαθία ζηε Βελεηία δε βξίζθεηαη πιένλ ζε αθκή, ην 

1781 εγθαζίζηαηαη ζηε Βηέλλε· εθεί δεκηνχξγεζε νηθνγέλεηα θαη δξαζηεξηνπνηήζεθε 

σο εθδφηεο θαη ηππνγξάθνο, κεηαθξαζηήο, ζπληάθηεο ιεμηθψλ θαη βηβιίσλ. 

πλεξγάζηεθε κε ην ηππνγξαθείν ηνχ  Joseph von Baumeister, ηνπ Johann Thomas 

Edler von Trattner θαη κε ηνλ εθδφηε Νηθφιαν Λακπαληηδηψηε ζε κία ζεηξά εθδφζεσλ 

λεσηεξηθψλ βηβιίσλ.
29

 Σν 1791 ζα ηδξχζεη ην πξψην ηππνγξαθείν ειιεληθήο 

ηδηνθηεζίαο κε ηελ επσλπκία “ιιεληθὴ Σππνγξαθία” ζην θέληξν ηήο Βηέλλεο, ζηελ 

νδφ Alten Fleinschmarkt Nr680.
30

 

 Ο Βεληφηεο ζην ζχληνκν βίν ηνπ έδεζε ζε δχν αθκαίεο πφιεηο, ήξζε ζε επαθή 

κε ην ξεχκα ηνχ Γηαθσηηζκνχ θαη γλψξηζε ζπνπδαίνπο εθπξνζψπνπο ηνπ, φπσο ν 

Ρήγαο, γεγνλφο πνπ απνηππψλεηαη ζηελ επηινγή ησλ κεηαθξάζεσλ θαη ησλ εθδφζεψλ 

ηνπ ήδε απφ ην 1777. Γηαθξίλνληαη κεηαμχ απηψλ γαιιηθά εγρεηξίδηα ηαηξηθήο, εζηθήο 

θαη θηινζνθίαο ησλ Simon – Andre Tissot, Marmontel, Metastase, ε “Ἱζηνξία ηῶλ 

Ἠλσκέλσλ Πνιηηεηῶλ Ἀκεξηθῆο” θαη ε “Πεξηγξαθὴ ηνῦ παληὸο”. ηα θείκελα πνπ 

επηιέγεη λα εθδψζεη ζπγθαηαιέγνληαη έξγα, ζηα νπνία αλαδεηθλχεηαη ε αγαζηή 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, νη αγαζέο ζπλήζεηεο θαη ε επηπρία, απνζθνπψληαο ζηελ 
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1821», ό.π., ζ. 105 
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 Λ. Βξαλνχζεο, ό.π., ζ. 33 
29

  Γ. Λάηνο, ό.π., ζ. 18-23 
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ηήο πξώηεο ειιεληθήο εθεκεξίδαο. Βηέλλε 1790 – 1797, Θεζζαινλίθε 2008, ζ. 53-55 
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εθπιήξσζε ησλ πλεπκαηηθψλ θαη εζηθψλ αλαγθψλ ηήο αλεξρφκελεο θαη 

αλαπηπζζφκελεο θνηλσλίαο, φπσο ε ειιεληθή.
 31

 

 Ζ πξψηε ειιεληθή εθεκεξίδα ηππψλεηαη ζηε Βηέλλε ηνλ Ηνχλην – Ηνχιην ηνπ 

1784 απφ ηνλ Γεψξγην Βεληφηε. θνπφο ήηαλ ε επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηήο 

πνιππιεζνχο ειιεληθήο θνηλφηεηαο ηεο Βηέλλεο, πεξηνρψλ ηήο θεληξηθήο Δπξψπεο, 

αιιά ελδερνκέλσο θαη εθηφο απηνχ ηνπ άμνλα. Ζ επίκνλε ηνπξθηθή απαίηεζε γηα 

παχζε ηήο έθδνζεο, παξά ηελ αξρηθή δηζηαθηηθή ζηάζε ησλ απζηξηαθψλ αξρψλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ απηφ ην αίηεκα, ζπλεγνξεί ζηελ άπνςε φηη ε εθεκεξίδα θαίλεηαη λα 

θπθινθφξεζε θαη ζε εδάθε ηήο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. 

 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην έγγξαθν ηεο θπβέξλεζεο ηεο Κάησ Απζηξίαο 

πξνο ηνλ Ησζήθ Β’ ηε 19
ε
 Ηνπιίνπ ηνχ 1784. Οη απζηξηαθέο αξρέο θαηαγξάθνπλ σο 

άδηθε ηελ παξέκβαζε ησλ Σνχξθσλ γηα ην “Ἔζλνο… ηὸ ὁπνῖνλ ἐμ ὁινθιήξνπ 

ἐπηδίδεηαη εἰο ηὸ ἐκπόξηνλ…”, θαζψο ε ελεκέξσζε, ε πιεξνθφξεζε θαη ε 

επηθνηλσλία ηνχ Διιεληζκνχ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία θαη ην εκπφξην, 

δηαηππσκέλα ζηε γιψζζα ηνπ, ζα ζπλέβαιε “κὲ ηὴλ ἐπίηεπμηλ ηῶλ εἰδήζεσλ ἐθ ηνῦ 

ἐμσηεξηθνῦ θαὶ κὲ ηὴλ γλσζηνπνίεζηλ δηαθόξσλ ζρέζεσλ… λὰ παξάζρῃ εὐξπηέξνπο 

ἐκπνξηθνὺο δξόκνπο θαὶ θιάδνπο, θαὶ ἐμ αὐηνῦ λὰ πξνθύςῃ δηὰ ηὸ θξάηνο ηόζνλ ηὸ 

πιενλέθηεκα ἑλὸο πεξηζζόηεξνλ πξνζνδνθόξνπ ἐκπνξίνπ ὅζν θαὶ ηὸ εὐηήρεκα λὰ ἔρῃ 

κίαλ ἐζληθόηεηα πεξηζζόηεξνλ κνξθσκέλελ θαὶ θσηηζκέλελ…”. Μία πξνζεθηηθή 

αλάγλσζε ηνπ εγγξάθνπ θαλεξψλεη ηελ απνπζία πνιηηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηελ 

πξψηε ηνπιάρηζηνλ εθδνηηθή εμφξκεζε θαη αλαδεηθλχεη ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

εκπνξηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Διιήλσλ.
32

 

 Απφ ηε βξαρχβηα εθεκεξίδα ηνχ Γεσξγίνπ Βεληφηε, ε νπνία δελ 

θπθινθφξεζε πέξαλ ησλ δχν κελψλ κέζα ζην θαινθαίξη ηνχ 1784, θαζψο 

αληηκεηψπηζε ελ ηέιεη ηελ απζηεξφηεηα ησλ απζηξηαθψλ αξρψλ, πνπ εθάκζεζαλ ζην 

αίηεκα πεξί παχζεσο απφ ηνπο Οζσκαλνχο,
33

 δελ έρεη δηαζσζεί θαλέλα θχιιν ηεο. 

Έηζη, ζηεξείηαη ε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, ελψ γηα πνιιά 
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1821», ό.π., ζ. 106 
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  Γ. Λάηνο, ό.π., ζ. 22-24 
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ρξφληα αγλνείην αθφκε θαη ν ηίηινο ηεο. χγρξνλεο αξρεηαθέο έξεπλεο θνκίδνπλ ζηε 

βηβιηνγξαθία ηελ νλνκαζία “Σαρπδξόκνο ηῆο Βηέλλεο”,  έθδνζε εβδνκαδηαία.
34

  

 πιιήβδελ, ε παξνχζα έθδνζε νξίδεη ηελ απαξρή ηνχ ειιεληθνχ Σχπνπ ην 

έηνο 1784. Σν πξψην ειιεληθφ δεκνζηνγξαθηθφ θχιιν, σζηφζν, νξίδεηαη ε 

“θεκεξὶο”, ηίηιν ηνλ νπνίν θαζηέξσζαλ νη εθδφηεο αδειθνί Μαξθίδεο Πνπιίνπ γηα 

ην δηθφ ηνπο δεκνζίεπκα.
35

 

 

1.7. Έηεξεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ έθδνζε ειιεληθήο εθεκεξίδαο  

 

 Ζ αλάγθε λα απνθηήζνπλ νη Έιιελεο ηεο Βηέλλεο κία εθεκεξίδα ζηε γιψζζα 

ηνπο, κεηά ηελ παχζε ηήο έθδνζεο ηνπ θχιινπ ηνχ Γεσξγίνπ Βεληφηε, 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο επαλεηιεκκέλεο αηηήζεηο ελδηαθεξνκέλσλ πξνο ηηο 

απζηξηαθέο αξρέο. Σνλ Μάην – Ηνχλην ηνπ έηνπο 1788 έλαο έκπνξνο, ν Γεκήηξηνο 

Θενραξίδεο, ππνβάιιεη αίηεκα έθδνζεο ειιεληθήο εθεκεξίδαο ζηηο απζηξηαθέο αξρέο 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηππνγξάθν Baumeister, ε νπνία, φκσο, απνξξίπηεηαη. Σνλ 

Ηνχλην ηνπ ηδίνπ έηνπο θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1789 ζα ππνβάιεη αίηεζε θαη ν 

Γεψξγηνο Μαξθίδεο Πνχιηνο, ρσξίο επηηπρία. 

 Ωζηφζν, ην λέν αίηεκα ηνπ Γεκεηξίνπ Θενραξίδε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1789 

γίλεηαη δεθηφ. Ζ αγγειία, κε ηελ νπνία αλαθνηλψζεθε ε πξνζερήο έθδνζε ηεο 

εθεκεξίδαο, δεκνζηεχζεθε ζε ηξεηο δηαδνρηθέο εκεξνκελίεο, ηελ 9
ε
, ηε 13

ε
 θαη ηε 14

ε
 

Μαΐνπ 1789 ζηελ εθεκεξίδα “Wiener Zeitung”, κε ελδείμεηο γηα ηηο εκέξεο 

θπθινθνξίαο  “δὶο ηῆο ἑβδνκάδνο, Σξίηελ θαὶ Παξαζθεπὴλ”, γηα ηα ζεκεία εγγξαθήο 

ησλ ζπλδξνκεηψλ “ηὸ ἐλ Βηέλλῃ Ἀλώηαηνλ Αὐιηθὸλ Σαρπδξνκεῖνλ θαὶ ηὸ 

ηππνγξαθεῖνλ ηνῦ Baumeister”, γηα ην θφζηνο “ἑπηὰ ἢ ἕμη θηνξίληα δηὰ ἑμάκελνλ 

ζπλδξνκὴλ”, θαζψο θαη γηα ην ρξφλν έλαξμεο ηεο θπθινθνξίαο ηνχ θχιινπ 

“πηζηεύεηαη ὅηη δπλάκεζα λὰ ἐπηιεθζῶκελ ηνῦ ἔξγνπ θαηὰ ηὸλ κῆλα Ἰνύιηνλ”.
36

 Ζ 

εθεκεξίδα, φκσο, δελ εμεδφζε, ιφγσ κάιινλ ηεο έιιεηςεο επαξθνχο αξηζκνχ 

ζπλδξνκεηψλ.  

 Ζ δεχηεξε αίηεζε ηνπ Πνχπιηνπ Μαξθίδε Πνπιίνπ, αδειθνχ ηνχ Γεσξγίνπ, ε 

νπνία ππεβιήζε ζηηο απζηξηαθέο αξρέο ηελ 27
ε
 Ηνπλίνπ 1790, γίλεηαη δεθηή ηνλ 
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Οθηψβξην ηνπ ηδίνπ ρξφλνπ. Ζ “θεκεξὶο” ζα απνηειέζεη νξφζεκν θαη γφληκν 

έδαθνο γηα ηελ εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ πξνεπαλαζηαηηθνχ Σχπνπ.  
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Β΄ Κεθάιαην  

 

Διιεληθά εηδεζενγξαθηθά θύιια θαηά ηελ πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδν 

 

2.1. «Ἐθεκεξὶο» ηεο Βηέλλεο, 1790 – 1797  

 

 Με ηελ έθδνζε ηνπ πξψηνπ θχιινπ ηήο “θεκεξίδνο”, φπσο θαζηεξψζεθε ε 

νλνκαζία ηεο, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1790, εγθαηληάδεηαη ν βαζηιηθφο δξφκνο  ηήο 

ειιεληθήο δεκνζηνγξαθίαο
37

 ζηελ πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδν, γηα λα ζπλερηζζεί ζηα 

ρξφληα ηήο Δπαλαζηάζεσο θαη ζπλαθφινπζα ζην ειεχζεξν ειιεληθφ θξάηνο. Ζ καθξά 

δηάξθεηα ηνπ εηδεζενγξαθηθνχ θχιινπ ησλ αδειθψλ Πνπιίνπ απνηειεί δείγκα ηήο 

επηηπρεκέλεο δεθαεηνχο εθδνηηθήο δηαδξνκήο.  

 Οη εθδφηεο, Γεψξγηνο θαη Πνχπιηνο Μαξθίδεο Πνπιίνπ, Μαθεδφλεο απφ ηε 

ηάηηζηα θαη θάηνηθνη Βηέλλεο ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηνχ 18
νπ

 αη., αζρνιήζεθαλ κε 

ηππνγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη κε ηε βηβιηνπαξαγσγή ειιεληθψλ εθδφζεσλ. 

πγρξφλσο, επεδφζεζαλ ζε πνηθίινπο θιάδνπο ηνχ εκπνξίνπ, ελψ ν Πνχπιηνο είρε 

νλνκαζζεί επηζήκσο εκπνξνκεζίηεο. ηηο ηππνγξαθηθέο ηνπο εξγαζίεο 

ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνλ Baumeister, ηνλ Απζηξηαθφ δηδάθηνξα Ννκηθήο, πνπ είρε 

ηδξχζεη ην 1781 ηππνγξαθείν, εληφο ηνπ νπνίνπ εμεδφζεζαλ πνιιά ειιεληθά βηβιία 

θαη πξαγκαηψζεθαλ νη πξψηεο εθδνηηθέο απφπεηξεο ειιεληθήο εθεκεξίδαο απφ ηνλ 

Γεψξγην Βεληφηε θαη ηνλ Γεκήηξην Θενραξίδε. Σε ιεηηνπξγία ηνχ ηππνγξαθείνπ 

αλέιαβαλ νη αδειθνί Πνπιίνπ, θαηά παξαρψξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ην 1792, ρσξίο, 

σζηφζν, λα απνθηήζνπλ ηελ ηδηνθηεζία ηνπ.
38

  

 Οη αδειθνί Πνπιίνπ ζηα πξψηα θχιια ηήο “θεκεξίδνο” δελ αλαθέξνληαη σο 

εθδφηεο.
39

 Γίλεηαη αλαθνξά κφλν ζην ηππνγξαθείν ηνχ Baumeister, φπνπ ήηαλ εθηθηφ 

λα γίλνπλ εγγξαθέο ζπλδξνκεηψλ πέξαλ ηνπ θξαηηθνχ ηαρπδξνκείνπ. ην 8
ν
 θχιιν 

ηελ 24
ε
 Ηαλνπαξίνπ 1791, ζην ππνζέιηδν ηεο ηειεπηαίαο ζειίδαο αλαγξάθεηαη ζηα 

ειιεληθά θαη ζηα γεξκαληθά “Δὑξίζθεηαη εἰο ηὸ Κ. Β. Ὄκπεξηο Χνθ Πνζηάκηο 

Σδάηηνπγγο μπεδηνηδηόλη εἰο Βηέλλα” σο πιεξνθνξία γηα ηελ πξαθηφξεπζε ησλ 

εθεκεξίδσλ.
40

 Ζ πξψηε έκκεζε αλαθνξά ζηνπο εθδφηεο αδειθνχο Πνπιίνπ γίλεηαη 

ζην 40
ν
 θχιιν ηε 16

ε
 Μαΐνπ 1791, φηαλ, θάησ απφ κία ραιθνγξαθία ηνχ θάζηξνπ 
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 Λ. Γξνχιηα – Γ. Κνπηζνπαλάγνπ, Δγθπθινπαίδεηα ηνπ Διιεληθνύ Σύπνπ 1784-1974. Δθεκεξίδεο, 

πεξηνδηθά, δεκνζηνγξάθνη, Αζήλα 2008, 2η., ζ. 56 
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  θεκεξὶο, αξ. θ. 1, 31.12.1790, ζ. 1-4 & θεκεξὶο, αξ. θ. 2, 3.1.1791, ζ. 5-9 
40

  θεκεξὶο, αξ. θ. 8, 24.1.1791, ζ. 42 
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ηνχ Ηζκαήι, πνπ θπθινθνξεί κε ην θχξην ζψκα ηήο “θεκεξίδνο”, ππνγξάθνπλ 

“Βηέλλε παξά Μαξθίδσλ Πνύιηνπ”.
41

 Καζψο ε θπθινθνξία ζπκπιεξψλεη ην 

εμάκελν, ην 41
ν
 θχιιν, ηελ Παξαζθεπή 20

ε
  Μαΐνπ 1791, ζπλνδεχεηαη ζηελ 

ηειεπηαία ζειίδα απφ ηελ είδεζε ηεο αλαλέσζεο ηεο ζπλδξνκήο είηε ζηελ “πόζηηαλ”, 

δειαδή ζην ηαρπδξνκείν, είηε “εἰο κᾶο Μαξθίδεο Πνύιηνπ”.
42

 Ζ πξψηε επίζεκε 

ππνγξαθή ησλ εθδνηψλ ζα αλαγλσζζεί ζην 87
ν
 θχιιν, ηελ Παξαζθεπή 28

ε
 

Οθησβξίνπ 1791, ζηελ ηειεπηαία ζειίδα, πξνζππνγξάθνληαο “νἱ ἐθδόηαη Μαξθίδεο 

Πνύιηνπ”.
43

 

 Σα πεξηερφκελα ηεο “θεκεξίδνο” ηεθκεξηψλνπλ απφιπηα ηε κέζεμή ηνπο 

ζηα πνιηηηθά – επαλαζηαηηθά δξψκελα, ειιεληθά θαη επξσπατθά, ηεο ηειεπηαίαο 

δεθαεηίαο ηνχ 18
νπ

 αη. Ζ εηδεζενγξαθηθή χιε, νη κεηαγελέζηεξεο εμειίμεηο, φπσο 

δηακνξθψζεθαλ κέζα απφ ηε δξάζε ηνχ Ρήγα θαη ηελ εκπινθή ησλ αδειθψλ 

Πνπιίνπ ζηνπο ζπλσκνηηθνχο ζρεδηαζκνχο, ε έληαμή ηνπο ζηηο κπζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηήο επαλαζηαηεκέλεο Γαιιίαο, νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο Παξίζηξηεο Ζγεκνλίεο, φπνπ δηέδηδαλ γαιιηθά επαλαζηαηηθά 

βηβιία θαη έληππα θαη νη εθδφζεηο ηνχ ηππνγξαθείνπ
44

 θαηαδεηθλχνπλ ηε κέζεμε ζηελ 

επαλαζηαηηθή αηκφζθαηξα, πνπ επέβιεπε, ράξηλ ησλ επλντθψλ ηζηνξηθψλ ζπγθπξηψλ 

– Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη Γηαθσηηζκφο – ζηελ αθχπληζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο, 

ζηνλ μεζεθσκφ ηνχ Διιεληζκνχ θαη ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ ππνδνχινπ Γέλνπο. 

 ην θείκελν, πνπ θπθινθφξεζαλ νη αδειθνί Πνπιίνπ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1790, 

γηα λα αλαγγείινπλ ηελ έθδνζε ηεο “θεκεξίδνο” απνθαιχπηνπλ ηηο πξνζέζεηο θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Οη ζθέςεηο ηνπο δηαπλένληαη απφ ηηο ηδέεο ηνχ Γηαθσηηζκνχ θαη 

ην ζαπκαζκφ ηνπο γηα ηελ αξραηνειιεληθή πξνζέγγηζε ηνπ αλζξσπίλνπ βίνπ “Ἡ 

θηινκάζεηα ἐκθπηεύεη εἰο ηνὺο ἀλζξώπνπο ηὴλ πνιπκάζεηαλ,  ὁπνῖα ηνὺο θάλεη 

εὐηπρεῖο θαὶ εὐδαίκνλαο”. Παξάιιεια, εθθξάδνπλ ηε ζιίςε ηνπο γηα ηελ ππνδνχισζε 

ηνπ Γέλνπο, ηνλίδνληαο φηη, παξά ηηο αληημνφηεηεο, εληνπίδνπλ δείγκαηα αλάθακςεο. 

Νηψζνπλ κία αηζηνδνμία φηη ν Διιεληζκφο κπνξεί λα θαηνξζψζεη άικαηα 

“πξνζθέξνληαο ηνῖο θηιέιιεζη κίαλ γαδέηαλ (ηδάηηνπγγ) εἰο ηὴλ ἁπιῆλ ῥσκαίηθελ 

γιῶζζαλ,  ὁπνῖα δὲλ εἶλαη ἄιιν ηὶ παξὰ κία θαζεκεξηλὴ ἱζηνξηθὴ δηήγεζηο [...] 

ἀμηνδηεγήησλ πξαγκάησλ, ὄρη κόλνλ πνιεκηθῶλ, ἀιιά θαὶ πνιηηηθῶλ, θαὶ κάιηζηα 
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νἰθνλνκηθῶλ· ηνπηέζηηλ ἐθείλσλ ὅπνπ πνηὲ κὲλ εἰο ἐηνύηελ πνηὲ δὲ εἰο ἄιιελ παξρίαλ 

ἢ ἄιιελ Γεζπνηείαλ θαὶ ηόπνλ ηῆο Δὐξώπεο ἠ θαὶ ἄιιν κέξνο ηνῦ θόζκνπ 

ζπκβαίλνπλ.”. Πξνβιεκαηηζκνί ζπλεπείο πξνο ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο εζληθέο βιέςεηο 

θαη επηδηψμεηο ηνπο. ηφρνη πνπ ππεξέηεζαλ κε ζπλέπεηα, ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζην 

επαλαζηαηηθφ θίλεκα ηνπ Ρήγα θαη εθηππψλνληαο φρη κφλν ηε Χάξηα, αιιά φια ηα 

πνιηηηθά θείκελα ηνπ Βειεζηηλιή.   

 Βέβαηα, ζην φξακά ηνπο ερζξφο ζηέθεηαη ε ινγνθξηζία ηήο Απζηξίαο, 

ππνθηλνχκελε απφ ηηο ζπλήζεηο παξεκβάζεηο ησλ Οζσκαλψλ. ην πξψην ηνπο 

θείκελν, δειψλνληαο ηελ πξφζεζή ηνπο λα απνθχγνπλ απηέο ηηο παξεκβάζεηο, 

πξνζζέηνπλ έλα ζχληνκν “εκείσκα”, ζην νπνίν κεηαμχ άιισλ αλαθέξνπλ “δηὰ ηνὺο 

εἰο ηὴλ ηῶλ ζσκαλῶλ ἐπηθξάηεηαλ εὑξηζθνκέλνπο λὰ γίλῃ κία ἐθεκεξὶο, εἰο ηὴλ 

ὁπνῖαλ ηὸ θεθάιαηνλ πεξὶ ηῶλ εἰο ἐθεῖλα ηὰ κέξε ζπκβαηλόλησλ ζέιεη ἀπνζησπεζῇ, 

ὡζὰλ ἐθεῖλα αὐηνῖο γλσζηὰ εἶλαη…”, θξάζε πνπ ζεκαίλεη φηη ηα θχιια, πνπ ζα 

θπθινθνξνχζαλ ζηελ νζσκαληθή επηθξάηεηα δε ζα πεξηειάκβαλαλ ην ζχλνιν ησλ 

πεξηερνκέλσλ.
45

 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηνχ θχιινπ είλαη “θεκεξίο, εἴη‟ νὖλ Ἀθξηβέο Ἀπάλζηζκα ηῶλ 

θαηὰ ηὸλ ἐλεζηῶηα ρξόλνλ ἀμηνινγσηέξσλ, λαὶ κὴλ, θαὶ ἀθξηβεζηέξσλ παγθνζκίσλ 

ζπκβεβεθόησλ, ἅπεξ θηινπόλσο θαὶ ἐκκειῶο, δίθελ κειίζζεο, ἁπαληαρόζελ 

ζπιιεμάκελνη, ράξηλ ηῆο ἐπσθειῶο ηῶλ πνιιῶλ πεξὶ ηὰ λέα πεξηεξγίαο θηινθξόλσο 

ἐθδίδνκελ.” Ζ έθδνζε μεθίλεζε ην 1791 θαη δηεθφπε ην 1797· ην πξψην θχιιν ηήο 

“θεκεξίδνο” θπθινθφξεζε ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 1790 θαη ην χζηεξν ηελ ηειεπηαία 

εβδνκάδα ηνχ Γεθεκβξίνπ 1797, ζε δηζεβδνκαδηαία βάζε. 

 Ζ εμσηεξηθή κνξθή ηνχ πξψηνπ θχιινπ, αιιά θαη φζσλ αθνινχζεζαλ ήηαλ 

απιή, έλα κηθξφζρεκν αξρηθά ηεηξαζέιηδν δίζηειν. ηελ πξψηε έθδνζε δειψλεηαη ν 

αξηζκφο ηνχ θχιινπ, ν ηφπνο θαη ε εκεξνκελία έθδνζεο, ρσξίο λα αλαθέξεηαη, φπσο 

εμεηάζζεθε, ν εθδφηεο, ελψ πξηλ απφ ηηο εηδήζεηο ππάξρεη ε πξνζθψλεζε “ηῷ 

θηιαλαγλώζηῃ”. Σν πξψην θχιιν ζπλνδεχεηαη θαη απφ κία ζπκβνιηθή απεηθφληζε, 

ζηελ νπνία θπξηαξρεί ε κνξθή κίαο γπλαίθαο κε αξραηνειιεληθή ακθίεζε θαη έλα 

αλνηρηφ βηβιίν σο ζχκβνιν ηεο Διιάδαο, ζηελ νπνία έλα παηδί θνκίδεη έλα ζεκείσκα, 

πνπ παξαπέκπεη ζηελ “θεκεξίδα”. ε κία ειηφινπζηε πεδηάδα, κε δηάρπηεο ηηο 

αθηίλεο ηνχ ειίνπ, κία άιιε γπλαηθεία χπαξμε ζαιπίδεη έλα ερεξφ κήλπκα, 

ζπκβνιίδνληαο πξνθαλψο ηε Φήκε. ηε δεμηά πιεπξά ηήο εηθφλαο ππάξρεη κία 
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θπςέιε κειηζζψλ πάλσ ζε κία θξήλε, φπνπ αλαπαξίζηαηαη ην δηςαζκέλν γηα γλψζε, 

κάζεζε θαη εηδήζεηο Γέλνο, πνπ ζα θαηεπλάζεη ηηο αλεζπρίεο ηνπ κέζα απφ ηε λέα 

εθεκεξίδα.
46

 ηηο κεηέπεηηα εθδφζεηο ησλ επφκελσλ εηψλ ζα αθνινπζήζνπλ πνηθίιεο 

ζπκβνιηθέο εηθφλεο, ρσξίο, σζηφζν, ε κνξθή ηήο “θεκεξίδνο” λα αιιάδεη αηζζεηά. 

Δθείλν δε, πνπ πξνθαιεί αίζζεζε, είλαη πσο ε αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ δελ μεθηλάεη κε 

ηελ έθδνζε λένπ θχιινπ, αιιά ζπλερίδεη απφ ην πξνεγνχκελν. Δλδεηθηηθά, ηελ 11
ε
 

Γεθεκβξίνπ 1797, ζην 99
ν 
θχιιν, ε αξίζκεζε έθηαλε ηηο 1098 ζειίδεο.

47
  

 Ζ “θεκεξίο” απηνζπζηήλεηαη σο πνιηηηθή εθεκεξίδα ελεκεξσηηθνχ 

ραξαθηήξα, θάηνπηξν ηνπ θνηλσληθνχ ιφγνπ ζην πξφηππν αλάινγσλ επξσπατθψλ 

θχιισλ, απφ ηα νπνία αληιεί ζεκαληηθφ κέξνο ηήο χιεο ηεο. Ζ πνιηηηθή 

εηδεζενγξαθία θαηειάκβαλε ηνλ θχξην φγθν ηήο χιεο. Δπεδίσθε ηε ζχλνςε ηεο 

επηθαηξφηεηαο κέζα απφ ρξνλνγξαθηθνχ ηχπνπ αλαθνξέο πνιηηηθψλ θαη 

ζηξαηησηηθψλ γεγνλφησλ απφ ηνλ επξσπατθφ θαη νζσκαληθφ ρψξν, παξαθνινπζνχζε 

ηε δηπισκαηηθή θίλεζε, δεκνζίεπε αληαπνθξίζεηο απφ δηάθνξεο πφιεηο, ελψ δελ 

ελέιεηπαλ ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηνλ Διιεληζκφ. Πεξηειάκβαλε, επίζεο, 

ρξήζηκεο εηδήζεηο γηα ηνπο εκπφξνπο θαη ηε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηζνηηκίεο ησλ λνκηζκάησλ, θαηξηθά θαηλφκελα ρξήζηκα γηα ηε 

γεσξγία. ηελ χιε ηεο απαληνχλ αθφκε πιεξνθνξίεο γηα αλαθαιχςεηο, εθεπξέζεηο, 

λέα θαη πεξίεξγα ζπκβάληα απφ φιν ηνλ θφζκν, φπσο θαη αλαθνξέο ζε θνηλσληθέο 

εθδειψζεηο ζηε Βηέλλε θαη ηηο άιιεο πφιεηο ηήο Αςβνπξγηθήο κνλαξρίαο, ηε Βνχδα 

θαη ηελ Πέζηε, ζρεηηθά κε παξαζηάζεηο, ρνξνχο, δεκφζηεο ηειεηέο, πξηγθηπηθνχο 

γάκνπο θαη βαζηιηθά εηδχιιηα. Γελ απνπζίαδαλ, φκσο, θαη νη εηδήζεηο γηα ηε κφδα, 

ζηαρπνινγεκέλεο απφ ηνλ επξσπατθφ Σχπν, αιιά θαη θάπνηε αγγειίεο ζπλνηθεζίσλ.
48

 

 Ο ραξαθηήξαο ηήο “θεκεξίδνο” είλαη ζαθψο εηδεζενγξαθηθφο θαη 

ελεκεξσηηθφο. ηελ επνρή κάιηζηα πνπ ν επξσπατθφο ρψξνο ζπληαξαζζφηαλ απφ 

θνζκντζηνξηθά γεγνλφηα, αιιά θαη δνθηκαδφηαλ απφ ηηο πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο 

Ρσζίαο – Σνπξθίαο (1787 – 1792), νη αδειθνί Μαξθίδεο Πνπιίνπ ππεξέηεζαλ ηελ 

πιεξνθφξεζε ηνπ Διιεληζκνχ. Ζ εθεκεξίδα αθηεξψλεη εθηελή δεκνζηεχκαηα ζηηο 

πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο, ελίνηε ζε ζπλέρεηεο, θαη αθνξνχλ ζηελ πνιεκηθή θαηάζηαζε 

θαη ζηηο εμειίμεηο θαη ζηα δχν ζηξαηφπεδα
49

 έσο ηε λίθε ησλ Ρψζσλ.
50

 Μάιηζηα, νη 
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εθδφηεο ελέπλεαλ ζάξξνο ζηνπο Έιιελεο αλαγλψζηεο ηνπο κε ηε ζθέςε, φηη νη 

Γξαηθνί ηήο Κσλζηαληηλνχπνιεο ελσκέλνη θάπνηε κε ηνπο Ρψζνπο είλαη εχθνιν λα 

πνιηνξθήζνπλ ηνπο Σνχξθνπο θαη λα ηνπο ηξέςνπλ ζε θπγή.
51

 

 Ζ “θεκεξίο” ππήξμε έλα κέζν πνπ αζθαιψο ζπλέηεηλε ζηελ πνιηηηθή 

εγξήγνξζε ηνπ Διιεληζκνχ. Δπξχηεξνο ζηφρνο ήηαλ ε δεκηνπξγία ζπζπεηξψζεσλ 

δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, φρη απαξαηηήησο απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ειιεληθψλ, 

πνπ ζα ππεξεηνχζαλ ηα απειεπζεξσηηθά ζρέδηα ησλ ιαψλ ηήο Βαιθαληθήο 

ρεξζνλήζνπ. πρλά, θεθαιπκκέλεο θάησ απφ έλα χθνο νπδέηεξν, κε επίθαζε 

αληηθεηκεληθφηεηαο ππφ ην θφβν ηήο ινγνθξηζίαο, νη εηδήζεηο ηήο “θεκεξίδνο” 

εμηζηνξνχζαλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνχ Λάκπξνπ Καηζψλε ζην Ηφλην, ηηο επηηπρίεο ηνχ 

Πνηέκθηλ ζηε κάρε θαη ζηελ θαηάιεςε ηνπ θξνπξίνπ ηνχ Ηζκαήι, ηα γεγνλφηα ηνχ 

απζηξνηνπξθηθνχ πνιέκνπ (1787 – 1791)
52

 θαη ηεο επαλαζηαηεκέλεο Γαιιίαο
53

 θαη 

εηφλσλαλ ην εζηθφ θαη ην θξφλεκα ησλ Διιήλσλ. 
 

 “Σὸ θηινκαζέζηαηνλ γέλνο ηῶλ ιιήλσλ, (ἐλλνῶ πάληαο ηνὺο ηὴλ ιιεληθὴλ θαὶ 

ἁπιῆλ εἰδόηαο) δὲλ πξνζκέλεη ἄιιν παξὰ κίαλ ιεπηνηάηελ αὔξαλ, ἕλα κηθξὸλ ἐιαηήξηνλ δηὰ λὰ 

ἐθηηλαρζεῖ πάιηλ εἰο ηὴλ θνξπθὴλ ηνῦ ιηθῶλνο.”
54

 
 

 Ηδηαίηεξα ζεκαληηθά είλαη ηα θηινινγηθά – ινγνηερληθά ζηνηρεία ηήο 

“θεκεξίδνο” γηα ηελ ειιεληθή βηβιηνπαξαγσγή κε θξηηηθέο θαη δηαθεκίζεηο 

βηβιίσλ.
55

 Γεκνζηεχεη αγγειίεο λέσλ ειιεληθψλ εθδφζεσλ, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο 

πνιχηηκεο γηα ηελ θίλεζε ηνπ ειιεληθνχ βηβιίνπ θαη παξαζέηνληαο ζπρλά ηα νλφκαηα 

ησλ ζπλδξνκεηψλ.
56

 Πξνπζηάδεη, επίζεο, ζπρλά πνίεζε θαλαξηψηηθε απφ 

γξακκαηνινγηθή άπνςε, δηδαθηηθή επί ην πιείζηνλ, ε νπνία ελέρεη ηε γνεηεία, πνπ 

ηεο πξνζδίδεη ε δεκψδεο γιψζζα θαη ην αλεπηηήδεπην χθνο. 
 

Δἰο ἕλα θάιινο ζαπκαζηὸ  

πνιινὺο ἐπαίλνπο ρξεσζηῶ, 

θαὶ ζέισ λὰ ηνὺο δώζσ 

πιὴλ πῶο λὰ ηνὺο πιεξώζσ, 

πνῦ θάζε γιῶζζα ηερληθὴ, 

κὲ ὅιελ ηὴλ ῥεηνξηθὴ, 
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δὲλ κπνξεῖ λὰ θζάζῃ 

λὰ ηὸ ἐγθσκηάζῃ;
 57

 
 

 Ζ ινγνηερληθή χιε, πεληρξή ζηα πξψηα έηε θπθινθνξίαο, ππθλψλεη θπξίσο 

θαηά ηελ ηειεπηαία ηεο ρξνληά. Πεξηιακβάλεη ζχληνκα ζηηρνπξγήκαηα, κεηαθξάζεηο 

“λεθξηθψλ δηαιφγσλ”, αιιεγνξηθά ζηηρνπξγήκαηα ζε αξραία γιψζζα, εξσηηθά, 

θαλαξηψηηθα ηξαγνχδηα ζπλνδεπφκελα ζπρλά απφ ηε κνπζηθή ηνπο, γλσζηά απφ ηηο 

ρεηξφγξαθεο αλζνινγίεο “κηζκαγηέο”, αιιά θαη ζηηρνπξγήκαηα εκπλεπζκέλα απφ ηελ 

επηθαηξφηεηα. Οη ζηίρνη πνπ αθνινπζνχλ πξνέξρνληαη απφ έλα ζηηρνχξγεκα, ην νπνίν 

ζξελεί ην ρακφ ηνχ κεγάινπ δξαγνπκάλνπ Γεσξγίνπ Μνπξνχδε, πνπ δνινθνλήζεθε 

ζηα 1796. 
 

ΔΣΕΔΛΗ ΚΑΕΑ 

Σὶ ηὸ δξᾶκα ηάρα ηνῦην, ηὶο  ηξαγηθὴ ζθελὴ; 

Πνῖα ἔθιεηςηο ἐθάλε εἰο ηὴλ ζθαῖξαλ ηὴλ θνηλὴ; 

Σὶο ἀζηὴξ ιακπξὸο ἐράζε, θαὶ δὲλ ἔρεη πιηὰ λὰ βγῇ 

λὰ θπθινθνξῇ λὰ ιάκπῃ ὡο θσηηζηηθὴ πεγὴ; 

Πόζελ εἶλαη ηνῦην ηάρα, νἱ πιαλῆηαη ηνῦ παληὸο, 

παξ‟ ἐιπίδα λ‟ ἀπνηύρνπλ ηνῦ ιηαθνῦ θσηόο; 

Ἡ ὑδξόγεηνο  ζθαῖξα ιακπξνηάηε θσηεηλὴ, 

πῶο λὰ ράζῃ ηὸλ ἀζηέξα, θαὶ λὰ κείλῃ ζθνηεηλή; 

Γη‟ αὐηὸλ ηὸ πᾶλ ιππεῖηαη, θαὶ κειαγρνιεῖ  γῆ 

ἐπεηδὴ ζρεδὸλ ἐράζε ηνῦ θσηὸο ηεο  πεγή. 

{…} 

Γὲλ εἶλ‟ νὐξαλνῦ πιαλήηεο ἀιιά γῆο ιακπξὸο ἀζηὴξ, 

ὁ ἐμαθνπζηὸο Μνπξνύδεο ηῶλ κνπζῶλ ζρεδὸλ Παηήξ. 

πεξεῖρε ηνὺο πιαλήηαο πνῦ ηὸλ ἣιηνλ δεηνῦλ 

λὰ ηνὺο δώζῃ θσηὸο κέξνο, θαὶ λὰ ιάκπνπλ ὀπνζνῦλ. 

Αὐηὸο ἔιακπελ ζηὴλ ζθαῖξαλ ἄλεπ ζπλδξνκῆο ηηλὸο, 

ζξηακβεύσλ εἰο ηὰ πάληα εὐθπῶο, θαὶ εὐγελῶο. 

Γεθαελληᾶ ρξόλσλ ἀλέβε, εἰο ηὸλ ὑςειὸλ βαζκὸλ 

θη‟ ἐθπβέξλα θάζε πξᾶγκα κ‟ ἀξκνλίαλ θαὶ ῥπζκόλ. 

ύκβνπινο ηῶλ ἀπνξξήησλ ὀδεγὸο ηῶλ ἀκαζῶλ, 

ηάμεσο, θαὶ ιηθίαο θάζε κηᾶο ὁ θνινθῶλ. 

Μηᾶ ςπρὴ ἐζηνιηζκέλε ἀπὸ θάζε ἀξεηὴλ, 
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ἀπὸ πλεῦκα, θαὶ ζνθίαλ ὑπὲξ λνῦλ, θαὶ λνεηήλ.{…}
58

 
 

 Αληίπαινο ζην εηδεζενγξαθηθφ θαη ελεκεξσηηθφ έξγν ηήο “θεκεξίδνο” είλαη 

ε ινγνθξηζία. Οη εθδφηεο, επηδηψθνληαο λα θαηνρπξψζνπλ ηε λνκηκφηεηα ηνπ 

θχιινπ, αληινχλ ηελ χιε απφ απζηξηαθέο εθεκεξίδεο, φπσο ηνλ Ӧsterreichische θαη 

ηελ Wiener Zeitung θαη γεληθφηεξα απφ μέλα δεκνζηνγξαθηθά θχιια, ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε εκπινθή ησλ απζηξηαθψλ αξρψλ. Ωζηφζν, παξά ηηο πξνζπάζεηεο 

ηήξεζεο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ θαη πνιεκηθψλ εηδήζεσλ, ε 

επηηπρεκέλε δξαζηεξηφηεηά ηεο πξνθαινχζε ζνβαξέο αλεζπρίεο ζηελ ηνπξθηθή 

εγεζία,
59

 ε νπνία δελ έθξπβε ηε δπζθνξία ηεο αθφκε θαη κε ηελ χπαξμε ειιεληθήο 

εθεκεξίδαο. Δπέβαιε κάιηζηα ηελ απαγφξεπζε δηαθίλεζεο ηνπ θχιινπ ζηελ 

Οζσκαληθή επηθξάηεηα θαη ηδίσο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κέζσ ηνπ απζηξηαθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, απαίηεζε πνπ ζεκαηνδνηνχζε φρη ηελ παχζε ηήο έθδνζεο, αιιά ηελ 

αηζζεηή κείσζε ησλ ζπλδξνκεηψλ ζηελ νζσκαληθή πξσηεχνπζα, θέληξν ηνχ 

Διιεληζκνχ. Οη Σνχξθνη δεηνχζαλ λα κελ επηηξέπεηαη ε θπθινθνξία ηήο 

“θεκεξίδνο” ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, θαζώο δηαβάδεηαη από θιεξηθνύο, 

εκπόξνπο θαη αξγόζρνινπο από θάζε ηάμε ησλ Διιήλσλ θαη δίλεη ιαβή θαη αθνξκή γηα 

ζπδεηήζεηο παξάινγεο.
60

 

 Δίλαη γεγνλφο φηη ε επηινγή ησλ εηδήζεσλ, πνπ δεκνζηεχνληαη, είλαη 

ελδεηθηηθή ησλ βιέςεσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ ησλ εθδνηψλ, ελψ αθφκε θαη ε 

πνζνηηθή θαηαγξαθή ησλ άξζξσλ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηνπο πνιηηηθνχο 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπο. Δλδεηθηηθή αλαθνξά απνηεινχλ ηα 

επαλαζηαηηθά γεγνλφηα ζηε Γαιιία. ην 58
ν
 θχιιν ηήο “θεκεξίδνο”, ηελ 21

ε
 

Ηνπιίνπ 1797, ζηε ζειίδα 670, πνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ενξηαζκφ ηήο άισζεο ηεο 

Βαζηίιεο ζην Παξίζη, ππάξρνπλ απνζησπεηηθά θαη ην ηέινο ηήο ζειίδαο είλαη θελφ 

θαη ιεπθφ·
61

 φπεξ ζεκαίλεη πηζαλή παξέκβαζε ινγνθξηζίαο. Οπθ νιίγεο θνξέο ε 

“θεκεξὶο” ινγνθξίζεθε. ηελ αξρή ηήο θπθινθνξίαο ηεο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1791, 

ήδε ζην 10
ν
 θχιιν, ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ππάξρνπλ αληίηππα, πνπ ε θξάζε ζην 

ηέινο έρεη αθαηξεζεί “ὡο θζνλεξνὶ ηνῦ θαινῦ ἔξγνπ θαὶ πξνβιήκαηνο ηῶλ 

Ῥσκαίσλ”,
62

 αλαθνξά πνπ παξαπέκπεη ζηνπο Οζσκαλνχο. 
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 Σελ ίδηα θαηεχζπλζε ησλ πνιηηηθψλ πξνβιεκαηηζκψλ θαη επηδηψμεσλ 

δηαγξάθεη θαη ε έθδνζε ηεο “θεκεξίδνο” ζηελ ηιιπξηθή, δειαδή ηε ζεξβηθή, 

γιψζζα. Με ηνλ ηίηιν “Serbskija Novini” ε ζεξβηθή εθεκεξίδα εμεδφζε απφ ηε 14
ε
 

Μαξηίνπ 1791 έσο ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 1792. Σν ηππνγξαθείν, πνπ αλέιαβε ηελ 

έθδνζή ηεο, αλήθε ζηνλ Kurzboeck, έδξεπε ζηε Βηέλλε θαη δηέζεηε ηα απαηηνχκελα 

ηππνγξαθηθά κέζα γηα ηε ζεξβηθή γιψζζα, αιιά θαη ηελ αλάινγε εκπεηξία ζε 

εθδφζεηο γηα ην ηιιπξηθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ. Σελ επίβιεςε, βέβαηα, ζηε ζχληαμε, 

ζηελ χιε θαη ζηελ ηειηθή έθδνζε είραλ νη αδειθνί Μαξθίδεο Πνπιίνπ.
63

 Ζ επηινγή 

ησλ εθδνηψλ λα θπθινθνξήζνπλ έλα αθφκε εηδεζενγξαθηθφ θχιιν γηα ην 

ζιαβφθσλν θνηλφ ππνδειψλεη ηνπο πνιηηηθνχο νξακαηηζκνχο ησλ εθδνηψλ θαη ηνπ 

Ρήγα, γηα έλαλ θνηλφ αγψλα ησλ Βαιθαληθψλ ιαψλ ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ.
64

 ην 

ειιεληθφ θαη ζην ζιαβφθσλν αλαγλσζηηθφ θνηλφ κέζσ ηεο ελεκέξσζεο εγείξνληαη 

πξνβιεκαηηζκνί εζληθνί θαη πνιηηηθνί, ηνπο νπνίνπο θνκίδεη ε Γαιιηθή 

Δπαλάζηαζε.
65

 

 Ζ επηαεηήο δηαδξνκή ηήο “θεκεξίδνο” (Γεθέκβξηνο 1790 – Γεθέκβξηνο 

1797) ζηάζεθε επηηπρήο, ελψ ε παξνπζία ηεο γηα ηελ εζληθή αθχπληζε ηνπ 

Διιεληζκνχ θαη ηελ έγεξζε ησλ πνιηηηθψλ νξακάησλ ήηαλ ζπνπδαία. Ζ ζχιιεςε ηνπ 

Ρήγα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1797 απφ ηηο απζηξηαθέο αξρέο ζηελ Σεξγέζηε θαη ησλ 

ζπληξφθσλ ηνπ ζηε Βηέλλε, ν εληνπηζκφο επαλαζηαηηθνχ πιηθνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηήο Χάξηαο ηνχ Βειεζηηλιή, πνπ είραλ ηππσζεί ζην 

ηππνγξαθείν ησλ αδειθψλ Μαξθηδψλ Πνπιίνπ, αιιά θαη ε αλαηξεπηηθή ζηάζε ησλ 

ηδίσλ ζηάζεθαλ νη αηηίεο γηα ηελ παχζε ηήο ιεηηνπξγίαο ηνχ ηππνγξαθείνπ θαη ηεο 

εθδφζεσο ηεο εθεκεξίδαο, παξφηη νη εθδφηεο δηαβεβαίσλαλ ηνπο αλαγλψζηεο γηα ηε 

ζπλέρηζή ηεο, πξνηείλνληαο κάιηζηα ηελ αλαλέσζε ηεο ζπλδξνκήο.
66

 Ζ ζιηβεξή ηχρε 

ηνχ Ρήγα είλαη γλσζηή. Οη εθδφηεο ηήο “θεκεξίδνο” δελ ππέζηεζαλ ηελ ίδηα 

ηξαγηθή θαηάιεμε, θαζψο ν έλαο αδειθφο βξηζθφηαλ ζηηο Παξίζηξηεο Ζγεκνλίεο ηελ 

πεξίνδν εθείλε, δηαθηλψληαο πξνπαγαλδηζηηθά γαιιηθά βηβιία θαη απέθπγε ηε 

ζχιιεςε, ελψ ν έηεξνο σο Απζηξηαθφο ππήθννο ππέζηε κφλν ηελ εμνξία. Οη δχν 

αδειθνί Μαξθίδεο Πνπιίνπ εξγάζζεθαλ ηφζν σο Έιιελεο παηξηψηεο γηα ηελ 
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πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηνχ Ρήγα φζν θαη σο δεκνθξάηεο – πξάθηνξεο ηεο 

Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο.
67

 

 Ζ “θεκεξίο” ησλ ηαηηζηέσλ αδειθψλ Μαξθηδψλ Πνπιίνπ είλαη ην πξψην 

δεκνζηνγξαθηθφ φξγαλν ηνπ Διιεληζκνχ, αμηνινγψληαο ηελ επάξθεηα θαη ηε 

δηάξθεηά ηεο, πνπ εγθαηλίαζε ην βαζηιηθφ δξφκν ηήο ειιεληθήο δεκνζηνγξαθίαο 

πξνεπαλαζηαηηθά. 

 

2.2. «Δἰδήζεηο δηὰ ηὰ ἀλαηνιηθὰ κέξε», Βηέλλε 1811 

  

 Έλα αθφκε βξαρχβην δεκνζηνγξαθηθφ θχιιν έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηηο 

απφπεηξεο αλάπηπμεο ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ, αξθεηά ρξφληα κεηά απφ ηελ παχζε ηήο 

“θεκεξίδνο”. Οη δεκνζηνγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Διιήλσλ επηβξαδχλζεθαλ 

εμαηηίαο αθελφο ηεο ζχιιεςεο ηνπ Ρήγα θαη ησλ ζπληξφθσλ ηνπ θαη αθεηέξνπ ηεο 

παχζεσο ηεο “θεκεξίδνο”. Σε δεθαεηία 1800 – 1810 θαηαγξάθνληαη πνιιέο 

απφπεηξεο Διιήλσλ πξνο ηηο απζηξηαθέο αξρέο, γηα λα εγθξηζνχλ ηα αηηήκαηά ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε ειιεληθήο εθεκεξίδαο. Αλάκεζα ζε απηά θαίλεηαη λα 

αλήθεη θαη ην αίηεκα ηνπ Νενθχηνπ Γνχθα, ινγίνπ θαη ηεξέα ηνχ ειιελνξζφδνμνπ 

Η.Ν. Αγίνπ Γεσξγίνπ Βηέλλεο, ην νπνίν, φκσο, απεξξίθζε. 

 Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1805 ν Απζηξηαθφο Ησζήθ Φξαγθίζθνο Υαιι, δηεπζπληήο 

Λπθείνπ θαη ινγνθξηηήο ειιεληθψλ βηβιίσλ, αηηήζεθε ηνπ πξνλνκίνπ λα εθδψζεη 

ειιεληθή εθεκεξίδα. Ζ αίηεζε θαη ην ζρέδην ηνπ Υαιι παξεπέκθζεζαλ ζηνλ 

Πξφεδξν ηεο Αζηπλνκίαο Sumeraw, ν νπνίνο κε έγγξαθφ ηνπ ηελ 9
ε
 Φεβξνπαξίνπ 

1805 πξνο ηνλ Αληηθαγθειάξην Cobenzl ζεκεηψλεη πσο γηα ηνλ Νεφθπην Γνχθα δελ 

έρεη απάληεζε, ελψ εμαίξεη ηνλ Υαιι γηα ηα αγαζά θξνλήκαηά ηνπ, κε ην επηρείξεκα 

φηη θαηέρεη δχν θαίξηεο ζέζεηο ζην δεκφζην ηνκέα θαη είλαη άμηνο ηεο εκπηζηνζχλεο 

ηνχ θξάηνπο.
68

  

 Ζ πνιηηηθή θαη ε πνιεκηθή θαηάζηαζε, πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Δπξψπε απηή 

ηελ πεξίνδν, θαζψο θαη ε γξαθεηνθξαηηθή νιηγσξία, επηβξάδπλαλ ηελ παξαρψξεζε 

αδείαο έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 1807. Σφηε παξαρσξείηαη ζηνλ Υαιι ην εηθνζηπεληαεηέο 

πξνλφκην ηεο έθδνζεο ειιεληθήο εθεκεξίδαο. πληάθηεο θαη ζπλεθδφηεο ήηαλ ν 

Μαθεδφλαο Δπθξφληνο Ραθαήι Παπαγηαλλνχζεο – Πφπνβηηο, δάζθαινο ζε ζρνιείν 

ηήο ειιεληθήο θνηλφηεηαο ζηε Βηέλλε. Ζ βξαρχβηα εθεκεξίδα ήηαλ δηζεβδνκαδηαία, 
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θπθινθνξνχζε θάζε Σξίηε θαη Παξαζθεπή, απνηειείην απφ νθηψ ζειίδεο, 

δηαζηάζεσλ 52 x 13 cm θαη εμέδσζε κφλν 52 θχιια έσο ηελ 27
ε
 Γεθεκβξίνπ 1811. 

Πξφθεηηαη γηα έλα εηδεζενγξαθηθφ θχιιν πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο, ρξνληθήο θαη 

νπζηαζηηθήο, θαζψο ελέρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

εθδφηεο ηεο αληηιακβάλεηαη ηελ έλλνηα ηνπ εθεκεξηδνγξάθνπ· θαίλεηαη λα είλαη 

ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο θαη αθξηβήο ζηε δηαηχπσζε, ψζηε λα απνθεχγεη ηηο 

παξεκβάζεηο ησλ απζηξηαθψλ αξρψλ θαη πφζν κάιινλ ηελ απαγφξεπζε ηεο 

έθδνζεο.
69

 

 ηελ αγγειία ηνπ, πνπ επηγξάθεηαη σο “ρέδηνλ ἐθεκεξίδνο εἰο ηὴλ ἑιιεληθὴλ 

γιῶζζαλ”, δηαρσξίδεηαη ην θχιιν ζε ηξεηο μερσξηζηέο ελφηεηεο: ηηο ηζηνξηθέο 

εηδήζεηο, ηηο εκπνξηθέο θαη ηηο θηινινγηθέο. Βέβαηα, ζηα ηζηνξηθά δεηήκαηα 

απνζαθελίδεηαη πσο ζα εγγξάθνληαη κφλν ηα αμηνινγφηεξα γεγνλφηα ηήο επνρήο, 

ζθέςε πνπ πξντδεάδεη φηη δε ζα θαηαγξαθεί νηηδήπνηε πνπ δπλεηηθά ζα πξνζθξνχζεη 

ζηελ απζηξηαθή ινγνθξηζία ή ζα πξνζβάιεη ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία.
70

 Έηζη, 

ην θχιιν πεξηνξίζζεθε ζε κία απιή θαηαγξαθή ησλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ 

γεγνλφησλ ηήο Δπξψπεο θαη ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, αληιψληαο κάιηζηα ζπρλά 

πιεξνθνξίεο θαη εηδήζεηο απφ ηνλ Österreichischer, ηελ “θεκεξίδα ηῆο Βηέλλεο” 

θαη άιιεο μελφγισζζεο εθεκεξίδεο. Οη εκπνξηθέο εηδήζεηο, πνπ δεκνζηεχνληαη, είλαη 

ιηγνζηέο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαγξαθή ηηκψλ, εκπνξεπκάησλ θαη λνκηζκάησλ, ηα 

ζπλαιιάγκαηα θαη ην ρξεκαηηζηήξην ηεο απζηξηαθήο πξσηεχνπζαο. Διάρηζηεο δε, 

είλαη θαη νη θηινινγηθέο εηδήζεηο γηα ηηο Ηνλίνπο Νήζνπο θαη ηηο Παξίζηξηεο 

Ζγεκνλίεο. κσο, νη “Δἰδήζεηο δηὰ ηὰ ἀλαηνιηθὰ κέξε” πεξηειάκβαλαλ ζπρλά 

αλαθνξέο ζε πνιηηηζκηθά ζέκαηα θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ λενινγηζκνχο, γηα λα 

απνδψζνπλ έλλνηεο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, πνπ ζπληεινχληαλ ζηε Γπηηθή Δπξψπε.
71

 

 Αίζζεζε πξνθαιεί ε θαηαγξαθή εηδήζεσλ απφ ηε Γαιιία θαη ηε δξάζε ηνχ 

Ναπνιένληα.
72

 Ζ ζπλερήο αλαθνξά ζην πξφζσπφ ηνπ παξαθίλεζε κάιηζηα ηνλ 

απηνθξάηνξα λα αηηεζεί ηελ απφθηεζε θχιισλ ηήο εθεκεξίδαο. Έξεπλεο ζε 

απζηξηαθέο αξρεηαθέο πεγέο θνκίδνπλ ζηε βηβιηνγξαθία έγγξαθν ηνπ αζηπλνκηθνχ 

δηεπζπληή Sieber πξνο ηνλ Τπνπξγφ ηήο Αζηπλνκίαο Hager κε εκεξνκελία 13
ε
 

Ννεκβξίνπ 1811, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν Γάιινο πξεζβεπηήο ζηε Βηέλλε έιαβε ηελ 
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εληνιή απφ ηνλ απηνθξάηνξα Ναπνιένληα λα απνζηείιεη φια ηα εθδνζέληα θχιια 

ηήο εθεκεξίδαο θαη λα ζπλερίζεη λα ηνπ ηα απνζηέιιεη θαη ζην κέιινλ.
73

  

 Ζ εθεκεξίδα ησλ Υαιι – Πφπνβηηο, παξά ηηο θαιέο πξνζέζεηο ησλ ζπληαθηψλ 

λα πξνζθέξνπλ ζηνπο Έιιελεο ηε δπλαηφηεηα λα αλαγηγλψζθνπλ εθεκεξίδα ζηε 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα, δε καθξνεκέξεπζε. Οη “Δἰδήζεηο δηὰ ηὰ ἀλαηνιηθὰ κέξε” 

νινθιήξσζαλ ηελ έθδνζή ηνπο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1811, πξνεηνηκάδνληαο ην έδαθνο 

γηα ηελ εκθάληζε ηεο καθξνβηφηεξεο ειιεληθήο εθεκεξίδαο, ηνλ “ιιεληθὸλ 

Σειέγξαθνλ”. Αλ θαη ε πνξεία ηεο είλαη ζχληνκε θαη ηα πεξηερφκελά ηεο αδχλακα, νη 

“Δἰδήζεηο δηὰ ηὰ ἀλαηνιηθὰ κέξε” θαηαγξάθνπλ κηα έκπξαθηε έλδεημε ηνπ επίκνλνπ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ Διιεληζκνχ λα απνθηήζεη εθεκεξίδα ζηε γιψζζα ηνπ.
74

 

 

2.3. «Ἑιιεληθὸο Σειέγξαθνο», Βηέλλε 1812 – 1836  

 

 Ζ είδεζε γηα ηελ έθδνζε κίαο λέαο εθεκεξίδαο κε ηίηιν “ιιεληθὸο 

Σειέγξαθνο. Πεξηνδηθὴ ἐθεκεξὶο, Πνιηηηθὴ, Φηινινγηθὴ θαη κπνξηθὴ” δεκνζηεχζεθε 

ζε έλα απφ ηειεπηαία θχιια ηήο εθεκεξίδαο ηνχ Υαιι “Δἰδήζεηο δηὰ ηὰ ἀλαηνιηθὰ 

κέξε”, ρσξίο, σζηφζν, λα αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ λένπ εθδφηε. Άιισζηε, ήηαλ ήδε 

γλσζηφ πσο ν Φξαγθίζθνο Ησζήθ Υαιι είρε απνδεζκεπζεί απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε 

ηνλ Δπθξφλην Πφπνβηηο θαη αλαδεηνχζε έηεξν ζπλεξγάηε. Ο Γεκήηξηνο 

Αιεμαλδξίδεο απεπζχλζεθε ζηνλ Υαιι, ψζηε λα εμαζθαιίζεη, ράξηλ ηνπ εθδνηηθνχ  

πξνλνκίνπ ηνχ Απζηξηαθνχ Καζεγεηή, ηελ έθδνζε λέαο εθεκεξίδαο. Ο “ιιεληθὸο 

Σειέγξαθνο” είλαη ε καθξνβηφηεξε ειιεληθή εθεκεξίδα ηήο Βηέλλεο, ε νπνία 

θπθινθφξεζε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1812 έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1836. Δίλαη ε κφλε 

ειιεληθή εθεκεξίδα, πνπ εμεδφζε πξνεπαλαζηαηηθά, δε δηέθνςε ηελ έθδνζή ηεο ην 

1821 θαη ζπλέρηζε λα θπθινθνξεί ηφζν ζηα επαλαζηαηηθά ρξφληα φζν θαη θαηά ηελ 

πξψηε δεθαεηία ηνχ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.
75

  

 Σν πξψην θχιιν ηήο εθεκεξίδαο ηελ 3
ε
 Ηαλνπαξίνπ 1812 νξίδεη ην πνιηηηθφ 

ηεο πεξηερφκελν· θαηαγξάθεη ηα πνιηηηθά λέα ηνχ Γεθεκβξίνπ απφ ην Βνπθνπξέζηη 

θαη ηε Μεγάιε Βξεηαλία, ελψ ζην ππνζέιηδν ηεο δεχηεξεο ζειίδαο θαηαγξάθνληαη 

πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο ζπλδξνκέο αλά πεξηνρή.
76

 Ζ αλαγξαθφκελε εμάκελε 

ζπλδξνκή γηα ηελ Απζηξία αλέξρεηαη ζηα 13 λενράξαθηα θηνξίληα Βηέλλεο, ελψ 
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παξαηίζεηαη ε νδφο θαη επηπξφζζεηεο νδεγίεο γηα ηελ αγνξά ηεο.
77

 χκκηθηα ζηα άιια 

θχιια ν αλαγλψζηεο ζα αλαδεηήζεη εηδήζεηο εκπνξηθέο θαη λέα θηινινγηθά ζηελ 

νκηινπκέλε ειιεληθή γιψζζα, απαιιαγκέλε απφ βαξβαξηθέο ιέμεηο θαη 

ηδησκαηηζκνχο.
78

 Μάιηζηα ε ρξνληθή ζηηγκή, πνπ εθδίδεηαη ε εθεκεξίδα, ζπκπίπηεη 

κε ηε γισζζηθή δηακάρε θνξατζηψλ – αξρατζηψλ. Ο “ιιεληθὸο Σειέγξαθνο”, φκσο, 

θξάηεζε απφζηαζε θαη νπδεηεξφηεηα ζηε δηακάρε,
79

 θαζψο ν Γεκήηξηνο 

Αιεμαλδξίδεο – αλ θαη ιφγηνο – κε νμχλνηα θαη πξαγκαηηζηηθή ινγηθή δελ 

παξαζχξζεθε απφ ηε γισζζηθή έξηδα, πνπ ζεκάδεςε ηελ επνρή. 

 Ηαηξφο θαη ιφγηνο, βαζχο γλψζηεο ζεκάησλ αξραίαο ηζηνξίαο θαη γεσγξαθίαο, 

πνιπζρηδήο, επξπκαζήο θαη πνιχγισζζνο, ν Γεκήηξηνο Αιεμαλδξίδεο ππήξμε έλαο 

απφ ηνπο πξψηνπο Έιιελεο κειεηεηέο ησλ αλαηνιηθψλ γισζζψλ θαη ηεο αλαηνιηθήο 

θηινινγίαο. Ζ πλεπκαηηθή ηνπ παξαγσγή αγθαιηάδεη ην ρψξν ηήο ηζηνξηνγξαθίαο, ηεο 

ιεμηθνγξαθίαο θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ αλαηνιηζκνχ κε έκθαζε ζηελ έθδνζε 

γεσγξαθηθψλ θεηκέλσλ.
80

 ην 5
ν
 θχιιν ηήο εθεκεξίδαο ηε 17

ε
 Ηαλνπαξίνπ 1812, 

θαηαγξάθεηαη ε έθδνζε Σνπξθηθήο Γξακκαηηθήο 156 ζειίδσλ, ε νπνία ζηελ αξρή 

έιαβε ηε κνξθή Γξαηθηθνηνπξθηθνύ Λεμηθνύ, ελψ ζηηο επφκελεο ζειίδεο γίλεηαη 

εθηελήο αλαθνξά ζηελ νξζνγξαθία, ζηελ εηπκνινγία, ζηηο αλησλπκίεο, ζηα 

ζπζηαηηθά ησλ ξεκάησλ, ζηα κφξηα θαη ζηε ζχληαμε.
81

  

 Καζψο ζηνλ “ιιεληθὸλ Σειέγξαθνλ” δεκνζηεχνληαη πνιιά θηινινγηθά 

άξζξα, ν Αιεμαλδξίδεο νδεγήζεθε ζχληνκα ζηε ζθέςε λα εθδψζεη έλα ακηγψο 

θηινινγηθφ έληππν ηνλ “Φηινινγηθὸλ Σειέγξαθνλ”. ην πξψην θχιιν ηήο εθεκεξίδαο 

ηελ Σεηάξηε 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 1817 νξίδεηαη ην απηφλνκν θηινινγηθφ χθνο κε αθηέξσκα 

ζηνλ “Ἰσάλλελ Λαπξέληηνλ γελλεζέληα ηῷ 490 ἐλ Φηιαδειθείᾳ ηῆο Λπδίαο, ὅζελ Λπδόο 

ἐπνλνκαζζείο”.
82

 Έσο ηε 15
ε
 Ηαλνπαξίνπ 1821, πνπ δηαθφπηεηαη ε θπθινθνξία ηεο, 

δεκνζηεχνληαη άξζξα θαη κειεηήκαηα γηα ηελ ειιεληθή θαη μέλε θηινινγία,
83

 ηελ 

αξραηνινγία, ηελ ηζηνξία, ηηο επηζηήκεο θαη ηε γιψζζα. Δπίζεο, δεκνζηεχνληαη 

αλαγγειίεο λέσλ ειιεληθψλ θαη μέλσλ εθδφζεσλ, βηβιηνθξηζίεο, βηβιηνπαξνπζηάζεηο, 

πξσηφηππα άξζξα θαη κεηαθξάζεηο απφ ζχγρξνλα μέλα βηβιία θαη πεξηνδηθά 
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αλαθεξφκελα ζηε θηινινγία, ζηελ ηζηνξία, ηε γεσγξαθία θαη ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο. 

Δλδεηθηηθά ζην 13
ν
 θχιιν, εζηηάδνληαο ζηε θπζηθή ηζηνξία, ππάξρεη ιεπηνκεξήο 

θαηαγξαθή απφ ηε ιαηηληθή νξνινγία ζηελ ειιεληθή γιψζζα ησλ πηελψλ, ησλ 

ηεηξαπφδσλ, ησλ ακθηβίσλ, εξπεηψλ θαη φθεσλ, θαη ησλ ηρζχσλ.
84

 Ζ εηθνζηπεληαεηήο 

θπθινθνξία ηνχ “ιιεληθνῦ Σειεγξάθνπ” θαη ε έθδνζε ηνπ “Φηινινγηθνῦ” 

πξνζηδηάδνπλ απνιχησο ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθδφηε θαη απνηεινχλ ζπλάκα έλα 

αζθαιέο δείγκα ηήο επηηπρίαο ηνχ Αιεμαλδξίδε ζην ρψξν ηήο εηδεζενγξαθίαο θαη 

ησλ γξακκάησλ. 

 Ο “ιιεληθὸο Σειέγξαθνο” πέξαλ ηνπ πνιηηηθνχ θαη θηινινγηθνχ ραξαθηήξα 

ελέρεη εηδήζεηο εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο. Ζ αθκαία εκπνξηθή ειιεληθή παξνηθία 

ηήο Βηέλλεο, αιιά θαη νη Έιιελεο έκπνξνη ηεο Γηαζπνξάο ελεκεξψλνληαη γηα 

δεηήκαηα νηθνλνκηθά, ηηκέο εκπνξεπκάησλ, ηζνηηκίεο λνκηζκάησλ θαη 

ζπλαιιάγκαηα,
85

 ζπκθσλίεο θαη ζπλζήθεο δηαθξαηηθέο, ελψ, παξάιιεια, 

πιεξνθνξνχληαη γηα ζέκαηα ζαιαζζίσλ θαη ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ θαη λφκνπο, πνπ 

αθνξνχλ ζην εκπφξην θαη ζηελ νηθνλνκία. 

 Ζ εθεκεξίδα ράξηλ ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηνπ πινχηνπ ηήο χιεο ζπληζηά 

ιακπξή πεγή γηα φπνηνλ ελδηαθέξεηαη λα παξαθνινπζήζεη ηελ πνξεία ηνχ 

Διιεληζκνχ πξνεπαλαζηαηηθά, ζηα ρξφληα ηνχ Αγψλα, αιιά θαηά ηα εκβξπαθά 

βήκαηα ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Παξάιιεια, ζηα θχιια ηνπ 

απεηθνλίδεηαη ν επξσπατθφο βίνο θαη νη πνιηηηθέο, νη δηπισκαηηθέο θαη νη θνηλσληθέο 

δπκψζεηο ζηελ Δπξψπε, ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, 

ζπγθξνηψληαο έλα εθηεηακέλν δίθηπν δηαθίλεζεο ηδεψλ, πνπ εγθνιπψλεη ρψξεο ηήο 

Γπηηθήο θαη Κεληξηθήο Δπξψπεο, ηηο παξαδνπλάβηεο Ζγεκνλίεο, ηε Ρσζία, ειιαδηθέο 

πεξηνρέο θαη ηε Μηθξά Αζία. Γη’ απηφ, άιισζηε, θαη ην ελδηαθέξνλ ηνχ 

αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ ήηαλ ηφζν κεγάιν, πνπ ε δηζεβδνκαδηαία εθεκεξίδα – 

θπθινθνξνχζε αξρηθά θάζε Σξίηε θαη Παξαζθεπή – έπεηηα απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

1813 γίλεηαη ζρεδφλ θαζεκεξηλή, κε εμαίξεζε ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο ενξηέο, ελψ, φηαλ 

ην απαηηνχζαλ νη ζπλζήθεο, πξνζηίζεληαη θαη παξαξηήκαηα, ζπλήζεηα ηελ νπνία 

εθαξκφδνπλ θαη άιια δεκνζηνγξαθηθά θχιια ηήο επνρήο.  

 Ο Γεκήηξηνο Αιεμαλδξίδεο, έλαο άλζξσπνο κε παηδεία θαη κφξθσζε, 

δηαχγεηα, επίγλσζε ησλ ζπλζεθψλ θαη επειημία θαηφξζσλε λα μεπεξλά ηηο 

ζπκπιεγάδεο ηήο ινγνθξηζίαο. Με επθπείο επηθάζεηο λνκηκφηεηαο θαη θαηλνκεληθέο 
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ππνρσξήζεηο δηέθεπγε απφ ηελ απζηεξή αζηπλνκηθή απζηξηαθή επηηήξεζε. Απηνί νη 

ειηγκνί ζπλέβαιαλ ζηελ έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο αθφκε θαη ζηα ρξφληα ηήο Διιεληθήο 

Δπαλαζηάζεσο, ελψπηνλ ηνπ δηιήκκαηνο λα δηαθφςεη ηελ θπθινθνξία ή λα 

πξνζαξκνζζεί ζηελ πνιηηηθή ηνχ Μέηηεξληρ. Γη’ απηφ θαη ν “ιιεληθὸο Σειέγξαθνο” 

ήηαλ ε πξψηε εθεκεξίδα, πνπ ππάθνπζε ζηηο απζηξηαθέο αξρέο – θαη φρη ππφ 

θαηαλαγθαζκφ, φπσο ν “Λόγηνο ξκῆο” θαη ε “Καιιηόπε” – δεκνζίεπζε ηνλ 

αθνξηζκφ ηνχ Παηξηάξρε Γξεγνξίνπ Δ’ ελαληίνλ ησλ πξσηεξγαηψλ ηήο 

Δπαλάζηαζεο.
86

 Οη ειηγκνί, νη ππνρσξήζεηο θαη ε ζπλείδεζε ηνπ γίγλεζζαη 

θαηέζηεζαλ ηνλ “ιιεληθὸλ Σειέγξαθνλ” ηε καθξνβηφηεξε εθεκεξίδα θαη ηνλ 

Γεκήηξην Αιεμαλδξίδε ζεξάπνληα εηδεζενγξαθηθά ηνχ Διιεληζκνχ, ησλ γξακκάησλ 

θαη ησλ επηζηεκψλ. 
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Γ΄ Κεθάιαην  

 

Φηινινγηθά πεξηνδηθά 1811 – 1821 

 

3.1. «Ἑξκῆο ὁ Λόγηνο», Βηέλλε 1811 – 1821  

 

 Ζ έθδνζε ηνπ πξψηνπ θαζαξά θηινινγηθνχ πεξηνδηθνχ ζηε Βηέλλε ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1811 έρεη απνδεηρζεί σο κία απφ ηηο πιένλ γφληκεο δεκνζηνγξαθηθέο 

εμνξκήζεηο ζηελ πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή ηζηνξία ηνχ λένπ Διιεληζκνχ κε 

επηθεληξσκέλν ην ζηφρν ζηελ πξναγσγή ηήο παηδείαο. Ο “ξκῆο ὁ Λόγηνο” ππήξμε 

ηα πξνεπαλαζηαηηθά ρξφληα ζεκείν αλαθνξάο θαη επίθεληξν, ζην νπνίν αλαπηχρζεθε 

κία αμηφινγε πλεπκαηηθή θίλεζε, πεξηιακβάλνληαο ζεκαληηθφ αξηζκφ αηφκσλ θαη 

θνηλσληθψλ κνλάδσλ. Σν θηινινγηθφ απηφ πεξηνδηθφ φρη άδηθα ζεσξείηαη εθθξαζηήο 

ηήο πλεπκαηηθήο πξνφδνπ ηνχ Έζλνπο. 

 Ζ θαζνξηζηηθή ζεκαζία ηνχ “Λνγίνπ ξκνῦ” γηα ηα ειιεληθά γξάκκαηα θαη ε 

επηηπρία ηνπ επηβεβαηψλεηαη – πέξαλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πνπ ζα αλαιπζεί 

επηζηακέλα – απφ ηε καθξνεκέξεπζή ηνπ θαη ηελ έγεξζε ησλ αληηδξάζεσλ. Ζ 

έθδνζε θαη ε θπθινθνξία ηνπ θαιχπηεη ηε δεθαεηία 1811 – 1821, κία ρξνληθή 

πεξίνδν κε πνιιέο δπζθνιίεο, ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο
87

 θαη αλακεηξήζεηο, αιιά θαη κε 

δπλαηφ ηνλ άλεκν ηεο δηαθίλεζεο λεσηεξηζηηθψλ ηδεψλ. Δθεί αθξηβψο εληνπίδνληαη 

θαη νη αληηδξάζεηο θαη νη θηινινγηθέο έξηδεο γηα ην γισζζηθφ δήηεκα,
88

 αιιά θαη 

γεληθφηεξα γηα ηελ πάιε κεηαμχ πξνφδνπ θαη ζπληεξεηηζκνχ. Ο “ξκῆο ὁ Λόγηνο” 

κε πίζηε ζηνλ πινπξαιηζκφ θαη ζηα πξννδεπηηθά ξεχκαηα κεηνπζηψλεηαη ζε 

πξφζθνξν έδαθνο αληηκαρφκελσλ ηδενινγηθψλ πξνζιακβαλνπζψλ. 

 Ο “Λόγηνο ξκῆο” θπθινθφξεζε ην πξψην ηνπ ηεχρνο ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 

1811 ζηε Βηέλλε, γηα λα νινθιεξψζεη ην πλεπκαηηθφ θαη θηινινγηθφ ηαμίδη ηελ 1
ε
 

Μαΐνπ 1821. Απνηειεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα λα απνθηήζεη ην ειιεληθφ Έζλνο, ην 

νπνίν δεη αθφκε θάησ απφ ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ, πεξηνδηθφ δεκνζίεπκα γεληθήο 

παηδείαο, γεγνλφο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, εθφζνλ κε απηή ηελ πξσηνβνπιία θαη ηηο 

αλαιεθζείζεο αλάγθεο εγθαηληάδεηαη ν ειιεληθφο θηινινγηθφο Σχπνο.
89

 

 Δκπλεπζηήο ηνχ πεξηνδηθνχ είλαη ν Αδακάληηνο Κνξαήο, ε πεθσηηζκέλε 

εθείλε θπζηνγλσκία κε ζνθία θαη πςειφ ήζνο, αξεηέο ζηηο νπνίεο νη αληίπαινί ηνπ 
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[37] 
 

δπζθνιεχνληαλ λα αλακεηξεζνχλ. Ήδε απφ ην 1808 πξνέβαιιε ηελ αλάγθε λα 

απνθηήζνπλ νη Έιιελεο κία εθεκεξίδα πνιηηηθνχ – θηινινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, 

δηαηππσκέλε φρη απιψο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, αιιά ζηελ νκηινπκέλε.
90

 Ζ ζηήξημή 

ηνπ κάιηζηα ηελ πεξίνδν 1816 – 1821 πξνζέιαβε θαη έκπξαθηε δηάζηαζε. Ωο 

θαηάιιειν λα ηε δηεπζχλεη ππέδεημε ηνλ Άλζηκν Γαδή, αξρηκαλδξίηε ηφηε ηνπ 

ειιεληθνχ Η.Ν Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηε Βηέλλε. Ο κεηξνπνιίηεο Οπγγξνβιαρίαο Ηγλάηηνο, 

δίλνληαο ζπλέρεηα ζηηο παξαηλέζεηο ηνχ Κνξαή, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1810 ζε 

ζπλέιεπζε ηεο Γθξαηθνδαθηθήο Φηινινγηθήο Δηαηξείαο ηνχ Βνπθνπξεζηίνπ 

θαηφξζσζε λα εμαζθαιίζεη, καδί κε ηε ζπλαίλεζε ηεο Δηαηξείαο, ηελ νηθνλνκηθή 

δαπάλε γηα ηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο επηζηαζίαο ζηνλ Άλζηκν 

Γαδή. Δπνκέλσο, ε έθδνζε ηνπ πξψηνπ ειιεληθνχ θηινινγηθνχ πεξηνδηθνχ είλαη 

γέλλεκα ηεο πξφζπκεο ζπκβνιήο κίαο πιεηάδαο Διιήλσλ θσηηζκέλσλ. 

 Ο Άλζηκνο Γαδήο (1758 – 1828), ηξίηνο απφ ηε κηθξή νκάδα ινγίσλ ησλ 

Μειεψλ Πειίνπ καδί κε ηνλ Γξεγφξην Κσλζηαληά θαη ηνλ Γαληήι Φηιηππίδε, 

πξνζέθεξε κε ηηο πλεπκαηηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο εμαίξεηα δείγκαηα 

θνηλσληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ θαη εζληθήο απηνγλσζίαο. Δθδφηεο βηβιίσλ, 

κεηαθξαζηήο επηζηεκνληθψλ έξγσλ, ηα νπνία απέβιεπαλ ζηελ εθιαΐθεπζε ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο, εθδφηεο γεσγξαθηθψλ ραξηψλ θαη ζπληάθηεο ηνχ ηξίηνκνπ 

ιεμηθνχ ηήο ειιεληθήο γιψζζαο (1809, 1812, 1816) ν Άλζηκνο Γαδήο είρε αλαπηχμεη 

πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ απζηξηαθή πξσηεχνπζα. Οη επαθέο ηνπ κε μέλνπο 

ινγίνπο, αιιά θαη ε αλάκεημή ηνπ ζε πνιηηηθέο θηλήζεηο ησλ Διιήλσλ ηήο Γηαζπνξάο, 

ηδίσο ηελ επνρή ηνχ πλεδξίνπ ηήο Βηέλλεο ην 1814, φηαλ δηαηεξνχζε ζηελέο ζρέζεηο 

κε ηνλ κεηξνπνιίηε Ηγλάηην θαη ηνλ Ησάλλε Καπνδίζηξηα, Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηήο 

Ρσζίαο, ηνλ είραλ θαηαζηήζεη χπνπην ζηελ απζηξηαθή αζηπλνκία, ε νπνία έθηνηε ηνλ 

παξαθνινπζνχζε ζηελά. ηαλ ην 1817 εγθαηέιεηςε ηε Βηέλλε, αθνζηψζεθε ζην έξγν 

ηήο Φηιηθήο Δηαηξείαο, ηεο νπνίαο ήηαλ πξσηεξγάηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Δπαλαζηάζεσο έιαβε κέξνο ζην θίλεκα ηεο παηξίδαο ηνπ ζηε Μαγλεζία, ελψ έπεηηα 

απφ ηελ απνηπρία ηνπ πέξαζε ζηελ Πεινπφλλεζν, φπνπ ζπλέδξακε ζε ζηξαηησηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Αγψλα. Τπεξέηεζε σο δάζθαινο ζε ρσξηφ ηήο 

Σήλνπ θαη νινθιήξσζε ηνλ πνιπζήκαλην βίν ηνπ ζηε χξν ην 1828, φηαλ πιένλ ην 

επαλαζηαηηθφ θίλεκα είρε θζίλεη, βπζηζκέλνο ζηελ απφιπηε πελία.
91
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[38] 
 

 ην πξψην ηεχρνο ηνχ “Λνγίνπ ξκνῦ” ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 1811 ν Άλζηκνο 

Γαδήο δεκνζηεχεη έλα θείκελν κε ηίηιν “Δἴδεζηο”, κε ην νπνίν αλαθνηλψλεη ζηνπο 

αλαγλψζηεο ηα πεξηερφκελα, ην πξφγξακκα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνχ πεξηνδηθνχ, θαζψο 

θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε ζπλδξνκή, ηελ θπθινθνξία θαη ηε δηαθίλεζή ηνπ. 

Δπίζεο, παξαζέηεη ηεθκήξηα ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ ε ειιεληθή ινγηνζχλε 

αληηκεησπίδεη ηελ αξραηφηεηα, ψζηε λα δηαθπιαρζνχλ ηα κλεκεία, ηα νπνία 

απνηεινχλ εζληθή θιεξνλνκηά γηα ηελ θαιιηεξγνχκελε ζπλείδεζε, κε ηελ ηδέα φηη ην 

παξειζφλ ηνχο αλήθεη, είλαη νη δηάδνρνη, νη ζπλερηζηέο ηνπ.
92

 Απηφ ην πξψην ηεχρνο, 

δηαζηάζεσλ 21 x 14, απνηειείην απφ 16 ζειίδεο, ε θπθινθνξία ηνπ πξννξηδφηαλ λα 

είλαη δεθαπελζήκεξε θαη ε ηηκή ηνπ αλεξρφηαλ ζηα 15 γξφζηα. Ο ιφγηνο θαη 

κεηξνπνιίηεο πξαγκαηψλεη ηελ επηζπκία ηνπ λα θπθινθνξήζεη έλα θηινινγηθφ 

πεξηνδηθφ, φπσο άιισζηε ν ίδηνο καξηπξά ζε θείκελφ ηνπ ζηνλ “Λόγηνλ ξκῆλ” ηνλ 

Μάξηην ηνπ 1811.
93

 Παξφηξπλζε γηα ηελ έθδνζε ηνπ θηινινγηθνχ πεξηνδηθνχ ζαθψο 

απεηέιεζε ε έκπλεπζε ηνπ Κνξαή, σζηφζν έλαπζκα ζηάζεθε θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ 

Ρήγα θαη ηνπο αδειθνχο Μαξθίδεο Πνπιίνπ θαη ε εθηίκεζή ηνπ πξνο απηνχο.
94

 

 Θεκαηηθή ηνχ πεξηνδηθνχ απνηειεί ε ειιεληθή αξραηφηεηα, ε θιαζηθή 

θηινινγία θαη ε γιψζζα, ε αξραία πνίεζε θαη ε κπζνινγία, ε βπδαληηλή ηζηνξία, ελψ 

λέεο εθδφζεηο, βηβιηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα, άξζξα γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο
95

 θαη ηελ 

ηαηξηθή,
96

 αγγειίεο γηα ηελ ίδξπζε ειιεληθψλ ζρνιείσλ ή γηα ηε ιεηηνπξγία μέλσλ 

κνξθσηηθψλ ηδξπκάησλ ζπλζέηνπλ ηα πεξηερφκελα ησλ πξψησλ ηφκσλ· νη ζηφρνη θαη 

ε ζεκαηηθή είραλ ήδε πξνζδηνξηζζεί απφ ην πξψην θχιιν.
97

 Αλαθνξηθά κάιηζηα κε 

ηελ ειιεληθή βηβιηνπαξαγσγή ν “Λόγηνο ξκῆο”, θαζψο θαη ηα άιια 

δεκνζηνγξαθηθά θχιια απηήο ηεο πεξηφδνπ απνηεινχλ αμηφπηζηε πεγή, δηφηη 

παξνπζηάδνπλ ηα λέα βηβιία θαη πξναλαγγέιινπλ ηηο κέιινπζεο εθδφζεηο. Άιισζηε, 

ν Κνξαήο θαη νη νπαδνί ηνπ πξνζέγγηδαλ κε αγάπε, δχλακε θαη θάιινο ηελ ειιεληθή 

γιψζζα, ε νπνία, ιπηξσκέλε απφ ηηο θαθψζεηο ησλ εζληθψλ πεξηπεηεηψλ θαη 

εκπινπηηζκέλε κε ηνπο ζεζαπξνχο ηήο αξραίαο ειιεληθήο, δχλαηαη λα εμειηρζεί ζηελ 

επηζηήκε θαη ζηε ινγνηερλία θαη λα αλαδεηρζεί εθάκηιιε ησλ άιισλ επξσπατθψλ. 
98
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[39] 
 

 Καηά ηα πξψηα έηε θπθινθνξίαο ην πεξηνδηθφ γλψξηζε δηαθπκάλζεηο 

νθεηιφκελεο ζε νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο, πνπ απείιεζαλ αθφκε θαη ηελ έθδνζή ηνπ. 

Σν 1813 θαζήθνληα εθδφηε αλέιαβε ν Θεφθιεηνο Φαξκαθίδεο, πεξίνδνο πνπ 

εγθαηληάδεη λέα αξίζκεζε θαη ζειηδνπνίεζε. Σν 1814 ήηαλ κία εμαηξεηηθά δχζθνιε 

ρξνληά, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ έθδνζε κφλν επηά ηεπρψλ, ελψ ε 

θαζηεξσκέλε έθδνζε πεξηειάκβαλε ηνπιάρηζηνλ εηθνζηηέζζεξα. Κνξχθσζε, βέβαηα, 

ησλ δπζρεξεηψλ απνηειεί ην έηνο 1815, θαηά ην νπνίν θπθινθφξεζε κφλν έλα 

ηεχρνο· ε αηηία εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ν κεηξνπνιίηεο Ηγλάηηνο θαη ε 

Φηινινγηθή Δηαηξεία ηνχ Βνπθνπξεζηίνπ αδπλαηνχζαλ λα ζηεξίμνπλ πιένλ 

νηθνλνκηθά ηνλ “Λόγηνλ ξκῆλ”. Οη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηαιάληζαλ ην πεξηνδηθφ 

θαη ηελ πεληαεηία 1816 – 1821, πεξίνδν πνπ είραλ αλαιάβεη ηε δηεχζπλζε ν 

Θεφθιεηνο Φαξκαθίδεο θαη ν Κσλζηαληίλνο Κνθθηλάθεο. Ζ έθδνζε βαζίζηεθε ζε 

γελλαηφδσξεο ρνξεγίεο εχπνξσλ Διιήλσλ, φπσο ηνπ Ησάλλε Βαξβάθε, ηνπ εγεκφλα 

Αιεμάλδξνπ θαξιάηνπ Καιιηκάρε ή αθφκε θαη ζπιινγηθψλ ζσκάησλ. ε απηφ ην 

ρξνληθφ θάζκα ε θπθινθνξία είλαη δεθαπελζήκεξε θαη ζπλήζσο δεθαεμαζέιηδε, ελψ 

ηα έηε 1818 – 1819 ν αξηζκφο ησλ ζειίδσλ απμάλεηαη ζεακαηηθά. Υαξαθηεξηζηηθά, 

ην ηεχρνο ηήο 15
εο

 Απξηιίνπ 1818 απνηειείηαη απφ 32 ζειίδεο
99

 θαη ηεο 15
εο

 Ηνπιίνπ 

1818 απφ 36 ζειίδεο.
100

 

 ε κία απφπεηξα πξνζδηνξηζκνχ ησλ αμφλσλ ηνχ “Λνγίνπ ξκνῦ” νη 

ζπληζηψζεο ηνπ ζπλνςίδνληαη σο εμήο: ειιεληθφο ραξαθηήξαο θαη θνζκνπνιηηηζκφο. 

Σν πεξηνδηθφ παξνπζηάδεη ηζφηηκα ηα επηζηεκνληθά ελδηαθέξνληα θαη ηηο επηδφζεηο 

ηνχ Διιεληζκνχ κε ηελ επξσπατθή παηδεία θαη ζθέςε, ζπλδπάδνληαο θαη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηνλ ειιεληθφ ραξαθηήξα κε ηνλ θνζκνπνιηηηζκφ.
101

 Ο ειιεληθφο ραξαθηήξαο 

ηνχ “Λνγίνπ ξκνῦ” αλαδεηθλχεηαη απφ ηα ειιεληθά ζέκαηα, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηηο 

ζειίδεο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αξραία γξακκαηεία
102

 θαη ηε γιψζζα, ηε θηινζνθία,
103

 

ηελ πνηεηηθή ηέρλε,
104

 ηε ξεηνξηθή, ηε γξακκαηηθή
105

 θαη ηε ιεμηθνγξαθία. ηηο 

ζειίδεο ηνπ ν αλαγλψζηεο κειεηά άξζξα αξραηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ,
106

 φπνπ 

αλαθνηλψλνληαη αλαζθαθέο θαη επξήκαηα, δεκνζηεχζεηο επηγξαθψλ θαη εηδήζεηο 
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[40] 
 

αλαθνξηθά κε ηε δηάζσζε θαη ηε δηαθχιαμε ησλ ειιεληθψλ αξραηνινγηθψλ 

ζεζαπξψλ. Δπίζεο, θαηαγξάθνληαη εηδήζεηο γηα ηελ ίδξπζε λέσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

ηε ζπγγξαθή λέσλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, ηελ νξγάλσζε βηβιηνζεθψλ θαη 

ηππνγξαθείσλ, φπσο ιφγνπ ράξηλ ηεο Υίνπ θαη ησλ Κπδσληψλ.
107

 

 ηα ηεχρε ηνχ “Λνγίνπ ξκνῦ” αλαγηγλψζθνληαη θαη πνηθίια άιια ειιεληθά 

θηινινγηθά ζέκαηα. Γεκνζηεχνληαη θείκελα γηα ηε ζεκαζία ηνχ ζεάηξνπ σο 

παηδαγσγηθφ κέζν, θαζψο θαη παξαζηάζεηο ηνχ λένπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ. Δπίζεο, ε 

ειιεληθή πλεπκαηηθή παξαγσγή, φπσο αλαπηχρζεθε ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνχ 19
νπ

 αη. 

ζε ηππνγξαθεία ηήο Βηέλλεο, ηεο Λεηςίαο, ηεο Πεηξνχπνιεο, ηεο Βελεηίαο, ηνπ 

Παξηζηνχ βξίζθνπλ ζέζε ζηηο ζειίδεο ηνχ πεξηνδηθνχ κε ηε κνξθή πξνθεξχμεσλ,
108

 

πνπ αλαγγέιινπλ πξνζερείο εθδφζεηο, κε ηε κνξθή αγγειηψλ θαη ηελ πξνεγγξαθή 

ζπλδξνκεηψλ ή αθφκε κε ηε κνξθή βηβιηνπαξνπζηάζεσλ θαη βηβινθξίζεσλ. 

 ε απηέο ηηο ζπληζηψζεο έγθεηηαη θαη ε επηηπρία ηνχ θηινινγηθνχ πεξηνδηθνχ. 

Με δίαπιν ην ζεκαηηθφ ηνπ πεδίν νη πεπαηδεπκέλνη Έιιελεο ζπλνκηινχζαλ κε ην 

Έζλνο θαη ζπλέδξακαλ κε σθέιηκεο δξαζηεξηφηεηεο ζην θσηηζκφ ηνχ Γέλνπο.
109

 

 Σνλ θνζκνπνιηηηζκφ σο πξνο ηνλ επξσπατθφ ραξαθηήξα ηνλ εληζρχεη θαη ν 

ηφπνο φπνπ εθδίδεηαη ην πεξηνδηθφ, ε Βηέλλε. Κέληξν επξσπατθφ, πλεπκαηηθφ, 

πνιηηηζκηθφ θαη πνιηηηθφ, δηεπθνιχλεη ηελ επαθή θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηελ 

επξσπατθή παηδεία, ψζηε κέζσ ηνπ πεξηνδηθνχ λα δηνρεηεχνληαη ξεχκαηα πλεπκαηηθά 

θαη λα επηηπγράλεηαη ε δηαθίλεζε ηδεψλ. Μεηαθξάζεηο πνηεηηθψλ θεηκέλσλ, φπσο ην 

αιιεγνξηθφ πνίεκα ηνπ J.G. Herder
110

 θαη έλα κηθξφ απφζπαζκα ηεο έκκεηξεο 

δηαζθεπήο απφ ηνλ “Σειέκαρν” ηνπ Fénelon,
111

 κεηαθξάζεηο κχζσλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηηο ζπιινγέο γλσζηψλ Γπηηθνεπξσπαίσλ κπζνγξάθσλ, νη νπνίνη ζπλέρηδαλ ηελ 

παξάδνζε ηνπ Αηζψπνπ θαηά ην 18ν αη., ι.ρ. ν  Jean-Baptiste Rousseau (1670 – 

1741)
112

 θαη ν Lorenzo Pignotti (1739 – 1812),
113

 κεηαθξάζεηο απφ μέλα έληππα, 

πεξηνδηθά θαη πξαθηηθά αθαδεκηψλ, θηινινγηθψλ εηαηξεηψλ θαη παξνπζίαζε 

μελφγισζζσλ ιεμηθψλ
114

 απνηεινχλ πξφζθνξε νδφ γηα ηε κεηαθέλσζε ηεο δπηηθήο 
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παηδείαο, ηελ νπνία έγθαηξα ν Κνξαήο είρε νξίζεη σο ην ζεκαληηθφ ζηφρν ηνχ  

“Λνγίνπ ξκνῦ.  

 ηνλ θνζκνπνιηηηζκφ ζπλεγνξνχλ θαη νη ζπλεξγάηεο ηνχ πεξηνδηθνχ. 

Γηαβηψλνληαο ζε επξσπατθέο πφιεηο, εζηίεο ηήο Γηαζπνξάο, δηακνξθψλνπλ ηελ 

πλεπκαηηθή ηνπο πξνζσπηθφηεηα ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο ηήο ρψξαο πνπ δνπλ. 

ηνπο ζπλεξγάηεο ζπγθαηαιέγνληαη ζεκαληηθά πξφζσπα ηεο ινγηνζχλεο, φπσο ν 

Κσλζηαληίλνο Αζψπηνο, ν Νηθεθφξνο Βάκβαο, ν Κσλζηαληίλνο Βαξδαιάρνο, ν 

Βεληακίλ ν Λέζβηνο, ν ηέθαλνο Καλέινο, ν Κσλζηαληίλνο Κνχκαο, ν Εελφβηνο 

Πσπ, ν Γαληήι Φηιηππίδεο, ελψ θαη πνιινί άιινη δηεηέιεζαλ ζπλεξγάηεο ηνχ “Λνγίνπ 

ξκνῦ”. Οη ζπνπδέο πνιιψλ ζε δπηηθά Παλεπηζηήκηα, ε πίζηε ζηελ παηδεία, ε 

θηινπαηξία θαη ε αλαγθαηφηεηα έγεξζεο ηνπ Διιεληζκνχ ζπληζηνχλ γλσξίζκαηα ησλ 

ζπλεξγαηψλ, νη νπνίνη ζπκθηιίσζαλ ηνλ ειιεληθφ ραξαθηήξα κε ηελ επξσπατθή 

δηάζηαζε ζηνλ “Λόγηνλ ξκῆλ”. 

 Γηα ηελ θπθινθνξία θαη ηνπο ζπλδξνκεηέο δε δηαζέηνπκε εμαθξηβσκέλνπο 

αξηζκνχο.
115

 Σα ζπρλά παξάπνλα ησλ εθδνηψλ γηα ηελ έιιεηςε ζπλδξνκεηψλ θαη νη 

ρξεκαηηθέο ρνξεγίεο νδεγνχλ ζηε ζθέςε φηη ν αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ δελ άγγημε 

πνηέ ηηο πξνζδνθίεο ηνχ εκπλεπζηή θαη ησλ εθδνηψλ ηνχ πεξηνδηθνχ, αιιά νχηε 

εμαζθάιηζε ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο θπθινθνξίαο ηνπ. ην θχιιν ηήο 10
εο

 

Οθησβξίνπ 1811 ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ζε αλαθνίλσζε κε ηνλ ηίηιν “Πξνδήισζηο” 

νη εθδφηεο παξαθηλνχλ ηνπο “ἐξαζηὰο ηνῦ Λνγίνπ ξκνῦ” ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

λα αλαλεψζνπλ ηε ζπλδξνκή ηνπο κε ηελ εηήζηα ηηκή λα αλέξρεηαη ζηα 15 γξφζηα.
116

 

Οη έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ην πεξηνδηθφ θπθινθνξνχζε ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

ζαξάληα πφιεηο: ειιεληθέο, ζην εζσηεξηθφ ηήο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ζηηο 

Παξαδνπλάβηεο Ζγεκνλίεο, ζηε Ρσζία, ζηε δπηηθή Δπξψπε, αθφκε θαη ζηε Βνζηφλε, 

ζηε Φηιαδέιθεηα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο. 

 Καη ελψ εληείλνληαη νη θηινινγηθέο δηακάρεο θαη θεξχζζεηαη ε Διιεληθή 

Δπαλάζηαζε, ν αθνξηζκφο ηνχ Παηξηάξρε Γξεγνξίνπ Δ’ θαη ε αληίδξαζε ηνπ 

ειιεληθνχ Σχπνπ, λα κε δεκνζηεχζεη ηελ είδεζε, ζηέθεηαη ε αηηία γηα ηελ παχζε ηήο 

έθδνζεο ηνπ “Λνγίνπ ξκνῦ”. ηηο απζηξηαθέο πηέζεηο θαη ζηηο κεζνδεπκέλεο 

θηλήζεηο ηνχ Ησάλλε Μαπξνγέλε θάκπηεηαη αξρηθά ν “ιιεληθὸο Σειέγξαθνο”. Σνλ 

αζθπθηηθφ θινηφ δελ θαηφξζσζε λα απνθχγεη θαη ν “ξκῆο ὁ Λόγηνο”. Ο 
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Κσλζηαληίλνο Κνθθηλάθεο αλαγθάζζεθε ζην ηειεπηαίν ηεχρνο ηνχ πεξηνδηθνχ ηελ 1
ε
 

Μαΐνπ 1821 λα δεκνζηεχζεη ηελ είδεζε ηνπ αθνξηζκνχ κε ηελ αλαθνξά 

“παξαθαιέζζελ λὰ δερζῶ ηὸ ἐθεμῆο ἰδηαίηεξνλ παξάξηεκα εἰο ηὸλ ἀξ. 9 ηνῦ Λ..”, 

δξάηηνληαο παξάιιεια ηεο επθαηξίαο λα αλαδεκνζηεχεη απφ ηελ “θεκεξίδα ηῆο 

Βηέλλεο” ηελ θήξπμε ηεο Δπαλαζηάζεσο ζηηο Παξαδνπλάβηεο Ζγεκνλίεο. Σφηε ε 

θσλή ηνχ “Λνγίνπ ξκνῦ” εζηψπεζε θαη ν Κνθθηλάθεο ζπλειήθζε θαη παξέκεηλε 

ζηε θπιαθή έσο ην 1825, φηαλ ηνπ επεηξάπε λα έξζεη ζηελ Διιάδα. 

 O “ξκῆο ὁ Λόγηνο”, δηαπιάζνληαο έληνλα ειιεληθφ ραξαθηήξα θαη 

εληάζζνληαο ηελ χιε ηνπ ζην επξσπατθφ γίγλεζζαη θαη ζθέπηεζζαη, επέηπρε ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ. Σν πξψην θηινινγηθφ πεξηνδηθφ ιεηηνχξγεζε σο κία απφ ηηο 

ελαξγέζηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Διιεληζκνχ ζην γλσζηηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεδίν. Δζηίαζε κε πίζηε θαη αθνζίσζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γιψζζαο θαη 

ζηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο γιψζζαο, ζηε δηαθίλεζε θαη κεηαθέλσζε 

λεσηεξηζηηθψλ ηδεψλ, ζηελ πξναγσγή ηήο παηδείαο θαη ζηελ αλαγέλλεζε ηεο 

παηξίδαο κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε εζληθνχ θαη θνζκνπνιίηηθνπ ραξαθηήξα. 

 

3.2. «Καιιηόπε», Βηέλλε 1819 – 1821  

 

 Σν 1819 ππήξμε ην θαη’ εμνρήλ έηνο ηήο ειιεληθήο πξνεπαλαζηαηηθήο 

δεκνζηνγξαθίαο φρη κφλν ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ζρεηηθψλ εθδφζεσλ, αιιά θαη ηεο 

δηεχξπλζεο ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ, φπνπ θπθινθνξνχζαλ νη εθεκεξίδεο θαη ηα 

πεξηνδηθά. ηε Βηέλλε έξρεηαη λα πξνζηεζεί ην Παξίζη κε ηε “Μέιηζζα”, ηελ 

“Ἀζελᾶ” θαη ην “Μνπζεῖνλ”, αιιά θαη ην Λνλδίλν κε ηελ αλαγγειζείζα θαη 

αλνινθιήξσηε έθδνζε ηεο “Ἴξηδνο”.  Πξφθεηηαη γηα κία εμαηξεηηθά γφληκε πεξίνδν 

αληαιιαγήο ηδεψλ, αιιά θαη εληάζεσλ θαη αληηπαξαζέζεσλ, πνπ ζεκεηψζεθαλ απφ 

ηελ έθδνζε ησλ πξψησλ ειιεληθψλ δεκνζηνγξαθηθψλ θχιισλ. ια ηα θχιια 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακάρε, πνπ είρε μεζπάζεη ήδε κε ηελ έθδνζε ηνπ “Λνγίνπ 

ξκνῦ”, ελαληίνλ ησλ εθδνηψλ ηνπ, Αλζίκνπ Γαδή, Θενθιήηνπ Φαξκαθίδε, 

Κσλζηαληίλνπ Κνθθηλάθε, θαη νπζηαζηηθά ελαληίνλ ηνχ Κνξαή, εκπλεπζηή ηνχ 

πεξηνδηθνχ. 

 Ζ “Καιιηόπε” εθδίδεηαη ηε ζηηγκή πνπ ε δηακάρε πξνφδνπ θαη 

ζπληεξεηηζκνχ βξίζθεηαη ζε φμπλζε. Γελ ηίζεηαη ακθηβνιία φηη ην πεξηνδηθφ 

εθδφζεθε κε εκπλεπζηή θαη θαζνδεγεηή ηνλ Παλαγηψηε Κνδξηθά, σο αληίπαινλ δένο 

ζηνλ “Λόγηνλ ξκῆλ” θαη ηνπο θχθινπο πνπ ηνλ ζηήξηδαλ, δεκνζηεχνληαο άξζξα, 
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ζπληάζζνληαο καρεηηθά θείκελα θαη θαηαλαιψλνληαο ηηο πλεπκαηηθέο ηνπ δπλάκεηο 

ζε ζηείξεο επηζέζεηο ελαληίνλ ηήο θνξατθήο νκάδαο ή ηνπ ηδίνπ ηνχ Κνξαή ζε 

πξνζσπηθφ επίπεδν.
117

 Λφγηνο, κε φρη επθαηαθξφλεηα ραξίζκαηα, ν Παλαγηψηεο 

Κνδξηθάο (1762 – 1827), ακθηιεγφκελε πξνζσπηθφηεηα, ζηελ ππεξεζία ηήο Πχιεο 

αξρηθά θαη αξγφηεξα ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηήο Γαιιίαο, απηφο ν Αζελαίνο 

Φαλαξηψηεο, ηφζν απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ φζν θαη απφ ηελ θνηλσληθή ηνπ 

πξνέιεπζε θαη αγσγή, είρε θαηαζηεί ν θπζηθφο αληίπαινο ηνπ Κνξαή.
118

 Ζ έθδνζε, 

επνκέλσο, ηεο “Καιιηόπεο” ηε ζηηγκή πνπ πξαγκαηψλεηαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

πξνέθηαζε ηεο “κάρεο ησλ θπιιαδίσλ”, πνπ είρε αλαδσππξσζεί ζε κία ηδηαίηεξα 

θξίζηκε ρξνληθή αηρκή γηα ηνλ Διιεληζκφ.
119

 Ζ “Καιιηόπε” εθθξάδεη μεθάζαξα ηηο 

ζπληεξεηηθέο ζέζεηο ηήο ειιεληθήο ινγηνζχλεο, νη νπνίεο, ζε ελαξκφληζε κε ηνπο 

εθθιεζηαζηηθνχο θχθινπο ηήο Κσλζηαληηλνχπνιεο, αληηκάρνληαη ηηο πξννδεπηηθέο 

θαη λεσηεξηθέο δπλάκεηο, θαηαδεηθλχνληαο ην ζηίγκα ησλ δπκψζεσλ θαη ησλ 

αληηπαξαζέζεσλ αλάκεζα ζηνπο ινγίνπο ηηο παξακνλέο ηήο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο. 

 Ζ “Καιιηόπε, Ἀγγειίαο θηινινγηθὰο ἐπαγγέιιεηαη πεξηνδηθῶο ἀλαγγέιιεηλ”, 

εθδφζεθε ζηε Βηέλλε θαη θπθινθφξεζε απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 1819 έσο ηε 15

ε
 

Μαΐνπ 1821. Αξίζκεζε ζπλνιηθά 58 θχιια, ηα νπνία ζπγθξνηνχλ 3 ηφκνπο· ε 

θπθινθνξία ηνπ πεξηνδηθνχ ήηαλ δεθαπελζήκεξε, ελψ νη δηαζηάζεηο ηνπ είραλ 

κέγεζνο 28 x 22. Ζ ηηκή ηνπ άγγηδε ηα 8 θηνξίληα ζηελ Απζηξία θαη ηα 10 γηα ην 

εμσηεξηθφ.
120

 Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πεξηνδηθφηεηα, ην ζρήκα, ην ραξηί, ηελ 

ηηκή θαη ηνπο ηξφπνπο θαη ηφπνπο εγγξαθήο ησλ ζπλδξνκεηψλ παξαηίζεληαη ζην 

πξψην θχιιν,
121

 ελψ ζην δεχηεξν ηεχρνο θαηαρσξείηαη θαηάινγνο ησλ ππεπζχλσλ 

εθπξνζψπσλ ηνχ πεξηνδηθνχ ζε πφιεηο ειιεληθέο θαη ζε άιιεο, αθφκε θαη εληφο ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο· θαηάινγνο ρξήζηκνο, δηφηη πεξηιακβάλεη ηα νλφκαηά 

ηνπο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ελαζρφιεζε.
122

 Δθδφηεο ήηαλ ν καθεδνληθήο 

θαηαγσγήο Αζαλάζηνο ηαγεηξίηεο, ιφγηνο θαη θαζεγεηήο ηήο ειιεληθήο γιψζζαο 

ζηελ Καηζαξνβαζηιηθή Αθαδεκία ησλ Αλαηνιηθψλ Γισζζψλ ηήο Βηέλλεο, ν νπνίνο 

δηέκελε ζηελ απζηξηαθή πξσηεχνπζα θαη δεκνζίεπζε έξγα θηινινγηθνχ, ηζηνξηθνχ, 
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γεσγξαθηθνχ θαη καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Τπήξμε, επίζεο, ζπληάθηεο ηνχ 

πεληάηνκνπ έξγνπ “Ὠγπγία ἠ Ἀξραηνινγία”, πνπ πεξηέρεη ηε ζξεζθεπηηθή ηζηνξία, ηε 

κπζνινγία θαη ηα έζηκα ησλ αξραίσλ ρξφλσλ. 

 Ωο πξνο ηνπο πλεπκαηηθνχο ηεο ζηφρνπο θαη ηε ζεκαηηθή ηεο ε “Καιιηόπε” δε 

δηαθέξεη απφ ηα άιια δεκνζηεχκαηα ηεο επνρήο. Σα ζέκαηά ηεο πεξηιακβάλνπλ ηε 

θηινινγία, ηε γιψζζα, ηε ινγνηερλία, ηηο ηέρλεο, ηα βηβιία, ηα ζρνιεία ηνχ 

Διιεληζκνχ θαη ηηο επηζηήκεο, είηε ζην πξσηφηππν είηε ζε κεηάθξαζε, φπσο  ε 

“Πεξηήγεζηο ηνῦ Νένπ Ἀλαράξζηδνο”
123

 θαη “Καηὰ Χαξηηὼ θαὶ Πνιύδσξνλ” ηνπ αβά 

Barthélémy.
124

 Έκκεηξεο κεηαθξάζεηο ζχληνκσλ θεηκέλσλ, πνηεκάησλ θαη 

αηληγκάησλ, απφ ηα γεξκαληθά θαη ηα γαιιηθά δηαλζίδνπλ ηελ χιε ηήο 

“Καιιηόπεο”,
125

 αθήλνληαο ζηελ αθάλεηα ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα, κνινλφηη δελ 

πξφθεηηαη πάληα γηα άγλσζην ή ειάζζνλα.
126

 ηε δνκή θαη ζην χθνο ε “Καιιηόπε” 

πξνζεγγίδεη ηνλ “Λόγηνλ ξκῆλ”, πζηεξεί, φκσο, ζε θηινινγηθή βαξχηεηα, θχξνο θαη 

αμία, θαζψο ν ηαγεηξίηεο, αιιά θαη ν ζπλεξγάηεο ηνπ, ν Νεφθπηνο Γνχθαο, δε 

δηαζέηνπλ ην θηινινγηθφ θαη πλεπκαηηθφ νπιηζκφ ηνχ Γαδή θαη ηνπ Φαξκαθίδε. 

Αληίζεηα κε ηνλ “Λόγηνλ ξκῆλ”, πνπ θπξηαξρεί ε πνιπθσλία θαη δηαπνηίδεηαη απφ 

ηηο ζθέςεηο ηνχ Γηαθσηηζκνχ, ζηελ “Καιιηόπελ” επηθξαηεί ε επηζεηηθφηεηα θαη ε 

ηδενινγηθή νπηζζνδξφκεζε, ε νπνία πεγάδεη απφ ην γισζζηθφ θαη πλεπκαηηθφ 

ζρνιαζηηθηζκφ, αλαζηαιηηθφ ζε θάζε λεσηεξηθφ θίλεκα.
127

 

 Ζ έθξεμε ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, αλ θαη ζπλαληά ηε δηακάρε γηα ην 

γισζζηθφ δήηεκα ζε έληαζε, εγείξεη ηε θηινπαηξία ηνχ Διιεληζκνχ ηήο Γηαζπνξάο. 

Έηζη, νη αθνξηζκνί ηνχ Παηξηάξρε Γξεγνξίνπ Δ’ δε δεκνζηεχζεθαλ απφ ηνπο 

Έιιελεο δεκνζηνγξάθνπο ζηε Βηέλλε κε ηελ πξφθαζε ηεο παξαρψξεζεο εηδηθήο 

αδείαο απφ ηελ απζηξηαθή ινγνθξηζία. Ωζηφζν, παξεκβαίλεη ν επηηεηξακκέλνο ηήο 

Σνπξθίαο ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Απζηξίαο, Ησάλλεο Μαπξνγέλεο, ν νπνίνο κε 

έγγξαθφ ηνπ θαιεί ηνλ Αληηθαγθειάξην Sturner λα επηιπζεί ην δήηεκα. Δλψπηνλ 

απηήο ηεο πξφθιεζεο – απαίηεζεο ν “ιιεληθὸο Σειέγξαθνο” ππέθπςε, ελψ ε 

“Καιιηόπε” θαη ν “Λόγηνο ξκῆο” ππάθνπζαλ ζηελ παηξησηηθή ηνπο ζπλείδεζε θαη 

αξλήζεθαλ λα δεκνζηεχζνπλ ηελ είδεζε. Οη παξεκβάζεηο ηνχ Μαπξνγέλε αλάγθαζαλ 

ηα δχν ειιεληθά πεξηνδηθά λα δεκνζηεχζνπλ ηνπο αθνξηζκνχο ηνχ Παηξηάξρε, αιιά 
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126

  Καιιηόπε, ηρ. 1 (1819), ζ. 16 
127

  Αηθ. Κνπκαξηαλνχ, «Πξνεπαλαζηαηηθφο Σχπνο. Ζ ψξα ησλ εθεκεξίδσλ θαη ησλ πεξηνδηθψλ 1784 – 

1821», ό.π., ζ. 120 



[45] 
 

ζηάζεθαλ ε αηηία λα αλαθφςνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπο, αληηιακβαλφκελνη νη εθδφηεο 

ηηο εμειίμεηο, πνπ ζα αθνινπζνχζαλ.   

 Σα ηεχρε ηήο “Καιιηόπεο” ζπιιήβδελ θσηίδνπλ ηηο ηδενινγηθέο 

αληηπαξαζέζεηο θαη ηε δηακάρε ζε δεηήκαηα γισζζηθά, παηδεπηηθά θαη θνηλσληθά, 

επηηξέπνληάο καο λα αλαγλψζνπκε ηηο εληάζεηο ησλ δχν αληηκαρφκελσλ θχθισλ, ηνπ 

πξννδεπηηζκνχ θαη ηνπ ζπληεξεηηζκνχ, λα θαηαγξάςνπκε ζπκπεξηθνξέο θαη λα 

θαζνξίζνπκε ην ξφιν ηήο ειιεληθήο ινγηνζχλεο, εληφο θαη εθηφο ηνπ ειιεληθνχ 

ρψξνπ, γηα ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ Διιεληζκνχ. 

 

3.3. «Μέιηζζα», Παξίζη 1819 – 1821  

 

 Σν θηινινγηθφ πεξηνδηθφ “Μέιηζζα” εθδίδεηαη ζην Παξίζη απφ ην 1819 έσο 

ην 1821 θαη αξηζκεί κφλν ηξία ηεχρε. ην πξψην ηνπ ηεχρνο πεξηιακβάλεη άξζξα 

γεληθνχ ελδηαθέξνληνο, θηινινγηθά, παηδαγσγηθά, επηζηεκνληθά θαη θείκελα αγγιηθήο 

θηινινγίαο.
128

 Ωζηφζν, θαηά ην δεχηεξν έηνο θπθινθνξίαο ηεο, ε “Μέιηζζα” 

παξνπζηάδεηαη σο φξγαλν έθθξαζεο ηδεψλ πξννδεπηηθψλ θαη λεσηεξηζηηθψλ, 

εληεηαγκέλεο ζην ξεχκα ηνχ Γηαθσηηζκνχ. πκπαξαηάζζεηαη κάιηζηα κε ηνλ 

Αδακάληην Κνξαή θαη ηνπο νπαδνχο ηνπ θαη αληηηάζζεηαη ζηνπο ζπληεξεηηθνχο 

θχθινπο. Άιισζηε, ν εθδφηεο ηήο “Μέιηζζαο”, ππξίδσλ Κνλδφο, ζε θείκελφ ηνπ, 

πξηλ ηελ θπθινθνξία ηνχ πεξηνδηθνχ, εμαίξεη ηνλ Κνξαή θαη ηνπο λένπο βιαζηνύο, 

πνπ επηζπκνχλ ηελ αθχπληζε θαη ηελ πξφνδν ηνπ Γέλνπο.
129

 

 ηα δεκνζηεχκαηά ηεο ε “Μέιηζζα” πηνζεηεί ηφλν καρεηηθφ θαη θηινθνξατθφ, 

ζχκθσλν κε ηνλ ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, πνπ έρεη πξνζιάβεη. Οη ζπγθξνχζεηο 

γηα ην γισζζηθφ δήηεκα, πνπ εθδειψλνληαη κε έληαζε θαη βηαηφηεηα γίλνληαη 

έθδειεο κέζα ζηηο ζειίδεο ηνχ πεξηνδηθνχ. Ζ “Μέιηζζα” απνβαίλεη ζε έλα 

δεκνζηνγξαθηθφ φξγαλν πξννξηζκέλν λα εληζρχζεη ηνλ αγψλα ησλ πξννδεπηηθψλ 

δπλάκεσλ ηνπ Έζλνπο απέλαληη ζε φζνπο ζεσξεί φηη δπζρεξαίλνπλ κε ηηο 

παξεκβάζεηο ηνπο ηελ αλαγελλεζηαθή νξκή ηνχ Διιεληζκνχ.
130

 Σν πεξηνδηθφ 

ππεξαζπίδεηαη ζζελαξά ηνλ Αδακάληην Κνξαή θαη ην έξγν ηνπ θαη γίλεηαη θχξηνο 

εθθξαζηήο ησλ απφςεψλ ηνπ. Δμπκλεί ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη κέζα απφ ηε 

δηάδνζε ηεο παηδείαο γηα ηελ αλαγέλλεζε ηεο Διιάδαο, παξαπέκπνληαο ζπλεηξκηθά 
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ζην γλσζηφ πόκλεκα ηνπ Κνξαή, απφζπαζκα απφ ην νπνίν αλαδεκνζηεχεηαη ζην 

δεχηεξν ηεηξάδην ηεο “Μέιηζζαο”.
131

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηηο εζσηεξηθέο 

ζειίδεο ησλ εμσθχιισλ ησλ ηξηψλ ηεηξαδίσλ δεκνζίεπζε ηζάξηζκεο “πξνθεξύμεηο 

βξαβείσλ”, βηβιία θαη ρξήκαηα, γηα φζνπο ζπληάμνπλ “ηὸ θαιιηώηεξνλ ζύγγξακκα” 

γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θαίξηα δεηήκαηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Σα 

ζέκαηα ηεο “Μέιηζζαο: γηα ην έηνο 1819 ν “ζρνιατζκφο”, γηα ην 1820 ν 

“καθηαβαιηζκφο” θαη γηα ην 1821 ε “Δθθιεζία” δειψλνπλ θαηάθσξα ηηο αλεζπρίεο, 

πνπ πξνθαινχζαλ νη παξεκβάζεηο ησλ ζπληεξεηηθψλ θχθισλ ηήο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο ζηα δεηήκαηα παηδείαο, γιψζζαο, θνηλσληθήο αγσγήο, 

ηππνγξαθίαο θαη εθδνηηθήο παξαγσγήο. 

 Γχν ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά ζέκαηα θαίλεηαη λα απαζρνινχλ ηνπο ζπλεξγάηεο 

ηήο “Μέιηζζαο”, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα δεκνζηεχκαηά ηεο: ην πξννδεπηηθφ 

ζχζηεκα ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ζην Βνπθνπξέζηη θαη ζηε κχξλε, ζρνιεία πνπ 

δέρνληαη ζπληνληζκέλεο επηζέζεηο απφ ηνπο εθθιεζηαζηηθνχο θχθινπο ηήο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ε αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία ειιεληθήο εθδνηηθήο παξαγσγήο, 

ηελ νπνία νη ίδηνη απηνί θχθινη επηρεηξνχζαλ λα παξεκπνδίζνπλ κε ηε δεκηνπξγία 

παηξηαξρηθήο ηππνγξαθίαο, πνπ είρε γλσζηνπνηεζεί απφ ηελ  “Ἀπαληαρνῦζαλ” ηνπ 

Ηιαξίσλα ηλαΐηε. Άιισζηε, ν ίδηνο ν Παηξηάξρε Γξεγφξηνο Δ’ είρε εθδψζεη 

εγθχθιην, ζχκθσλα κε ηελ νπνία απαγφξεπε ηε ρξήζε κε ρξηζηηαληθψλ νλνκάησλ θαη 

ηε κειέηε ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ ζηα ζρνιεία.  

 Σελ έθδνζε ηεο “Μέιηζζαο” αλέιαβε λα πξαγκαηνπνηήζεη ν Κεξθπξαίνο 

ππξίδσλ Κνλδφο, αιιά απφ ην δεχηεξν ρξφλν πέξαζε ζε νιηγνκειή επηηξνπή, 

βαζηθφ κέινο ηήο νπνίαο ήηαλ ν Κσλζηαληίλνο Νηθνιφπνπινο (1786 – 1841). Ο 

Νηθνιφπνπινο ππήξμε κηα ελδηαθέξνπζα πξνζσπηθφηεηα ηεο επνρήο. Όζηεξα απφ 

ζπνπδέο ζηελ Ζγεκνληθή Αθαδεκία ηνχ Βνπθνπξεζηίνπ είρε εγθαηαζηαζεί ζην 

Παξίζη, φπνπ θαη πέξαζε ηελ ππφινηπε δσή ηνπ, παξαδίδνληαο καζήκαηα ειιεληθψλ 

θαη εξγαδφκελνο ζηε Βηβιηνζήθε ηνχ Institut de France. Τπήξμε, άιισζηε, έλζεξκνο 

βηβιηνζπιιέθηεο. ηα χζηεξα ηνπ βίνπ ράξηζε ηα βηβιία ηνπ ζηε Βηβιηνζήθε ηήο 

Αλδξίηζαηλαο, πνπ ήηαλ ε  γελέηεηξα ηνπ παηέξα ηνπ. πλδέζεθε κε ηνλ Κνξαή ζην 

Παξίζη θαη ππεξαζπίζζεθε καρεηηθά ηηο απφςεηο ηνπ, κνινλφηη νη ζρέζεηο ηνπο 

ππήξμαλ πξνβιεκαηηθέο. 
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 ηε ζηήιε „Ἠζηθὸλ ἀπάλζηζκα ἐπ‟ ἀγαζῷ ηῆο ιιάδνο” ππέγξαθε κε ην 

ςεπδψλπκν ιιελόθξσλ αιακίληνο θαη Ἀγαζόθξσλ Λαθεδαηκόληνο· παξάδεηγκα πνπ 

αθνινχζεζαλ θαη άιια πξφζσπα, νη νπνίνη ζπκκεξίδνληαλ ηηο ίδηεο ηδενινγηθέο 

απφςεηο, φπσο ν Φηιόηηκνο Φηιαλζξσπίδεο Κνζκνπνιίηεο (Lord Guilford), ν Μ. εθ 

Βνπθνπξεζηίνπ θαη ν Μηζόθαθνο Φηινπαηξίδεο.
132

 ε απηήλ ηε ζηήιε δεκνζίεπε 

κεηαθξαζκέλνπο ζηα ειιεληθά κχζνπο θαη ζχληνκα αθεγήκαηα, απνιφγνπο, 

αλέθδνηα, αθνξηζκνχο θαη απνθζέγκαηα απφ ηηο ζπιινγέο γλσζηψλ 

Γπηηθνεπξσπαίσλ κπζνγξάθσλ, πνπ ζπλέρηδαλ ηελ παξάδνζε ηνπ Αηζψπνπ θαηά ην 

18
ν
 αη. Μεηαμχ απηψλ δηαθξίλνπκε ηνλ Jean-Pierre-Claris de Florian

133
 θαη ηνλ 

Christian Gellert. Οξηζκέλεο απφ ηηο επζχλνπηεο κνξθέο παξαπέκπνπλ ζε έξγα 

ζπγγξαθέσλ ηνχ Κιαζηθηζκνχ θαη ηνπ Γηαθσηηζκνχ: Jean de La Bruyère, Les 

Caractères ou les moeurs de ce siècle, E.B. de Condillac, Histoire ancienne, J.-J. 

Rousseau, Pensées θ.ά.,
134

 ελψ νξηζκέλεο άιιεο αξθνχληαη λα παξαπέκςνπλ ζηηο 

γαιιηθέο αλζνινγίεο, απφ ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ. Μέζα απφ απηέο ηηο αλαθνξέο 

πξφβαιιε κε αιιεγνξηθφ ηξφπν θνηλφρξεζηνπο ηφπνπο ηνχ Γηαθσηηζκνχ. 

Καηαδίθαδε ηελ απάηε, ηελ άγλνηα, ηελ ακάζεηα, ηε δεηζηδαηκνλία, ηε ζπθνθαληία, 

έζηξεθε ηα βέιε ηνπ πξνο ηνπο πνιηηηθά δηεθζαξκέλνπο, ηνπο απιηθνχο, ηνπο ακαζείο 

ηεξείο, αληηπαξέζεηε ην θσο, δειαδή ηηο πξννδεπηηθέο ηδέεο, κε ην ζθφηνο θαη ην 

ζπληεξεηηζκφ.
135

 

 Ζ δεκνζίεπζε ησλ κχζσλ θαη ησλ επζχλνπησλ κνξθψλ δε θαίλεηαη λα έρεη 

πξσηαξρηθή επηδίσμε ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ έξγνπ ησλ κπζνγξάθσλ, εζνιφγσλ θαη 

ζηνραζηψλ ηήο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Αλαηνιήο. πσο, άιισζηε, δηαπηζηψλεηαη 

απφ ηε δεηγκαηνιεπηηθή αληηπαξαβνιή νξηζκέλσλ κχζσλ, ε κεηαθνξά ζηα ειιεληθά 

δε δείρλεη ηδηαίηεξν ζεβαζκφ ζην θείκελν ηνπ πξσηνηχπνπ· θάπνηε κάιηζηα πξνδίδεη 

θαη ηε κνξθή ηνπ, απνδίδνληαο ζε πεδφ ην έκκεηξν πξφηππν.
136

 

 

Μῦζνο ηνῦ Florian “Ἔρηδλα θαὶ βδέιια”
137

 

 

Οὗηνο ὁ κῦζνο εὐθόισο ἐξκελεύεηαη. Ἔρηδλα εἶλαη  ζπθνθαληία, ὁ ζπθνθάληεο 

ὀιίγνλ δηαθέξεη ηνῦ θνλέσο νἱ λόκνη ηῶλ ἐιεπζέξσλ ἐζλῶλ 

ηὸλ παηδεύνπζηλ αὐζηεξῶο. Βδέιια εἶλαη  δηθαία θαηάθξηζηο αὐηὴ 
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ὠθειεῖ ηὸ ἀλζξώπηλνλ γέλνο θαὶ δηὰ ηνῦην ηὰ ζνθὰ ἔζλε ηὴλ ζέβνληαη 

ὡο ζεάλ. 

 

Μῦζνο ηνῦ Gellert “Ἀεδὼλ θαὶ Κνῦθνο”
138

 

 

Λέγεη δὲ ηόηε  Ἀεδὼλ ηῷ ἀιαδόλη Κνύθῳ: 

Ὦ θιύαξνλ θαὶ ἄηαθηνλ δηδαζθαιάθηόλ κνπ! 

Ἰδὲ πῶο αἱ εὐαίζζεηνη ςπραὶ ηῶλ θηινθάισλ 

ηνὺο θόπνπο ἀληακείβνπζη ηῶλ ὄλησο δηδαζθάισλ 

ηὰ δάθξπα ηὰ ἄθσλα ἐκὲ ὑπεξηηκῶζλ 

ζὺ δὲ ηῶλ παίδσλ αἱ θξαπγαὶ θαὶ ηῶλ ρεηξῶλ ὁ θξόηνο 

πηννῦζλ 

πιὴλ, ὦ θίιε κνπ, πάληνη‟ ὑπάξρεηο 

Κνῦθνο. 
 

 Οη κχζνη θαη νη επζχλνπηεο κνξθέο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ παηγληψδε εθδνρή 

ηήο ζηξαηεπκέλεο θηινινγίαο, πνπ δηνρεηεχεηαη ζηα πεξηνδηθά θαη απνζθνπεί ζηελ 

απνθάιπςε θαη ζηελ θαηαγγειία θαηλνκέλσλ απφ ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή 

επηθαηξφηεηα. Κείκελν – θιεηδί γηα κηα ηέηνηα εξκελεία ζπληζηά ν κχζνο ηνχ ααδί 

κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν “Σὰ Φῶηα”,
139

 πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπκβνιή ηήο 

παηδείαο γηα ηε δηαηήξεζε αξκνληθψλ ζρέζεσλ κε ηελ εμνπζία. Ο κχζνο απηφο 

δσληαλεχεη κέζα απφ ην δηάινγν ηνπ ραιίθε κε ην βεδίξε έλα δήηεκα, ην νπνίν έζηγε 

κε ηε κνξθή δνθηκίνπ έλα αθφκε θείκελν, πνπ είρε δεκνζηεπζεί ζηηο πξνεγνχκελεο 

ζειίδεο ηήο “Μέιηζζαο” ην 1821. Πξφθεηηαη γηα ην “Πεξὶ ηῆο δεκίαο ἡ ιακβάλεη ὁ 

Ἡγεκὼλ, ὅηαλ παξακειεῖ ηνὺο πεπαηδεπκέλνπο”,
140

 απνζπαζκαηηθή κεηάθξαζε απφ ηε 

ξηδνζπαζηηθή πξαγκαηεία “Del principe e delle Lettere” (1786) ηνπ Vittorio Alfieri, 

ε νπνία αζθεί πνιεκηθή ελάληηα ζε θάζε κνξθή απφιπηεο εμνπζίαο θαη ππνηαγήο ησλ 

ζπγγξαθέσλ ζε απηήλ.
141

 

 Σν πεξηνδηθφ παξφηη εληζρχζεθε απφ ηνπο Έιιελεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, 

ηεο κχξλεο, ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ θαη άιισλ πφιεσλ ηεο ειιεληθήο Γηαζπνξάο, 

αληηκεηψπηζε ην ζχλεζεο γηα ηελ επνρή πξφβιεκα ηεο κείσζεο ζπλδξνκψλ, κε 

απνηέιεζκα λα δηαθνπεί ζχληνκα ε θπθινθνξία ηνπ ζηηο παξακνλέο ηήο 

Δπαλάζηαζεο. 
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 Ζ “Μέιηζζα”, φπσο άιισζηε θαη ην ζχλνιν ησλ πξνεπαλαζηαηηθψλ 

δεκνζηνγξαθηθψλ θχιισλ, εθθξάδεη εχζηνρα εληάζεηο θαη ξήμεηο, πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ιίγα ρξφληα πξηλ ηνλ Αγψλα. Μαδί κε ηα “καρεηηθά θπιιάδηα” 

δειψλνπλ ην νξκεηηθφ θαη αγσληζηηθφ πλεχκα, πνπ θπξηαξρεί εθαηέξσζελ.
142

 

 

3.4. «Ἀζελᾶ», Παξίζη 1819  

 

 Ζ “Ἀζελᾶ ἠ θεκεξὶο Φηινινγηθὴ, πηζηεκνληθὴ, Πνιηηηθὴ θαὶ κπνξηθὴ” 

είλαη ην δεχηεξν θηινινγηθφ πεξηνδηθφ, πνπ εθδίδεηαη ην 1819 ζην Παξίζη. Πξφθεηηαη 

γηα κία βξαρχβηα έθδνζε, απφ ηνλ Φεβξνπάξην έσο ηνλ Μάην ηνπ έηνπο 1819, 

θπθινθνξψληαο κφλν 6 ηεχρε ζηηο δεθαπελζήκεξεο εθδφζεηο ηεο. Ο πιήξεο ηίηινο 

ηνχ πεξηνδηθνχ θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαηηθή ηνπ: γξάκκαηα θαη επηζηήκεο, πνιηηηθή 

ζεσξία θαη νηθνλνκία. πσο θαη ην “Μνπζεῖνλ”, πνπ ηε δηαδέρζεθε, επίζεο κε 

εθδφηε ηνλ Παλαγηψηε Ησαλλίδε, παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ σο έλα πεξηνδηθφ 

δεκνζίεπκα, εληαζζφκελν αθελφο ζηελ επξχηεξε ειιεληθή δεκνζηνγξαθηθή θίλεζε 

ηεο πεξηφδνπ θαη αθεηέξνπ ζην ξεχκα ηνχ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ.   

 Ζ “Ἀζελᾶ” θαη ην “Μνπζεῖνλ” αλήθνπλ ζην ηδενινγηθφ θαη θνηλσληθφ 

πλεχκα, πνπ ραξαθηεξίδεη πξάμεηο θαη ελέξγεηεο, νη νπνίεο απνβιέπνπλ ζηελ 

αλαγέλλεζε ηνπ Έζλνπο. Καη ηα δχν θχιια επλννχλ ηελ επαθή θαη ηελ πξνζέγγηζε 

κε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηήο ινγηνζχλεο ζηε Γηαζπνξά θαη ζηηο ππφ Οζσκαληθή 

θπξηαξρία πεξηνρέο, δηεπθνιχλνληαο ηελ παξαθνινχζεζε ζεκάησλ, ζρεηηθψλ κε 

αληηπαξαζέζεηο, ηδενινγηθέο, θνηλσληθέο, θηινινγηθέο, έθδειεο ζηα πξνεπαλαζηαηηθά 

ρξφληα.
143

 Άιισζηε, ε γαιιηθή πξσηεχνπζα απνηειεί γφληκν έδαθνο γηα ηε δηάδνζε 

θαη ηε δηαθίλεζε ηδεψλ θηιειεχζεξσλ θαη ξηδνζπαζηηθψλ. Δλδεηθηηθή ησλ 

θνηλσληθψλ αλακνριεχζεσλ ζηνπο θφιπνπο ηνχ Διιεληζκνχ είλαη ε νκάδα ζηήξημεο 

ηνπ πεξηνδηθνχ, απνηεινχκελε απφ επηθαλείο Έιιελεο ινγίνπο, φπσο ν Παλαγηψηεο 

Κνδξηθάο θαη ν Κσλζηαληίλνο Οηθνλφκνπ θαη εκπφξνπο, φπσο ν Ησάλλεο 

Πνιπρξνληάδεο, σο έθθξαζε ζπκπφξεπζεο δσληαλψλ δπλάκεσλ ηνπ Διιεληζκνχ, 

πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαζνξηζηηθέο γηα ηελ ηχρε ηνχ 

Έζλνπο.
144
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 Ζ πξψηε αλαθνξά ζην πεξηνδηθφ “Ἀζελᾶ” γίλεηαη ζηνλ “Λόγηνλ ξκῆλ”, 

ζηελ έθδνζε ηεο 15
εο

 Απξηιίνπ 1819, φπνπ πξνβάιιεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ 

ειιεληθψλ δεκνζηνγξαθηθψλ θχιισλ ζηελ αθχπληζε ηνπ Γέλνπο θαη εμαίξεηαη ην 

έξγν ηνχ Κνξαή. ην ίδην θχιιν ππάξρεη αγγειία, πνπ πιεξνθνξεί ηνπο 

“θηινκνύζνπο Ἕιιελαο ὀκνγελεῖο” γηα ηελ έθδνζε ηνπ λένπ πεξηνδηθνχ 

“ζθνπνπκέλνπ θνηλνῦ ἀγαζνῦ…  βειηίσζηο ηνῦ Γέλνπο”.
145

 

 Σα άξζξα ηήο “Ἀζελᾶο” θαηά θχξην ιφγν απνηεινχλ κεηαθξάζεηο απφ 

γαιιηθά πεξηνδηθά κε θχξην αληηθείκελν ηελ αξραηνινγία, ηε λνκηζκαηηθή, ηελ 

ηζηνξία θαη ηε γεσγξαθία. Γεκνζηεχνληαη, επίζεο, θείκελα αλαθεξφκελα ζηελ 

παηδαγσγηθή θαη ζηελ αιιεινδηδαθηηθή κέζνδν, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηε 

κέξηκλα ησλ ινγίσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πιένλ ζπγρξφλσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο 

ζηα ζρνιεία, δηαπλενκέλσλ απφ ην ξεχκα ηνχ Γηαθσηηζκνχ. Παξάιιεια, 

δεκνζηεχνληαη θαη θείκελα θνηλσληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ θαη θηινπαηξίαο, κχζνη, 

ζηηρνπξγήκαηα, εηδήζεηο θαη πιεξνθνξίεο γηα δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Διιεληζκνχ, φπσο 

ην Θέαηξνλ ηεο Οδεζζνχ θαη ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, λέα γηα ηνπο Έιιελεο, πνπ 

δηαβηνχζαλ ζην Παξίζη, αιιά θαη παγθφζκηα πνιηηηζηηθά λέα θαηαγξάθνληαη ζηηο 

ζηήιεο ηνχ πεξηνδηθνχ. 

 Σν πεξηνδηθφ δέρζεθε ζπρλέο επηθξίζεηο απφ ηνλ “Λόγηνλ ξκῆλ” θαη 

εηδηθφηεξα απφ ηνλ Μηζνθιφπν Φηινδίθαην, ςεπδψλπκν ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Νηθνιφπνπινπ. Οη ςφγνη αθνξνχζαλ ηηο αδπλακίεο ησλ εθδνηψλ θαη ηελ αλσλπκία 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνχ πεξηνδηθνχ,
146

 θαζψο ε χιε θαηεγνξείηαη σο ηζρλή, ηα άξζξα σο 

πηζηέο αλαδεκνζηεχζεηο ηήο γαιιηθήο εθεκεξίδαο Minerve
147

 θαη ηα κεηαθξαζκέλα 

θείκελα απφ ην γαιιηθφ ηχπν σο αλαμηφπηζηα, δηφηη δελ αλαθέξεηαη ε πεγή, ελψ δελ 

ελέιεηπαλ θαη θξηηηθέο πεξί ηεο “αλνξζφδνμεο” ρξήζεο ηήο ειιεληθήο γιψζζαο. 

Μάιηζηα, ζην ηεχρνο ηήο 14
εο

 Ηνπιίνπ 1819 ηνπ “Λνγίνπ ξκνῦ” ρξεζηκνπνηείηαη ε 

θξάζε “Ἡ Ψεπδαζελᾶ ἐκαθαξίζζε. ιίγνλ ἔδεζε  θαϋκέλε!”
 148

 θαηαγξάθνληαο κε 

εηξσλεία ηελ παχζε ηήο έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ. Βέβαηα, ε “Ἀζελᾶ” απέδσζε 

επζχλεο ζηνλ “ξκῆλ ηὸλ Λόγηνλ”  γηα ηελ παχζε ηήο θπθινθνξίαο ηεο ζηε Βηέλλε 

θαη επέθξηλε ην ζπλεξγάηε ηνπ, Εελφβην Πσπ, πνπ είρε αξλεζεί λα ηελ 

αληηπξνζσπεχζεη θαη λα ηελ ππνζηεξίμεη ζηελ απζηξηαθή πξσηεχνπζα. 
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 Αλ θαη ε χιε ηήο “Ἀζελᾶο” είρε ακθηιεγφκελν πεξηερφκελν θαη ε έθδνζή ηεο 

ήηαλ βξαρχβηα, δίρσο λα θαηνξζψζεη λα πιάζεη ηε δηθή ηεο ηαπηφηεηα, λα μερσξίζεη 

θαη λα βξεη απήρεζε ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ, απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ θξίθν ζηελ 

πνξεία ηήο ειιεληθήο δεκνζηνγξαθίαο πξνεπαλαζηαηηθά. Ζ “Ἀζελᾶ” θαη ην 

“Μνπζεῖνλ” παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ σο φξγαλα ηεο δεκνζηφηεηαο ζηελ επξχηεξε 

δεκνζηνγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 1819, έηνο αηρκήο γηα ηνλ Διιεληζκφ. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη θαη ηα δχν θχιια επηβεβαηψλνπλ ηελ νξκή πνπ επηθξαηεί ζε ειιεληθά 

πεξηβάιινληα, λα πξνσζνχλ ηελ έθδνζε δεκνζηνγξαθηθψλ θχιισλ. Δληάζζνληαη, 

ζπλεπψο, ζην ηδενινγηθφ θαη θνηλσληθφ πλεχκα ηήο πεξηφδνπ.
149

 

 

3.5. «Μνπζεῖνλ», Παξίζη 1819  

 

 Σν θηινινγηθφ πεξηνδηθφ “Μνπζεῖνλ” είλαη ε πιένλ βξαρχβηα έθδνζε απφ ηα 

δεκνζηνγξαθηθά θχιια ηήο πξνεπαλαζηαηηθήο πεξηφδνπ, θαζψο θπθινθφξεζε κφλν 

έλα θαη κνλαδηθφ ηεχρνο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1819. Αλ θαη πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο, 

παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ, δηφηη ζε απηφ ην ηεχρνο έρνπλ θαηαγξαθεί θάζεηο απφ ηε 

δηακάρε, πνπ θπξηάξρεζε ζηνπο θχθινπο ηήο ειιεληθήο ινγηνζχλεο ζηα ρξφληα πξηλ 

απφ ηελ Δπαλάζηαζε, φηαλ εθδειψζεθαλ αληηπαξαζέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο θαη ν 

Σχπνο πξσηνζηάηεζε. 

 Σν ηζηνξηθφ ηήο έθδνζεο ηνπ “Μνπζείνπ” είλαη ζχληνκν θαη εθάκηιιν ηνπ 

βξαρένο βίνπ ηνπ. ε έλα θείκελν κε ηίηιν “Δἴδεζηο” ν εθδφηεο Παλαγηψηεο 

Ησαλλίδεο πιεξνθνξεί ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ γηα ηνπο ιφγνπο, πνπ αλεζηάιε ε 

έθδνζε ηεο  “Ἀζελᾶο”, αηηίεο πνπ ζρεηίδνληαη απφιπηα κε ηελ ερζξηθή ζηάζε ησλ 

εθδνηψλ ηνχ “Λνγίνπ ξκνῦ” ελαληίνλ ηνχ πεξηνδηθνχ. Δπίζεο, γλσζηνπνηεί ηε 

ζθέςε ηνπ, λα πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε ελφο λένπ θχιινπ, ππνζρφκελνο φηη δε ζα 

εθδψζεη νηηδήπνηε πξνζθξνχεη ζηε δηνίθεζε ή ζηε ζξεζθεία, ζεσξψληαο ηνλ εαπηφ 

ηνπ ππαίηην γηα ηπρνχζεο παξαβηάζεηο. Γε γλσξίδνπκε, βέβαηα, εάλ πξφθεηηαη γηα 

δήισζε δεζκεπηηθή ή πξνιεπηηθή, γηαηί ηα θχιια ηνχ Παλαγηψηε Ησαλλίδε δε 

καθξνεκέξεπζαλ, ψζηε λα θξηζεί ε εηιηθξίλεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πξνζέζεψλ ηνπ.
150

  

 Ζ έθδνζε ηνπ πξψηνπ θαη κνλαδηθνχ ηεχρνπο ηνχ “Μνπζείνπ” απνηειείηαη 

απφ 37 ζειίδεο θαη πξαγκαηεχεηαη ζέκαηα θηινινγηθά, φπσο ε έθδνζε ηνπ ρξνληθνχ 
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ηνχ Γεσξγίνπ Φξαληδή,
151

 ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο 

κεηεσξνινγίαο, ελψ αμηνπξφζεθηεο είλαη νη απφςεηο ηνχ πεξηνδηθνχ γηα ηε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ Σχπνπ θαη ην γισζζηθφ δήηεκα. Ο Παλαγηψηεο Ησαλλίδεο ηάζζεηαη 

αλνηθηά ππέξ ησλ αληηπάισλ ηνχ Κνξαή, επηθαινχκελνο εκκέζσο ηνλ Κνδξηθά θαη 

ηνλ θχθιν ηνπ.
152

 Άιισζηε, ε ίδηα ε γιψζζα ηνχ θεηκέλνπ θαη ε βηαηφηεηα ησλ 

εθθξάζεσλ “ἄζιηνο θόξαμ… εὔθνξνο ηῆο θαηξίαο”, θξάζεηο πνπ ππαηλίζζνληαη 

ζίγνπξα ηνλ Αδακάληην Κνξαή, ππνβάιινπλ ηε ζθέςε φηη ν Κνδξηθάο είλαη ν 

εκπλεπζηήο ηνχ θεηκέλνπ.
153

 Γε δηζηάδεη κάιηζηα λα αληηηαρζεί θαη ζηε “Μέιηζζα”, 

εθνξκψκελνο απφ ην θηινθνξατθφ ραξαθηήξα ηεο.
154

 ηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο ν 

εθδφηεο δε ιεζκνλεί λα αζθήζεη δξηκεία θξηηηθή ζηνλ “ξκῆλ ηὸλ Λόγηνλ”, 

ζεσξψληαο ηνλ ππαίηην γηα ηε “ζησπή” ηεο “Ἀζελᾶο”.
155

 

 Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα κία εμαηξεηηθά βξαρχβηα έθδνζε, πνπ είλαη σθέιηκν λα 

ηδσζεί θάησ απφ ην πξίζκα ησλ πξνεπαλαζηαηηθψλ πξνζπαζεηψλ ηνχ Διιεληζκνχ λα 

εθδίδνπλ εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη λα εληαρζεί ζην 

γισζζηθφ δήηεκα ηεο επνρήο. Απηφ, άιισζηε, θαηαδεηθλχεη ην κεγάιν κέξνο ηνχ 

ηεχρνπο, πνπ θαιχπηεη ην κείδνλ ζέκα ηήο δηακάρεο, κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη ηε 

γιψζζα λα αλήθνπλ ζε αληηξξεηηθά θείκελα παξά ζε δεκνζηεχκαηα πεξηνδηθνχ, πνπ 

ζα απνζθνπνχζε ζηελ ελεκέξσζε θαη ζηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ 

ζε ζέκαηα επηζηήκεο, θηινινγίαο θαη θξηηηθήο.
156

 

 

3.6. «Ἶξηο» ή «Σὰ Νῦλ Ἑιιεληθὰ», Λνλδίλν 1819 

 

 ην Λνλδίλν ην 1819 γίλεηαη ην εγρείξεκα λα εθδνζεί έλα λέν ειιεληθφ 

πεξηνδηθφ, ε “Ἶξηο”, κε ζηφρν ηε δηάδνζε επαλαζηαηηθψλ θαη θηιειεχζεξσλ ηδεψλ, 

πνπ δηαπλένπλ άιισζηε ηελ επνρή. Γχν θείκελα δεκνζηεπκέλα ζηνλ “Λόγηνλ 

ξκῆλ”,
157

 έλα ζηελ ειιεληθή θαη άιιν ζηελ αγγιηθή γιψζζα, αλαγγέιινπλ ηελ 

πξνζερή έθδνζε ηνπ θηινινγηθνχ πεξηνδηθνχ. 
 

 “Periodical work, written in ancient or modern Greek only, and by Natives of 

Greece; the principal object of which is to make the Friends of the Greek Nation acquainted 
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with the present state of the knowledge amongst them, and with their endeavours for their 

regeneration.”
 158

 
 

 “Σνῦ ιιεληθνῦ Γέλνπο ἠ πξὸο ηὰ θῶηα ὁξκὴ ἄξρηζε λὰ πξνζειώλῃ ζπνπδαίσο ηῆο 

θσηηζκέλεο Δὐξώπεο ηὴλ πεξηέξγεηαλ. Γλσζηὴ ινηπὸλ  ζσηήξηνο αὐηὴ θίλεζηο, ὅζνλ 

πξνβαίλεη, λὰ γίλεηαη θαὶ δπλάκεηο ἅκα λὰ πξνζθηᾶηαη εἰο αὔμεζηλ, ἢδε κάιηζη‟ ἐλ ᾧ κία θαὶ 

κόλε ζεξκνπξγὸο θσλὴ ὑπὲξ ηῶλ δηθαίσλ ηῶλ ἐζλῶλ θαὶ ηῆο ἀλζξσπόηεηνο ἀπὸ ηὸ ἓλ ἄθξνλ 

εἰο ηὸ ἄιιν ηῆο Οἰθνπκέλεο ἀληερεῖ ζξηακβεύνπζα, ρξένο εἶλαη ἑιιεληθώηαηνλ.” 
 

 ην ίδην ηεχρνο ηνχ “Λνγίνπ ξκνῦ”  παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηήο έθδνζεο, ηνλ εθδφηε, αιιά θαη ηνπο ζηφρνπο ηνχ 

θαηλνχξηνπ ειιεληθνχ δεκνζηνγξαθηθνχ νξγάλνπ. Δκπλεπζηήο θαίλεηαη λα είλαη ν 

θφκεο Γθίιθνξδ, ζπλεπηθνπξνχκελνο απφ ηνλ Γεκήηξην ρηλά, ην Γξακκαηέα ηνπ, ν 

νπνίνο είρε αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ην εγρείξεκα ηεο έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ. Ζ 

“Ἶξηο” ή “Σὰ Νῦλ ιιεληθὰ” έρνπλ παξφκνην ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ κε ηα 

ξεχκαηα ηεο επνρήο, επαγγειίδνληαο ηε κεηαθέλσζε ηεο επξσπατθήο παηδείαο.
159

  
 

 “Μὲ ηνηνῦηνλ δηπινῦλ ζθνπὸλ, λὰ αλαγγέιῃ δειαδὴ α΄, ἀιιά κὲ ἀδέθαζηνλ θξόλεκα εἰο 

ηνὺο θίινπο ηῆο ιιάδνο ηῶλ γλώζεσλ ηῆο ηὴλ θαηάζηαζηλ θαὶ ηνὺο εἰο ηὴλ ἀλαγέλλεζίλ ηεο 

ἀγῶλαο, θαὶ β΄ λὰ δηαδίδῃ κὲ παηξησηηθὴλ δξαζηεξηόηεηα εἰο ηὴλ πάηξηνλ γῆλ ηὰ θαιὰ ηῆο 

ζνθῆο Δὐξώπεο, ἀιι‟ ἰδηαηηέξσο ηῆο Βξεηαληθῆο, ὑπεξηάηεο ἕδξαο Μνπζῶλ θαὶ ἐιεπζεξίαο, 

ύγγξακκα ἑιιεληθόλ “Ἶξηο” ή “Σὰ Νῦλ ιιεληθὰ” – ἀπὸ ηνὺο Λνλδηλίνπο ηύπνπο πξνθύπηεη, 

ἐθδήκσλ ιιήλσλ ζπνπδῇ θαὶ ζπλδξνκῇ ἀλδξῶλ θηιειιήλσλ. Σέζζεξα θύιια εἰο δ' ἅπαμ ηνῦ 

κελὸο εἶλαη ηῆο 'Ίξηδνο  πεξίνδνο, ηξία ηιιίληα θαὶ ἣκηζπ,  ηηκὴ ησλ, θαὶ νἱ πλδξνκεηαὶ 

θαηαγξάθνληαη παξὰ ηῷ Βηβιηνπώιῃ θπξίῳ Murray, Albemarle Street, ἐλ Λνλδίλῳ.”
160

 

 Παξά ην θεξέιπηδν ζρέδην, ε απφπεηξα παξέκεηλε αηειέζθνξε, θαζψο ην 

πεξηνδηθφ δελ θπθινθφξεζε πνηέ. Οη εθδνηηθέο δηαδηθαζίεο δηήξθεζαλ καθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα· αθφκε θαη ην 1821 ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ζηελ αιιεινγξαθία 

Γθίιθνξδ – ρηλά αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε ηεο “Ἴξηδνο”. Οη αξρηθέο ελδείμεηο 

έπεηζαλ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ θαη ηνπο εξεπλεηέο  φηη ε “Ἶξηο” κπνξεί λα είρε 

θζάζεη ζην ηππνγξαθείν. Οη αλαθνξέο ζηελ “Ἴξηδα” δεκνζηεπκέλεο ζηελ 

“Καιιηόπε”
161

 έδηλαλ ηελ αίζζεζε ζηνλ αλαγλψζηε πσο ζχληνκα ζα θξαηά ην λέν 

ειιεληθφ θηινινγηθφ πεξηνδηθφ. Ωζηφζν, ε “Ἶξηο” δελ έθζαζε πνηέ ζηα ρέξηα ησλ 

ζπλδξνκεηψλ. 
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 Ο θφκεο Γθίιθνξδ, ηδξπηήο χζηεξα απφ ιίγα ρξφληα ηήο Ηνλίνπ Αθαδεκίαο θαη 

ρνξεγφο ππνηξνθηψλ πξνεπαλαζηαηηθά, ψζηε λα νινθιεξψζνπλ νη θνηηεηέο ηηο 

ζπνπδέο ηνπο  ζε δπηηθά Παλεπηζηήκηα, είρε ζθεθζεί λα πξνζζέζεη ζην πξφγξακκα 

θαη ζηε ιεηηνπξγία ηήο Ηνλίνπ Αθαδεκίαο έλα δεκνζηνγξαθηθφ θχιιν.
162

 Δθδφηεο ηνχ 

πεξηνδηθνχ ζα ήηαλ ν John Murray, απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο Άγγινπο εθδφηεο, 

πνπ εξγάζζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ έθδνζε ηνπ ειιεληθνχ βηβιίνπ ζην 

Λνλδίλν. 

 Ζ απφπεηξα έθδνζεο ελφο αθφκε θηινινγηθνχ πεξηνδηθνχ ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα απφ ηνλ θφκε Γθίιθνξδ θαη ηνλ Γεκήηξην ρηλά – έζησ θαη αλεπηηπρήο – 

θαηαδεηθλχεη κεηαμχ άιισλ θαη ηε δηεχξπλζε ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ, ζηνλ νπνίν 

εθδηδφηαλ θαη θπθινθνξνχζε ν ειιεληθφο Σχπνο. ηε γελέηεηξα ηεο ειιεληθήο 

δεκνζηνγξαθίαο πξνεπαλαζηαηηθά, ηε Βηέλλε, θαη ζην Παξίζη, φπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε έθδνζε ηξηψλ θηινινγηθψλ πεξηνδηθψλ, έξρεηαη λα πξνζηεζεί 

θαη ην Λνλδίλν, κεηαθέξνληαο ηηο πνιηηηζκηθέο θαη εθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πέξα 

απφ ηηο γαιιηθέο αθηέο, ζηελ άιιε πιεπξά ηήο Μάγρεο.
163

 

 

3.7. Ο δηάινγνο ησλ θηινινγηθώλ πεξηνδηθώλ κε ηηο μέλεο γξακκαηείεο  

 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ επξσπατθνχ Σχπνπ απφ ηα κέζα ηνχ 17
νπ

 αη. δεκηνχξγεζε 

έλα λέν θφζκν δηαθίλεζεο ηδεψλ θαη ζπλέβαιε ζηε δηάδνζε ηεο ινγνηερλίαο, ζηελ 

πξφζιεςε μέλσλ γξακκαηεηψλ θαη ζηελ πξνβνιή ηνπο έμσ απφ ηα εζληθά ζχλνξα. 

Καηά ην 18
ν
 αη. ν μελφγισζζνο Σχπνο ζηάζεθε έλαο ζπνπδαίνο δίαπινο επηθνηλσλίαο 

ηήο ειιεληθήο κε ηηο μέλεο γξακκαηείεο, ζεκαηνδνηψληαο φρη κφλν ηελ πξνζσπηθή 

αλάγλσζε θαη ηελ επαθή κε ηελ μέλε ινγνηερλία, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

κεηαθξαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δλδεηθηηθά, ζηελ πινχζηα βηβιηνζήθε ησλ 

Μαπξνθνξδάησλ ππήξρε ζε γαιιηθή κεηάθξαζε ην αγγιηθφ “Spectator” ησλ J. 

Addison θαη R. Steel, ην “Journal des Savants” θαη ην “Nouvelles de la République 

des Lettres”, ελψ ην ηππνγξαθείν ησλ αδειθψλ Πνπιίνπ ζηε Βηέλλε είρε αλαιάβεη ηε 

δηαθίλεζε μελφγισζζσλ πεξηνδηθψλ, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηε ζρεηηθή δήηεζε.
164

 

 Σα θηινινγηθά πεξηνδηθά, αλ θαη απηνζπζηήλνληαη σο εθεκεξίδεο, αλήθνπλ 

ζηελ θαηεγνξία ηνχ εγθπθινπαηδηθνχ – γξακκαηνινγηθνχ πεξηνδηθνχ, φπσο είρε 
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δηακνξθσζεί ζηνλ επξσπατθφ ρψξν ην 18
ν
 αη. Σα πεξηνδηθά απηά αληηθαηνπηξίδνπλ 

ηνπο εγθπθινπαηδηθνχο θαη σθειηκηζηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ηνχ επξσπατθνχ 

Γηαθσηηζκνχ. πρλά πξνζθεχγνπλ ζηνλ μελφγισζζν Σχπν θαη ζηηο μέλεο 

γξακκαηείεο, γηα λα αληιήζνπλ πιηθφ· δηάδξαζε πνπ είρε πξνηείλεη ν ίδηνο ν Κνξαήο 

θαη απαηηεί ηε γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαη ηε δπλαηφηεηα κεηάθξαζεο, θαζψο θαη ηελ 

θξίζε σο πξνο ηελ πξφζιεςε θαη αμηνπνίεζε απηψλ.  

 Ζ ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε ησλ εθδνηψλ – εκπλεπζηψλ θαη ν ηφπνο έθδνζεο 

ησλ πεξηνδηθψλ θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο επηινγέο ησλ μελφγισζζσλ εληχπσλ 

ή γξακκαηεηψλ, ψζηε λα αληιήζνπλ κέξνο ηήο χιεο ηνπο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν 

εμεγνχληαη νη γεξκαληθέο πεγέο ζηελ “Καιιηόπε” θαη ε πξνηίκεζε εληχπσλ, πνπ 

θηινμελνχζαλ ηηο ηδέεο ηνχ Γηαθσηηζκνχ θαη ηδίσο ησλ Ηδενιφγσλ (Annales 

Encyclopédiques, Décade  Encyclopédiques, Magasin Encyclopédiques, Revue 

Encyclopédiques) ζηα θηινθνξατθά πεξηνδηθά “ξκῆο ὁ Λόγηνο” θαη “Μέιηζζα”.
165

 

Καζψο ε χιε ησλ πεξηνδηθψλ ραξαθηεξίδεηαη σο θηινινγηθή, ν αλαγλψζηεο ζηηο 

ζειίδεο ηνπο ζα ζπλαληήζεη ζέκαηα ελφο επξχηεξνπ γλσζηηθνχ θάζκαηνο θαη γεληθήο 

παηδείαο κε πξνέρνπζεο ηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, ηελ ηζηνξία, ηελ αξραηνινγία, 

ηελ θιαζηθή θηινινγία, ηελ αλζξσπνινγία θαη ηε γεσγξαθία. Δπίζεο, κεγάιν κέξνο 

ησλ θηινινγηθψλ πεξηνδηθψλ θαηαιακβάλνπλ νη βηβιηνπαξνπζηάζεηο, ε ζχγρξνλε 

εθδνηηθή θίλεζε, ε ζεσξία θαη ε ηζηνξία ηήο ινγνηερλίαο, ελψ δελ ειιείπεη ε θξηηηθή. 

Ηδίσο ζηα ηξία πην δπλακηθά θηινινγηθά πεξηνδηθά – “ξκῆο   ὁ Λόγηνο”, “Μέιηζζα”, 

“Καιιηόπε” – ηα νπνία θαιιηεξγνχλ ηελ ειιεληθή γξακκαηεία, ελππάξρεη έληνλνο ν 

δηάινγνο κε ηελ μέλε ινγνηερλία θαη ηηο έηεξεο πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο.  

 ηνλ “Λόγηνλ ξκῆλ” θαη ζηελ “Καιιηόπε” παξαηεξείηαη ζπζηεκαηηθή 

πξνβνιή ηήο μέλεο ινγνηερλίαο· έξγσλ πνπ έρνπλ ήδε θπθινθνξήζεη ή επξφθεηην λα 

εθδνζνχλ, ηθαλνπνηψληαο ην αίηεκα ησλ αλαγλσζηψλ γηα βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε 

θαη δηθηχσζε κε ηελ αγνξά ηνχ βηβιίνπ. Μέζα απφ απηέο ηηο θαηαρσξίζεηο 

θνηλνπνηείηαη ε κεηάθξαζε θαη ε έθδνζε ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ κέξνπο ηήο παξαγσγήο 

ηήο ηειεπηαίαο πξνεπαλαζηαηηθήο δεθαεηίαο: Αγάζσλ ηνχ C.M. Wieland, Αξηζηνκέλεο 

θαη Γνξγώο θαη Κιενκέλεο ηνχ A. Lafontaine, Νένο Ρνκπηζόλ ηνχ J.H. Campe, 

Σειακάρνπ Σύραη ηνχ Fénelon, Αιέμαλδξνο ν πνξζεηήο ηνχ J. Fessler, Ο Καιόο 
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πκεώλ ηνχ L.p. Jussieu, Πεξηήγεζηο ηνπ Αληήλνξνο ηνχ  E.F. de Lantier, Ζζηθά 

Γηδάγκαηα ηνχ F. Soave θαη θσκσδίεο ηνχ C. Goldoni.
166

  

 Οη ζπληάθηεο ησλ πεξηνδηθψλ ζεσξνχλ φηη νη κεηαθξάζεηο απηψλ ησλ 

θεηκέλσλ ζπκβάιινπλ ζηελ παηδεπηηθή εμέιημε ηνπ Γέλνπο θαη κεηψλνπλ ηελ 

απφζηαζε κε ηε θσηηζκέλε Δπξψπε. πρλά ζπλνδεχνληαη θαη απφ ηελ έθθιεζε γηα 

ρξεκαηηθή ζπλδξνκή, ψζηε νη αλαγλψζηεο λα ζηεξίμνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ην 

εγρείξεκα ηεο κεηαθξαζηηθήο πξαθηηθήο θαη ηεο δηάδνζεο ηεο επξσπατθήο 

γξακκαηείαο. Απηή ε ακέξηζηε ππνζηήξημε ηεο κεηάθξαζεο, φκσο, θαίλεηαη λα 

απνηειεί έλα βαζηθφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα θξηηηθνχ ιφγνπ, θαζψο ε 

βηβιηνπαξνπζίαζε θαη ε θξηηηθή ζεκεηψλνπλ ηζρλή παξνπζία ζηα πξνεπαλαζηαηηθά 

πεξηνδηθά. Φαίλεηαη λα πεξηνξίδνληαη ζε κεηαθξάζεηο πξνινγηθψλ ζεκεησκάησλ, 

εθζέηνπλ πεξηιεπηηθά ην πεξηερφκελν θαη αλαθέξνπλ ζπρλά ηππνγξαθηθά ιάζε ζην 

πξσηφηππν ή επαηλνχλ ην κεηαθξαζηή, επεηδή επέιεμε κία απφ ηηο αληηκαρφκελεο 

γισζζηθέο επηινγέο. Σν κνλαδηθφ δείγκα αμηφινγεο άξζξσζεο θξηηηθνχ ιφγνπ είλαη ε 

δεκνζίεπζε ηνπ “Ραζζέια” ηνπ Samuel Johnson απφ ηνλ Πιάησλα Πεηξίδε.
167

 

 Ο “ξκῆο   ὁ Λόγηνο” πξνβάιιεη κε πεξηζζή αμηνπξέπεηα ηελ μελφγισζζε 

ινγνηερλία κέζα απφ ηηο ζηήιεο “Γξακκαηεία” θαη “Φηινινγία”. Οη ζηήιεο απηέο 

επηδηψθνπλ λα γλσζηνπνηήζνπλ ην έξγν ησλ ινγίσλ κεηαθξαζηψλ, λα ππελζπκίζνπλ 

ηελ αλαλέσζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηήο ειιεληθήο 

βηβιηνγξαθίαο, ελψ παξάιιεια έρνπλ σο ζηφρν λα πξνβάιινπλ ηα κεηαθξαζηηθά 

πξφηππα σο δείγκα εθηίκεζεο ηεο δπηηθνεπξσπατθήο ινγνηερλίαο. ην πεξηνδηθφ ζα 

αλαγλψζεη θαλείο βηβιηνθαηαιφγνπο ηππνγξαθείσλ ηήο Βελεηίαο θαη ηεο Βηέλλεο
168

 

θαη πίλαθεο κε μελφγισζζεο εθδφζεηο,
169

 πνπ απεπζχλνληαη ζε γισζζνκαζείο 

αλαγλψζηεο θαη απνζθνπνχλ αθελφο ζηελ πξφζιεςε μελφγισζζσλ γξακκαηεηψλ, 

αιιά θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ βηβιηνεκπνξίνπ θαη ζηε δηθηχσζε αλάκεζα ζε 

ηππνγξάθνπο θαη αλαγλψζηεο. 

 Οη απφςεηο, πνπ δηαηππψλνληαη ζηα επξσπατθά πξαγκαηνινγηθά έξγα απφ ηηο 

αξρέο ηνχ 19
νπ

 αη. θαη ηείλνπλ ζε κία επηζηεκνληθή ζεψξεζε ηεο ινγνηερλίαο σο 

ηζηνξηθνχ θαηλνκέλνπ, αλαγλσξίδνληαο παξάιιεια ηελ εηεξφηεηα ησλ εζληθψλ 

ινγνηερληψλ, πξνζέιθπαλ ηελ πξνζνρή ησλ πεξηνδηθψλ “ξκῆο ὁ Λόγηνο” θαη 

“Μέιηζζα”. Δλδείμεηο παξέρνπλ νη παξαπνκπέο ζηα κειεηήκαηα ζηηο ζχγρξνλεο 
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ινγνηερλίεο: ζην “De l‟ Allemagne” ηεο Mme de Staël, ζην “Histoire Littéraire d‟ 

Italie” ηνπ Ηδενιφγνπ θξηηηθνχ Louis Guingené, ζην έξγν “ύλνςηο ηῆο παξνύζεο 

θαηαζηάζεσο ηῆο παηδείαο εἰο ηὴλ Γεξκαλίαλ” θαη ζηε κειέηε “Χαξαθηῆξεο ηῆο 

παιαηᾶο θαὶ λεσηέξαο θηινινγίαο, ιιεληθῆο, Λαηηληθῆο, Ἰηαιηθῆο, Γαιιηθῆο, Ἀγγιηθῆο 

θαὶ Γεξκαληθῆο, κεηὰ θξηηηθῆο παξαιιειίαο αὐηῶλ”.  

 Ζ αιήζεηα είλαη φηη ε ειιεληθή γξακκαηεία κε ηελ αγγιηθή δηαηεξνχζε έσο 

ηφηε ιηγφηεξεο επαθέο ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο μελφγισζζεο. Βέβαηα, ηα δχν 

θηινθνξατθά πεξηνδηθά αμηνπνηνχλ ηηο “Παξαηεξήζεηο Γεξκαλνῦ ηηλὸο πεξὶ ηῆο 

Ἀγγιηθῆο Φηινινγίαο θαηὰ ηὸ 1815 ἔηνο”, ην νπνίν κειεηά ηελ έκπλεπζε Άγγισλ 

ζνθψλ θαη ηεο πνίεζεο ηνπ Byron απφ ηελ Διιάδα θαη ην εξάληζκα “Ἀγγιηθὴ 

Φηινινγία”, πνπ εζηηάδεη ζην έξγν ηνχ Lord Byron, αιιά θαη ζηηο θαηαδηθαζηηθέο 

θξίζεηο απφ ηελ απνγνεηεπηηθή εηθφλα ηήο Διιάδαο. Ζ δεκνζίεπζε απηψλ ησλ δχν 

θεηκέλσλ γηα ηελ αγγιηθή ινγνηερλία, ηα νπνία κάιηζηα παξέρνπλ εθ δηακέηξνπ 

αληίζεηε εξκελεία ηνχ έξγνπ ηνχ Byron, ππαγνξεχνληαη απφ κία θνηλή ηδενινγηθή 

ζέζε: λα ηνλσζεί ην εζληθφ αίζζεκα κέζα απφ κηα ζεηηθή εηθφλα ηήο Διιάδαο εληφο 

ηνχ δπηηθνεπξσπατθνχ πιαηζίνπ θαη λα επηθξηζνχλ νη δπζνίσλεο ζθέςεηο, πνπ 

πξνθαιεί ην ειιεληθφ γίγλεζζαη.
170

  

 Παξφηη ν ειιεληθφο πξνεπαλαζηαηηθφο Σχπνο ζηήξημε ηε κεηαθξαζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ν αξηζκφο ησλ κεηαθξάζεσλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, πνπ 

θηινμελήζεθαλ ζηηο ζειίδεο ηνπ, είλαη ρακειφο. ηα ιηγνζηά επψλπκα πνηεηηθά 

θείκελα, πνπ δεκνζηεχζεθαλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα κηθξφ αιιεγνξηθφ πνίεκα ηνπ 

J.G. Herder
171

, έλα κηθξφ απφζπαζκα ηεο έκκεηξεο δηαζθεπήο απφ ηνλ “Σειέκαρν” 

ηνπ Fénelon,
172

 έκκεηξα θείκελα ζχγρξνλσλ ειαζζφλσλ πνηεηψλ, πνπ επειέγεζαλ 

είηε γηαηί απέζπαζαλ θάπνην βξαβείν είηε γηαηί εμπκλνχλ ηελ Διιάδα, θαζψο θαη ν 

βαζηιηθφο χκλνο ηήο Αγγιίαο “God save the King” ζε κεηάθξαζε ππξίδσλνο 

Σξηθνχπε.
173

 Έκκεηξεο κεηαθξάζεηο ζχληνκσλ θεηκέλσλ, πνηεκάησλ θαη αηληγκάησλ, 

απφ ηα γεξκαληθά θαη ηα γαιιηθά δηαλζίδνπλ ηελ χιε ηήο “Καιιηόπεο”,
174

 αθήλνληαο 

ζηελ αθάλεηα ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα, κνινλφηη δελ πξφθεηηαη πάληα γηα άγλσζην ή 

ειάζζνλα.
175

 

                                                           
170

  . Αζήλε, ό.π.,  ζ. 160-161 
171

  ξκῆο ὁ Λόγηνο, ηρ. 10 (1820), ζ. 147-148 
172

  ξκῆο ὁ Λόγηνο, ηρ. 9 (1819), ζ. 784 
173

  . Αζήλε, ό.π.,  ζ. 162 
174

  Καιιηόπε, ηρ. 1 (1819), ζ. 43, 206, 212-213 
175

  Καιιηόπε, ηρ. 1 (1819), ζ. 16 



[58] 
 

 Ζ δεκνζίεπζε ηνπ έκκεηξνπ απηνχ πιηθνχ δελ ππαθνχεη ζε θάπνηα 

ζηξαηεγηθή νχηε ησλ πεξηνδηθψλ νχηε θαη ησλ κεηαθξαζηψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα 

κνξθή κεηαθξαζηηθήο εμάζθεζεο, ίζσο κία δνθηκή επθαηξηαθνχ ραξαθηήξα, πνπ ηελ 

ππνθηλεί ην ελδηαθέξνλ γηα ην μελφγισζζν θείκελν. Γε ζπκβάιιεη, δειαδή, 

νπζησδψο ζηελ νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ηνπ μέλνπ ζπγγξαθέα θαη ζηελ 

εμνηθείσζή ηνπ κε ην έξγν ή ην γξακκαηεηαθφ είδνο. Βέβαηα, απηέο νη κεηαθξαζηηθέο 

απφπεηξεο, παξέρνπλ ελδείμεηο γηα ηελ πξφζιεςε ηεο δπηηθνεπξσπατθήο γξακκαηείαο 

θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηάδνζε ηεο κεηαθξαζηηθήο ινγηθήο, πξνβάιινληαο αθξνζηγψο 

ην θείκελν θαη ην δεκηνπξγφ ηνπ. 

 Μεηαθξαζκέλα απνζπάζκαηα κπνξνχκε λα αλαγλψζνπκε θαη ζε θάπνηεο 

αλνηρηέο επηζηνιέο, πνπ βξίζθνπλ ην θσο ηήο δεκνζηφηεηαο. ην 11
ν
 ηεχρνο ηνχ 

“Λνγίνπ ξκνῦ” ην 1811, έλαο επηζηνινγξάθνο απφ ην Ηάζην ζίγεη ην θαίξην 

πξφβιεκα ηεο δηφξζσζεο ηεο γιψζζαο θαη πξνηείλεη σο κέζν επίιπζεο ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο πνίεζεο. Καζψο επηρεηξεί λα ζηεξίμεη ηελ άπνςή ηνπ, παξαζέηεη έλα 

ζχληνκν απφζπαζκα απφ ην “L‟ Art Poétique” ηνπ Boileau θαη κία παξάγξαθν απφ 

ηνλ “Αηκίιην” ηνπ J.J. Rousseau. Έλαο άιινο επηζηνινγξάθνο ην 1819 αλαζχξεη ην 

κεηαθξαζκέλν απφζπαζκα απφ ηνλ J.C.F. Schiller, γηα λα αλαζθεπάζεη απφςεηο πεξί 

Εσηθνύ Μαγλεηηζκνύ.
176

 

 Έλα ηδηαίηεξν θεθάιαην δηαιφγνπ ησλ θηινινγηθψλ πξνεπαλαζηαηηθψλ 

θεηκέλσλ κε ηηο μέλεο γξακκαηείεο απνηεινχλ νη κχζνη ζε επζχλνπηε κνξθή, νη 

νπνίνη κεηαθξάδνληαη θαη δηαζθεπάδνληαη, γηα λα ηππσζνχλ ζηνλ “Λνγίνλ ξκῆλ” 

θαη ηε “Μέιηζζα” απφ ην 1817 θαη εθεμήο. Ζ πξσηνβνπιία αλήθεη ζηνλ Κσλζηαληίλν 

Νηθνιφπνπιν, πνπ είρε αζπαζζεί ηηο ηδέεο ηνχ Κνξαή θαη είρε εληαρζεί ζηνλ θχθιν 

ηνπ, ελψ παξάιιεια καδί κε ηνλ Κνλδφ ήηαλ ζπλεθδφηεο ζην 2
ν
 θαη ζην 3

ν
 ηεχρνο ηήο 

“Μέιηζζαο”. πσο αλαθέξζεθε θαη θαηά ηελ πξνζέγγηζε ηεο “Μέιηζζαο”, ζπλήζηδε 

ζηα θείκελά ηνπ λα ππνγξάθεη κε θηινινγηθά ςεπδψλπκα. Σα γξαπηά ηνπ 

πεξηιακβάλνπλ κχζνπο κε δψα θαη αλζξψπνπο, γλσκηθά, ζηνραζκνχο, απνθζέγκαηα, 

ξήζεηο, αμηψκαηα θαη απνζπάζκαηα.  

 ηελ εμέηαζε ηεο “Μέιηζζαο” ζηαζήθακε ζηηο ζπιινγέο ηνχ 

δπηηθνεπξσπατθνχ πνιηηηζκνχ. κσο, ζε κεγάιν βαζκφ ζην θηινινγηθφ πεξηνδηθφ 

αμηνπνηνχληαη γξακκαηείεο αλαηνιηθέο: κχζνη θαη γλσκηθά απφ ην “Γθνπιηζηάλ”, ην 

“Μπνζηάλ” θαη ην “Πελδ Νακέρ” ηνχ ααδί, ζηνραζκνί ηνχ Κνκθνχθηνπ θαη άιισλ 
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Αξάβσλ, Σνχξθσλ θαη Κηλέδσλ πνηεηψλ.
177

 Σα θείκελά απηά κεηαθξάδνληαη απφ 

γαιιηθέο εθδφζεηο ηνχ 18
νπ

 θαη ηνπ 19
νπ

 αη., θαηαδεηθλχνληαο ηελ έιμε απφ ηηο 

αλαηνιηθέο παξαδφζεηο, πνπ είρε ελζθήςεη ζηε Γαιιία, θαη απνζθνπνχζαλ λα 

θνκίζνπλ ζηελ Δπξψπε ηνλ πλεπκαηηθφ πινχην θαη ηε ζνθία ηήο Αλαηνιήο. 

 

Μῦζνο ηνῦ ααδί “Ἡ ἀπάηε”
178

 

 

Σπθιὸο ηὶο εἶρε γπλαῖθα, θαὶ γάπα αὐηὴλ ἐμ ὅιεο ηῆο ςπρῆο θαὶ θαξδίαο. Πνιινὶ δὲ εἶπνλ αὐηῷ 

ὅηη ἤλ παληάπαζηλ δύζκνξθνο  γπλὴ  - ἀιι‟ αὐηὸο πάληνηε γάπα ηὴλ θηιηάηελ αὐηνῦ ζύδπγνλ. 

Ἰαηξὸο δὲ ηὶο ιίαλ θηιάλζξσπνο εἶπελ αὐηῷ: “Φίιε κνπ, ἐγὼ δύλακαη θαὶ ἐπηζπκῶ ἰαηξεῦζαη ηὰ 

ὄκκαηὰ ζνπ.” Ἀιι‟ ὁ ηπθιὸο ἀπεθξίζε: “Δμνρώηαηε, ὑπεξεπραξηζηῶ ζὸλ, κὴ θξνληίδεηο, 

παξαθαιῶ, πεξὶ ἐκνῦ - δηόηη νὐδόισο ζηέξγσ ἀλαβιέςαο, θνβνύκελνο κὴ παύζεη ὁ πξὸο ηὴλ 

γπλαῖθα κνπ ἔξσο, ὅζηηο κε θαζηζηάλεη εὐδαηκνλέζηαηνλ.” 

 

 Ζ επηινγή ηνχ κχζνπ σο γξακκαηεηαθφ είδνο κπνξεί λα εγείξεη εξσηεκαηηθά 

πνηθίια. Ωζηφζν, ν κχζνο ηελ επνρή ηνχ Νενθιαζηθηζκνχ θαη ηνπ Γηαθσηηζκνχ, 

φπσο, άιισζηε, θαη ζηελ αξραία Διιάδα, είρε παηδεπηηθφ θαη εζνπιαζηηθφ 

ραξαθηήξα. Λφγσ ηήο αιιεγνξηθήο ηνπ δηάζηαζεο πξνζεγγίδεη ζπνπδαία δεηήκαηα 

κε εχιεπην θαη εχραξηλ ηξφπν. Οη κχζνη ήηαλ ηδηαίηεξα αγαπεηνί ζηνπο θχθινπο ησλ 

δηαλννπκέλσλ θαη ησλ ινγίσλ, ελψ ε αλάγλσζή ηνπο γηλφηαλ απφ ηηο βαζηιηθέο απιέο 

έσο ηελ χπαηζξν.  

 Ζ αμηνπνίεζε ησλ κχζσλ ζηνλ ειιεληθφ πξνεπαλαζηαηηθφ Σχπν απνβιέπεη 

ζηελ εζηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ αλαγλσζηψλ. Σα θηινινγηθά πεξηνδηθά δηπιίδνπλ 

ηνπο κχζνπο θαη αμηνπνηνχλ ην επηκχζην. πρλά ε κεηαθνξά ησλ κχζσλ ζηα ειιεληθά 

μεπεξλά ηα φξηα ηήο δηαζθεπήο θαη ιφγνπ ράξηλ έλαο κχζνο ζε έκκεηξε κνξθή κπνξεί 

λα απνδνζεί σο πεδφ. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη ν κχζνο ηίζεηαη ζηελ ππεξεζία ησλ 

ηδενινγηθψλ πξνζέζεσλ ησλ εληχπσλ θαη, θαζψο ελέρεη εζηθή αιιεγνξία, κέζα απφ 

ηε βξαρχηεηα, ηελ ππθλφηεηα θαη ην επράξηζην χθνο ζα δηαηππσζνχλ αιήζεηεο, κε 

νξκεηήξην ηε ζπκπεξηθνξά αλζξψπσλ θαη δψσλ, κε αμία δηαρξνληθή θαη ηζρχ 

θαζνιηθή.  

 Ο Νηθνιφπνπινο θαηαζθεπάδεη έλα ζχζηεκα θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο 

εζηθήο, ην νπνίν δνκείηαη πάλσ ζε δχν άμνλεο. ηνλ άμνλα ηνπ θσηφο βξίζθεηαη ην 

θνηλφ ζπκθέξνλ, ε επδαηκνλία ησλ πνιιψλ, ε εληηκφηεηα, ε επηείθεηα, ε πξαφηεηα, ε 

αξεηή, ε ηηκηφηεηα, ε παηδεία. ηνλ άμνλα ηνπ ζθφηνπο ηνπνζεηείηαη ε απάηε, ε 

                                                           
177

  . Αζήλε, ό.π.,  ζ. 164 
178

  . Αζήλε, ό.π.,  ζ. 167 



[60] 
 

άγλνηα, ε ακάζεηα, ε δεηζηδαηκνλία, ε ζπθνθαληία, ε καηαηνδνμία, ε θηιαπηία, ε 

κσξία, ε θελνδνμία, ε εκηκάζεηα, ε ςεπδν-κάζεηα.
179

 

 ηε “Μέιηζζα” ν κχζνο απνθηά δηαζηάζεηο θνηλσληθήο θξηηηθήο, ζηειίηεπζεο 

θαη ινηδνξίαο ζε κία επνρή, πνπ καίλεηαη ε “κάρε ησλ θπιιαδίσλ”. ηηο δηαζθεπέο – 

πξνζζήθεο ησλ κχζσλ ρξεζηκνπνηνχληαη θξάζεηο, φπσο δηδαζθαιάθηνλ, ἀιαδόλεο, 

θζνλεξνὶ, ζρνιαζηηθνὶ, γηα λα επηθξίλνπλ ηνλ Παλαγηψηε Κνδξηθά θαη ηνλ θχθιν ηνχ 

ζπληεξεηηζκνχ. Ο Νηθνιφπνπινο νξκψκελνο απφ ην κχζν θαηαγγέιιεη ηελ πνιηηηθή 

θαη θνηλσληθή επηθαηξφηεηα. Ο κχζνο ηνχ ααδί “Σὰ θῶηα” αλαθέξεηαη ζηε 

ζπκβνιή ηήο παηδείαο γηα ηε δηαηήξεζε αξκνληθψλ ζρέζεσλ κε ηελ εμνπζία, κέζα 

απφ ην δηάινγν κεηαμχ ελφο ραιίθε θαη ελφο βεδίξε. Δπίζεο, κε ηε κνξθή δνθηκίνπ 

ππφ ηνλ ηίηιν “Πεξὶ ηῆο δεκίαο ηὴλ ὁπνῖαλ ιακβάλεη ὁ Ἡγεκὼλ, ὅηαλ παξακειεῖ ηνὺο 

πεπαηδεπκέλνπο”,
180

 απνζπαζκαηηθή κεηάθξαζε απφ ηελ πξαγκαηεία “Del principe e 

delle lettere”ηνπ Vittorio Alfieri, αζθείηαη πνιεκηθή ελάληηα ζε θάζε κνξθή 

απφιπηεο εμνπζίαο θαη ππνηαγήο ησλ ζπγγξαθέσλ ζε απηήλ,
181

 ππνλνψληαο ηελ 

απηαξρηθή ζηάζε ηνχ Παηξηαξρείνπ. Με απηά ηα δχν θείκελα ε “Μέιηζζα” δίλεη 

απάληεζε ζηε δηακάρε πξνφδνπ – ζπληεξεηηζκνχ. 

 

Μῦζνο ηνῦ ααδί “ Σὰ θῶηα ”
182

 

 

μ ὅηνπ ὁ ιαὸο ζνπ ἢξμαην θσηίδεζζαη θαὶ παηδεύεζζαη, πάληεο νἱ πηζηόηαηνη δνῦινη ζνπ, ἐθ‟  

ὧλ ἐπηρέεηο δαςηιῶο ηὰο ἀθηῖλαο ηῶλ ζεπαηνῦ ραξίησλ, θαηαθξίλνληαη δεκνζίσο ὑπὸ ηηλῶλ 

θηιειεπζέξσλ δεκαγσγῶλ, νἵηηλεο ὀδεγνύκελνη ὑπὸ ηνῦ ζθνηεηλνῦ θσηὸο ὀιεζξίνπ θηινδνθίαο, 

θαηαθξνλνῦζη ηῶλ ἐζίκσλ θαὶ ηῶλ ἰεξῶλ θαζεθόλησλ. Αὐηνὶ εἰζὶλ ἐπηθίλδπλνη ἀπνζηάηαη ηῆο 

βαζηιείαο ζνπ. Αὐηνὶ βνύινληαη ἀλαηξέςαη ηὸλ ἰεξὸλ ζνπ ζξόλνλ. Πάληεο νἱ ἀγαπῶληεο ηὴλ 

θξαηαηὰλ ζνπ θνξπθὴλ, ζπθνθαληνῦληαη ὑπ‟ αὐηῶλ ηῶλ θαινπκέλσλ θηινζόθσλ θαὶ 

θηινγελῶλ. Σέινο δὲ αὐηὸο ἐγὼ, θύξηὲ κνπ, αὐηὸο ἐγὼ! {…} Οἱ κεγάινη ἄλδξεο, νἱ ὠθεινῦληεο 

ηὸ ἀλζξώπηλνλ γέλνο, εἰζὶλ ὅκνηνη ηῷ ιίῳ, ζπζθηαδόκελνη ἐλίνηε ὑπὸ ηῆο θαθίαο, ὥζπεξ αὐηὸο 

ὑπὸ ηῶλ λεθῶλ νἱ δὲ θζνλεξνὶ εἰζὶλ ἄλζξαθεο πεππξαθησκέλνη, πίπηνληεο εἰο ηὸ ὕδσξ.  ἣιηνο 

ὀιίγνλ θαη‟ ὀιίγνλ δηαζθεδάδεη ηὰ λέθε, ἀλαιάκπεη ὡο πξόηεξνλ θαὶ θσηίδεη ηὴλ γῆλ νἱ 

ἄλζξαθεο ζβέλλπληαη ηαρέσο ἐλ ηῷ ὕδαηη θαὶ ἀπόιιπληαη κεη‟ ἢρνπ. 

 

 Γίλεηαη, ζπλεπψο, ζαθέο φηη θαη ηα δχν θηινθνξατθά πεξηνδηθά αμηνπνηνχλ 

κχζνπο – δπηηθνεπξσπατθνχο θαη αλαηνιηθνχο – γηα λα ζκηιέςνπλ ηελ πνιηηηθή θαη 

                                                           
179

  . Αζήλε, ό.π.,  ζ. 165 
180

  Μέιηζζα, ηρ. 3 (1821), ζ. 292-298  
181

  . Αζήλε, ό.π.,  ζ. 166 
182

  Μέιηζζα, ηρ. 3 (1821), ζ. 330 



[61] 
 

εζηθή δενληνινγία θαη κε καρεηηθφηεηα θαη λεσηεξηζηηθφ πλεχκα λα πνιεκήζνπλ ην 

λνζεξφ ζπληεξεηηζκφ. Άιισζηε, ην αίηεκα ηνπ ειιεληθνχ πξνεπαλαζηαηηθνχ Σχπνπ 

είλαη ε θαιιηέξγεηα ελφο πλεχκαηνο θνζκνπνιηηηζκνχ, ε αλάδεημε ηνπ εζληθνχ 

ραξαθηήξα, ε δηεχξπλζε θαη ε αθνκνίσζε ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο, θαζψο θαη ε 

δηάπιαζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. 
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Δπίινγνο 

 

 Ο ειιεληθφο πξνεπαλαζηαηηθφο Σχπνο είλαη γέλλεκα ηνπ Διιεληζκνχ ηήο 

Γηαζπνξάο θαη δηαπλέεηαη απφ ηηο λεσηεξηθέο ηδέεο ηνχ Γηαθσηηζκνχ. Πξσηνβνπιία 

θαζνξηζηηθή, πνπ αληαλαθιά ζαθψο ηελ αλάγθε ηήο επηθνηλσλίαο, ηεο ελεκέξσζεο 

θαη ηεο πιεξνθφξεζεο, θίλεκα ελζπλείδεηεο βνχιεζεο κε ζπλέπεηα, ζπλέρεηα θαη 

ζηφρν ηε ζπζπείξσζε ηνπ ππφδνπινπ Έζλνπο. Οη Έιιελεο ηεο Γηαζπνξάο ληψζνπλ 

έλαλ αλφζεπην παηξησηηζκφ θαη κε ελδπλακσκέλε ηελ εζληθή ππεξνρή θαη ζπλείδεζε 

κέζα απφ ηα ειιεληθά δεκνζηνγξαθηθά θχιια ηήο πξνεπαλαζηαηηθήο πεξηφδνπ, 

ζκηιεχνπλ ηελ πλεπκαηηθή αθχπληζε θαη ηελ εζληθή ρεηξαθέηεζε. Παξάιιεια, φζνη 

εκπλεχζζεθαλ θαη δηακφξθσζαλ ηα θηινινγηθά πεξηνδηθά ζέηνπλ θαίξηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηελ ειιεληθή παηδεία, νξακαηίδνληαη ηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο 

ινγνηερλίαο θαη ηεο επηζηήκεο, δηαδίδνπλ ηε λεσηεξηθή επηζηεκνληθή γλψζε θαη 

γίλνληαη θνξείο “κεηαθέλσζεο” ησλ δηδαγκάησλ ηνχ Γηαθσηηζκνχ. ηηο ζειίδεο ηνπο 

εθθξάδνληαη απφςεηο γηα ηε γιψζζα, ηε δηάπιαζε ηεο εζληθήο γιψζζαο θαη 

απνηππψλνληαη ηδενινγηθέο ζπγθξνχζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο ηήο ειιεληθήο 

ινγηνζχλεο γηα ην γισζζηθφ δήηεκα ηήο επνρήο· κία πάιε αέλαε αλάκεζα ζηελ 

πξφνδν θαη ζην ζπληεξεηηζκφ. Σα ηεχρε ηνχ ειιεληθνχ πξνεπαλαζηαηηθνχ Σχπνπ, 

εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, απνηεινχλ εζληθά θεηκήιηα, αδάκαληεο κέζα ζην 

ζεζαπξφ ηήο ειιεληθήο Ηζηνξίαο. 
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Πεξίιεςε 

 

 ηελ αθκάδνπζα ειιεληθή παξνηθία ηήο Βηέλλεο, ζην Παξίζη θαη ζην Λνλδίλν 

ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αη. εθδίδνληαη ηα πξψηα εηδεζενγξαθηθά 

θαη θηινινγηθά θχιια. Ο ειιεληθφο πξνεπαλαζηαηηθφο Σχπνο απνηειεί απνθχεκα 

ελζπλείδεηεο βνχιεζεο κε ζπλέπεηα. Αλαδεηθλχεη ηε ζπλνρή ησλ θνξέσλ ηνπ θαη, κε 

έλαπζκα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ελεκέξσζε, θαηνξζψλεη λα ζπζπεηξψζεη ηνλ 

Διιεληζκφ. Δπηζθξαγίδεη ηελ αγσληζηηθή κέζεμε ηνπ Γέλνπο κε επηδίσμε ηελ 

απειεπζέξσζε, ζκηιεχνληαο ην ζπιινγηθφ ρξένο θαη ηελ εζληθή ζπλείδεζε. Θα 

δηαδξακαηίζεη εμέρνληα ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο, θαζψο 

ζπλδξάκεη ζηελ πξφνδν ησλ γξακκάησλ θαη πξνάγεη ηελ πλεπκαηηθή αθχπληζε θαη 

ηελ εζληθή ρεηξαθέηεζε. 

 

 


