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Πρόλογος 

Σε αυτά τα πολιτιστικά προγράμματα ασχοληθήκαμε με δύο θέματα που οι μαθητές δεν έχουν 
την ευκαιρία  να τα πραγματευθούν εκτενώς στα πλαίσια  του σχολικού προγράμματος σπουδών. 
Διερεύνησαν,  λοιπόν,  τον  ρόλο  των  ελληνικών  παροικιών  της  Ευρώπης  κατά  την  περίοδο  της 
Τουρκοκρατίας και, επίσης, ασχολήθηκαν με τις γόνιμες επιδράσεις στις τέχνες και στη γλώσα που 
δέχτηκε ο Ελληνισμός στις βενετοκρατούμενες περιοχές από τους κατακτητές – Ενετούς. Παράλληλα 
και σε συνάρτηση με αυτά, ήταν και το τρίτο θέμα που αφορούσε τη μουσική και πιο συγκεκριμένα τη 
σχέση της ευρωπαϊκής και ιδιαίτερα της ιταλικής με την ελληνική μουσική.

Η  ικανοποίηση  μας  από  το  όλο  εγχείρημα  είναι  απερίγραπτη.  Νιώθουμε  την  ανάγκη  να 
ευχαριστήσουμε  όλους  τους  μαθητές  που  συμμετείχαν  στα  προγράμματα  τόσο  για  το  ζήλο  που 
επέδειξαν, όσο και για την άριστη διαγωγή τους και τις ωραίες στιγμές που ζήσαμε κατά τη διάρκεια 
των εκδρομών.

Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται οι εργασίες που εκπόνησαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια 
των τριών πολιτιστικών προγραμμάτων. Θέλουμε να τονίσουμε ότι επιλέξαμε η παρέμβασή μας στις 
εργασίες των παιδιών να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη, διότι στόχος μας δεν ήταν η εκπόνηση 
“τέλειων εργασιών”, αλλά η τόνωση της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των μαθητών, πάντα 
βέβαια με τη στήριξη και την καθοδήγησή μας.

                                         Οι καθηγήτριες – υπεύθυνες των πολιτιστικών προγραμμάτων

                                                                           Στρογγυλούδη Δάφνη
                                                                                                          Λέκκα Καδιανή
                                                                                                        Σκλαβενίτη Ιωάννα
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1. Η ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΩΝ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 Η  μετανάστευση  των  Ελλήνων  στο  εξωτερικό,  κατά  τη  διάρκεια  της  Τουρκοκρατίας, 
πραγματοποιήθηκε κυρίως σε δύο χρονικές περιόδους.

                                        ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  15ος-16ος αιώνας
Την  πρώτη  περίοδο, από  τον 15ο  έως  τον  16ο αιώνα, η  μετανάστευση 

ήταν συνήθως υποχρεωτική . Επειδή εκείνη την περίοδο γίνονταν πολλές πολεμικές συγκρούσεις και 
οι Οθωμανοί επέκτειναν την κυριαρχία τους σε πολλά μέρη( π.χ. σε φραγκοκρατούμενες περιοχές), 
πολλοί  λόγιοι,  ευγενείς  και  στρατιώτες, έφευγαν  από την  σκλαβωμένη  Ελλάδα  και 
πήγαιναν στην Ευρώπη για  να  σωθούν  από  τις  διώξεις  των  Τούρκων   και  να  βρουν καλύτερες 
συνθήκες  ζωής. Οι  περισσότεροι  μετανάστες  κατάγονταν  από  νησιά  (Κύπρος,  Κρήτη)  ή 
παραθαλάσσια  μέρη  (Μονεμβασιά,  Μάνη,  Ναύπλιο,  Ήπειρος). Εγκαταστάθηκαν κυρίως σε 
παραθαλάσσιες πόλεις της Ιταλίας ( Βενετία, Λιβόρνο, Νάπολη) καθώς και σε άλλα παραθαλάσσια 
μέρη της Ευρώπης (Μασαλία), ιδρύοντας παροικίες.

Οι Έλληνες μετανάστες εξασκούσαν συνήθως το επάγγελμα του στρατιώτη, του ναυτικού, του 
τεχνίτη, του  εμπόρου,του  αντιγραφέα  χειρογράφων  και  του  δασκάλου  σε  ανώτατα  εκπαιδευτικά 
ιδρύματα.
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ΔΕΥΤΕΡΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ  17ος-18ος αιώνας

Η δεύτερη περίοδος της μετανάστευσης, κατά τον  17ο και 18ο αιώνα, ήταν  εθελοντική και 
ειρηνική με  οικονομικά κυρίως αίτια.  Πολλοί  Έλληνες  κατοίκησαν σε πόλεις  που βρίσκονταν κατά 
μήκος  των  εμπορικών  δρόμων  που  διέσχιζαν  τη  Βαλκανική  και  την  Ευρώπη.Τα  εμπορεύματα 
μεταφέρονταν  από  την  Οθωμανική  Αυτοκρατορία  προς  την Κεντρική  Ευρώπη και  τη  Ρωσία, διά 
ξηράς από συγκεκριμένους δρόμους, με καραβάνια που διέσχιζαν τα Βαλκάνια.

                                     Καραβάνι από τη Ήπειρο  προς το μακρινό Βουκουρέστι ,το Βελιγράδι και τη
                                                                                                                                                   Βουδαπέστη
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Πού εγκαταστάθηκαν

1.Έλληνες από τον Πόντο μετακινήθηκαν στον Καύκασο και την Κριμαία ιδρύοντας παροικίες
με  γνωστότερη  την Οδησσό.Το  λιμάνι  της  Οδησσού  συνδεόταν  με  τα  μεγαλύτερα  λιμάνια  της 
Μεσογείου.

2. Οι Έλληνες από τη Μακεδονία εγκαταστάθηκαν κυρίως στη Βιέννη, την Τεργέστη, τη Σερβία και 
την Ουγγαρία, όπου ασχολήθηκαν με το εμπόριο βαμβακερών, δερμάτων, χαλιών και άλλων ειδών.

Τεργέστη

3.  Έλληνες,  που  εγκαταστάθηκαν  στις Παραδουνάβιες  Ηγεμονίες,  τη Βλαχία και  τη Μολδαβία, 
περιοχές που κυβερνούσαν Φαναριώτες ηγεμόνες.
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   Ιάσιο (18ος αι.)

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Στις  νέες  τους  πατρίδες  οι  Έλληνες  μετανάστες  έφτιαχναν οργανωμένες 
κοινότητες (παροικίες). Εκεί έφτιαχναν τα σπίτια τους ,έχτιζαν  εκκλησίες και σχολεία. 

      
     Βενετία. H Φλαγγίνειος Σχολή, η Αδελφότητα του Αγίου Νικολάου και, δεξιά, ο ναός του Αγίου Γεωργίου.
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ΤΕΡΓΕΣΤΗ : Ναός Αγίου Νικολάου.

Η  οργάνωση  και  ο  τρόπος  λειτουργίας κάθε  παροικίας  καθοριζόταν  από  ένα  γραπτό 
κανονισμό, το καταστατικό. Στο καταστατικό   της  παροικίας   έγραφαν  τους  σκοπούς,  την 
οργάνωση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κατοίκων της .
Οι Έλληνες μετανάστες φρόντιζαν για την έκδοση ελληνικών βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων.

      
"Εφημερίς" η πιο παλιά εφημερίδα που έχει διασωθεί. Εκδιδόταν στη Βιέννη

Οι Έλληνες που έφυγαν από την Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν σε πόλεις άλλων χωρών (στο 
εξωτερικό) ονομάστηκαν Έλληνες  της  Διασποράς. Με  τα  πλούτη  που  απέκτησαν  βοήθησαν  τους 
υπόδουλους Έλληνες:

1.  Ενίσχυσαν οικονομικά τα  ελληνικά σχολεία στις τουρκοκρατούμενες περιοχές 
2. Κατασκεύασαν πολυτελείς κατοικίες στους τόπους καταγωγής τους , τα λεγόμενα αρχοντικά.

(π.χ. στη Σιάτιστα, στην Καστοριά, στην Κοζάνη, στα Ζαγοροχώρια και στα χωριά του Πηλίου).
3. Από  τους Έλληνες  των  παροικιών ξεκίνησε  κατά  τον 18ο αιώνα  η  πνευματική 

αναγέννηση του υπόδουλου έθνους.
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Η Παροικία της Βενετίας

Πριν  από  τον  10ο  αιώνα  μετανάστευσαν  στη  Βενετία  οι  πρώτοι  Έλληνες  τεχνίτες  και  
καλλιτέχνες,  που  έγιναν  περιζήτητοι  για  την  τεχνική  τους  και  συνέβαλαν  στην  κατασκευή  και 
διακόσμηση πολλών κτιρίων της πόλης. Στα επόμενα χρόνια, ειδικά μετά την τέταρτη σταυροφορία 
(1204), όταν οι Βενετοί κυριάρχησαν σε ένα μεγάλο μέρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, άρχισε να 
αναπτύσσεται  το  εμπόριο  ανάμεσα  στους  δύο  γειτονικούς  αυτούς  κόσμους,  την  Ελλάδα  και  τη 
Βενετία, και με τον καιρό ακολούθησαν οι πνευματικές ανταλλαγές και οι αμφίδρομες επιρροές στις 
τέχνες. Και οι δύο λαοί ήταν ναυτικοί, και οι δύο είχαν ανεπτυγμένο το εμπορικό ένστικτο, και οι δύο 
είχαν ξεχωριστές ευαισθησίες στις τέχνες. Οι δεσμοί που δημιουργήθηκαν ανάμεσα στους δύο λαούς 
έφεραν  έναν  ενδιαφέροντα  συγκερασμό,  πολύ  συχνά  των  καλύτερων  στοιχείων  και  των  δύο 
πλευρών.

Ναυτικοί, έμποροι και τεχνίτες από τη Βενετία ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην Κέρκυρα, στη 
Μονεμβασία και στην Κρήτη. Το ελληνικό μεταναστευτικό κύμα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις μετά 
την προέλαση των Τούρκων στα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και κορυφώθηκε μετά την 
Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Υπολογίζεται ότι την εποχή εκείνη ο ελληνικός πληθυσμός 
της Βενετίας άγγιξε τα 5.000 άτομα. Αργότερα, μετά την κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, 
ακολούθησε  μια  σχεδόν  μαζική  έξοδος  των  Ελλήνων  προς  τη  Δύση.  Πρώτη  επιλογή  των 
κατατρεγμένων προσφύγων ήταν μέρη με τα οποία είχαν κάποια εμπορική ή άλλη σχέση, τόποι όπου 
υπήρχε ήδη εγκατεστημένος κάποιος, έστω και πολύ μικρός, ελληνικός πυρήνας. Η ως τότε μικρή 
παροικία των Ελλήνων στη Βενετία γνώρισε, μετά την Αλωση, σημαντική ανάπτυξη. 

Από  την αρχή  της  παρουσίας  τους  στη  Βενετία  οι  Έλληνες  διεκδίκησαν  το  δικαίωμα  της 
ελεύθερης  άσκησης  των  θρησκευτικών  καθηκόντων  τους,  αλλά  συνάντησαν  αρνήσεις  και 
περιορισμούς  από  τις  πολιτικές  και  θρησκευτικές  αρχές  της  Βενετίας,  επειδή  θεωρούνταν 
σχισματικοί.  Επί  πολλές  δεκαετίες  εκκλησιάζονταν  κρυφά  σε  σπίτια,  μέχρι  που  η  Σύνοδος  της 
Φλωρεντίας (1456) τους παραχώρησε ένα παρεκκλήσι στον ναό του Αγίου Βλάσση. Οι παράλληλες 
απόπειρες,  που έκαναν την ίδια εποχή,  να χτίσουν ορθόδοξη εκκλησία δεν έφεραν αποτέλεσμα, 
καθώς οι εργασίες διακόπτονταν. Μη μπορώντας να λύσουν το θρησκευτικό τους ζήτημα, στράφηκαν 
προς  άλλες  εξίσου  σημαντικές  διεκδικήσεις.  Έτσι,  πέτυχαν  το  1498  την  ίδρυση  ελληνικής 
Αδελφότητας,  τα  έσοδα  της  οποίας  προέρχονταν  από  συνδρομές  μελών,  εράνους,  δωρεές  και 
έκτακτες εισφορές σε ελληνικά πλοία που κατέπλεαν στη Βενετία.
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Αίθουσα υποδοχής της Αδελφότητας

Το 1536 κατόρθωσαν επιτέλους να πάρουν την άδεια ανέγερσης του ορθόδοξου ναού του 
Αγίου Γεωργίου στην πλατεία Campo dei Greci (Γειτονιά ή, ακριβέστερα, Περίβολο των Ελλήνων). Ο 
σπουδαίος αυτός ναός ολοκληρώθηκε το 1577 και το εντυπωσιακό καμπαναριό του το 1603.
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Στη  βόρεια  πλευρά  της  εκκλησίας  του  Αγίου  Γεωργίου  βρίσκονται  δύο  εξαιρετικής 
αρχιτεκτονικής κτήρια που κληροδότησε στην Αδελφότητα το 1664 ο Κερκυραίος δικηγόρος Θωμάς 
Φλαγγίνης. Στο ένα λειτούργησε η Φλαγγίνειος σχολή ανώτερων σπουδών και στο άλλο νοσοκομείο. 
Η Σχολή λειτούργησε  επί  240 χρόνια,  μέχρι  το  1905,  και  αποτέλεσε  ένα από τα σημαντικότερα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ελληνισμού. Από το 1955 στεγάζεται στο κτίριο της Φλαγγινείου σχολής 
το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών. Στο κτήριο του νοσοκομείου, που 
έκλεισε κι αυτό στις αρχές του 20ου αιώνα, στεγάζεται από το 1959 το εξαιρετικό μουσείο βυζαντινών 
και  μεταβυζαντινών εικόνων.  Μετά την  κατάλυση της  Βενετίας  (1797)  παρήκμασε και  η  ελληνική 
κοινότητα.  Οι  καταθέσεις  των  Ελλήνων  δημεύτηκαν  από  τον  Ναπολέοντα  και  οι  περισσότεροι 
αναγκάστηκαν να αναζητήσουν αλλού νέα πατρίδα ή να γυρίσουν στη σκλαβωμένη Ελλάδα.

Μια  σημαντική  δραστηριότητα  των Ελλήνων στη  Βενετία  ήταν η  τυπογραφία.  Ο Νικόλαος 
Βλαστός και ο Ζαχαρίας Καλλέργης ίδρυσαν το 1499 το πρώτο ελληνικό τυπογραφείο στη Βενετία. Η 
τυπογραφική δραστηριότητα των Ελλήνων διατηρήθηκε μέχρι τον 19ο αιώνα. 
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Το επίγραμμα αυτό προτάσσεται ενός από τα αριστουργήματα της τυπογραφικής τέχνης, πρόκειται για το “Μέγα Ετυμολογικόν”, που 

εκδόθηκε το 1499 στη Βενετία

         2. ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΙΟΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ  

 Πολλοί και αξιοσημείωτοι ήταν οι  Έλληνες λόγιοι οι οποίοι  μετά από πολλές προσπάθειες 
κατάφεραν στο μέγιστο να διαδώσουν το ελληνικό στοιχείο στη Δύση, υπενθυμίζοντας στους Έλληνες 
πρόσφυγες ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοήσουν τις ρίζες τους. 

Στις διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις ακμάζουν ελληνικές επιχειρήσεις και  οι  Έλληνες έμποροι 
δημιουργούν δίκτυα συνεργασίας μεταξύ τους. Στις ίδιες πόλεις σταδιοδρομούν τεχνίτες και λόγιοι. 
Στη  Βενετία λειτούργησε  ελληνικό  σχολείο  και  ελληνικά  τυπογραφεία  .  Στα  τυπογραφεία  αυτά 
τυπώθηκαν εκατοντάδες ελληνικά βιβλία.

Ας  αναφερθούμε  λοιπόν  σε  μερικά  σπουδαία  ονόματα  Ελλήνων  λόγιων  και  πνευματικά 
καλλιεργημένων ανθρώπων , οι οποίοι  ανέδειξαν τον πλούτο του ελληνικού πολιτισμού . 

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Ο ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ
Ένας μεγάλος Έλληνας λόγιος ήταν ο Βησσαρίων ο Τραπεζούντιος (1408-

1472)  ο  οποίος  θεωρούνταν  προστάτης  των  προσφύγων  Ελλήνων  που 
κατέφυγαν στην Ιταλία, καθώς και ένας από τους σημαντικότερους φιλόσοφους 
στη Δύση, ο οποίος μετά την Άλωση της Πόλης διέσωσε την κλασική ελληνική 
μουσική κληρονομιά από την Τουρκική επέκταση . Με τα οικονομικά μέσα που 
διέθετε σαν Καρδινάλιος,  συγκέντρωσε ελληνικά χειρόγραφα από τον ελληνικό 
χώρο και προώθησε πολύ τις ελληνικές σπουδές  στη Δύση, τοποθετώντας σε 
έδρες  ελληνικών  τους  πιο  μορφωμένους  Έλληνες  που  έρχονταν  από  την 
κατακτημένη  Ελλάδα  και  κυρίως  την  Κωνσταντινούπολη.  Επίσης,  χάρισε  στην 
πόλη της Βενετίας την ανεκτίμητη  βιβλιοθήκη του με 1000 χειρόγραφα, ελληνικά 
και λατινικά, που θα αποτελέσουν τον πυρήνα της «Μαρκιανής βιβλιοθήκης» της 

Βενετίας. Τα βιβλία αυτά, σύμφωνα με τις επιθυμίες του, ήταν στη διάθεση των Ελλήνων «για να μην 
ξεχάσουν ποτέ την ταυτότητα τους τώρα που δεν έχουν πατρίδα».

ΛΕΩΝ Ο ΑΛΛΑΤΙΟΣ
Ένας  επίσης  αξιοθαύμαστος  λόγιος  ελληνικής  καταγωγής,  θεωρείται  ο 

Λέων Αλλάτιος (1586-1669).  Σχολείο πήγε στην πατρίδα του και ήλθε σε ηλικία 
εννέα ετών στην Καλαβρία της Ιταλίας, για να συνεχίσει τις σπουδές του. Το 1600 
γράφτηκε  στο Ελληνικό  Γυμνάσιο  Αγίου  Αθανασίου στη Ρώμη και  σπούδασε 
φιλοσοφία,  θεολογία και  γραμματική.  Επιδόθηκε στη σπουδή της ιατρικής στη 
Ρώμη  και  εν  συνεχεία  έλαβε  μια  σειρά  υψηλών  αξιωμάτων.  Αρχικά,  έγινε 
σύμβουλος επί Θρησκευτικών Θεμάτων του Καρδινάλιου Βισκία  και διορίστηκε 
από τον Πάπα Παύλο Ε’ καθηγητής των ελληνικών . Ο καρδινάλιος Φραγκίσκος 
Βαρβερίνης  τον ονόμασε βιβλιοθηκάριό του και μετά από λίγο καιρό ο Πάπας 
Αλέξανδρος Ζ’ τον διόρισε επίτιμο θαλαμηπόλο του, καθώς και βιβλιοθηκάριο της 
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Βατικανής βιβλιοθήκης . 
ΜΑΡΚΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΣ

Ένας εξίσου σημαντικός Έλληνας εύπορος  της Δύσης ήταν ο Μάρκος 
Μουσούρος (1470-1517). Αγαπητός φιλόλογος, για τον οποίο ένας από τους 
μαθητές του συνήθιζε να υποστηρίζει ότι είναι  “άνδρας πολυμαθέστατος και 
πανεπιστήμονας,  κλειδοκράτορας  της  ελληνικής  γλώσσας  και  θαυμάσιος 
ειδήμονας της λατινικής φωνής’’. Έκανε καριέρα ως καθηγητής ελληνικών και 
επιστημονικός συνεργάτης στο τυπογραφείο του Άλδου Μανούτιου . Γύρω στο 
1500 πήγε στο  Κάρπι (μια πόλη κοντά στη Φεράρα ) όπου δίδαξε ελληνικά 
και  λατινικά  στον  Δούκα  Αλμπέρτο  Πίο,  σύντομα  όμως  επέστρεψε  στη 
Βενετία, όπου δίδαξε αρκετές φορές στην Νέα Ακαδημία, μια εταιρεία που 
είχε ιδρυθεί από λόγιους για την παραγωγή των ελληνικών. Επίσης, σημαντικό 
είναι να αναφέρουμε ότι εκτιμώντας τις εξαιρετικές του ικανότητες, η Βενετική 

γερουσία του απένειμε το αξίωμα του λογοκριτού για τα ελληνικά βιβλία που εκδίδονταν στην Βενετία 
και στις κτήσεις της και των οποίων το περιεχόμενο έπρεπε να είναι σύμφωνο με τη θρησκεία και την 
ηθική. Αργότερα, διορίστηκε καθηγητής της ελληνικής γλώσσας στη Βενετία και στη συνέχεια στην 
Πάδοβα. Μια από τις λαμπρότερες προσφορές του ήταν ότι βοήθησε τον Λάσκαρη στην οργάνωση 
του ελληνικού γυμνασίου και στη διδασκαλία των ελληνικών σ’αυτό.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗΣ
Ο  Δημήτριος  Χαλκοκονδύλης  (1423  -  1511)  ήταν  ένας  από  τους 

σημαντικότερους Έλληνες  λόγιους,  που συνέβαλε στο  Ουμανιστικό  κίνημα. 
Ήταν από τους τελευταίους μεγάλους δασκάλους των ελληνικών την εποχή 
της ιταλικής Αναγέννησης (δίδαξε την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στην 
Πάδοβα, στη  Φλωρεντία και αργότερα στο  Μιλάνο) και από τους πρώτους 
λογίους  που εκτίμησαν την αξία  της  τυπογραφίας.  Έπαιξε  σημαντικό  ρόλο 
στην εξάπλωση του ανθρωπιστικού κινήματος. Στη Φλωρεντία και στο Μιλάνο 
κυκλοφόρησε  δύο  από  τα  πιο  σημαντικά  αρχέτυπα  ελληνικά  βιβλία  -  την 
πρώτη έκδοση των επών του Ομήρου - (1488/1489) και το σπουδαίο Λεξικό 
του Σουίδα (Σούδα), το 1499.  Έγραψε πολλούς κώδικες, μεταξύ των οποίων:

• Τον υπ' αριθμόν 2783 κώδικα της Εθνικής Βιβλιοθήκης των Παρισίων, 
που περιέχει τους Πυθιονίκες του Πινδάρου.

• Τους  υπ'  αριθμόν  2023  και  2808  κώδικες  της  Εθνικής  Βιβλιοθήκης  των  Παρισίων  που 
περιέχουν συγγραφές του Αριστοτέλη και τις τραγωδίες Εκάβη και Ορέστη του Ευριπίδη.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΣ
Ο Δημήτριος Μόσχος ήταν Έλληνας λόγιος του 16ου αιώνα.Πατέρας του ήταν ο Ιωάννης, 

από τον οποίο έλαβε τις πρώτες γνώσεις του. Ήρθε στην Ενετία και δίδαξε εκεί και στην Φερράρα. 
Ανάμεσα στους πολυάριθμους μαθητές του ήταν ίσως και οι Ραγγώνοι, από επιφανή οικογένεια της 
Μοδένης. Μετακόμισε στην Μάντουα πριν το 1478, οπότε και  απεβίωσε ο ηγεμόνας Λουδοβίκος 
Γονζάγας που κυβερνούσε από το 1444. Είναι πιθανόν ότι στην Φερράρα έκανε την γνωριμία του με 
τον Ιωάννη τον Πίκο, ηγεμόνα της Μερανδύλης. Επαινέθηκε για την δεινότητα της γλώσσας του και 
την επιτήδεια τέχνη του, αλλά και ως γραμματικός και ρήτωρ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ
Ο Νικόλαος Σοφιανός ήταν Έλληνας λόγιος του 16ου αιώνα. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα και 

εκπαιδεύτηκε στο Ελληνικό Γυμνάσιο της Ρώμης, όπου και επιμελήθηκε αργότερα τις εκδόσεις που 
τυπώθηκαν εκεί. Ευδοκίμησε και προσέλκυσε την εύνοια του καρδιναλίου Νικολάου του Ροδολφίου, 
του οποίου ο οίκος δίκαια ονομαζόταν ενδιαίτημα σοφίας, διότι πολλοί μορφωμένοι άνδρες ποικίλης 
παιδείας  διέτριβαν  εκεί.  Ο  Σοφιανός  διατρίβων  στην  Ρώμη  εργάστηκε  αρχικά  ως  αντιγραφέας 
Ελληνικών χειρογράφων. Αρκετά ιδιόχειρα του αντίγραφα φυλάγονται στην βιβλιοθήκη του Παρισιού 
με χρονολογία περίπου 1534. Τον προσκάλεσε ο Πάπας Παύλος Γ’ να εργαστεί κοντά του.Από την 
Ρώμη ο Σοφιανός πήγε στην Βενετία, όπου το 1543 τον γνώρισε ο Ισπανός Ιάκωβος Μενδόζας και 
τον έστειλε στο Άγιο Όρος για να συλλέξει ελληνικά χειρόγραφα. Ο Νικόλαος στην περιοδεία του αυτή 
ανακάλυψε πολύτιμα χειρόγραφα, μεταξύ των άλλων κείμενα του Ισοκράτη, πληρέστερα αυτών που 
είχαν μέχρι  τότε τυπωθεί.  Με σκοπό να διαδώσει  ευκολότερα όσα βιβλία υπέρ της στοιχειώδους 
μόρφωσης των Ελλήνων προτίθετο να εκδώσει, συνέστησε στην Βενετία τυπογραφείο, από το οποίο 
τυπωμένο  σώζεται  μόνο  το  «Ωρολόγιον»  του  1545.  Το  τυπογραφείο  αυτό,  άγνωστης  σήμερα 
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τοποθεσίας, ήταν το τρίτο κατά χρονική σειρά ελληνικό τυπογραφείο, κατόπιν των τυπογραφείων 
του Ζαχαρία Καλλιέργη και Αλέξανδρου Γεωργίου, τα οποία είχαν επίσης ιδρυθεί στην Βενετία.

Εκτός  από  τους  παραπάνω,  ας  αναφέρουμε  και  τους  Αντώνιο  Έπαρχο,  Μανουήλ 
Χρυσολωρά,  Γεώργιο  Πλήθωνα  Γεμιστό,  Ιωάννη  Αργυρόπουλο,  Κωνσταντίνο  Λάσκαρη 
Μιχαήλ και Αρσένιο Αποστόλη, Δημήτριο Δούκα, Ιανό Λάσκαρη, και πολλούς άλλους.Οι λόγιοι 
αυτοί του ύστερου Βυζαντίου, αν και φυγάδες στην Δύση, δεν έπαυσαν ούτε στιγμή να ενδιαφέρονται  
για  τους  σκλαβωμένους  συμπατριώτες  τους.  Ενδιαφέρονταν  να  καταστήσουν  την  κλασσική 
γραμματεία κτήμα όχι μόνον των δυτικών  αλλά και των υπόδουλων Ελλήνων, με την βεβαιότητα ότι 
έτσι θα ερχόταν η πνευματική αναγέννηση και η απελευθέρωση.                          

Στην Κεντρική Ευρώπη, οι  Έλληνες  μετανάστευσαν τον  17ο αι.  Οι  χώρες  της  Κεντρικής 
Ευρώπης δέχτηκαν την περίοδο αυτή Έλληνες εμπόρους οι οποίοι ακολουθούσαν τα καραβάνια που 
μετέφεραν εμπορεύματα. Οι πιο σημαντικές ελληνικές παροικίες στις χώρες αυτές ήταν αυτές της 
Βιέννης  και  της  Τεργέστης.  Ιδιαίτερα  η  Βιέννη  έγινε  ένα  σημαντικό  κέντρο  του  τότε  απόδημου 
ελληνισμού. Από τα ελληνικά τυπογραφεία της τυπώθηκαν πολλά βιβλία κι εκεί εκδόθηκε το 1791 η 
πρώτη ελληνική εφημερίδα με το όνομα  Εφημερίδα.  Στη Βιέννη τύπωσε τα έργα του και ο Ρήγας 
Φεραίος.
 Τον ίδιο αι. κλήθηκε από τον Κάρολο Η’ ο Ιανός Λάσκαρης, ενώ τον επόμενο αιώνα συναντούμε τον 
Η.Ανδρέου που  μεταφράζει  τον  Ανακρέοντα και  τον  Λ.Φιλαρά που  συνδέθηκε  φιλικά  με  τον 
καρδινάλιο Ρισελιέ. Σημαντική στάθηκε η προσφορά τους στη συλλογή ελληνικών χειρογράφων που 
πλούτισαν τη βιβλιοθήκη του Φοντενεμπλώ.

Στην  Ολλανδία αξιόλογη ήταν η παροικία  του  Άμστερνταμ.  Στις  δυο αυτές  πόλεις  έζησαν 
πολλοί Έλληνες λόγιοι, ο πιο σημαντικός από αυτούς ήταν ο Αδαμάντιος Κοραής ο οποίος έζησε στο 
Άμστερνταμ.

Σημαντικές ήταν επίσης οι ελληνικές παροικίες στις παρευξείνιες χώρες και στη Ρωσία. Στα 
χρόνια  της  Τουρκοκρατίας  ο  Καύκασος,  η  Γεωργία,  η  Νότια  Ρωσία,  η  Μεσημβρινή  Ρωσία,  οι 
παραδουνάβιες ηγεμονίες και η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας έγιναν το καταφύγιο των Ποντίων. 
Στην  τσαρική  Ρωσία σημαντικές  ήταν  οι  παροικίες  της  Μόσχας  και  της  Οδησσού.  Ιδιαίτερα  η 
παροικία  της  Οδησσού ήταν μια από τις πιο σημαντικές παροικίες της ελληνικής διασποράς της 
εποχής.  Πέρα από τη  λειτουργία  ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη   Ρωσία  και  μέχρι  να 
διασπαστεί  η  Ορθόδοξη  Κοινοπολιτεία,  με  τη  γένεση  των  εθνικισμών  του  19ου αι.,  μια  σειρά 
διανοουμένων και εκκλησιαστικών λογίων ελληνικής καταγωγής έδρασε στη Ρωσία, συνήθως στα 
μεγάλα κέντρα της. Η Οδησσός συνδέθηκε με την Ελλάδα και με την ιστορία της ίσως όσο καμιά 
άλλη  εστία  των Ελλήνων στη  διασπορά.  Εκεί  ιδρύθηκε  η  Φιλική  Εταιρεία  που  προετοίμασε  τον 
αγώνα για την ανεξαρτησία της Ελλάδας από τους Εμμανουήλ Ξάνθο, το Νικόλαο Σκουφά και τον 
Αθανάσιο Τσακάλωφ. Εκτός από  τους ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας, με την πόλη συνδέθηκαν ο 
Αλέξανδρος Υψηλάντης που ανέλαβε την αρχηγία της Εταιρείας και πολλοί πλούσιοι Έλληνες που 
αναδείχτηκαν ευεργέτες του ελληνικού έθνους.  Ο πιο σημαντικός από αυτούς ήταν ο  Γρηγόρης 
Μαρασλής ο οποίος έκανε πολλές δωρεές στην Ελλάδα, αλλά και στην Οδησσό, αλλά και σημαντικοί 
πνευματικοί  άνθρωποι,  όπως ο  Κωνσταντίνος  Παπαρρηγόπουλος και  ο  ποιητής  Αλέξανδρος 
Ρίζος  Ραγκαβής,  έχοντας  στόχο  την  ελληνική  πολιτιστική  παρέμβαση  στην  παρευξείνια  αυτή 
περιοχή.

Οι  λόγιοι  αυτοί,  καθώς και  πολλοί  άλλοι,  συνετέλεσαν στην άμεση διάδοση του  ελληνικού 
στοιχείου, αφού με το αξιόλογο έργο τους ανέδειξαν την μεγαλοπρέπεια του ελληνικού πολιτισμού. Το 
έργο τους αποτελεί απόκτημα διαχρονικό για όλες τις επόμενες γενιές. 

3. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΥΛΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

 Καμία  επανασταση  δεν  ξεκινά  από  το  πουθενά  όσο  βαθιά  και  αν  αισθάνεται  ο  εκάστοτε 
καταπιεσμένος λαός την ανάγκη της αποτίναξης του ζυγού.Είναι τα φωτισμένα εκείνα μυαλά, που 
αφού  αποκτήσουν  ατομική  επαναστατική  συνείδηση,  με  τις  υψηλές   και  ανιδιοτελείς  τους  ιδέες 
μετατρέπουν  την  επαναστατική  τους  συνείδηση  από  ατομική  σε  συλλογική  και  εθνική.Οι 
προσλαμβάνουσες  που  αποκτούν  τα  φωτισμένα  μυαλά  στη  γνώση,αλλά  και   στα  κέντρα 
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διαμόρφωσης των νέων ιδεών και τάσεων είναι κινητήρια δύναμη σφυρηλάτησης των επαναστατικών 
τους συνειδήσεων σε συνδυασμό με τον ιδανικό χρόνο. Πνευματικά κινήματα που στοχεύουν στην 
εκπαίδευση αλλά και  στην ενημέρωση των ανθρώπων ακμάζουν,καθώς και  το  έργο σημαντικών 
σοφών της εποχής,όπως ο Αδαμάντιος Κοραής,επηρεάζουν τη κοινή γνώμη με το έργο τους καθώς 
είναι  επηρεασμένοι  από  τις  αντιλήψεις  της  γαλλικής  επανάστασης.  Επίσης  οι  έμποροι  και  οι 
καραβοκύρηδες συνέβαλαν  με τον τρόπο τους στη διάδοση των ιδεών του Διαφωτισμού και της 
γαλλικής επανάστασης και  βοήθησαν και  οικονομικά την ελληνική επανάσταση.   Τέλος,  η  Φιλική 
εταιρία που ιδρύθηκε στην Οδησσό, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον ξεσηκωμό των Ελλήνων και στην 
οικονομική στήριξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ

Το πνευματικό κίνημα που διέδιδε τις ιδέες του ευρωπαικού διαφωτισμού  στους   Έλληνες,με 
σκοπό να τους αφυπνίσει  και να τους προετοίμασει για τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα.Το νέο 
αυτό κίνημα είναι πολυδιάστατο και έρχεται να αλλάξει  τα ως τότε δεδομένα και τους συσχετισμούς. 
Η αστική νοοτροπία  στον κοινωνικό χώρο  συνοδεύεται από τη διάδοση των θετικών επιστημών και 
της θετικιστικής φιλοσοφίας στη παιδεία, ενώ παράλληλα αμφισβητούνται αξίες και παραδόσεις που 
ως  τότε  αποτελούν  ακρογωνιαίο  λίθο  οργάνωσης  της  κοινωνίας.  Η  συνάντηση  του  ευρωπαικού 
διαφωτισμού  με  τον  ελληνισμό  πραγματοποιήθηκε  στο  επίπεδο  της  παιδείας,της  ιδεολογίας,στο 
επίπεδο του εθνικού προσανατολισμού και γενικότερα στο χώρο της κοινωνίας. Εκφράστηκε ως τάση 
για  δημιουργία  εθνικής  ταυτότητας  και  στη  ριζοσπαστική  του  μορφή  ως  ρήξη  με  τα  κυρίαρχα 
στρώματα και ως αγώνας για κοινωνική μεταρρύθμιση. Η προδρομικη περίοδος χαρακτηρίζεται από 
τον θαυμασμό και την προβολή των έργων του Βολταίρου.Κύριος εκπρόσωπος της τάσης είναι ο 
Ιώσηππος  Μοισιόδακας  και  ο  Ευγένιος  Βούλγαρης.  Ο  τελευταίος  μεταφράζει  Βολταίρο  και  είναι 
βαθύτατα επηρεασμένος απο το πνευματικό φιλελευθερισμό,όμως η παραμονή του στη Ρωσία τον 
οδηγεί  σε  συντηριτικότερες  φάσεις.Στη  δεύτερη  περίοδο  είναι  εμφανής  η  επίδραση  των  Γάλλων 
εγκυκλοπαιδιστών. Εκπρόσωπος ειναι ο Φαναριώτης Δ.Καταρτζής.Το έργο του εναρμονίζεται με τη 
φαναριωτική θεωρία και τον ''πεφωτισμένο διαφωτισμο''. Η τρίτη περίοδος συνδέεται  με το κίνημα 
των διανοουμένων,οι οποίοι είναι σταθερά προσηλωμένοι στις αρχές της ελευθερίας και της ισοτητας 
που λαμπρύνουν τη θεωρία της Γαλλικής Επανάστασης,αλλά αποδοκιμάζουν τη βίαιη επιβολή τους. 
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Οπαδός  αυτή  της  θεωρίας  είναι  ο  Αδαμάντιος  Κοραής.Τέλος,οι  νέες  αυτές  ιδέες  έφεραν  πολλές 
αντιδράσεις  στο  χώρο  της  εκκλησίας,η  οποία  εμφανίστηκε  ως  πλέον  αντίπαλη  δύναμη  των 
καινοτομιών.Η αντίδραση υπήρξε βιαιότερη όταν εκδηλώθηκαν λιβερογραφικές επιθέσεις.

          Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Ν.ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο Ν.διαφωτισμός άλλαξε ριζικά την εκπαιδευτική πραγματικότητα του ελληνισμού σε όλες τις 
διαστάσεις της.Αναλυτικότερα,έφερε και  διέδωσε στο χώρο διαμονής των Ελλήνων τις καινούριες 
ιδέες του Ευρωπαικού Διαφωτισμού. Ανανέωσε με αυτό τον τρόπο το περιέχομενο της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης,προσανατολίζοντάς  την  σε  ιδέες-αξίες  καθαρά  ανθρώπινες,όπως  την  ελευθερία,τη 
δικαιοσύνη και  την ανεκτικότητα.Έστρεψε επίσης το ενδιαφερόν των δασκάλων και  μαθητών στη 
σπουδή και καλλιέργεια των θετικών επιστημών που αναπτύσσονταν ραγδαία στη Δύση.Επιπλέον 
συνέδεσε  το  περιεχόμενο  της  εκπαίδευσης  με  το  προσφορότερο  γλωσσικό  όργανο,τη  ζωντανή 
γλώσσα  που  άρχισε  πλέον  να  καλλιεργείται  συστηματικά.Ιδρύουν 
σχολεία,εκπαιδευτήρια,βιβλιοθήκες,χρηματοδοτούν  εκδόσεις  βιβλίων,προμηθεύουν  τα  σχολεία  με 
όργανα  διδασκαλίας,πληρώνουν  δασκάλους,χορηγούν  υποτροφίες  για  ανώτερες  σπουδές  στη 
Δύση.Γενικότερα λοιπόν συντελεί στο να γίνει η εκπαίδευση κοινή συνείδηση και να συνδεθεί τόσο με 
την ευρωπαική παιδεία και το ελληνικό ιστορικό παρελθόν,όσο και με την εθνική απελευθέρωση.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΣΤΟΝ  ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ
Ο Αδαμάντιος Κοραής γεννήθηκε στη Σμύρνη στις 27 Απριλίου του 1748 καταγόμενος απο την 

Χίο. Τα πρώτα του γράμματα τα διδάχθηκε στην  Ευαγγελική Σχολή της Σμυρνης. Μετά το 1784 
αρχίζει να κάνει μεταφράσεις στα γαλλικά από γερμανικά και αγγλικά βιβλία, όπως η Κατήχησις και η  
Κλινική Ιατρική.  Με το κείμενό του  Αδελφική Διδασκαλία   αντιτάχθηκε  απέναντι  στις συντηρητικές 
θέσεις της Πατρικής Διδασκαλίας η οποία αντιδρούσε απέναντι στον Διαφωτσμό  και την πνευματική 
πρόοδο  και  υποστήριζε  την  Οθωμανική  κυριαρχία.  Με  τα  ποιήματα  Άσμα  Πολεμιστήριον  και  
Σάλπισμα Πολεμιστήριον προσπάθησε να τονώσει τις ελπίδες των Ελλήνων για την απελευθέρωση 
και να ενισχύσει την αγωνιστική διάθεση, σε μια περίοδο κατά την οποία η εκστρατεία του Ναολέοντα 
στην Αίγυπτο δημιουργούσε προσδοκίες για ενδεχόμενη βοήθεια των Γάλλων προς τους Έλληνες. . 
Αποτέλεσμα  αυτών  των  προσδοκιών  ήταν  και  το  κείμενο  του  Υπόμνημα  περί  της  παρούσης  
καταστάσεως τη Ελλάδος.

Εξέδωσε 66 τόμους βιβλίων. Από αυτούς οι 17 αποτελούν την Ελληνική Βιβλιοθήκη και οι 9 τα 
Πάρεργα της Ελληνικής Βιβλιοθήκης. 

Επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες η καλλιέργεια των φιλολογικών ροπών του: Από το 
λόγιο-οικογενειακό  του  περιβάλλον  και  κυρίως  τη  βιβλιοθήκη  του  Διαμαντή  Ρύσιου,  τις  λιγοστές 
γραμματικές  γνώσεις  που  έλαβε  από  την  Ευαγγελική  Σχολή  της  Σμύρνης,  τη  βιβλιοθήκη  του 
Ολλανδού  πάστορα  που  του  μαθαίνει  λατινικά  με  την  πληθώρα των  Λατίνων κλασικών και  την 
ξενόγλωσση βιβλιογραφία που περιέχει, στο Άμστερνταμ συναντά τον Καλβινιστή Αδριανό Βύρτο και 
την λογία σύζυγό του.  Στο Μονπελιέ η σπουδή της ιατρικής τον φέρνει  πιο κοντά τους αρχαίους 
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Έλληνες  συγγραφείς.  Επίση  ο  Κοραής  προτείνεται  από  τον  Villoison  για  υποψήφιους  κριτικός 
εκδότης ολόκληρου του Ιπποκρατικού έργου για το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ο Κοραής γνώριζε 
εννέα ξένες γλώσσες: λατινικά, ιταλικά, γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά, εβραϊκά, γερμανικά, ολλανδικά και 
τουρκικά.  Δέχεται  επιδράσεις  από  τις  φιλελεύθερες  ιδέες  του  Διαφωτισμού:  μαχόταν  υπέρ  της 
πνευματικής αναγέννησης της Ελλάδας. Κύριο μέλημα του ήταν η πνευματική ανάπτυξη του γένους. 
 Μετά το 1805 ενέταξε τις γνώσεις του στη σειρά “ελληνική βιβλιοθήκη”, η οποία συνεχίστηκε 
ως το 1827 με τη χορηγία των αδελφών Ζωσιμά. Εξέδωσε μεταξύ αάλων τους “Βίους Παράλληλους” , 
“Λόγους”  του  Ισοκράτη,  τις  τέσσερις  ραψωδίες  της  Ιλιάδας,  έργα  του  Αριστοτέλη  και  τα 
“Απομνημονεύματα του Ξενοφώντα.”

Αρχικά υποστηρίζει τις ενέργειές  και τα κηρύγματα της Γαλλικής Επανάστασης, όπως αυτά 
εκδηλώθηκαν από τους αρχικούς ηγέτες της. Η Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του  
πολίτη χρησιμοποιούνται εκτενώς στα  κείμενα του Κοραή: στην Αδελφική Διδασκαλία, στην επιστολή 
του  προς  τους φιλοπάτριδας  προεστώτας  της  Πελοποννήσου  και  της  λοιπής  ελευθέρας  
Ελλάδος (1822) και στις αδημοσίευτες Σημειώσεις εις το προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος, ενώ 
μετέφρασε την Decleration στα ελληνικά, χωρίς να τη δημοσιεύσει. Αργότερα στηλιτεύει τις ακρότητες 
των Ιακωβίνων, τον Ροβεσπιέρο υπαινικτικά. Επίσης, και τον ίδιο τον Ναπολέοντα επέκρινε αυστηρά, 
αποφεύγοντας να του παράσχει υπηρεσίες λογοκριτή βιβλίων με υψηλή αμοιβή, επειδή ερχόταν σε 
αντίθεση με τις πεποιθήσεις του.

Ο Κοραής ζει  τη Γαλλική Επανάσταση και  την απήχησή της στην Ελλάδα, όμως αργότερα 
αντιπολιτεύθηκε  με  οξύτητα  το  καθεστώς  του  Καποδίστρια  και  ευχήθηκε  την  ανατροπή  του. 
Χρησιμοποίησε το γνώριμό του διαλογικό είδος εκδίδοντας δύο ψευδώνυμους διαλόγους με τίτλο,  Τί 
συμφέρει εις την ελευθερωμένην από τους Τούρκους Ελλάδα να πράξη εις τας παρούσας περιστάσεις  
δια να μη δουλωθή εις Χριστιανούς Τουρκίζοντας. Ο πρώτος διάλογος δημοσιεύθηκε το 1830 και ο 
δεύτερος μετά το θάνατο του Καποδίστρια, το 1831. Το  δεύτερο κείμενο καταστράφηκε από τους 
Καποδιστριακούς στην Εθνοσυνέλευση του Ναυπλίου το 1832.

Ο Κοραής πέθανε τελικά στο Παρίσι στις 6 Απριλίου 1833 σε ηλικία 84 ετών.

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ

Πρόδρομος  και  πρωτεργάτης  του  Νεοελληνικού  Διαφωτισμού,γεννήθηκε  το  1757  στο 
Βελεστίνο της Μαγνησίας. Για τα νεανικά του χρόνια είναι δύσκολο να ανιχθευθούν τα πραγματικά 
γεγονότα.  Τα  άτομα  με  τα  οποία  συνεργαζόταν  συνελήφθησαν  και  εκτελέστηκαν,αλλά  και  οι 

περισσότερες  από  τις  προκυρήξεις  του  καταστράφηκαν.  Υπήρξε 
συνεργάτης του και συναγωνιστής ο Χριστόφορος Περραιβός. Το πολιτικό 
όραμα  του  Ρήγα  ήταν  η  δημιουργία  μιας  πολυεθνικής  βαλκανικής 
επικράτειας που θα ήταν απαλαγμένη από τις αγκυλώσεις της οθωμανικής 
πολιτικής  και  στην  οποία  οι  Έλληνες  θα  είχαν  κυρίαρχη  θέση.Για  την 
πραγματοποιήση αυτού του στόχου προσπάθησε να εξεγείρει όλους τους 
υπόδουλους στους Οθωμανούς λαούς της βαλκανικής εναντίον του κοινού 
τυράννου. 

Στη  Βιέννη  συνεργάτες  του  ήταν  κυρίως  Έλληνες  έμποροι  ή 
σπουδαστές, αλλά οι σημαντικότεροι από αυτούς ήταν οι αδελφοί Πούλιου, 

από  τη  Σιάτιστα της  Μακεδονίας,  τυπογράφοι.  Στο  τυπογραφείο  τους  τύπωσε  τον Θούριο και 
την Χάρτα που φιλοτεχνήθηκε από τον Αυστριακό λιθογράφο Φρανσουά Μίλλερ, την επαναστατική 
του προκήρυξη σε χιλιάδες αντίτυπα, προκειμένου να μοιραστούν στους Έλληνες των υπόλοιπων 
φιλελεύθερων  περιοχών  των Βαλκανίων,  το Σχολείον  των  ντελικάτων  Εραστών,  το Φυσικής 
απάνθισμα, το Ηθικός Τρίπους, Το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας,Τα Δίκαια του ανθρώπου, 
καθώς και το Νέος Ανάχαρσις.  Ο Ρήγας απέβλεπε στην απελευθέρωση και ενοποίηση όλων των 
Βαλκανικών λαών και φυσικά όλου του ελληνικού στοιχείου που ήταν διασκορπισμένο στην Ανατολή 
και  τα  ευρωπαϊκά  κέντρα.  Επηρεασμένος  από τον  Ευρωπαϊκό  Διαφωτισμό,  πίστεψε  βαθιά  στην 
ανάγκη της επαφής των Ελλήνων με τις νέες ιδέες που σάρωναν την Ευρώπη και αυτό τον ώθησε 
στη  συγγραφή  ή  μετάφραση  βιβλίων  σε  δημώδη  γλώσσα  και  τη  σύνταξη  της  «Χάρτας»,  ενός 
μνημειώδους για την εποχή του χάρτη, που αποτελείτο από επί μέρους τμήματα. Δύο έτη αργότερα, 
ο Άνθιμος Γαζής επιμελήθηκε μιας νέας έκδοσης της Χάρτας, με τον τίτλο Πίναξ Γεωγραφικός της 
Ελλάδος,  χωρίς  όμως  να  αναφέρει  το  όνομα  του  Ρήγα  για  να  αποφύγει  την  αυστροουγγρική 
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λογοκρισία. 
Το πιο σημαντικό έργο του ήταν ο ¨Θούριος” (γνωστό επαναστατικό άσμα), μια επαναστατική 

προκήρυξη,  η διακήρυξη των δικιωμάτων του ανθρώπου, συμφωνα με τα πρότυπα των Γάλλων 
διαφωτιστών, καθώς και το σύνταγμα του Ρήγα.

Ο  Ρήγας  συνελήφθη  στην Τεργέστη την 1η  Δεκεμβρίου του 1797.  Κατόπιν  οδηγήθηκε 
στη Βιέννη,  στις 14  Φεβρουαρίου 1798,  όπου  ανακρίθηκε  μαζί  με  τους  υπόλοιπους  συντρόφους 
του. Κατόπιν,  με  συνοδεία  των  αυστριακών  αρχών  παραδόθηκαν  στις 10  Μαΐου 1798 στους 
Τούρκους του Βελιγραδίου και φυλακίστηκαν στον πύργο Nebojša (Небојша), παραποτάμιο φρούριο 
του Βελιγραδίου. Εκεί, ύστερα από συνεχή βασανιστήρια, στις 24 Ιουνίου του 1798, στραγγαλίστηκαν 
και τα σώματά τους ρίχτηκαν στον Δούναβη

ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

 ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΔΕΣ 
Κατά τα μέσα του 18ου αιώνα το  εμπόριο στην Ελλάδα αναπτύχθηκε χάρη στις  ευνοικές 

συνθήκες  που  επικρατούσαν,καθώς  με  την  επέκταση  του  ευρωπαικού  εμπορίου  γινόντουσαν 
σημαντικές  εμπορικές  συναλλαγές  με  την  οθωμανική  αυτοκρατορία.Οι  Έλληνες  διακρίθηκαν  στο 
εμπόριο και στη ναυτιλία, ιδιαίτερα όταν οι Έλληνες καραβοκύρηδες  αξιοποίησαν τη ρωσοτουρική 
συνθήκη του Κιουτσούκ ΚαΪναρτζή(1774).Αυτή η συνθήκη επέτρεπε στους Έλληνες  πλοιοκτήτες να 
κυκλοφορούν, εφόσον ύψωναν τη ρωσική σημαία στα στενά του Βοσπόρου και με το πλεονέκτημα 
της  απουσίας  των  αγγλικών  και  των  γαλλικών  πλοίων  λόγω  των  Ναπολεόντειων  πολέμων 
βοηθήθηκαν αρκετά. Απέκτησαν έτσι τον έλεγχο ενός  μεγάλου μέρους του εμπορίου.Εξελίχθηκαν, 
επίσης,  βαθμιαία  σε  εμπορικά  κέντρα  πολλές  ελληνικές  πόλεις  όπως:  Θεσσαλονίκη,  Ιωάννινα, 
Σμύρνη, Χίος και άλλες, με πρωταγωνιστική παρουσία στον τομέα αυτό.

Αρκετοί  από  τους  Έλληνες  εμπόρους  των  παροικιών  δεν  περιορίζονταν  απλώς  στην 
οικονομική επιτυχία, αλλά έδειχναν ενδιαφέρον και για τη διάδοση των νεοτερικών ιδεών μεταξύ των 
συμπατριωτών  τους,  ιδρύοντας  σχολεία  στις  πατρίδες  τους,  τυπώνοντας  βιβλία,  περιοδικά  και 
εφημερίδες,καθώς και χορηγώντας υποτροφίες.

Έτσι, όπως μπορούμε να δούμε, οι έμποροι και οι καραβοκύρηδες έπαιξαν ένα πολύ μεγάλο 
ρόλο κατά τα μέσα του 18ου έως τις αρχές του 19ου αιώνα για τη διάδοση του  Διαφωτισμού στην 
Ελλάδα,αλλά και για την  τότε ανάπτυξή της.
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Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η Φιλική Εταιρεία ήταν η σημαντικότερη από τις μυστικές οργανώσεις που σχηματίστηκαν για 
την  προετοιμασία  επανάστασης  για  την  απελευθέρωση  των  Ελλήνων  από  την  Οθωμανική 
Αυτοκρατορία.  Ιδρύθηκε  στις  14  Σεπτεμβρίου  1814  στην  Οδησσό,  και  σύμφωνα  με  τους 
παλαιότερους ιστορικούς,  από τον Εμμανουήλ Ξάνθο,  τον   Νικόλαο Σκουφά,  και  τον   Αθανάσιο 
Τσακάλωφ. Τέταρτο μέλος της, μυήθηκε ο  Αντώνιος Κομιζόπουλος από τη Φιλιππούπολη. Επίσης 
από τα πρώτα μέλη που μυήθηκαν ήταν και  ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος (και  μάλιστα κατά 
ορισμένες πηγές συνιδρυτής, πριν τον Ξάνθο που μυήθηκε αργότερα). Οι Φιλικοί αφού μυούνταν 
στην Εταιρεία έδιναν όρκο πίστης και  επικοινωνούσαν με κώδικες, ψευδώνυμα και  συνθηματικές 
λέξεις.«Ο μυστικός χαρακτήρας της εξηγεί εν μέρει τον περιορισμένο και αμφίσημο χαρακτήρα των 
τεκμηρίων που άφησε πίσω της.» 

Σκοπός της Φιλικής Εταιρείας είναι η γενική επανάσταση των Ελλήνων για την «ανέγερσιν και 
απελευθέρωσιν του  Ελληνικού  Έθνους και  της Πατρίδoς  μας»,  όπως μας πληροφορεί  ο  ίδιος ο 
Ξάνθος. Και σημειώνει στα «Aπομνημονεύματά» του: ..δια να ενεργήσωσι μόνοι των ό,τι ματαίως 
από πολλού χρόνου ήλπιζον από την φιλανθρωπίαν των χριστιανών βασιλέων». 

Η πορεία  ανάπτυξης της Φιλικής  είναι  εντυπωσιακή.  Το διάστημα 1814-1816 τα μέλη της 
αριθμούν περίπου 20. Ως τα μέσα του 1817 αναπτύσσεται κυρίως μεταξύ των Ελλήνων της Ρωσίας  
και  της Μολδοβλαχίας,  αλλά και  πάλι  τα  μέλη της δεν υπερβαίνουν τα 30.  Όμως, από το 1818 
σημειώνονται αθρόες μυήσεις. Κατά το 1820 εξαπλώνεται σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Ελλάδας 
και  τις  περισσότερες  ελληνικές  παροικίες  του  εξωτερικού.  Χιλιάδες  υπολογίζονται  οι  μυημένοι, 
μολονότι είναι γνωστά μόνο 1096 ονόματα. Τους πρώτους μήνες του 1821 τα μέλη της αριθμούν 
δεκάδες χιλιάδες. Η οργάνωση είχε υπερβεί τα ίδια της τα όρια. 

Στις γραμμές της συσπειρώνονται κυρίως έμποροι και μικροαστοί, αλλά και Φαναριώτες και 
κοτζαμπάσηδες και κληρικοί, πρόσωπα που θα διαδραματίσουν αγωνιστικό ρόλο (θετικό ή αρνητικό) 
στον  αγώνα  για  την  ανεξαρτησία,  όπως  οι  οπλαρχηγοί  Θεόδωρος  Κολοκοτρώνης,  Οδυσσέας 
Ανδρούτσος,  Αναγνωσταράς,  ο  αρχιμανδρίτης  Γρηγόριος Δικαίος (Παπαφλέσσας),  οι  Φαναριώτες 
Αλέξανδρος  Μαυροκορδάτος  και  Νέγρης,  οι  μεγαλοκαραβοκύρηδες  Κουντουριώτηδες,  οι 
μεγαλοκoτζαμπάσηδες Ζαΐμης, Λόντος, Νοταράς, ο μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός κ.ά. 

Η  όλη  διάρθρωση της  Φιλικής  Εταιρείας  στηρίχθηκε  στα  οργανωτικά  πρότυπα  των 
Καρμπονάρων και των Ελευθεροτεκτόνων. Η ηγετική της ομάδα απεκαλείτο «η Αόρατος Αρχή» και 
περιβλήθηκε από την πρώτη στιγμή με τέτοια μυστική αίγλη, ώστε να πιστεύεται ότι συμμετείχαν σε 
αυτήν  πολλές  σημαντικές  προσωπικότητες,  όχι  μόνον  Έλληνες  μα  και  ξένοι,  όπως  ο  τσάρος 
Αλέξανδρος Α' της Ρωσίας. Στην πραγματικότητα, τον πρώτο καιρό ήταν μόνο οι τρεις ιδρυτές της. 
Κατόπιν,  από το  1815 έως το  1818,  προστέθηκαν άλλοι  πέντε  και  μετά το  θάνατο  του  Σκουφά 
προστέθηκαν  άλλοι  τρεις.  Το  1818  η  Αόρατη  Αρχή  μετονομάστηκε  σε  «Αρχή  των  Δώδεκα 
Αποστόλων» και κάθε Απόστολος επωμίστηκε την ευθύνη μιας μεγάλης περιφέρειας.

Η όλη  δομή ήταν πυραμιδοειδής και  στην κορυφή δέσποζε η «Αόρατος Αρχή». Κανείς  δε 
γνώριζε  ούτε  είχε  δικαίωμα  να  ρωτήσει  ποιοι  την  αποτελούσαν.  Οι  εντολές  της  εκτελούνταν 
ασυζητητί, ενώ τα μέλη δεν είχαν δικαίωμα να λαμβάνουν αποφάσεις. Η Εταιρεία απεκαλείτο «Ναός» 
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και είχε τέσσερις βαθμίδες μύησης: α) οι αδελφοποιητοί ή βλάμηδες, β) οι συστημένοι, γ) οι ιερείς και 
δ) οι ποιμένες. Οι Ιερείς ήταν επιφορτισμένοι με το έργο της μύησης στους δύο πρώτους βαθμούς. 
Όταν ο Ιερέας πλησίαζε κάποιον, σιγουρευόταν για τη φιλοπατρία του και τον κατηχούσε πλάγια 
στους σκοπούς της εταιρείας, οπότε το τελευταίο στάδιο ήταν να ορκιστεί. 

  4. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟΝ   
   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (ΤΕΧΝΕΣ,ΓΡΑΜΜΑΤΑ)

H νεότερη και η σύγχρονη ελληνική ιστορία είναι στενά συνυφασμένη με το φαινόμενο της 
Διασποράς. Αναμφίβολα, μόνο αν λάβουμε υπόψη το ρόλο που διαδραμάτισαν οι απόδημοι Έλληνες, 
μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως τη δημιουργία και την ανάπτυξη του νεοελληνικού κράτους, 
καθώς και την οικονομική και κοινωνική ανέλιξη, αλλά και την ιδεολογική συγκρότηση του Ελληνισμού 
εντός και εκτός των συνόρων.Συγκεκριμένα,  ήδη από τα τέλη του 15ου και τις αρχές του 16ου αι. 
ελληνικές  παροικιές  του  εξωτερικού  συνέβαλαν  σημαντικά  στη  διαμόρφωση  του  πολιτισμού  των 
κρατών  στα  οποία  βρίσκονταν.  Οι  περιοχές  αυτές  καινοτόμησαν  στην  καλλιέργεια  των 
ανθρωπιστικών γραμμάτων με τη διάδοση των ελληνικών σπουδών, στην άνθηση της τυπογραφίας 
χάρη  σε  μια  σειρά  ευεργετικών  νομοθετημάτων,  καθώς  και  στη  δημιουργία  έργων  τέχνης 
απαράμιλλης ομορφιάς .Το πνεύμα  φιλελευθερισμού -patavitae liberta- και η πολιτική ανεξαρτησία 
είναι κάποιοι από τους παράγοντες που διαμόρφωσαν αυτές τις αλλαγές. 

Α. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Πολύ  νωρίς    οι  πάροικοι    εκδήλωναν   το  ενδιαφέρον  για  τη  διδασκαλία  της  ελληνικής 

γλώσσας στα παιδιά τους. Καλούσαν δασκάλους από την Ανατολή ή τους επέλεγαν ανάμεσα στους 
λογίους που ζούσαν στην πόλη τους (με πιο γνωστές τις περιπτώσεις της Βενετίας και της Βιέννης). 
Στις περισσότερες περιπτώσεις και καθώς ο αριθμός των εγκαθισταμένων αυξανόταν, οι ηγέτες της 
κοινότητας φρόντιζαν συστηματικά για την ίδρυση σχολείου, που θα λειτουργούσε υπό την εποπτεία 
τους,τόσο ως προς την επιλογή δασκάλων όσο και ως προς την ανέγερση, ίσως, ειδικού κτιρίου και  
τη φροντίδα για τον εμπλουτισμό του με βιβλιοθήκη. Κατά κανόνα λειτουργούσε σχολείο στοιχειωδών 
γραμμάτων  (με  κύρια  μαθήματα  την  ανάγνωση,  στοιχεία  αριθμητικής  και  κατήχηση),  αλλά  στις 
μεγαλύτερες από τις παροικίες (Βενετία, Τεργέστη, Μίσκολτς, Οδησσό, Αλεξάνδρεια) απαντούν και 
σχολεία των “ελληνικών” γραμμάτων, δηλαδή σχολεία στα οποία, από τα τέλη, τουλάχιστον, του 18ου 
αιώνα,  παραδίδονταν  αρχαίοι  έλληνες  συγγραφείς,  μαθηματικά,  γεωγραφία,  φυσική  ιστορία, 
θρησκευτικά,  καλλιγραφία,ξένες  γλώσσες.  Έμφαση  δίδεται,  κυρίως,  στα  μαθήματα  που 
προετοιμάζουν τους μαθητές για την προκοπή στο εμπορικό επάγγελμα. Για πρώτη φορά μαρτυρείται 
η  ύπαρξη  σχολείου  στην  ελληνική  παροικία  της  Aνκόνας  το  1622.  Στα  χρόνια  της  Eλληνικής 
Eπανάστασης, με την έλευση των προσφύγων και με πρωτοβουλία του Kαποδίστρια, το σχολείο 
αυτό οργανώνεται καλύτερα. Tο 1827 αριθμεί περίπου 30 μαθητές, οι οποίοι διδάσκονται ελληνικά, 
αριθμητική,  ιταλικά  και  καλλιγραφία.  Ώς  τα  τέλη  του  16ου  αιώνα  τις  εκπαιδευτικές  ανάγκες  των 
Ελλήνων  της  Βενετίας  κάλυπταν  λόγιοι  παρεπιδημούντες  στη  Bενετία,  όπως  ο  Γεώργιος 
Tραπεζούντιος,  ο  Δημήτριος  Mόσχος  και  άλλοι.   Φημισμένη  στάθηκε  η  Φλαγγίνειος  Σχολή  της 
Βενετίας,που  ιδρύθηκε  στα  τέλη  του  17ου  αιώνα  με  το  κληροδότημα  του  Θωμά  Φλαγγίνη. 
Φιλοξενούσε  δώδεκα  εσωτερικούς  μαθητές,  αλλά  τα  ανώτερα  μαθήματα  (Γραμματική, 
Φιλολογία,Ρητορική,  Λογική  και  Φιλοσοφία)  μπορούσαν  να  τα  παρακολουθούν  και  εξωτερικοί. 
Σημαντικός  αριθμός  των  αποφοίτων  της  σχολής  συνέχιζε  τις  σπουδές  στο  Πανεπιστήμιο  της 
γειτονικής Πάδοβας.  Συστηματικό υπήρξε το σχολείο της Τεργέστης –από το 1801 συνεχώς και 
εμπλουτιζόμενο ώς το 1936– με διάφορες βαθμίδες σπουδών, στοιχειώδεις και γυμνασιακές. Σχολείο 
ιδρύθηκε το 1806 και στο Λιβόρνο, αλλά ήδη από το 1775 φαίνεται ότι λειτουργούσε στην παροικία 
ένα υποτυπώδες σχολείο της κοινότητας. Στο Μίσκολτς της βορειοανατολικής Ουγγαρίας, όπου από 
τον 18ο αιώνα είχαν καταφύγει κυρίως Μοσχοπολίτες,η κοινότητα επεδίωξε νωρίς να εξασφαλίσει 
δάσκαλο ελληνικής γλώσσας για τους μαθητές του σχολείου “κοινών και ελληνικών” γραμμάτων, που 
είχε ιδρυθεί από το 1794. Στη Βιέννη το σχολείο, που άρχισε να λειτουργεί το 1804 στην κοινότητα 
της Αγίας Τριάδας, προσέκρουσε στις διαμάχες ανάμεσα στις δύο κοινότητες των αυτοκρατορικών 
και οθωμανών υπηκόων, αλλά και στις προστριβές με αφορμή την παροχή ελληνικής εκπαίδευσης 
και  στους  Βλάχους-μέλη  των ελληνικών κοινοτήτων.  Μόλις  από το  1815 συνέχισε  ομαλότερα τη 
λειτουργία του. Βεβαίως σε μεγάλα κέντρα της Ρωσίας από τον 16ο αιώνα έδρασε σειρά, κυρίως 
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εκκλησιαστικών, ελλήνων λογίων. Ανάμεσά τους σημαντική υπήρξε η δραστηριότητα του ζωγράφου 
Θεοφάνη του Έλληνα (Γραικού), του λόγιου Μάξιμου του Γραικού (Μιχαήλ Τριβώλης), του Μελέτιου 
Συρίγου,  του  Αρσένιου,  αρχιεπισκόπου  Δημονίκου  και  Ελασσώνος  (1550-1626),  των  αδελφών 
Σωφρόνιου  και  Ιωαννίκιου  Λειχούδη,  που  οργάνωσαν  στη  Μόσχα  την  «Σλαβο-γραικο-λατινική 
Ακαδημία» (1687). . Σχολείο βασικής εκπαίδευσης λειτούργησε από το 1814 στην Οδησσό.Έλληνες 
των  παροικιών  με  κληροδοτήματά  τους  φρόντιζαν  και  για  την  ίδρυση  σχολείων  στις  ιδιαίτερες 
πατρίδες τους. 

Β. ΓΡΑΜΜΑΤΑ

I. ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ

Οι  Έλληνες  της  Βιέννης  έχουν  να  επιδείξουν  σημαντική  κι  εκτεταμένη  πνευματική 
δραστηριότητα, κυρίως στο χώρο της τυπογραφίας και της έκδοσης ελληνικών βιβλίων, εφημερίδων 
και περιοδικών. Τα τυπογραφεία που συνδέθηκαν με την εκδοτική προσπάθεια των Ελλήνων της 
Βιέννης  διακρίνονταν σε εκείνα που ανήκαν σε βιεννέζους  τυπογράφους,  οι  οποίοι  τύπωναν και 
ελληνικά  βιβλία  και  σε  εκείνα  που  ιδρύθηκαν  από  έλληνες  τυπογράφους  στην  αυστριακή 
πρωτεύουσα. Οι κυριότεροι Βιεννέζοι που τύπωναν ελληνικά ήταν: 
α) ο Θωμάς Τράτνερ, που άρχισε να τυπώνει ελληνικά βιβλία από τα μέσα του 18ου αιώνα και μαζί  
του  συνεργάστηκαν  προσωπικότητες  όπως  ο  Ιώσηππος  Μοισιόδακας  που  εξέδωσε  εκεί  την 
Απολογία του (στα 1780) και τη Θεωρία της Γεωγραφίας (στα 1781) και ο Ρήγας Φεραίος για να 
εκδώσει το Φυσικής Απάνθισμα (στα 1790) και 

   
β) ο Ιωσήφ Βαουμάιστερ, κοντά στον οποίο εργάστηκαν οι κατοπινοί μεγάλοι έλληνες τυπογράφοι 
Γεώργιος Βεντότης και οι αδελφοί Μαρκίδες Πούλιου.

Οι κυριότεροι έλληνες τυπογράφοι ήταν: 
α) ο Γεώργιος Βεντότης, ο οποίος ίδρυσε το τυπογραφείο του στα 1785 και συνεργαζόμενος με τον 
εκδότη Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη έφερε εις πέρας λαμπρές εκδόσεις μέσα στο πλαίσιο του πνεύματος 
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, συγκαταλεγόμενος επίσης στους συνεργάτες του Ρήγα Φεραίου και 
β)  οι  σιατιστινοί  αδελφοί  Γεώργιος  και  Πούμπλιος  Μαρκίδες  Πούλιου,  οι  οποίοι  ανέλαβαν  το 
τυπογραφείο του Ιωσήφ Βαουμάιστερ, όταν αυτός κλήθηκε να διδάξει τους πρίγκιπες του αυστριακού 
θρόνου.  Oι  αδελφοί  Πούλιου  προέβησαν  στην  έκδοση  της  "Eφημερίδος",  σημαντικού  ελληνικού 
ειδησεογραφικού φύλλου που άρχισε  να  κυκλοφορεί  στα 1790 και  έπαψε βίαια  στα  1797 με  το 
κλείσιμο  του  τυπογραφείου  μετά  τη  σύλληψη  του  Ρήγα,  καθώς  οι  δύο  αδελφοί  ήταν  από  τους 
βασικούς συνεργάτες του Ρήγα. Aκόμη, στα 1784 ο Γεώργιος Bεντότης εξέδωσε στα ελληνικά άλλη 
"Eφημερίδα" η οποία, όμως, υπήρξε εξαιρετικά βραχύβια και μικρής εμβέλειας.  

Στη Βιέννη, εκτός από τις παραπάνω δύο απόπειρες έκδοσης δημοσιογραφικού οργάνου στα 
ελληνικά, κυκλοφόρησαν και άλλες σημαντικές εφημερίδες, όπως οι "Ειδήσεις διά τα Ανατολικά μέρη" 
με εκδότες τον Ιωσήφ Φραγκίσκο Χαλλ και τον Ευφρόνιο Ραφαήλ Πόποβιτς. Η εφημερίδα άρχισε να 
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εκδίδεται στα 1811 και είχε περιορισμένη χρονική και ουσιαστική εμβέλεια, ενώ στα 1812 έδωσε τη 
θέση της στον "Ελληνικό Τηλέγραφο" με εκδότη το Δημήτριο Αλεξανδρίδη, ανιψιό του 'Ανθιμου Γαζή. 
Ο "Ελληνικός Τηλέγραφος" αποδείχτηκε πολύ μακροβιότερη εφημερίδα, αφού κυκλοφόρησε ως το 
1836 ενημερώνοντας τους αναγνώστες της για θέματα κυρίως οικονομικά και πολιτικά, ενώ από το 
1817 εκδιδόταν παράλληλα και ο "Φιλολογικός Τηλέγραφος" ως συμπλήρωμα του κύριου φύλλου με 
θέματα φιλολογικά και πολιτισμικά.

             
   

Παράλληλα, κυκλοφόρησαν στην αυστριακή πρωτεύουσα και ελληνικά φιλολογικά περιοδικά, 
με κυριότερα τα εξής: 
α)  "Ερμής ο Λόγιος" που άρχισε να εκδίδεται  από τον 'Ανθιμο Γαζή στα 1811 και  τερμάτισε την 
πορεία του με την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης στα 1821. Ωστόσο, η κυκλοφορία του δεν 
υπήρξε απρόσκοπτη καθ' όλη αυτή τη διάρκεια, αλλά επηρεάστηκε από τα οικονομικά προβλήματα 
που αντιμετώπιζε το περιοδικό.  Έτσι,  με μειωμένα τεύχη κυκλοφόρησε το περιοδικό κατά τα έτη 
1814,  1815 ενώ ήδη από το 1812 και  ως το 1815 παρατηρούνταν επανειλημμένες αλλαγές των 
υπεύθυνων  εκδοτών  σε  μια  προσπάθεια  εξεύρεσης  οικονομικών  πόρων  και  διάσωσης  του 
περιοδικού, το οποίο έφτασε τελικά στην καλύτερη στιγμή του κατά την πενταετία 1816-1821. Η ύλη 
του  περιοδικού  -καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της  κυκλοφορίας  του-  συνδυάζοντας  το  ελληνικό  με  το 
ευρωπαϊκό  στοιχείο  περιλάμβανε  φιλολογικές  και  πολιτισμικές  ειδήσεις  που θα συντελούσαν στη 
μετακένωση των ιδεών της δυτικής σκέψης και παιδείας στον ελληνικό κόσμο, ενώ η γλώσσα του 
προπαγάνδιζε τη χρήση της κοινής νεοελληνικής γλώσσας.

β) "Η Καλλιόπη" που εκδόθηκε ως αντίπαλο δέος στο Λόγιο 
Ερμή από τον Αθανάσιο Σταγειρίτη και  κυκλοφόρησε από το 1819 ως το 1821 προορισμένη να 
καταστεί το όργανο των οπαδών του γλωσσικού αρχαϊσμού της εποχής.
Τέλος, τη Βιέννη επέλεξαν ως τόπο έκδοσης των βιβλίων τους πολλοί έλληνες λόγιοι προσπαθώντας 
να συντελέσουν στην πνευματική αφύπνιση του υπόδουλου Γένους.  Ο Ιώσηπος Μοισιόδακας,  ο 
Ρήγας Φεραίος, ο Πολυζώης Κοντός, ο 'Ανθιμος Γαζής, ο Νεόφυτος Δούκας είναι λίγοι μόνο από 
αυτούς που ήρθαν στην αυστριακή πρωτεύουσα για να εκδώσουν τα βιβλία τους ή να μεταφράσουν 
στα ελληνικά ξενόγλωσσα αξιόλογα έργα.  Έτσι,  από τα τυπογραφεία της Βιέννης κυκλοφόρησαν 
βιβλία  θρησκευτικά,  διδακτικά-εκπαιδευτικά,  ημερολόγια,  μεταφράσεις,  εκδόσεις  αρχαίων 
συγγραφέων, θεατρικά έργα -πρωτότυπα ή σε μετάφραση- και ποιητικές συλλογές. Αυτή η εκδοτική 
δραστηριότητα κατέστησε τη Βιέννη την αξιολογότερη πνευματική εστία του ελληνισμού της εποχής, 
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το "εργαστήριον της νέας των Γραικών φιλολογίας" κατά το χαρακτηρισμό του Κοραή.

Εφημερίς" η πιο παλιά εφημερίδα που έχει διασωθεί. Εκδιδόταν στη Βιέννη
 

                                             Το πρώτο ελληνικό Αλφαβητάριο που τυπώθηκε στη Βιέννη το 1771
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II. ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

H Bενετία βρισκόταν ήδη από τα τέλη του 15ου και τις αρχές του 16ου αι. στην πρωτοπορία 
της  καλλιέργειας  των  ανθρωπιστικών  γραμμάτων  με  τη  διάδοση  των  ελληνικών  σπουδών,  την 
άνθηση  της  τυπογραφίας  χάρη  σε  μια  σειρά  ευεργετικών  νομοθετημάτων,  το  πνεύμα 
φιλελευθερισμού  -patavitae  liberta-  και  την  πολιτική  ανε-ξαρτησίας  από  την  παπική  αυλή.  H 
παράδοση  της  συμμετοχής  ελλήνων  λογίων  στην  έκδοση  ελληνικών  βιβλίων  άρχισε  με  το 
παράδειγμα της ολοκληρωμένης έκδοσης των έργων του Πλάτωνα (1513) και πολυάριθμων editiones 
principes  αρχαίων  ελλήνων  συγγραφέων  από  το  Mάρκο  Mουσούρο  που  προέκυψαν  από  τη 
συνεργασία του με  τον 'Αλδο Mανούτιο.  Tο ενδιαφέρον του και  η  φροντίδα του για  τη διάσωση 
ελληνικών χειρογράφων απέδωσαν ένα σημαντικό όγκο τέτοιων για την προσωπική βιβλιοθήκη του, 
η  οποία αποτέλεσε τον πυρήνα,  μετά από δωρεά του,  της Biblioteca Marciana της Bενετίας.  Oι 
Nικόλαος Bλαστός και Zαχαρίας Kαλλέργης είχαν ιδρύσει ήδη στα 1499 τυπογραφείο στη Bενετία. 
Πολυάριθμοι  λόγιοι  (Aντώνιος  Έπαρχος,  Nικόλαος  Σοφιανός,  Nίκανδρος  Nούκιος)  άρχισαν  να 
εκδίδουν την εποχή της ακμής της τυπογραφίας τα δικά τους πρωτότυπα έργα ενώ άλλοι, κυρίως 
κληρικοί, συνέχισαν να απασχολούνται στη διόρθωση και κριτική έκδοση λειτουργικών βιβλίων της 
ορθόδοξης  Eκκλησίας  (μηναίων,  ωρολογίων,  ψαλτηρίων  κλπ.).  Tέτοια  βιβλία  μαζί  με  σχολικά 
(εκκλησιαστικά ως αλφαβητάρια)  και  ψυχωφελή προωθούνταν σε ένα ευρύ φάσμα περιοχών της 
ελληνορθόδοξης Aνατολής.  Aπό την άλλη μεριά,  ευρεία διάδοση είχαν εκεί  και  ποικίλα δημοφιλή 
βιβλία που γράφονταν εκτός Bενετίας αλλά τυπώνονταν σε τυπογραφεία που είχαν ιδρύσει σ' αυτή 
Έλληνες, όπως οι Nικόλαος Σοφιανός, Aνδρέας Kουνάδης, Iππόλυτος Bάρελης, Bεργής κ.ά. Aκμή 
της δραστηριότητας θα παρατηρηθεί το 17ο αι.  με την άνθηση της Kρητικής λογοτεχνίας και την 
παραγωγή πολυάριθμων τίτλων της στα βενετικά τυπογραφεία αλλά και σε ελληνικούς εκδοτικούς 
οίκους όπως των Nικολάου Γλυκύ (ιδρ. 1670), Nικ. Σάρου (1685) και Δημητρίου Θεοδοσίου (1755).

                                                                Λεξικό που εκδόθηκε στη Βενετία
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Οι  παραπάνω  εργασίες  του  πολιτιστικού  προγράμματος  με  τίτλο:  “Ελληνικές  παροικίες  – 
Ελληνισμός της Διασποράς κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας έως την έναρξη της Επανάστασης 
του 1821” εκπονήθηκαν από τους μαθητές:

Ίδρυση παροικιών και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη του εμπορίου και της οικονομίας:
Ανδρεάκης Η. - Γιαννίκος Π. - Λάμπρου Δ. - Μπαντέκας Σ.
Η παροικία της Βενετίας: Γκουνέλα Ε. - Κύρκου Π. - Κώστα Κ. - Μιχαηλίδου Β.
Έλληνες  λόγιοι  στις  παροικίες  και  διάδοση  του  ελληνικού  στοιχείου: Κοντοπρία  Ζ. 
Κυριακοπούλου Μ. - Σαμπλίκιν Α.
Η συνεισφορα των ελληνικών παροικιών στην αφύπνιση του υπόδουλου ελληνισμού και 
στην έναρξη της επανάστασης του 1821: Πέππα Ε. -  Ράπτη Α. - Σάικα Ε. - Τάση Α.
Η  συμβολή  των  ελληνικών  παροικιών  στα  γράμματα  και  στις  τέχνες:  Βέργου  Σ. 
Γεωργοπούλου  Α. - Ρουποτιά Ν.
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1. Η ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η  Βενετοκρατία στον ελλαδικό χώρο (βενετική κυριαρχία) ξεκινά στις 13 Απριλίου του 1204, 
όταν κατακτήθηκε η Κωνσταντινούπολη από τους Βενετούς και Φράγκους ιππότες στη διάρκεια της 
4ης σταυροφορίας. Οι Βενετοί πήραν στην κατοχή τους νευραλγικά σημεία και εμπορικούς σταθμούς 
και λιμάνια στα ανατολικά Βαλκάνια ανάμεσα στα οποία  το Δυρράχιο, τα Επτάνησα, τη Ναύπακτο, 
την Πύλο, τη Μεθώνη, την Κορώνη, την Πάτρα, την Κόρινθο, το Άργος, το Ναύπλιο, την Κρήτη, την 
Κάρπαθο  και  Κάσο,  την  Αστυπάλαια,  τις  Κυκλάδες,  την  Αθήνα,  την  Εύβοια,  την  Τένεδο,  την 
Καλλίπολη,  τη  Ραιδεστό.  Στον  Εύξεινο  Πόντο,  την  Cetatea  Alba  (το  Belgorod  της  σημερινής 
Μολδαβίας)  και  την  Τάνα  (στην  Αζοφική  Θάλασσα) .  Επίσης  κατέκτησαν   τα  3/8  της 
Κωνσταντινούπολης  συμπεριλαμβανομένης  και  της  Αγίας  Σοφίας.  Αργότερα  στις  κτήσεις  αυτές 
προστέθηκε  και  η  Κύπρος  το  1489  δημιουργώντας  την  πρώτη  αποικιακή  «αυτοκρατορία»  του 
Μεσαίωνα. Ενετοκρατία,  τελικά, χαρακτηρίζεται η  περίοδος της κυριαρχίας των ελληνικών χώρων 
από  τους  λαούς  της  Δύσης,  μετά  την  πτώση  του  Βυζαντίου.

   
 Α. ΟΙ ΕΝΕΤΟΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Κατά την διάρκεια της Ενετοκρατίας  πολλά Ελληνικά νησιά όπως η Κρήτη και τα Επτάνησα 
ηταν κάτω από την κατοχή της Ιταλίας. Απασχολημένοι  οι  Ιταλοί  με το γενικότερο πρόβλημα της 
εγκαθίδρυσης της κυριαρχίας τους στα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, περιορίστηκαν, στην 
αρχή, στη θεωρητική μόνο κατοχή της Κρήτης και μόνο μετά την  πραξικοπηματική κατάληψη του 
νησιού  από  τους  Γενουάτες  (1206)  ασχολήθηκαν  σοβαρά. Ανάγκασαν  σε  συνθηκολόγηση 
τον Pescatore και  τους  Γενουάτες  και  έτσι  αρχίζει  η  περίοδος  της  Βενετοκρατίας  στην  Κρήτη 
(1211). Η υποταγή, όμως, των κατοίκων δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Χρειάστηκαν συνεχείς αγώνες 
μέχρι να σταθεροποιήσουν οι Βενετοί την κυριαρχία τους στο νησί.
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Η Κρήτη χωρίστηκε σε τέσσερα διαμερίσματα: Χάνδακα, Ρεθύμνου, Χανίων και Σητείας. Το 
διαμέρισμα  του  Ρεθύμνου  ήταν  χωρισμένο  σε  τρεις  καστελλανίες  :  Milopotamo,  San  Basilio  και 
Amari . Στην Κρήτη χρησιμοποιήθηκε από τους Ενετούς καθεστώς φέουδων στρατιωτικής μορφής με 
διοικητικά χαρακτηριστικά ανάλογα της Ενετικής μητρόπολης .  

Β. ΟΙ ΕΝΕΤΟΙ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ

Η κατοχή των Eπτανήσων από τους Ενετούς άρχισε στις 13 Φεβρουαρίου 1386. Η Κέρκυρα 
έγινε για ακόμη μια φορά Ενετική κτήση (είχε ξαναβρεθεί υπό ενετική κυριαρχία κατά τη διάρκεια της 
Δ' Σταυροφορίας, αλλά το 1214 το νησί επέστρεψε στον βυζαντινό αυτοκράτορα Μιχαήλ Α' Άγγελο 
Κομνηνό)  και   αυτή τη φορά θα διαρκούσε μέχρι το τέλος της Δημοκρατίας. Η ενσωμάτωση στις 
κτήσεις της Βενετίας έγινε οικειοθελώς από τους πολίτες της Κέρκυρας.Στις 10 Μαΐου, οι Κερκυραίοι 
διόρισαν πέντε  πρεσβευτές  να  θέσουν τις  υπηρεσίες  τους  στην Ενετική  Γερουσία. Οι  Οθωμανοί 
έκαναν αρκετές προσπάθειες να καταλάβουν την Κέρκυρα, η πρώτη από τις οποίες ήταν το 1537. 
Αυτή η επίθεση οδήγησε τη Βενετία σε συμμαχία με τον Πάπα και τον Κάρολο Κουίντο εναντίον της 
Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας,  γνωστή  και  ως Ιερή  Συμμαχία. Μία  άλλη  ανεπιτυχής  επίθεση  των 
Οθωμανών ήταν αυτή του Ιουλίου του 1716.

Μετά το διαμελισμό των εδαφών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 1204, τα Κύθηρα έπεσαν 
σε Βενετικά χέρια· Η Βενετία έστειλε εκεί το Μάρκο Βενιέρι, το 1207. Τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα 
αποτέλεσαν μέρος του Ενετικού Stato da Mar για πρώτη φορά το 1363, το οποίο ακολούθησε μια 
διακοπή από την τρίχρονη Τουρκική κατοχή, μεταξύ 1715 και 1718. Με την υπογραφή της Συνθήκης 
του  Πασάροβιτς τα  Κύθηρα  και  τα  γειτονικά  Αντικύθηρα  πέρασαν  στην  Ενετική  Δημοκρατία  και 
έμειναν κάτω από την κυριαρχία της μέχρι την διάλυσή της, το 1797.

Η Τουρκική κατοχή των τριών νησιών, της Κεφαλλονιάς, της Ζακύνθου και της Ιθάκης ήταν 
βραχύβια. Το 1481, δύο χρόνια μετά την έναρξη της Τουρκικής κατοχής, ο Αντόνιο Τόκκο, εισέβαλε 
και  κατέλαβε  για  λίγο  την  Κεφαλλονιά  και  τη  Ζάκυνθο  αλλά σύντομα απομακρύνθηκε  από τους 
Ενετούς. Η Ζάκυνθος επανακτήθηκε επίσημα από τους Ενετούς το 1485 .Έπειτα, η Κεφαλλονιά, μετά 
από δεκαέξι χρόνια Τουρκικής κατοχής (1484–1500), εντάχθηκε στο Stato da Mar στις 24 Δεκεμβρίου 
1500,  μετά  την Πολιορκία  του  Αγίου  Γεωργίου. Εντέλει,  η  Ιθάκη,  ακολουθώντας  την  τύχη  της 
Κεφαλλονιάς, καταλήφθηκε από τους Ενετούς το 1503. 
Η  Λευκάδα,  τμήμα  του Δεσποτάτου  της  Ηπείρου από  την  ίδρυσή  του  το  1205,  εντάχθηκε  στην 
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Παλατινή Κομητεία της Κεφαλλονιάς από τον Λεονάρδο το 1362. Το Δεσποτάτο της Ηπείρου ήταν μία 
από τις τρεις εξόριστες Βυζαντινές Αυτοκρατορίες,  ένα από τα τρία Ελληνικά διάδοχα κράτη που 
δημιουργήθηκαν μετά την Τέταρτη Σταυροφορία το 1204. Ακολουθώντας την τύχη των υπόλοιπων 
κεντρικών Επτανήσων, καταλήφθηκε από τους Τούρκους το 1479 και έπειτα από τους Ενετούς το 
1502. Ωστόσο, αυτή η Ενετική κατοχή δεν κράτησε για πολύ, καθώς η Λευκάδα δόθηκε πίσω στους 
Οθωμανούς ένα χρόνο αργότερα. Η Τουρκική κατοχή της Λευκάδας διήρκεσε πάνω από 200 χρόνια, 
από το 1479 έως το 1684, όταν ο Φραντζέσκο Μοροζίνι επιτέθηκε και υπέταξε το νησί στη διάρκεια 
του Πολέμου του Μωρέα. Η Λευκάδα,  ωστόσο, δεν έγινε επίσημα Ενετική μέχρι  το 1718, με την 
υπογραφή της Συνθήκης του Πασάροβιτς Πασά.

2. ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ 
ΕΛΛΑΔΑ

 Όταν το 1453 χάνεται η Κωνσταντινούπολη, το συνεκτικό κέντρο της Ορθοδοξίας, σχεδόν όλη 
η Βαλκανική, πέρασε στα χέρια των Οθωμανών, με εξαίρεση τα εδάφη που ήδη κατείχαν οι Δυτικοί 
(Κρήτη,  παράλια  Πελοποννήσου,  νησιά  και  φυσικά  την  Κέρκυρα).  Παρουσιάζεται,  δηλαδή,  στον 
ελληνικό κόσμο το φαινόμενο δύο κυριάρχων: από τη μία πλευρά οι Τούρκοι, που καταλαμβάνουν το 
συντριπτικό μέρος των βυζαντινών εδαφών και ουσιαστικά όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, και από την 
άλλη οι Βενετοί, που διατηρούν για ένα διάστημα την Κρήτη και στο τέλος μόνο τα νησιά του Ιονίου 
Πελάγους.  Αυτή  η  διπολική  κυριαρχία,  σε  συνδυασμό  με  την  απώλεια  της  Κωνσταντινούπολης, 
πνευματικού σημείου αναφοράς για τους Ορθοδόξους, οδηγεί στην εξέλιξη της κοινωνίας και, κατά 
συνέπεια, της τέχνης των περιοχών αυτών σε δύο διαφορετικούς δρόμους.  
     

Α. ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΡΗΤΗ

        Η παιδεία στη βενετοκρατούμενη Κρήτη παρουσιάζει ιδιαίτερη άνθηση μετά τα μέσα του 15ου 
αιώνα,  οπότε  παγιώνεται  η  βενετική  κυριαρχία,  καταλαγιάζουν  τα  επαναστατικά  κινήματα  και 
αμβλύνονται οι αντιθέσεις Βενετών και Κρητικών. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών στο 
νησί  κατά  την  περίοδο  αυτής  της  ειρήνης   εμπεδώθηκε  χάρη  στη  θρησκευτική,  οικονομική  και 
(μερική)  πολιτική  χειραφέτηση  που  είχε  παραχωρήσει  η  Γαληνοτάτη.  Του  λόγου  το  αληθές 
πιστοποιούν τα μεγάλα πνευματικά αναστήματα που ανέδειξε το νησί και που μεσουράνησαν στο 
πνευματικό στερέωμα της Ευρώπης, όπως ο πρώτος εκδότης των «Απάντων» του Πλάτωνα και 
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άλλων  αρχαίων  κειμένων,ο  Μάρκος  Μουσούρος,  «ο  πιο  προικισμένος  κλασικός  φιλόλογος  που 
γέννησε ποτέ το έθνος του» κατά τον Nigel Wilson αλλά και ο Φραγκίσκος Πόρτος, καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο της Γενεύης, δάσκαλος του μεγάλου Γάλλου φιλολόγου της εποχής  Isaac Casaubon 
και ο σημαντικότερος Έλληνας οπαδός της Μεταρρύθμισης, φίλος του Καλβίνου και διακεκριμένος 
υπομνηματιστής αρχαίων ελληνικών κειμένων.
 Σύντομα  οι  επιρροές  της  Ιταλικής  Αναγέννησης  συνδυάστηκαν  με  τις  αρχές  της  κλασικής 
αισθητικής  και  τον  βυζαντινό  χαρακτήρα  και  μία  νέα  σχολή  ζωγραφικής,  η  “Κρητική  σχολή” 
δημιουργήθηκε. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ξακουστός αγιογράφος Δαμασκηνός φοίτησε 
μαζί με το Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, γνωστό ως “Ελ Γκρέκο”, στη σχολή της Αγίας Αικατερίνης του 
Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της βενετικής κατοχής η Ιταλική αρχιτεκτονική εξαπλώθηκε γρήγορα σ’ όλο το 
νησί. Οι Κρητικές πόλεις (Ηράκλειο) άρχισαν να μοιάζουν με τις Βενετικές Μεσογειακές πόλεις καθώς 
τα κτήρια, τα κάστρα, τα λιμάνια και οι εκκλησίες τους σχεδιάστηκαν από Ιταλούς αρχιτέκτονες.   Το 
δέκατο έκτο αιώνα, και ενώ κυριαρχούσε η απειλή της Τουρκικής εισβολής, άρχισε η προσπάθεια να 
χτιστούν  ξανά  τα  μεγάλα  κάστρα.  Προς  το  τέλος  του  αιώνα,  με  την  επιβολή  καταναγκαστικής 
εργασίας κτίστηκε το “Μεγάλο Κάστρο”, το οχυρό του Ηρακλείου που διατηρείται ως σήμερα. Όλες οι 
μεγάλες πόλεις και τα λιμάνια της Κρήτης απόχτησαν τέτοια κάστρα.

I. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Στα  τέλη  του  14ου αιώνα  η  Κρήτη  «ησυχάζει»  και  ασχολείται  με  τα  γράμματα.  Υπάρχουν 

ενδείξεις πως μυθιστορήματα τα οποία θεωρούνται κρητικά, δεν είναι κρητικά εν τέλει. Αυτή η άποψη 
βασίζεται στην έλλειψη αναφοράς στην Κρήτη σε αυτά και στον έντονο συναισθηματισμό τους, ο 
οποίος ήταν αδύνατο να αναπτυχθεί στην Κρήτη. Τα μυθιστορήματα αυτά θεωρούνταν κρητικά λόγω 
τον ιδιωματισμών τους οι οποίοι ήταν κοινό στοιχείο των μεσαιωνικών ελληνικών που διατηρούνται 
στη συνέχεια στην Κρήτη.
 Η  λογοτεχνική  παραγωγή  της  Κρήτης  κατά  τη  διάρκεια  της  Βενετοκρατίας  είναι  πλούσια 
ποσοτικά και ποιοτικά και σημαντική για την μετέπειτα πορεία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Όπως 
και το μεγαλύτερο τμήμα της λογοτεχνίας της ίδιας περιόδου στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι κυρίως 
έμμετρη, με την καλλιέργεια του πεζού λόγου να περιορίζεται στην εκκλησιαστική ρητορική και σε 
αφηγήσεις  αγιολογικού  περιεχομένου.  Η  λογοτεχνική  άνθηση  οφείλεται  στην  οικονομική  και 
πνευματική  ανάπτυξη  που  παρατηρήθηκε  στην  Κρήτη  κατά  την  περίοδο  της  Βενετοκρατίας:  η 
ειρηνική  διαβίωση  και  η  επαφή  με  έναν  ανεπτυγμένο  πνευματικά  και  πολιτιστικά  λαό  ήταν  οι 
παράγοντες που συνετέλεσαν στην καλλιέργεια της παιδείας και των γραμμάτων και στην εμφάνιση 
αξιόλογης  λογοτεχνικής  παραγωγής.  Η  λογοτεχνική  παραγωγή  χωρίζεται  σε  δύο  περιόδους.  Η 
πρώτη ξεκινά από τα μέσα του 14ου αι. και καταλήγει στο 1580 περίπου. Ονομάζεται περίοδος της 
προετοιμασίας, γιατί η λογοτεχνία ακόμα δεν διαφοροποιείται αισθητά από τη βυζαντινή παράδοση 
και  τη  δυτική  λογοτεχνία  του  Μεσαίωνα.  Η  δεύτερη,  1580-1669  (άλωση  της  Κρήτης  από  τους 
Οθωμανούς),  είναι  η περίοδος της ακμής,  με φανερή την επίδραση της λογοτεχνίας της ιταλικής 
αναγέννησης. 

ΠΡΩΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (14ος αι. - 1580 μ.Χ)

Κατά τους πρώτους αιώνες της βενετικής κυριαρχίας οι ενδείξεις για πνευματικές ανταλλαγές 
μεταξύ Κρητών και Βενετών είναι περιορισμένες. Υπάρχουν όμως τεκμήρια ότι οι Κρήτες μελετούσαν 
την αρχαία ελληνική και  βυζαντινή γραμματεία και  αντέγραφαν χειρόγραφα. Μετά την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης το 1453 αρκετοί λόγιοι που έφυγαν από την πόλη πέρασαν κάποιο διάστημα 
στην Κρήτη· άλλοι από αυτούς έφυγαν στην συνέχεια για την  Ιταλία, όπως ο Ιανός Λάσκαρης και 
άλλοι παρέμειναν στο νησί,  όπως ο Μιχαήλ Αποστόλης. Αυτοί συνέβαλαν στην συγκρότηση ενός 
κύκλου  λογίων  που  δίδασκαν  και  αντέγραφαν  ελληνικά  κείμενα.  Τα  λογοτεχνικά  είδη  που 
συναντώνται εκείνη την εποχή είναι:
Ηθικοδιδακτική Ποίηση :Ποιήματα του Στέφανου Σαχλίκη (1330 – 1391 περίπου). Τα περισσότερα 
κείμενα που σώζονται έχουν περιεχόμενο θρησκευτικό ή γενικότερα ηθικοδιδακτικό. Άλλα συνεχίζουν 
την υστεροβυζαντινή παράδοση των χιουμοριστικών ιστοριών με πρωταγωνιστές ζώα (Η φυλλάδα 
του Γαϊδάρου, ομοιοκατάληκτη διασκευή του βυζαντινού  Συναξαρίου του τιμημένου γαϊδάρου και  Ο 
κάτης και  οι  ποντικοί).  Η σάτιρα της καθημερινής ζωής στα ποιήματα του Σαχλίκη και  η ερωτική 
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θεματολογία του Μαρίνου Φαλιέρου φαίνεται πως επηρεάστηκαν από την σύγχρονη δυτική ποίηση. 
Το αξιολογότερο λογοτεχνικό έργο της περιόδου θεωρείται ο Απόκοπος (πρώτη έκδοση 1509). Γενικά 
σε αυτήν την περίοδο η θεματολογία των ποιημάτων μαρτυρά ακόμη τα μεσαιωνικά ενδιαφέροντα, 
όπως το θέμα του θανάτου και της ηθικής σωτηρίας.

                                         

   Η πρώτη σελίδα της δεύτερης έκδοσης του Απόκοπου

Η  γλώσσα  των  ποιημάτων  είναι  κοντά  στην  μεικτή  γλώσσα  της  δημώδους  βυζαντινής 
λογοτεχνίας,  όπου συνυπάρχουν στοιχεία της προφορικής γλώσσας και  λόγιοι  τύποι,  παράλληλα 
όμως εμφανίζονται και κάποια  κρητικά διαλεκτικά στοιχεία. Η κυριότερη στιχουργική μορφή είναι ο 
ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος στίχος, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Στην ποίηση του Στέφανου Σαχλίκη 
συναντάμε την πρώτη χρήση της ομοικαταληξίας στην νεοελληνική λογοτεχνία.
Θρησκευτική  και  διδακτική  ποίηση: Ο  Λεονάρδος  Ντελλαπόρτας  ,  ένας  από  τους  τους 
εκπροσώπους της κρητικής λογοτεχνίας, ακολουθεί την βυζαντινή παράδοση και στα 4 θρησκευτικά 
και  διδακτικά  ποιήματά  του  (Ερωτήματα  και  αποκρίσεις  Ξένου  και  Αληθείας,  Λόγος  περί  
ανταποδόσεως και Υπομνηστικόν,  Στίχοι θρηνητικοί εις τον Επιτάφιον θρήνον,  Λόγοι παρακλητικοί  
προς τον Χριστόν και την Θεοτόκον) εμπνέεται από τη Βίβλο καθώς και  από λόγιες και δημώδεις 
βυζαντινές πηγές. Σε βυζαντινές πηγές στηρίχτηκε και ο Μανόλης Σκλάβος που έγραψε την Συμφορά 
της Κρήτης, που με αφορμή την περιγραφή των συνεπειών του σεισμού που έπληξε το Ηράκλειο το 
1508 επιρρίπτει την ευθύνη στους κατοίκους της Κρήτης για τις αμαρτίες τους και τους παρακινεί να 
ζητήσουν συγχώρεση.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΚΜΗΣ 
(τέλη 16ου αι. - 1669)

 Η περίοδος της ακμής της Κρητικής λογοτεχνίας τοποποθετείται στα τέλη του 16ου αι. μέχρι την 
κατάκτηση της Κρήτης από τους Οθωμανούς, το 1669. Η πλούσια λογοτεχνική παραγωγή σχετίζεται 
άμεσα με την κοινωνική, οικονομική και πνευματική άνθηση που σημειώθηκε στο νησί κατά τα τέλη 
του 16ου αι.,  όταν έπαψαν οι Οθωμανικές εισβολές και τα επαναστατικά κινήματα των κατοίκων. 
Παράλληλα,  η σταδιακή παρακμή του φεουδαρχικού συστήματος και  η οικονομική ανάπτυξη της 
αστικής  τάξης  διευκόλυναν  την  πνευματική  εξέλιξη  και  την  δημιουργία  αξιόλογης  πνευματικής 
κίνησης.  Επίκεντρο  της  πνευματικής  ζωής  ήταν  οι  «Ακαδημίες»  που  ίδρυαν  διανοούμενοι  που 
προέρχονταν  από  τις  τάξεις  των  αστών  ή  των  ευγενών.  Τα  μέλη  των  Ακαδημιών  οργάνωναν 
συγκεντρώσεις στις οποίες απαγγέλλονταν τα ποιήματά τους ή ανεβάζονταν θεατρικές παραστάσεις. 
Οι συγγραφείς, τα έργα των οποίων σώζονται, ήταν μέλη ανώτερων τάξεων, είχαν μεγάλη μόρφωση 
και παρακολουθούσαν τις λογοτεχνικές εξελίξεις της Ιταλίας. Το βασικό χαρακτηριστικό της περιόδου 
της ακμής είναι η ανάπτυξη του θεατρικού λόγου: τα περισσότερα έργα είναι δραματικά, με εξαίρεση 
τον Ερωτόκριτο, που είναι έμμετρη μυθιστορία, και την Βοσκοπούλα, που είναι ποιμενικό ειδύλλιο. Τα 
έργα  αυτά  ακολουθούν  κυρίως  ιταλικά  πρότυπα,  με  αρκετή  όμως  ελευθερία  στην  διασκευή  και 
κάποιες  φορές  ανώτερη  ποιότητα  από αυτά.  Στην  κρητική  λογοτεχνία  διασταυρώνονται  διάφορα 
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λογοτεχνικά ρεύματα,  όπως οι  κλασικές αναγεννησιακές τάσεις,  ο μανιερισμός και  το μπαρόκ.  Η 
γλώσσα  που  χρησιμοποιείται  είναι  το  κρητικό  ιδίωμα,  που  καλλιεργείται  και  εξυψώνεται  σε 
λογοτεχνική γλώσσα. Αυτή είναι η περίοδος στην οποία εμφανίζεται για πρώτη φορά συστηματική 
χρήση και καλλιέργεια της κρητικής διαλέκτου στην Κρητική Λογοτεχνία, αφού η γλώσσα των έργων 
της προηγούμενης περιόδου ήταν η κοινή ελληνική με περιορισμένα ιδιωματικά στοιχεία. Ο λόγος 
των συγγραφέων όμως διαφέρει από αυτόν της δημοτικής παράδοσης: είναι σύνθετος, συχνά με 
μεγάλες  προτάσεις,  παραβίαση της φυσικής σειράς των λέξεων και  χρήση λόγιων στοιχείων.  Τα 
λογοτεχνικά  είδη εκείνης της εποχής είναι:
Μυθιστορία: Ερωτόκριτος  Ο Ερωτόκριτος είναι μία έμμετρη μυθιστορία που συντέθηκε από τον 
Βιτσέντζο  Κορνάρο  στην  Κρήτη  τον  17ο  αιώνα.  Αποτελείται  από  10.012  (οι  τελευταίοι  δώδεκα 
αναφέρονται στον ποιητή) ιαμβικούς δεκαπεντασύλλαβους στίχους στην κρητική διάλεκτο. Κεντρικό 
θέμα του είναι ο έρωτας ανάμεσα σε δύο νέους, τον Ερωτόκριτο (που στο έργο αναφέρεται μόνο ως 
Ρωτόκριτος ή Ρώκριτος) και  την Αρετούσα, και  γύρω από αυτό περιστρέφονται  και  άλλα θέματα 
όπως η τιμή, η φιλία, η γενναιότητα και το κουράγιο. Μαζί με την Ερωφίλη του Γεώργιου Χορτάτση 
είναι τα σημαντικότερα έργα της κρητικής λογοτεχνίας. Ο Ερωτόκριτος πέρασε στην λαϊκή παράδοση 
και παραμένει δημοφιλές κλασικό έργο, χάρη και στη μουσική με την οποία έχει μελοποιηθεί. 

 
Ποιμενικό ειδύλλιο: Η Βοσκοπούλα Η Βοσκοπούλα είναι έργο ανώνυμου συγγραφέα που τυπώθηκε 
για πρώτη φορά το 1627 στην Βενετία, με δαπάνες ενός κρητικού, του Νικόλαου Δρυμητινού, όπως 
πληροφορούμαστε  από  έναν  άτεχνο  επίλογο  που  έχει  προσθέσει  ο  ίδιος.  Αποτελείται  από  476 
ενδεκασύλλαβους  ομοιοκατάληκτους  στίχους  χωρισμένους  σε  119  τετράστιχες  στροφές.  Το  έργο 
αφηγείται την τυχαία συνάντηση και τον κεραυνοβόλο έρωτα ενός βοσκού και μιας πολύ όμορφης 
βοσκοπούλας. Το ζευγάρι έζησε λίγες ευτυχισμένες μέρες και αποχωρίστηκε όταν θα επέστρεφε ο 
πατέρας της κοπέλας. Ο βοσκός τής υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει σε ένα μήνα, αρρώστησε όμως 
και δεν μπόρεσε να εκπληρώσει την υπόσχεσή του εγκαίρως. Όταν, μετά από καιρό, επέστρεψε, 
βρήκε μόνο τον πατέρα της κοπέλας, ο οποίος του εξήγησε ότι η βοσκοπούλα αρρώστησε και πέθανε 
από την στενοχώρια, επειδή πίστεψε ότι ο αγαπημένος της την ξέχασε.

Πολλά από τα έργα της Κρητικής Λογοτεχνίας γνώρισαν μεγάλη διάδοση στο ελληνικό κοινό 
ως Λαϊκά Λογοτεχνικά βιβλία μέσω των έντυπων εκδόσεων και συγκαταλέγονται στα δημοφιλέστερα 
αναγνώσματα των Ελλήνων κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Γιά παράδειγμα: ο Ερωτόκριτος, η 
Ερωφίλη κι η Βοσκοπούλα έκαναν περισσότερες από 10 επανεκδόσεις μέχρι το 1800 και πέρασαν 
στην προφορική  παράδοση ενώ τμήματά  τους  διαδόθηκαν ως αυτόνομα τραγούδια.  Η Ερωφίλη 
παιζόταν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας σε δραματοποιημένες διασκευές. Αντίθετα με το ευρύ 
κοινό,  η  άποψη  των  Λογίων  του  18ου  αι.  γι'  αυτά  τα  έργα  ήταν  αρνητική,  κυρίως  εξαιτίας  της 
δημώδους  γλώσσας  και  της  επίδρασης  Δυτικών  Προτύπων.  Η  αναγνώριση  της  σημασίας  της 
Κρητικής Λογοτεχνίας, γιά τη γενικότερη εξέλιξη της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, έγινε μετά το 1880, 
κυρίως από τους Υποστηρικτές του Δημοτικισμού. Σημαντική ήταν και η επίδραση των λογοτεχνικών 
έργων της Περιόδου της Ακμής στην μεταγενέστερη Νεοελληνική Λογοτεχνία. Η Θεατρική Παράδοση 
της Κρήτης αποτέλεσε Πρότυπο γιά τη μεταγενέστερη Επτανησιακή κι  Αιγαιοπελαγίτικη Θεατρική 
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Παραγωγή.   

II. ΘΕΑΤΡΟ 

   Με τον όρο κρητικό θέατρο εννοείται το σύνολο των θεατρικών δρώμενων στην Κρήτη από τον 13ο 
έως τον 17ο αιώνα. Η υπό ενετική κυριαρχία Κρήτη δέχθηκε σημαντικές επιδράσεις από τη δυτική 
κουλτούρα σε όλους τους τομείς  της ζωής της,  καλλιτεχνικούς και  μη.  Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το 
κρητικό θέατρο αποτέλεσε δημιούργημα μιας καλλιεργημένης άρχουσας τάξης που είχε άμεση επαφή 
με  την ιταλική Αναγέννηση.  Η συγκεκριμένη  τάξη παρακολουθούσε  από κοντά  τις  εξελίξεις  στον 
τομέα των αισθητικών και θεατρικών τάσεων της εποχής. Με αυτόν τον τρόπο κατόρθωσε το κρητικό 
θέατρο να αφομοιώσει δημιουργικά τα θεατρικά διδάγματα της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Ιταλίας στη 
διάρκεια της Ενετοκρατίας (1211 – 1669) ενώ άντλησε από εκεί τις φόρμες και τα πρότυπά του. Όλα 
τα είδη του θεάτρου που ευδοκιμούσαν στον ευρωπαϊκό χώρο πέρασαν στην Κρήτη, όχι όμως ως 
στείρα μίμηση, αλλά ως πλήρης αισθητική μετουσίωση στη μορφή και στο περιεχόμενο. Η περίοδος 
του κρητικού θεάτρου είναι, επομένως, από δραματουργικής άποψης ιδιαίτερα σημαντική, διότι μέσω 
αυτής διαμορφώθηκε στον ελληνικό χώρο μια ντόπια παράδοση κλασικίζουσας δραματουργίας, η 
οποία και διατηρήθηκε ως στερεότυπο επί δύο τουλάχιστον αιώνες. Σε γενικές γραμμές η κρητική 
αλλά  και  η  επτανησιακή  δραματουργία,  αργότερα,  ακολούθησε  το  ιταλικό  ύφος  της  όψιμης 
Αναγέννησης, όπως επίσης αφομοίωσε και στοιχεία μανιερισμού και μπαρόκ. Η παιδεία της εποχής 
ήταν στραμμένη στον ιταλικό  ουμανισμό και  παρουσιάζεται  συχνά το  φαινόμενο να αναφέρονται 
συχνά με την ιταλική τους μορφή ονόματα της ελληνικής μυθολογίας.   Είναι  σημαντικό πως στη 
συγκεκριμένη εποχή καλλιεργήθηκαν όλα τα είδη του θεατρικού λόγου, η τραγωδία, το θρησκευτικό 
δράμα και το ποιμενικό δράμα. Οι κωμωδίες παίζονταν σε υπαίθριους χώρους (ενδεχομένως στις 
πλατείες των πόλεων) και οι ηθοποιοί (όλοι άντρες) φαίνεται πως ήταν ερασιτέχνες.

ΤΡΑΓΩΔΙΑ:    Χρονολογικά,  το  πρώτο  έργο  του  κρητικού  θεάτρου  είναι  μία  τραγωδία 
γραμμένη, όμως, σε ιταλική γλώσσα, η Fedra του Φραντσέσκο Μπότσα, κρητικού φοιτητή, το 1578. 
Η πρώτη σωζόμενη τραγωδία σε ελληνική γλώσσα είναι η Ερωφίλη του Γ. Χορτάτση, που όπως 
φαίνεται γράφτηκε στα τέλη του 16 ου αι. και ακολουθούν ο Βασιλεύς ο Ροδολίνος και τέλος ο Ζήνων.  
Το κοινό στοιχείο στις τραγωδίες είναι η δραματική διαίρεση σε πρόλογο και πέντε πράξεις και η 
στιχουργική μορφή του ιαμβικού ομοιοκατάληκτου δεκαπεντασύλλαβου (με εξαίρεση τα χορικά που 
γράφτηκαν σε ενδεκασύλλαβο). 

                  
ΚΩΜΩΔΙΑ: Παραστάσεις κωμωδιών γίνονταν τακτικά τις Απόκριες, σύμφωνα με μαρτυρίες 

της εποχής. Τα έργα που σώζονται, όμως, είναι μόνο τρία: ο Κατσούρμπος, του Χορτάτση, ο Στάθης, 
Ανωνύμου και ο Φορτουνάτος, του Μάρκου Αντώνιου Φόσκολου (1597-1662). Ο Κατσούρμπος είναι 
η παλαιότερη χρονολογικά και αποτέλεσε πρότυπο για τις άλλες δύο κωμωδίες. Ο Στάθης προέρχεται 
από την ίδια περίπου εποχή. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η σχεδόν σύγχρονη θεματολογία, οι 
ήρωες που προέρχονται από μεσαία στρώματα των αστικών τάξεων, η τήρηση της ενότητας του 
χρόνου (η δράση διαρκεί μία ημέρα) και ο δεκαπεντασύλλαβος ομοιοκατάληκτος στίχος. Οι κρητικές 
κωμωδίες συνδέονται με την ιταλική commedia erudita, με την οποία έχουν πολλά κοινά, όπως η 
κατανομή σε πέντε πράξεις, ο πρόλογος, τα τυποποιημένα πρόσωπα (όπως οι καυχησιάρηδες -αλλά 
δειλοί- στρατιωτικοί, οι ερωτευμένοι γέροι και οι σχολαστικοί δάσκαλοι) και μοτίβα (όπως αυτό του 
χαμένου  παιδιού,  που  χρησιμοποιείται  για  να  δώσει  αίσιο  τέλος).  Έχουν,  όμως,  λιγότερο 
περιπετειώδη και περίπλοκη δομή από τις αντίστοιχες ιταλικές, γι' αυτό δεν είναι εύκολο να βρεθεί 
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κάποιο συγκεκριμένο έργο το  οποίο μπορεί  να χρησιμοποίησαν ως πρότυπο.  Έχουν εντοπιστεί, 
όμως, κάποιες σκηνές που απηχούν αντίστοιχες σκηνές ιταλικών έργων. Σημαντική διαφορά από την 
ιταλική παράδοση είναι η έμμετρη μορφή των κρητικών κωμωδιών, αφού στην Ιταλία ο πεζός λόγος 
κυριαρχούσε στην κωμωδία.  Πέρα από τις δομικές ομοιότητες, αυτά τα έργα εμφανίζουν διαφορές 
ως  προς  τους  τρόπους  επίτευξης  του  κωμικού  ύφους  και  δεν  τα  διακρίνουν  επιρροές  από την 
commedia  dell'  arte,  όπως  συνέβη  κατόπιν  στο  επτανησιακό  θέατρο.  Δεν  υπάρχει  ο  λεκτικός 
αυτοσχεδιασμός, όπως επίσης και η εκτέλεση του ρόλου με ημιπροσωπίδα. 
ΠΟΙΜΕΝΙΚΟ ΔΡΑΜΑ: Το είδος της ποιμενικής ποίησης, που αναπτύχθηκε στην Ιταλία στο τελευταίο 
τέταρτο  του  16ου,  έγινε  δημοφιλές  και  στην  Κρήτη˙  σώζονται  τρία  ποιμενικά  δράματα,  δύο  στα 
ελληνικά και ένα στα ιταλικά. Το ένα ελληνικό έργο είναι μετάφραση του Pastor Fido του Giambattista 
Guarini,  έργου  που  μετά  την  εκτύπωσή  του  το  1590  διαδόθηκε  και  μεταφράστηκε  σε  πολλές 
ευρωπαϊκές  γλώσσες.  Η  κρητική  μετάφραση,  με  τον  τίτλο  Ο  πιστικός  βοσκός,  είναι  αγνώστου 
συγγραφέα. Το άλλο ελληνικό έργο είναι η Πανώρια, του Γεώργιου Χορτάτση, που γράφτηκε όπως 
φαίνεται γύρω στο 1600. Δεν ακολουθεί συγκεκριμένο ιταλικό πρότυπο, αλλά βασίζεται στα τυπικά 
μοτίβα  της  ιταλικής  ποιμενικής  ποίησης  (ερωτευμένοι  βοσκοί,  βοσκοπούλες  που  αδιαφορούν, 
Σάτυροι και νύμφες), μεταφερμένα σε ελληνικό σκηνικό (διαδραματίζεται στην Ίδη) αλλά με λιγότερες 
μυθολογικές  αναφορές  και  ταυτόχρονα  διανθίζεται  από  την  ειρωνεία  του  Χορτάτση,  που 
«προσγειώνει» την ειδυλλιακή απεικόνιση της ποιμενικής ζωής παρουσιάζοντας ρεαλιστικά στοιχεία 
από την αγροτική ζωή της Κρήτης. Το ιταλικό έργο είναι η  Amorosa Fede του Αντώνιου Πάντιμου, 
που γράφτηκε το 1620
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑ: Το μόνο θρησκευτικό δράμα που είναι γνωστό είναι η Θυσία του Αβραάμ, 
που αποδίδεται στον Κορνάρο. Το έργο αναφέρεται στο γνωστό επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης και 
βασίζεται στο δράμα  Lo Isach του Luigi  Grotto, το οποίο όμως χειρίζεται ελεύθερα. Η  Θυσία του 
Αβραάμ ξεχωρίζει  από τα άλλα θεατρικά έργα γιατί  δεν ακολουθεί  την παραδοσιακή διαίρεση σε 
πράξεις  και  δεν  έχει  χορικά.  Ήταν  δημοφιλές  λαϊκό  ανάγνωσμα  με  πολλές  επανεκδόσεις  και 
μεταφράστηκε σε ξένες γλώσσες.

                  
ΙΝΤΕΡΜΕΔΙΑ: Τα  ιντερμέδια,  από  την  ιταλική  λέξη  intermedio  και  intermezzo,  ήταν  σύντομα 
δραματικά  κείμενα  που  προορίζονταν  είτε  για  παράσταση  ανάμεσα  στις  πράξεις  των  θεατρικών 
έργων, είτε για αυτόνομη παράσταση. Τα κρητικά ιντερμέδια κυμαίνονται σε έκταση από 34 έως 224 
στίχους και διακρίνονται δύο τεχνοτροπικές τάσεις: μία περισσότερο λυρική και μία βασισμένη στη 
δράση και στον οπτικό εντυπωσιασμό, με σκηνικές ανάγκες για μηχανήματα, εντυπωσιακά κοστούμια 
και άλλα θεαματικά εφέ, μουσική και μπαλέτα που αναπαριστούν μάχες (moresca). Τα θέματά τους 
προέρχονται από την ελληνική μυθολογία, τον  Τρωικό πόλεμο και τις Σταυροφορίες με πηγές την 
Απελευθερωμένη Ιερουσαλήμ (Gerusalemme liberata) του Τορκουάτο Τάσο και τις  Μεταμορφώσεις 
του Andrea dell’ Anguillara. Τα ιντερμέδια φαίνεται πως χρησιμοποιούνταν αυτόνομα σε σχέση με τα 
έργα, αφού συχνά μεταφέρονται από χειρόγραφο σε χειρόγραφο σε διαφορετικό έργο. Συνολικά είναι 
18 κείμενα: τα τέσσερα από αυτά προέρχονται από την Ερωφίλη, φαίνεται πως γράφτηκαν από τον 
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Χορτάτση και είναι τα μόνα που έχουν θεματική συνοχή μεταξύ τους. Τέσσερα ιντερμέδια έχει και η 
κωμωδία  Φορτουνάτος και άλλα δύο η κωμωδία  Στάθης.  Για την  Πανώρια σώζονται διαφορετικές 
σειρές ιντερμεδίων στα διάφορα χειρόγραφα του έργου.

Η Θεατρική Παράδοση της Κρήτης αποτέλεσε πρότυπο γιά τη μεταγενέστερη Επτανησιακή κι 
Αιγαιοπελαγίτικη Θεατρική Παραγωγή. 

Β. ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ

Ανάλογο με την Κρήτη ιστορικό πλαίσιο διαγράφεται  και  στα Ιόνια  Νησιά,  που έχουν ήδη 
αναπτύξει παράλληλα μία αντίστοιχη πορεία σταθερότητας μέσα στο ανθηρό πολιτικό, οικονομικό και 
κοινωνικό περιβάλλον της Βενετοκρατίας. Ειδικότερα στην Κέρκυρα, η πρώιμη συνύπαρξη ήδη από 
το 1267 Ελλήνων και Δυτικών αλλά και η άμεση συμβίωση με τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία από το 
1386 προετοιμάζουν κατάλληλα και  προσδιορίζουν την πορεία  της  κοινωνίας  και  της  τέχνης  της 
στους επόμενους αιώνες. Συμπερασματικά, αξίζει να σημειωθεί ότι η τέχνη, τα γράμματα, το θέατρο, 
η μουσική και γενικά ο επτανησιακός πολιτισμός είναι αποτέλεσμα της πολιτικής, οικονομικής και 
κοινωνικής  κατάστασης,  στην  οποία  βρέθηκαν  τα  Ιόνια  Νησιά  από  το  14ο  αιώνα  και  μετά,  και 
αποτελεί  ένα  χαρακτηριστικό,  ενιαίο  και  ξεχωριστό  σύνολο  στην ιστορία  του  νεότερου ελληνικού 
πολιτισμού.

I.  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ

Η μακρόχρονη επαφή των κατοίκων με τη Δύση, η απουσία τουρκικού ζυγού, η οικονομική 
ανάπτυξη και η ειρηνική διαβίωση των κατοίκων αποτέλεσαν ευνοϊκές συνθήκες για την καλλιέργεια 
των Τεχνών και των Γραμμάτων. Έτσι, από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες  
του  20ου  αιώνα  τα  Ιόνια  νησιά  έγιναν  το  πνευματικό  και  καλλιτεχνικό  κέντρο  του  ελληνισμού. 
Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η λογοτεχνική παραγωγή με προεξάρχουσα μορφή αυτήν του εθνικού 
μας  ποιητή  Διονυσίου  Σολωμού,  ο  οποίος  δημιούργησε  μια  νέα  σχολή  ποιητικής  γραφής  και 
αντίληψης, που βασιζόταν στη χρήση της δημοτικής γλώσσας και στα δημοτικά μας τραγούδια.         

Ωστόσο, και πριν από το Σολωμό παρατηρείται αξιόλογη πνευματική κίνηση, ιδιαίτερα στη 
λογοτεχνία,  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  παραγωγή  στιχουργημάτων  ερωτικού,  πολιτικού  και 
σατιρικού  περιεχομένου.  Τα  πολιτικά  γεγονότα  της  εποχής,  όπως  η  Γαλλική  Επανάσταση  και  η 
επέμβαση  των  Γάλλων στα  Επτάνησα,  από τη  μια  πλευρά  και  από  την  άλλη  οι  αντιθέσεις  της 
επτανησιακής κοινωνίας (ευγενείς – ποπολάροι) επηρέασαν την τοπική λογοτεχνική παραγωγή. Οι 
σημαντικότεροι προσολωμικοί λογοτέχνες ήταν ο Στέφανος Ξανθόπουλος , ο Ανδρέας Σιγούρος , ο 
Ανδρέας Μαρτελάος , ο Αντώνιος Κατήφορος  κ.α.

Η Επτανησιακή Σχολή, όπως ονομάστηκε από τον Κωνσταντίνο Ασώπιο και τον Εμμανουήλ 
Ροΐδη, περιλαμβάνει μια πλειάδα λογοτεχνών που επηρεάστηκαν άμεσα ή έμμεσα από τον Σολωμό 
και καλλιέργησαν με συνέπεια και επιτυχία όλα σχεδόν τα είδη του έντεχνου λόγου (πεζογραφία, 
θέατρο, κριτική, δοκίμιο, μετάφραση), ακολουθώντας το παράδειγμα του μεγάλου δασκάλου τους. Η 
λογοτεχνική  αυτή  κίνηση  μπορούμε  να  πούμε  ότι  χαρακτηρίζεται  από  κοινές  αρχές  και  κοινούς 
τόπους γραφής, με μοναδική εξαίρεση τον Ανδρέα Κάλβο. Ο ποιητής Κωστής Παλαμάς θέλοντας να 
συνοψίσει τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιητικής έκφρασης των Επτανήσιων ποιητών, επισημαίνει 
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την λατρεία της θρησκείας, της πατρίδας και της γυναίκας, ενώ θα μπορούσε ακόμη να προστεθεί και 
η λατρεία της φύσης.

Οι επτανήσιοι λογοτέχνες δέχτηκαν επιδράσεις από τον ευρωπαϊκό Διαφωτισμό και την ιταλική 
και ευρωπαϊκή λογοτεχνία, λόγω της επαφής των νησιών με τη Δύση, καθώς επίσης από την Κρητική 
λογοτεχνία, αφού μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους πολλοί Κρητικοί κατέφυγαν στα 
Επτάνησα.  Σημαντική επίδραση στο ποιητικό έργο των επτανήσιων ποιητών άσκησαν επίσης το 
δημοτικό τραγούδι και το ποιητικό έργο του Αθανάσιου Χριστόπουλου και του Ιωάννη Βηλαρά.

Οι  σημαντικότεροι  εκπρόσωποι  της  Επτανησιακής  Σχολής  είναι  σύγχρονοι  και  φίλοι  του 
Σολωμού.  Στον  κύκλο  των  λογοτεχνών  αυτών  περιλαμβάνονται   ο  Ιάκωβος  Πολυλάς ,  πρώτος 
εκδότης των έργων του Σολωμού με τον τίτλο “Τα Ευρισκόμενα”, ο Γεράσιμος Μαρκοράς, ο Γεώργιος 
Ρώμας , ο Ανδρέας Λασκαράτος ,  ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης , ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος , ο Γεώργιος 
Καλοσγούρος  ,  ο Λορέντζος  Μαβίλης.  Ξεχωριστή  περίπτωση στην  Επτανησιακή  Σχολή  αποτελεί 
ο Ανδρέας Κάλβος  που ακολούθησε δικό του ποιητικό δρόμο, χωρίς τις επιδράσεις του Σολωμού.

             
   Συνοψίζοντας, η ελληνική λογοτεχνία στα Επτάνησα εξελίχθηκε  την εποχή της ενετοκρατίας και 
υιοθέτησε  πολλά  νέα  στοιχεία  λόγω  και   των  επιρροών  που  δέχτηκε  από  τη  Δύση, 
επιρροές,όμως,που  οι  ποιητές  αφομοίωσαν  γόνιμα  και  δημιουργικά.  Αναμφισβήτητα  η  ενετική 
επίδραση ήταν θετική στη λογοτεχνία και έδωσε νέα πνοή.

II. ΘΕΑΤΡΟ  

   Με τον όρο επτανησιακό θέατρο εννοείται η θεατρική παραγωγή των Επτανήσων από τον 16ο έως 
τις αρχές περίπου του 20ου αιώνα. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες ιστορικές πηγές, μετά την κατάληψη 
του Χάνδακα από τους Τούρκους το  1669,  όλη η καλλιτεχνική δημιουργία  του κρητικού θεάτρου 
μεταφέρθηκε μέσω της μετακίνησης των Κρητών προσφύγων στα Επτάνησα. Ως κληρονόμοι αυτής 
της  πολιτιστικής  θεατρικής  κληρονομιάς  στο  Ιόνιο,  οι  θεατρικοί  συγγραφείς  των  Επτανήσων 
αντέγραψαν αρχικά όλα τα χειρόγραφα των δραματουργικών έργων και διοργάνωναν ερασιτεχνικές 
θεατρικές  παραστάσεις.  Αυτό  επιτελέστηκε  και  ως  φυσική  μετάβαση,  καθώς  τα  Επτάνησα  ήταν 
επίσης ενετοκρατούμενη περιοχή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίστηκε η συνέχεια της θεατρικής 
παραγωγής  στην  ελληνόφωνη  Μεσόγειο.  Αν  και  θεωρητικά  υπήρχε  εκ  των  προτέρων  θεατρική 
δραστηριότητα  στο  Ιόνιο,  ωστόσο  οι  μαρτυρίες  δεν  ήταν  τέτοιες  που  θα  βοηθούσαν  προς  την 
κατεύθυνση μιας αναλυτικής παρουσίασης της παραγωγής στη συγκεκριμένη εποχή. Ανάμεσα στις 
πειστικότερες  μαρτυρίες  για  την  ανεξαρτησία  του  επτανησιακού  θεάτρου  από  το  κρητικό 
συμπεριλαμβάνεται η ανακάλυψη του χειρογράφου του έργου ''Ευγένα'', του Θεόδωρου Μοτσελέζε. 

Στην επτανησιακή δραματουργία  του 17ου και  του 18ου αι.  απαντώνται  πρωτότυπα έργα, 
αλλά και αρκετές μεταφράσεις. Ως ενδείξεις θεατρικής δραστηριότητας στα Επτάνησα κατά τον 16ο 
αιώνα θα μπορούσαν να αναφερθούν η απαγγελία κωμωδιών από τον Ανδρέα Μολίνο στο πρώτο 
τέταρτο του 16ου αιώνα, όπως και η παράσταση ιταλικής κωμωδίας το 1583 στην Κέρκυρα αλλά και  
άλλα  σημαντικά  έργα.  H  επτανησιακή  δραματουργία  φέρει  έντονα  τα  σημάδια  της  ιταλικής 
Αναγέννησης. Μπορούμε ακόμα να διαπιστώσουμε την επίδρασή τους από την ενετική κατοχή των 
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συγκεκριμένων περιοχών και το καλλιτεχνικό πνεύμα που επικρατούσε την συγκεκριμένη εποχή στη 
Δύση. Από την άλλη,  η ελληνική ευρηματικότητα, το στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς και  η 
γεωγραφική  θέση  της  Ελλάδας,  αποτέλεσαν  το  υπόλοιπο  κομμάτι  της  νεοελληνικής  θεατρικής 
δημιουργίας.  Θεατρικοί  συγγραφείς  χρησιμοποίησαν  την  commedia  dell’  arte,  την  κλασικίζουσα 
τραγωδία, την ιταλική κουλτούρα, μαζί με άλλες θεατρικές νόρμες και δημιούργησαν μια συνέχεια σε 
τούτη την ιδιαίτερη μορφή του νεοελληνικού θεάτρου. Χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο θεατρικό 
πρότυπο, αλλά και με αφορμή το δεδομένο των πολέμων μαζί με το μήνυμα για ενότητα και θυσία 
ενάντια στον εχθρό, επιχείρησαν παράλληλα την έκφραση των δικών τους προοδευτικών θέσεων για 
την  εποχή.  Διατήρησαν,  παράλληλα με  τη  θεατρική  τους  προσπάθεια,  ζωντανή  την  καλλιτεχνική 
παραγωγή στα Επτάνησα, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή για την ελληνική πραγματικότητα. 

Πέραν της ουμανιστικής θεατρικής παράδοσης στο επτανησιακό θέατρο του 18ου αιώνα είναι 
έκδηλη η  παρουσία ενός  διαφοροποιημένου λαϊκού  θεάτρου στο  οποίο  φαίνεται  να  ανήκουν  οι 
κωμικές  σκηνές  που  παρουσιάζονται  σε  διάφορα  έργα.  Παρόλο  που  το  επτανησιακό  θέατρο 
αντιμετωπίζεται  συχνά  ως  απλή  γεωγραφική  παραλλαγή  του  ελλαδικού,  ο  Διονύσιος  Κ.  Ρώμας, 
δραματουργός  του  επτανησιακού  θεάτρου,  τεκμηρίωσε  την  «ιδιοπροσωπία»  του  επτανησιακού 
θεάτρου στη διαδρομή του έως το ιστορικό βάθος της Ενετοκρατίας.

3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ
         Στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα μέχρι το 1600 περίπου ο πολιτισμός και η παιδεία βρίσκονται  
σε  πραγματική  παρακμή,  γιατί  ελάχιστα  σχολεία  λειτουργούν,  ενώ  πολλοί  αξιόλογοι  πνευματικοί 
άνθρωποι αναγκάζονται να καταφύγουν στη Δύση. Η μεταβυζαντινή τέχνη στην ηπειρωτική Ελλάδα 
συνεχίζει τη βυζαντινή παράδοση και έχει έντονα συντηρητικό χαρακτήρα σε αντίθεση με τη δυτική 
Ευρώπη που βιώνει τη μεγαλειώδη Αναγέννηση και το εκρηκτικό Μπαρόκ. Η νοσταλγία για το ένδοξο 
παρελθόν και η αντίσταση της Ορθοδοξίας για κάθετι       ευρωπαϊκό αποτελούν τα βασικά αίτια της 
προσκόλλησης στην παράδοση. Εντούτοις το 16ο αιώνα κτίζονται στο Αγιο Όρος και στα Μετέωρα 
επιβλητικά κτίρια, με πρότυπο κτίσματα της παλαιολόγειας αρχιτεκτονικής.
      Η Άλωση μεταβάλλει άρδην την πνευματική ζωή των ελληνόφωνων χριστιανικών πληθυσμών σε 
τρία  επίπεδα:  :  
-  ανάληψη  της  πνευματικής  και  πολιτικής  καθοδήγησης  από  το  Οικουμενικό  Πατριαρχείο  
-  επικύρωση  της  ηγεμονίας  του  αριστοτελισμού  έναντι  του  πλατωνισμού  
-  ενίσχυση  της  εχθρότητας  προς  τη  Δύση  και  εμβάθυνση  των  συνεπειών  του  Σχίσματος. 
Οικουμενικός  πατριάρχης  αναλαμβάνει  ο  Γεώργιος  Γεννάδιος.  Το  Οικουμενικό  Πατριαρχείο 
Κωνσταντινούπολης εκπροσωπεί τις χριστιανικές κοινότητες στην Υψηλή Πύλη. Έτσι, αποκτά την 
εξουσία η θρησκευτική ηγεσία που επιλαμβάνεται τα πνευματικά και εθιμικά ζητήματα της ζωής των 
κοινοτήτων αυτών. Η κυριότερη συνέπεια ήταν πως το πατριαρχείο αποκτά τον πλήρη έλεγχο των 
εκπαιδευτικών ζητημάτων. Ο Γεννάδιος ανασυγκροτεί την Πατριαρχική Ακαδημία. Η ηγεμονία αυτή 
συνεχίστηκε  μέχρι  τα  μέσα  του  18ου  αι.  και  όπως  ήταν  φυσικό,  καθόρισε  την  πνευματική 
δραστηριότητα της περιόδου. 
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Η πρωτοκαθεδρία της εκκλησίας και η κυριαρχία του αριστοτελισμού είναι οι δύο καθοριστικές 
παράμετροι για την ελληνόφωνη πνευματική δραστηριότητα μέχρι τα μέσα του 18ου αι. Μια τρίτη 
παράμετρος είναι η εχθρότητα απέναντι στη Δύση, που ξεκίνησε από το σχίσμα των εκκλησιών και 
κορυφώθηκε με την άλωση της Πόλης από τους Σταυροφόρους το 1204. Οι ελληνόφωνοι πληθυσμοί 
έμειναν μακριά από τις ζυμώσεις των δυτικών κοινωνιών, ενώ ενθαρρύνθηκε η κριτική των Ελλήνων 
λογίων απέναντι στους δυτικούς φιλοσόφους και η συγκρότηση ενός φιλοσοφικού και επιστημονικού 
λόγου ταιριαστού με τον ιδιαίτερο πολιτισμικό τους χώρο. Καταλαβαίνουμε έτσι πως μετά την άλωση 
του  1204  κατοχυρώθηκε  το  πνευματικό  πλαίσιο  μέσα  στο  οποίο  αναπτύχθηκε  ο  ελληνικός 
φιλοσοφικός και επιστημονικός στοχασμός κατά τους επόμενους αιώνες.                    
      Μέχρι το 17ο αι. δεν υπήρξε σοβαρή παραγωγή στη φιλοσοφία και στην επιστήμη. Αυτό συνέβη 
γιατί  πολλοί  υστεροβυζαντινοί  λόγιοι  κατέφυγαν  στη  Δύση,  ιδιαίτερα  στην  Ιταλία,  όπου  και 
αφομοιώθηκαν.  Έτσι,  η  αναπαραγωγή  λογίων  και  οι  φιλοσοφικές  συζητήσεις  μεταφέρθηκαν  στη 
Δύση. 

                                      

                                                           
Όμως, η σπουδαιότερη αιτία είναι πως εκείνη την περίοδο απουσιάζει εντελώς η κοινωνική 

πίεση για ελληνική μόρφωση. Αν και ιδρύεται η Πατριαρχική Ακαδημία (γνωστή και ως η Μεγάλη του 
Γένους  Σχολή),  η  κατάσταση  των  ελληνόφωνων  πληθυσμών  που  βρίσκονταν  υπό  οθωμανική 
κυριαρχία  δεν  επέτρεπε  τη  συστηματική  εκπαίδευση.  Δεν  υπήρχαν  χώροι  πνευματικής 
δραστηριότητας κι έτσι αποδυναμώθηκε η πνευματική παραγωγή.
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4. ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Από τις  σχέσεις  Ενετών και  Ελλήνων η  ελληνική  γλώσσα δανείστηκε  ορισμένα  γλωσσικά 
στοιχεία, από τα οποία επιβιώνουν στη σημερινή ελληνική λέξεις κυρίως του ναυτικού λεξιλογίου, 
όπως αρμάδα, πόρτο, κουβέρτα κ.ά. 

Ορισμένες λέξεις - ρήματα παράξενα με κατάληξη σε  –ΑΡΩ δημιουργήθηκαν από την ανάγκη 
των  ελληνόφωνων  προγόνων   για  έκφραση.  Το  ΛΑΣΚΑΡΩ,  το  ΣΚΙΤΣΑΡΩ,  το  ΠΟΝΤΑΡΩ,  το 
ΣΑΛΠΑΡΩ, το ΓΟΥΣΤΑΡΩ, το ΣΚΑΠΟΥΛΑΡΩ, το ΣΚΑΝΤΖΑΡΩ, το ΠΡΕΣΑΡΩ, το ΤΡΑΤΑΡΩ, το 
ΣΑΛΤΑΡΩ  ελληνοποιημένα δημιουργήματα  των ιταλικών  lascare,  schizzare,  pontare,  salpare, 
gustare,  scapolare,  scansare,  pressare,  tratare,  saltare αλλά  και  το  αγγλικής  καταγωγής 
ΠΑΡΚΑΡΩ γέννημα  του 20ου αιώνα που οικοδομήθηκε με βάση την «ιταλική» ανάλογη σε –άρω. 
Όσο για τον αόριστο, ενός τέτοιου τύπου ρήματος όπως το ΣΑΛΠΑΡΩ,  κυκλοφορούσε  περισσότερο 
ως «σαλπάρισε» και λιγότερο ως «σάλπαρε».

Οι  σχέσεις  των  τουρκοκρατούμενων  Ελλήνων  με  τους  Ιταλούς 
χρονολογούνται  από  το  16ο αι.  ,  όταν  πολλοί  'Έλληνες  λόγιοι 
κατέφυγαν στην Ιταλία,  η  οποία αποτελούσε την εποχή εκείνη το 
πνευματικό κέντρο της Αναγέννησης.
Οι σχέσεις αυτές συνεχίστηκαν και τον 20ο αι. μέσω της κυριαρχίας 

των  Ιταλών  στα  Δωδεκάνησα  αλλά  και  μέσω  των 
πολιτικοοικονομικών και  μορφωτικών σχέσεων της  Ιταλίας  με  την 
Ελλάδα. Η επίδραση των ιταλικών στα ελληνικά αφορά κυρίως τον 
τομέα του Λεξιλογίου και έχει επηρεάσει πάρα πολλούς τομείς της 
κοινωνικής δραστηριότητας, αλλά κυρίως τους εξής τομείς: 
α) τέχνη και μόδα (βάρδος, βιόλα, κομπανία, φούγκα, παντελόνι, 
φούστα, κονσέρτο, σόλο), 
β)  ναυσιπλοΐα (κάβος,  πουνέντης,  αμπάρα,  καναβάτσο, 
μπαρκάρω, κουμαντάρω, σινιάλο), 
γ)  συγγένεια  και  επαγγέλματα (κουνιάδος,  κουμπάρος, 
μπαρμπέρης, μαραγκός, πιλότος, ταπετσιέρης, τορναδόρος), 
δ)  τρόφιμα (  γκαζόζα,  μουστάρδα,  καραμέλα,  κομπόστα,  κρέμα, 
πάστα, σαλάτα, κουφέτο, περγαμόντο, σαλάμι). 

Μεγαλύτερη επίδραση, όπως ήταν φυσικό, από τη βενετσιάνικη και την ιταλική δέχτηκαν τα 
διάφορα ιδιώματα των Επτανήσων και των Δωδεκανήσων, καθώς και η κατωϊταλική διάλεκτος. 
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Οι παραπάνω εργασίες του πολιτιστικού προγράμματος με τίτλο: “Πολιτιστικές περΙηγήσεις 
στον  βενετοκρατούμενο  πολιτισμό:  μια  περίοδος  γόνιμων  επιδράσεων”  εκπονήθηκαν  από  τους 
μαθητές:

Ιστορικά στοιχεία: Δημάκης Α. - Λιανός Ε. - Τσιμέκας Θ. - Φάλαρης Γ. -  Χαλίδης Α. - Χωνάς Κ.
Επιρροές στη Λογοτεχνία: Μπάρλου Μ. - Κυριακάκη Ε. - Τάγαρη Δ. - Χαλίδα Μ.
Επιρροές στο Θέατρο: Αναγνωστοπούλου Α. - Γεννειάδη Χ. - Παπαδοπούλου Α. Παπαθανασίου Ε.
Επιρροές  στις  τέχνες  και  σύγκριση  –  αντιδιαστολή  ενετοκρατούμενων  και 
τουρκοκρατούμενων  περιοχών  της  Ελλάδας:  Κουρουνιώτης  Γ.  -  Κούτσο  Ν.  -  Λυντιρίδης  Μ. 
Μύλλερ Γ.  - Στασινόπουλος Γ. - Χατζηθεοδώρου Φ.
Επιρροές στη γλώσσα: Γεωργακόπουλος Κ. - Γεωργιόπουλος Χ. - Κουκουβάνης Ι. 
 Σμυρλής Ε.
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1. Η ΟΠΕΡΑ

Στην  εμβρυακή  μορφή  της  η όπερα,  παρόλο  που  διαδόθηκε  γρήγορα  σε  κάθε  περιοχή, 
αντιμετώπισε μια αμφίβολη ύπαρξη κατά τη διάρκεια των πρώτων τριάντα χρόνων της ζωής της. 
Σήμερα αναγνωρίζουμε πως η όπερα είναι ένα μουσικό είδος. Στις αρχές και μέχρι τον 16ο αιώνα, 
όμως, η όπερα αντιμετωπιζόταν κυρίως σαν ένα λογοτεχνικό είδος, με τη μουσική να είναι μόλις ένα 
τυχαία  αναδυόμενο  στοιχείο.    
Οι μελέτες σχετικά με το δράμα και τη μουσική του αρχαίου κόσμου αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα σε έναν 
κύκλο καλλιτεχνών και παιδαγωγών, που έμεινε γνωστός ως "καμεράτα", και διαμορφώθηκε γύρω 
από τον  φλωρεντινό  ευγενή Giovanni  bardi (τζοβάνι  μπάρντι) στις  δεκαετίες  του  1570 και  1580. 
Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι, παρ' όλο το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι ιταλοί 
διανοούμενοι  για  το δράμα και  την αρχαία  μουσική,  οι  πρώτες  όπερες  ήταν  βουκολικές  και  όχι 
τραγωδίες. Το πρώτο αποτέλεσμα της σχέσης των Κόρσι - Ρινουτσίνι - Πέρι υπήρξε η παρουσίαση 
του έργου Δάφνη, που γενικώς θεωρείται ως η πρώτη όπερα. Το λιμπρέτο του Ρινουτσίνι εμπνέεται 
από τον ελληνικό μύθο που αναφέρεται στην όμορφη νύμφη δάφνη, ακριβώς όπως τον αφηγείται ο 
Οβίδιος  στις Μεταμορφώσεις του. 

Α. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ

Κλαούντιο  Μοντεβέρντι: υπήρξε  η  πρώτη  αδιαμφισβήτητη  ιδιοφυΐα  στην  ιστορία  της 
όπερας. Οι  σύγχρονοι  ακροατές, είτε είναι  ειδικοί  είτε όχι,  γοητεύονται  από την ικανότητα και  τον 
τρόπο που ο Μοντεβέρντι  δίνει  έκφραση και  ζωή στους χαρακτήρες του, αιχμαλωτίζονται από τη 
δραματική δυναμική των έργων του και μαγεύονται από τον πλούτο και την τονική πολυμορφία της 
μουσικής του.
          Βιντσέντσο Γκαλιλέι: γεννήθηκε στην Πίζα περίπου το 1520 και πέθανε στη Φλωρεντία το 
1591. Θεωρητικός, συνθέτης, εξαιρετικός ερμηνευτής λαούτου και βιόλας, δημοσίευσε το 1581 την 
πιο σημαντική του μελέτη με τίτλο Διάλογος της αρχαίας και σύγχρονης μουσικής.

Μεσομήδης (2ος αι. μ.Χ.): υπήρξε ονομαστός λυρικός ποιητής και μουσικός από την Κρήτη 
που ήταν στην υπηρεσία του αυτοκράτορα Αδριανού. Σ' αυτόν αποδιδονται ο ύμνος στη Νέμεση και 
πιθανόν οι ύμνοι στη Μούσα και στον 'Hλιο, από τα λίγα κομμάτια αρχαίας ελληνικής μουσικής που 
σώθηκαν ώς τις μέρες μας.
 Τζοβάνι  Μπάρντι: Κόμης  του  Βέρνιο:  γεννήθηκε  στη  Φλωρεντία  το  1534  και  πέθανε  στη 
Ρώμη το  1612.  Υπήρξε ο  επικεφαλής μιας  από τις  πιο  ισχυρές  οικογένειες  της  Φλωρεντίας  και 
γνωστός  μαικήνας.  Είχε  κλασική  παιδεία,  ενώ  έγραψε  τουλάχιστον  δύο  λιμπρέτα  και  συνέθεσε 
μαδριγάλια.

Τζούλιο Κατσίνι: γεννήθηκε στη Ρώμη το 1551 και απεβίωσε στη Φλωρεντία το 1618. Αφού 
εργάστηκε ως χορωδός στο Παρεκκλήσι Τζούλια στη Ρώμη, μετακόμισε στη Φλωρεντία όπου και 
προσελήφθη ως χορωδός και ερμηνευτής λαούτου και άρπας. Μέλος της Καμεράτας και προσωπικός 
γραμματέας του Μπάρντι, συνέθεσε μαδριγάλια και άριες.

Γιάκοπο Κόρσι: μέλος της Φλωρεντινής Καμεράτας, αντικατέστησε τον Τζιοβάνι Μπάρντι από 
το  1592,  φιλοξενώντας  στο  Μέγαρό  του  την  πρώτη  παράσταση  της  όπερας Δάφνη,  πάνω  στο 
κείμενο του Οτάβιο Ρινουτσίνι, και μάλιστα συνεργάστηκε για τη μελοποίησή της με τον Γιάκοπο Πέρι.

Οτάβιο Ρινουτσίνι: ποιητής και λιμπρετίστας, έγραψε μαδριγάλια και βουκολικές ιστορίες. Το 
πιο γνωστό μελοποιημένο του κείμενο υπήρξε η Ευρυδίκη, που παρουσιάστηκε το 1600 στο Μέγαρο 
Pitti (Πίτι). Γεννήθηκε το 1562 στη Φλωρεντία, όπου και πέθανε το 1621. Όπως αναφέρει ο ίδιος,  
υπήρξε "ευγενής  Φλωρεντινός,  λαμπρός  διανοητής  και  ευγενικός  ποιητής" που  με  το  βουκολικό 
παραμύθι Δάφνη[...] έφερε  στην  Τέχνη  μια  νέα  πνοή. Η Δάφνη υπήρξε  η  όπερα  με  την  οποία 
ξεκίνησε η μελοδραματική ανανέωση ή ριφόρμα (μεταρρύθμιση).
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 Γιάκοπο Πέρι: γεννήθηκε στη Ρώμη το 1561 και πέθανε στη Φλωρεντία το 1633. Ερμηνευτής 
εκκλησιαστικού οργάνου και χορωδός με εξαιρετική φωνή, διορίζεται το 1589 στην αυλή των Μεδίκων 
ως χορωδός και συνθέτης. Υπήρξε από τους πρωταγωνιστές της Καμεράτας και  ήταν μάλιστα ο 
πρώτος που ερμήνευσε το ρόλο του Ορφέα στην όπερα Ευρυδίκη. Συμμετείχε δραστήρια σε πολλές 
παραστάσεις των Μεδίκων, ενώ για την αυλή της Μάντοβας συνέθεσε τα ρετσιτατίβο για τη χαμένη 
όπερα του Μοντεβέρντι Αριάδνη.

Τζιοβάνι Μπατίστα Γκουαρίνι: ποιητής και ρήτορας που γεννήθηκε στη Φεράρα το 1538 και 
πέθανε στη Βενετία το 1612. Υπήρξε καθηγητής Ρητορικής και Ποιητικής στη Φεράρα, ενώ από τα 
πιο  σημαντικά  του  έργα  υπήρξε Ο  Πιστός  Βοσκός (1590).  Ένα  ποιμενικό  θεατρικό  έργο, 
δημοφιλέστατο κατά τον 17ο αιώνα, που χαρακτηρίζεται από την κομψότητα της τεχνοτροπίας του και 
μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες.

2.  ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ‘’ η Ελληνίδα ντίβα της όπερας ‘’
0

Η Μαρία Κάλλας γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1923 και έφυγε στις 16 Σεπτεμβρίου το 
1977.Υπήρξε κορυφαία υψίφωνος και  η  πλέον γνωστή παγκοσμίως ντίβα της  όπερας.  Η  Μαρία 
Σοφία Άννα Καικιλία Καλογεροπούλου, όπως ήταν το πλήρες ελληνικό όνομά της, γεννήθηκε στις 2 
Δεκεμβρίου του 1923 στη Νέα Υόρκη. Ήταν κόρη του φαρμακοποιού Γεωργίου Καλογερόπουλου από 
τον Μελιγαλά Μεσσηνίας και  της Ευαγγελίας (Λίτσας) Δημητριάδη από τη Στυλίδα Φθιώτιδος.  Οι 
γονείς της είχαν μετακομίσει στην αμερικανική μεγαλούπολη προς αναζήτηση καλύτερη τύχης.

Από νωρίς  άρχισε να ασχολείται  με  τη μουσική,  παίρνοντας  τα  πρώτα μαθήματα πιάνου-
σολφέζ και σε ηλικία 11 ετών κέρδισε το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό παιδικών φωνών. Το 1937 
εγκαταστάθηκε με τη μητέρα της και τη μεγάλη αδελφή της στην Αθήνα, μετά το διαζύγιο των γονιών 
της, και εγγράφηκε στο Εθνικό Ωδείο.  Το 1939 εγγράφηκε στο Ωδείο Αθηνών στην τάξη τραγουδιού 
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της  διάσημης  Ελβίρα  ντε  Ιντάλγκο  (σημαντική  τραγουδίστρια  της  όπερας  στις  αρχές  του20ου 

αιώνα),κοντά  στην  οποία  γνώρισε  την  υψηλή  τεχνική  των  ρόλων  του  ιταλικού  ρομαντικού 
ρεπερτορίου.

  
Το  1940  προσλήφθηκε  στη  Λυρική  Σκηνή  του  τότε  Βασιλικού  Θεάτρου  και  το  1941 

πρωτοεμφανίστηκε ως «Βεατρίκη» στην οπερέτα Βοκκάκιος του Σουπέ.  Στη συνέχεια και ως το 1945 
πρωταγωνίστησε  στην Τόσκα (1942,  1943),  στον Κάμπο του  Ντ'  Αλμπέρ  (1944,  1945), 
στην Καβαλερία  Ρουστικάνα (1944),  στον Πρωτομάστορα του Μανώλη  Καλομοίρη (1944,  το  μόνο 
ελληνικό έργο που τραγούδησε), στον Φιντέλιο του Μπετόβεν (1944) και στην οπερέτα Ο Ζητιάνος 
Φοιτητής του βιεννέζου συνθέτη Καρλ Μιλέκερ (1945).
Τον  Σεπτέμβριο  του  1945  επέστρεψε  στη  γενέτειρά  της,  όπου  ζούσε  ο  πατέρας  της,  για  να 
προωθήσει τη διεθνή της καριέρα, αλλάζοντας το επίθετό της σε Κάλλας. Παρότι έμεινε άνεργη έως 
το 1947, δεν το έβαλε κάτω και μετά από μία επιτυχημένη ακρόαση της ανέθεσαν να τραγουδήσει την 
«Τζιοκόντα» στην ομώνυμη όπερα του Αμίλκαρε Πονκιέλι στην Αρένα της Βερόνας, έναν από τους 
σπουδαιότερους λυρικούς χώρους της Ιταλίας. Αν και γλίστρησε στη γενική δοκιμή και στραμπούληξε 
τον αστράγαλό της, κατάφερε να κάνει με επιτυχία το πρώτο σημαντικό βήμα της σταδιοδρομίας της 
στις 2 Αυγούστου του 1947.

Μαέστρος της παράστασης ήταν ο διάσημος Τούλιο Σεραφίν, ο οποίος θαύμαζε τη φωνή της 
και έγινε δάσκαλός της, διευρύνοντας τους τεχνικούς και ερμηνευτικούς της ορίζοντες. Όμως, στη 
Βερόνα ζούσε και ο βιομήχανος Τζιανμπατίστα Μενεγκίνι, που τη λάτρεψε, όχι μόνο ως καλλιτέχνιδα, 
αλλά και ως γυναίκα. Έτσι, στις 21 Απρλίου του 1949, η Κάλλας τον παντρεύτηκε, παρότι είχε τα 
διπλά της χρόνια, ίσως για να αναπληρώσει συναισθηματικά την απουσία της πατρικής φιγούρας, 
όπως γράφτηκε.
    Με τη βοήθεια του Μενεγκίνι η καριέρα της Κάλλας απογειώθηκε σε ρόλους δραματικής υψιφώνου 
και δραματικής κολορατούρα. Το 1951 εκπόρθησε και τη «Σκάλα» του Μιλάνου (άντρο της μεγάλης 
αντιπάλου της Ρενάτα Τεμπάλντι), με τους Σικελικούς Εσπερινούς του Βέρντι. Το 1954 η ευτραφής 
Κάλλας υποβλήθηκε σε διαιτητική θεραπεία για να χάσει κιλά και να μπορεί να ενσαρκώνει τους 
ρόλους της, όχι μόνο με τη φωνή της, αλλά και με το παρουσιαστικό της.
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Ο Μενεγκίνι έχοντας και ρόλο μάνατζερ άσκησε καταλυτική επιρροή στην καριέρα της Κάλλας, 
αποτρέποντάς την από κάθε βιοτική ενασχόληση, με την οικονομική κάλυψη που της παρείχε. Έτσι 
τον  ίδιο  χρόνο  η  Κάλλας  κάνει  καλλιτεχνικές  εμφανίσεις  στο  Μπουένος  Άιρες  και  το  1950  στο 
Μεξικό…!

    
Στις  7  Δεκεμβρίου  1951  η  Κάλλας  ανοίγει  τη  σαιζόν  στη  Σκάλα  του  Μιλάνου  με  το  “Σικελικό 
Εσπερινό”, εμφάνιση που της προσφέρει μεγάλη αναγνώριση. Κατά τη διάρκεια των επόμενων επτά 
ετών η Σκάλα θα είναι η σκηνή των μέγιστων θριάμβων της σε ένα ευρύ φάσμα ρόλων. Το 1955 
ανεβάζει την ιστορική παράσταση της “Τραβιάτα” του Βέρντι σε σκηνοθεσία Λουκίνο Βισκόντι.

         
Στις 27 Οκτωβρίου 1956 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας 

Υόρκης ως “Νόρμα” στο ομώνυμο έργο του Μπελλίνι. Στις 5 Αυγούστου 1957 επιστρέφει στην Αθήνα 
και εμφανίζεται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών.
Δύο μήνες πριν είχε γνωρίσει  τον εφοπλιστή Αριστοτέλη Ωνάση σε δεξίωση της κοσμικογράφου 
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Έλσα Μαξγουελ.  Η γνωριμία τους θα εξελιχθεί  σε  μία από τις  πλέον συζητημένες  σχέσεις  στην 
ιστορία.

Το 1960 τραγουδά στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου “Νόρμα” και το επόμενο έτος “Μήδεια” 
σε σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή. Το 1962 επανέρχεται στη Σκάλα του Μιλάνου και αποθεώνεται σαν 
Μήδεια σε σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη…!
Τον Ιανουάριο του 1964 πείθεται από το Φράνκο Τζεφιρέλι να συμμετάσχει σε μία νέα παραγωγή της 
“Τόσκα”  στη  σκηνή  του  Κόβεντ  Γκάρντεν  (Covent  Garden).  Η  παράσταση  εκθειάζεται  από  τους 
κριτικούς, ενώ ακολουθεί την ίδια χρονιά νέος καλλιτεχνικός θρίαμβος στην Όπερα των Παρισίων με 
τη “Νόρμα”. Παρά τα φωνητικά προβλήματα που έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει το παρισινό κοινό την 
αποδέχεται θερμά.

Στις  5  Ιουλίου  1965 
εμφανίζεται  για  τελευταία  φορά σε  παράσταση όπερας  στο  Κόβεντ  Γκάρντεν  με  την  “Τόσκα”  σε 
σκηνοθεσία Φράνκο Τζεφιρέλι. Στα 1966 απεκδύεται την αμερικανική υπηκοότητα και λαμβάνει την 
ελληνική. Με αυτή της την ενέργεια λύεται και τυπικά ο γάμος της με το Μενεγκίνι.

Πλέον ελπίζει ότι ο Αριστοτέλης Ωνάσης θα της ζητήσει να παντρευτούν κάτι που τελικά δε 
γίνεται  μια  και  στις  8  Ιουλίου 1968 ο Έλληνας μεγιστάνας παντρεύεται  τη  χήρα του Αμερικανού 
Προέδρου Κέννεντυ, Τζάκυ. Αυτή του η πράξη βυθίζει σε κατάθλιψη την κορυφαία υψίφωνο.

Το 1969 γυρίζει σε ταινία τη “Μήδεια” του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Πιερ Πάολο Παζολίνι. Η 
ταινία δεν έχει τύχη στις κινηματογραφικές αίθουσες. Στις 25 Μαΐου 1970 μεταφέρεται στο νοσοκομείο 
και γίνεται γνωστό ότι επεχείρησε να αυτοκτονήσει λαμβάνοντας μεγάλη δόση βαρβιτουρικών.
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Το 1973 σκηνοθετεί στο Τορίνο μαζί με τον Τζουζέπε ντι Στέφανο το έργο “Σικελικοί Εσπερινοί” 
(I Vespri Siciliani) και την ίδια χρονιά ξεκινά μαζί του μια παγκόσμια καλλιτεχνική περιοδεία. Στις 8 
Δεκεμβρίου η Κάλλας τραγούδησε στην Όπερα των Παρισίων, όπου το κοινό την κάλεσε στη σκηνή 
10  φορές  καταχειροκροτώντας  την.  Η  τελευταία  της  εμφάνιση  έγινε  στην  πόλη  Σαππόρο  της 
Ιαπωνίας στις 11 Δεκεμβρίου του 1974.

Η Μαρία Κάλλας πέρασε στην αιωνιότητα στις 16 Σεπτεμβρίου 1977 στο Παρίσι. Η κηδεία της 
έγινε στις 20 Σεπτεμβρίου και, αφού το σώμα της αποτεφρώθηκε, όπως επιθυμούσε, την άνοιξη του 
1979 η τέφρα της σκορπίστηκε στο Αιγαίο.

Τo 2010, νέο φως στο μυστήριο που περιβάλλει το θάνατο της Μαρίας Κάλλας έρχεται να ρίξει 
ιταλική έρευνα, η οποία ανατρέπει την άποψη ότι η δημοφιλής σοπράνο πέθανε από υψηλή δόση 
βαρβιτουρικών (διότι της είχε στοιχίσει η επώδυνη σχέση της με τον Αριστοτέλη Ωνάση).

Σύμφωνα με τους Ιταλούς φωνίατρους Φράνκο Φούσι και Νίκο Παολίλο, που παρουσίασαν τα 
αποτελέσματα της μελέτης τους στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια,  η τραγουδίστρια υπέφερε από 
δερματομυοσίτιδα,  μία  εκφυλιστική  νόσο  που  φθείρει  τους  μυς  και  τους  ιστούς, 
συμπεριλαμβανομένου του λάρυγγα.

Έτσι,  μοιάζει  να εξηγείται  και  η συνεχής παρακμή του μεγαλείου της φωνής της, που είχε 
αρχίσει να γίνεται αισθητή από τις αρχές της δεκαετίας του ’60. Σύμφωνα με την επίσημη ιατρική 
έκθεση,  ο  θάνατος  της Κάλλας στις  16  Σεπτεμβρίου του 1977 οφειλόταν σε καρδιακή ανακοπή. 
Όπως  εξηγούν  οι  δύο  Ιταλοί  επιστήμονες,  η  θεραπεία  για  τη  δερματομυοσίτιδα  βασίζεται  σε 
κορτιζονούχα και  ανοσοκατασταλτικά σκευάσματα,  τα  οποία είναι  πιθανό να  επιφέρουν σταδιακά 
καρδιακή ανεπάρκεια. Επομένως, ο Φούσι και ο Παολίλο συμφωνούν με την επίσημη ιατρική έκθεση, 
μόνο  που  διευκρινίζουν  ότι  η  ανακοπή  δεν  ήταν  τυχαίο  γεγονός,  αλλά  το  αποτέλεσμα  της 
εκφυλιστικής μυασθένειας.

Αφετηρία για τις ιταλικές έρευνες αποτέλεσαν οι ηχογραφήσεις της διάσημης σοπράνο, τόσο 
από  το  στούντιο  όσο  και  από  ζωντανές  εμφανίσεις  της.  Με  τη  μέθοδο  της  φασματογραφικής 
ανάλυσης οι επιστήμονες εξέτασαν τις ηχογραφήσεις ίδιων κομματιών από διαφορετικές χρονικές 
περιόδους και διαπίστωσαν τις αλλοιώσεις στη φωνή της καλλιτέχνιδας, η οποία έφτασε τα τέλη της 
δεκαετίας του ’70 να γίνει μετζοσοπράνο.

Οι  δύο  φωνίατροι  ανέλυσαν  επίσης  και  τα  τελευταία  βίντεο  της  Κάλλας,  στα  οποία  ήταν 
εμφανής και  η μυϊκή χαλάρωση που είχε υποστεί,  αφού ο θώρακας της δεν διατεινόταν κατά τη 
διάρκεια των αναπνοών. Η μελέτη αυτή έρχεται να ρίξει νέο και πιθανότατα καθοριστικό φως στη 
διάγνωση της δερματομυοσίτιδας, που είχε σχηματίσει ο ιατρός Μάριο Τζακοβάτσο, ο οποίος είχε 
επισκεφτεί την τραγουδίστρια το 1975, αλλά είχε κρατήσει κρυφή τη διάγνωση του μέχρι το 2002.

3. Η ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

H «συμφωνία» (αντιδάνειο από το ιταλικό «Sinfonia») είναι όρος της δυτικής μουσικής που 
χρησιμοποιείται από τις αρχές του 17ου αιώνα για να περιγράψει ορχηστρικά έργα μεταβαλλόμενης 
μορφής, ανάλογα με την εποχή[ασαφές]. Η επικρατέστερη σημασία του όρου σήμερα είναι αυτή της 
κλασικής συμφωνίας, δηλαδή ενός έργου για ορχήστρα σε τέσσερα συνήθως μέρη, που ακολουθεί το 
μορφολογικό  πρότυπο  της  κλασικής  σονάτας.  Προς  αποφυγή  συγχύσεων,  η  προγενέστερη 
«συμφωνία»  ως  είδος  οπερατικής  εισαγωγής  αποδίδεται  στα  ελληνικά  με  το  ιταλικό  της  όνομα 
“Sinfonia” ή «Σινφόνια».
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Εξέλιξη της Συμφωνίας

Α. Μπαρόκ
Ο  ιταλικός  όρος  “Sinfonia”  που  αναφέρθηκε  παραπάνω  περιέγραφε  κατά  την  εποχή  του 

Μπαρόκ γενικά ένα ορχηστρικό έργο που παιζόταν ως εισαγωγή σε έργα εκκλησιαστικής ή κοσμικής 
μουσικής  (π.χ.  όπερες  ή  μπαλέτα).  Άμεσος  πρόδρομος  της  κλασικής  συμφωνίας  θεωρείται  η 
“Sinfonia”  ως  εισαγωγή  της  ναπολιτάνικης  όπερας,  με  σταθερή  σχετικά  μορφή  σε  τρία  μέρη 
(γρήγορο-αργό-γρήγορο), τα οποία διαδέχονταν το ένα το άλλο χωρίς διακοπή. Επειδή στόχος της 
ήταν να προσελκύει την προσοχή του ακροατηρίου και να σηματοδοτεί την αρχή της παράστασης, 
ήταν γραμμένη σε εύληπτο και συχνά εντυπωσιακό ύφος, με αποτέλεσμα να γίνει αρκετά αγαπητή 
ως είδος  στην Ιταλία  και  να  αυτονομηθεί  σταδιακά από  την  όπερα.  Κατά το  τέλος  του  Μπαρόκ 
συντέθηκαν στην Ιταλία πολλές ανεξάρτητες εισαγωγές, που δεν συνόδευαν καμία όπερα.

Β. Προκλασική περίοδος
Κατά  την  προκλασική  περίοδο  της  μουσικής  (1730-1750  περίπου),  η  συμφωνία 

ανεξαρτητοποιείται  από την  όπερα και  αποκρυσταλλώνεται  η  τριμερής  δομή της  (γρήγορο-αργό-
γρήγορο).  Στην  ανεξαρτητοποίησή  της  έπαιξε  ρόλο  και  η  αλληλεπίδρασή  της  με  το  είδος  του 
κοντσέρτου στο υβριδικό είδος Sinfonia concertante. Ο Ιταλός Τζιοβάνι Μπατίστα Σαμαρτίνι έγραψε 
περί  τα  80  έργα  αυτού  του  είδους,  τα  οποία  άσκησαν  μεγάλη  επιρροή  στους  σύγχρονούς  του 
συνθέτες. Σημαντικό ρόλο στην αυτονόμηση της συμφωνίας έπαιξαν επίσης οι Αντόνιο Βιβάλντι και 
Τζιοβάνι Μπατίστα Περγκολέζι. Τη σκυτάλη πήραν οι βιεννέζοι συνθέτες Γκέοργκ Ματίας Μον (Monn), 
ο οποίος πιθανώς να ήταν αυτός που προσέθεσε το μενουέτο , δανεισμένο από τη σουίτα, ως τρίτο 
μέρος της συμφωνίας, και ο Γκέοργκ Φρίντριχ Βάγκενζαϊλ (Wagenseil), ο οποίος έγραψε περί τις 60 
συμφωνίες, τριμερείς και τετραμερείς, με το πρώτο μέρος πάντα σε φόρμα σονάτας.

Τη σημαντικότερη επίδραση στη διαμόρφωση του νέου είδους της συμφωνίας άσκησε η Σχολή 
του  Μανχάιμ,  με  πρωτεργάτη τον Γιόχαν Στάμιτς  και  συνθέτες  όπως ο Φραντς  Ξάφερ Ρίχτερ,  ο 
Κρίστιαν Κάναμπιχ, ο Φραντς Ντάντσι κ.ά. Η συνεισφορά της ορχήστρας του Μανχάιμ στην εξέλιξη 
της  συμφωνίας  συνίσταται  στην  καθιέρωση  της  διθεματικής  φόρμας  σονάτας  ως  μορφολογικού 
σχήματος για το πρώτο μέρος της συμφωνίας, η σταθεροποίηση του χορού «μενουέτο» ως τρίτο 
μέρος (συνδυασμένο αργότερα με «τρίο»), καθώς και διάφοροι άλλοι ορχηστρικοί πειραματισμοί που 
βοήθησαν την εδραίωση του ρόλου της ανάπτυξης στη μορφή σονάτας.

Γ. Η συμφωνία στον Κλασικισμό
Η  συμφωνία  αποτελεί  ένα  από  τα  σημαντικότερα  είδη  της  κλασικής  εποχής  της 

δυτικοευρωπαϊκής μουσικής και φτάνει στο απόγειό της με τις συμφωνίες του Μπετόβεν. Και οι τρεις 
γνωστότεροι κλασικοί συνθέτες (Χάυντν, Μότσαρτ, Μπετόβεν) ασχολήθηκαν εκτεταμένα με το είδος 
της συμφωνίας δίνοντάς της την οριστική της μορφή.

Ο  Χάυντν χαρακτηρίζεται  συχνά και  ως «πατέρας της συμφωνίας»,  όχι  με την έννοια του 
εφευρέτη του είδους, αλλά ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της συμφωνίας της Σχολής του Μανχάιμ και 
της συμφωνίας της κλασικής εποχής, με την οποία ασχολήθηκε εκτεταμένα οδηγώντας την στην 
οριστική της διαμόρφωση. Σύμφωνα με τον κατάλογο του Hoboken, έγραψε περί τις 108 συμφωνίες 
από το 1757 έως το 1795. Η εξέλιξη της συμφωνίας αντικατοπτρίζεται χρονολογικά σε κάποιο βαθμό 
στην εξέλιξη της συμφωνική γραφής του Χάυντν, αφού οι περισσότερες από τις πρώιμες συμφωνίες 
του είναι τριμερείς και χρησιμοποιούν ένα θέμα στο πρώτο μέρος («μονοθεματική φόρμα σονάτας»), 
ενώ στην ύστερή του περίοδο, οι συμφωνίες του είναι τετραμερείς και το πρώτο μέρος είναι σε φόρμα 
σονάτας με διακριτό δεύτερο θέμα. Ο Χάυντν είναι επίσης εκείνος που προσέδωσε και το αισθητικό 
βάρος στο είδος, διευρύνοντας τη συμφωνία ενορχηστρωτικά αλλά και από την άποψη της χρονικής 
διάρκειας, κάτι που πέτυχε με την καθιέρωση της εκτεταμένης επεξεργασίας των θεμάτων και των 
μοτίβων του στα πλαίσια της ανάπτυξης.

Η  συμφωνική  δημιουργία  του  Μότσαρτ συμπίπτει  χρονολογικά  με  εκείνη  του  Χάυντν.  O 
Μότσαρτ  έγραψε  την  πρώτη  του  συμφωνία  σε  ηλικία  8  ετών,  αλλά  με  διαφορετικές  συνθετικές 
κατευθύνσεις. Η άμεση σύγκριση με τον Χάυντν ίσως να τον αδικεί, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι 
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ένας μεγάλος αριθμός των συμφωνιών του Μότσαρτ γράφτηκε στη διάρκεια των παιδικών και των 
εφηβικών  του  χρόνων  και  πολλές  από  αυτές  ανήκουν  στο  είδος  της  οπερατικής  εισαγωγής 
(“Sinfonia”).  Κατά γενική ομολογία  πάντως,  η  συμφωνία δεν ήταν το  δυνατότερο του  σημείο,  αν 
μάλιστα αναλογισθεί κανείς το μέγεθος της συμβολής του στα είδη της μουσικής κοντσερτάντε και της 
όπερας στα οποία υπάρχει μια διαρκής αναζήτηση μορφολογικών και υφολογικών καινοτομιών. 

Ο Μπετόβεν, με τις 9 συμφωνίες του, επηρέασε αποφασιστικά τους συγχρόνους του αλλά και 
τους μεταγενέστερους συνθέτες που αποπειράθηκαν να γράψουν συμφωνίες,  σε  σημείο που να 
διστάζουν να ασχοληθούν με το είδος φοβούμενοι την σύγκριση με τις μπετοβενικές συμφωνίες. Οι 
πρώτες του συμφωνίες είναι φανερά επηρεασμένες από τον Χάυντν. Από την 3η συμφωνία όμως και 
εξής  ο  Μπετόβεν  προχωρεί  στην  αναμόρφωση  της  συμφωνίας.  Συγκεκριμένα,  αντικαθιστά  το 
μενουέτο-τρίο  με  το  σκέρτσο,  προτείνει  για  κάθε  συμφωνία  και  μια  διαφορετική  μορφολογική 
παραλλαγή του είδους, καθώς και  μια διαφορετική σύνθεση της ορχήστρας. Οι  πιο γνωστές του 
συμφωνίες, που θεωρούνται ταυτόχρονα και τα κορυφαία του έργα, είναι η 3η (σε Μι ύφεση μείζονα, 
«Ηρωϊκή»), η 5η (σε Ντο ελάσσονα), η 6η (σε Φα μείζονα, «Ποιμενική») και η 9η (σε Ρε ελάσσονα). Η 
επιδίωξη  της  μοναδικότητας  και  του  μνημειώδους,  όπως  αυτή  εμφανίζεται  στις  συμφωνίες  του 
Μπετόβεν, σχετίζεται και με τις νέες αστικές κοινωνικές δομές που επέφερε η Γαλλική Επανάσταση, 
αλλά και με το πνεύμα της νεωτερικότητας στην ευρωπαϊκή φιλοσοφία και τέχνη του τέλους του 18ου 
αιώνα.

Δ. Η συμφωνία στο Ρομαντισμό
Στον ρομαντισμό μπορούμε να διακρίνουμε δύο τάσεις ως προς την εξέλιξη της συμφωνίας. Η 

πρώτη αφορά την συνέχιση της συμφωνίας ως είδος με την κλασική της, τετραμερή δομή, χωρίς 
εξωμουσικό  περιεχόμενο  αλλά  με  μια  ρομαντική  μουσική  γλώσσα  και  αρκετές  μορφολογικές 
ιδιαιτερότητες, στο δρόμο της επιδίωξης της μοναδικότητας που χάραξε ο Μπετόβεν. Την τάση αυτή 
εκπροσωπούν  συνθέτες  όπως  ο  Φραντς  Σούμπερτ  (8  Συμφωνίες),  ο  Φέλιξ  Μέντελσον  (5 
συμφωνίες),  ο  Ρόμπερτ  Σούμαν (4  Συμφωνίες),  ο  Άντον  Μπρούκνερ  (9  συμφωνίες  και  μία  10η 
ημιτελής),  ο Γιοχάνες Μπραμς (4 Συμφωνίες),  ο Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι (6 Συμφωνίες),  ο Αντονίν 
Ντβόρζακ (9 Συμφωνίες) και ο Γκούσταβ Μάλερ (9 Συμφωνίες, και μία 10η ημιτελής). Από την άλλη 
μεριά, συνθέτες όπως ο Έκτωρ Μπερλιόζ, ο Φραντς Λιστ και ο Ρίχαρντ Στράους απομακρύνθηκαν 
από την κλασική δομή της συμφωνίας, βασιζόμενοι σε ένα εξωμουσικό περιεχόμενο, προσπαθώντας 
δηλαδή  να  περιγράψουν  με  τη  μουσική  συναισθήματα,  ιδέες,  εμπνευσμένοι  από  συγκεκριμένα 
ποιητικά  και  λογοτεχνικά  έργα  ή  από  την  φύση  και  τον  άνθρωπο.  Ως  αποτέλεσμα,  ο  Λιστ 
δημιούργησε με βάση εξωμουσικές ποιητικές/λογοτεχνικές ιδέες το μονομερές συμφωνικό ποίημα (το 
οποίο  ανέπτυξε  ο  Στράους  στα  όρια  του  εξπρεσιονισμού)  και  ο  Μπερλιόζ  δημιούργησε  την 
«προγραμματική συμφωνία», η οποία ακολουθούσε επίσης ένα εξωμουσικό περιεχόμενο, συνήθως 
μια διαδοχή συναισθημάτων σε ένα εξιστορητικό πλαίσιο που περιγραφόταν στο πρόγραμμα της 
συναυλίας, έτσι ώστε να μπορούν να το παρακολουθήσουν οι ακροατές (Φανταστική Συμφωνία). Οι 
δύο τάσεις (προγραμματικής και απόλυτης μουσικής) είχαν φανατικούς οπαδούς, που έφταναν σε 
λεκτικές  αντιπαραθέσεις,  ακόμα  και  ανταλλαγές  ύβρεων  στα  έντυπα  της  εποχής  .  Στην 
πραγματικότητα, η μουσική των συνθετών που εκπροσωπούσαν τις δύο τάσεις δεν διέφεραν ως 
προς το ρομαντικό μουσικό ιδίωμα, παρά μόνο με μορφολογικά κριτήρια και με τη διαφορά ότι τα 
έργα της συμφωνικής προγραμματικής μουσικής έφεραν τίτλους,  κάποιες  φορές τοποθετημένους 
μετά  τη  σύνθεση του  έργου και  για  εμπορικούς  σκοπούς.  Από την άλλη πλευρά,  συνθέτες  που 
κατηγορούνταν  ως  ακαδημαϊκοί,  αριθμώντας  απλώς  τις  συμφωνίες  τους  αντί  να  τους  δίνουν 
προγραμματικούς τίτλους, ήταν στην πραγματικότητα το ίδιο «ρομαντικοί» και προοδευτικοί.

Γεγονός είναι παρόλ’ αυτά ότι  το είδος της συμφωνίας υπέστη μια σημαντική μορφολογική 
αλλοίωση, στο γενικότερο ρομαντικό πλαίσιο της εποχής που προέβαλλε ως αίτημα την έμφαση στο 
αισθητικό περιεχόμενο και όχι στη φόρμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί συνθέτες να νιώθουν 
αναγκαία την προσθήκη των λεκτικά δηλωμένων νοημάτων, ακόμα και αυτοί που υποτίθεται ότι δεν 
έγραφαν  προγραμματική  μουσική,  όπως  ο  Μάλερ.  Αυτό  το  πραγματοποιούσαν  μέσω  της 
ενσωμάτωσης  στη  συμφωνία  σολίστ  ή  χορωδιών  που  τραγουδούσαν  ποιητικά  κείμενα, 
υποδεικνύοντας το περιεχόμενο του έργου. Την ανάμιξη του είδους της συμφωνίας με την καντάτα 
είχε εξάλλου εγκαινιάσει ο Μπετόβεν, στο 4ο μέρος της 9ης Συμφωνίας.
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 Ε. Η συμφωνία στον 20ό αιώνα
Η διεύρυνση του είδους της συμφωνίας από μορφολογική και μουσική άποψη στον ύστερο 

ρομαντισμό, με τον Μάλερ, τα συμφωνικά ποιήματα των Λιστ και Στράους, αλλά και κάτω από την 
επίδραση του ιμπρεσιονισμού (Απομεσήμερο ενός Φαύνου του Κλωντ Ντεμπυσύ), οδήγησε σε μία 
πολύ διαφοροποιημένη, ελεύθερη χρήση του όρου «συμφωνία» από συνθέτες του 20ού αιώνα. Στο 
πλαίσιο του μοντερνισμού, που άκμασε στην ευρωπαϊκή μουσική από το 1910 περίπου μέχρι και την 
δεκαετία του 1960, τα μορφολογικά πρότυπα της συμφωνίας εγκαταλείφθηκαν, όπως εγκαταλείφθηκε 
(ή διευρύνθηκε) και η τονικότητα, ως ατονικότητα αρχικά και ως δωδεκαφθογγισμός, σειραϊσμός ή 
καθολικός σειραϊσμός και μετασειραϊσμός αργότερα, με την επονομαζόμενη και ως «Δεύτερη Σχολή 
της Βιέννης» (Άρνολντ Σένμπεργκ, Άλμπαν Μπεργκ, Άντον Βέμπερν και οι μαθητές τους). Παρόλ’ 
αυτά,  Ρώσοι  συνθέτες  όπως  ο  Σεργκέι  Ραχμάνινοφ  (3  Συμφωνίες),  ο  Σεργκέι  Προκόφιεφ  (7 
Συμφωνίες)  και  ο  Ντμίτρι  Σοστακόβιτς  (15  Συμφωνίες)  εκπροσώπησαν  επάξια  το  είδος  της 
συμφωνίας  στο  πρώτο  μισό  του  20ού  αιώνα,  γράφοντας  αξιόλογες  συμφωνίες,  συχνά  με 
παραδοσιακή τετραμερή δομή και σε ρομαντικό, νεοκλασικό ή διευρυμένο τονικό μουσικό ιδίωμα. 
Μετά από μια εγκατάλειψη του είδους της συμφωνίας από τους μουσικούς μοντερνιστές, η συμφωνία 
επανήλθε ως είδος μετά το 1960, σε ένα μεταμοντέρνο πλαίσιο που είχε ως στόχο τον πλουραλισμό 
υφών  ή  απλώς  την  αναβίωση  παλαιότερων  υφών  (νεορομαντισμός,  νεοτονικότητα  κ.ά.). 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Κριστόφ Πεντερέτσκι, ο οποίος, ενώ κατά την διάρκεια της δεκαετίας 
του 1950 και του 1960 ανήκε στους κόλπους της ευρωπαϊκής μουσικής πρωτοπορίας, από το 1973 
έως το 2005 έχει γράψει 8 συμφωνίες σε νεορομαντικό ύφος. Συμφωνίες πάντως εξακολούθησαν να 
γράφουν σε όλον τον 20ό αιώνα και συνθέτες που έδρασαν στο πλαίσιο εθνικών μουσικών σχολών 
(όπως ο Μανώλης Καλομοίρης στην Ελλάδα) ή του μουσικού σοσιαλιστικού ρεαλισμού στη Σοβιετική 
Ένωση και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
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4. ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Η Επτανησιακή μουσική Σχολή είναι η πρώτη "μουσική σχολή" στην Ελλάδα που επηρεάστηκε 
από τον  δυτικό  τρόπο μουσικής (την  κλασική  μουσική).  Ιδρύθηκε από τον Νικόλαο Χαλκιόπουλο 
Μάντζαρο και διήρκεσε από τον 19ο έως τις αρχές του 20ού αιώνα. Σε αυτήν ανήκουν όλοι οι πρώτοι 
επώνυμοι  Έλληνες  συνθέτες.  Έργα  του Μάντζαρου  “συγγενικά”  με  τις  όπερες,  δόθηκαν  στην 
Κέρκυρα και τη Λευκάδα, σε εορταστικές γιορτές το 1832 και 1833.Το 1829 συνθέτει τον Ύμνον εις 
την Ελευθερίαν,  σε  ποίηση Δ. Σολωμού,  ο  οποίος  καθιερώθηκε το  1865 ως Ελληνικός Εθνικός 
Ύμνος.

Την εποχή της απελευθέρωσης απ’ τον τουρκικό ζυγό, η μουσική της Δυτικής Ευρώπης ήταν 
στη χώρα μας σχεδόν τελείως άγνωστη. Το μοναδικό είδος μουσικής που γνώριζαν οι Έλληνες μέχρι 
τότε ήταν τα δημοτικά τραγούδια και οι χοροί, καθώς και η μεταβυζαντινή μουσική της Εκκλησίας. Τα 
είδη  των  δημοτικών τραγουδιών  καλύπτουν  τις  πνευματικές  και  καθημερινές  ανάγκες  του  λαού. 
Εξαίρεση αποτελούν μόνο τα Ιόνια Νησιά.

Τα Επτάνησα βρίσκονταν υπό ενετική  (1386-1797),  γαλλική  (1797-1814)  και  στη  συνέχεια 
βρετανική  (1814-1864)  κυριαρχία,  πριν  από  την  ένωσή  τους  με  την  Ελλάδα.  Μετά  λοιπόν  από 
τετρακόσια χρόνια ενετικής κατοχής, ήταν φυσικό, όχι μόνο να γνωρίσουν, αλλά και να δεχτούν την 
επίδραση του μουσικού πολιτισμού της Ιταλίας, να αναπτύξουν τη Λόγια Δυτική Μουσική πριν την 
Ελληνική Απελευθέρωση και να αποτελέσουν το λίκνο της μετέπειτα Λόγιας Δυτικής Μουσικής στην 
Ελλάδα. Αν και η πρώτη όπερα παρουσιάστηκε το 1733 στο Teatro San Giacomo στην Κέρκυρα, 
μόλις το 1771 έχουμε τις πρώτες εκτελέσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη μιας μουσικής παράδοσης 
που επεκτείνεται σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Λευκάδα και, μετά από το 1830, στην ηπειρωτική Ελλάδα. 
Συνεπώς, θα πρέπει να θεωρείται σημείο εκκίνησης της λόγιας δυτικής μουσικής στην Ελλάδα το 
έτος 1771. 

Από τις αρχές του 19ου αιώνα άρχισαν να ιδρύονται Φιλαρμονικές Εταιρείες – αρχικά 
από Ιταλούς – στην Ζάκυνθο,  στην Κεφαλονιά και στην Κέρκυρα, παίζοντας σημαντικό ρόλο στην 
μουσική εκπαίδευση των κατοίκων των Ιονίων νήσων, σύμφωνα με τα ιταλικά πρότυπα.
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Ιστορία   της Επτανησιακής Σχολής  

Α. Πριν την Επτανησιακή Σχολή (1386 - 1787)

                     Το θέατρο Σαν Τζιάκομο της Κέρκυρας.

Γενικά στη μελέτη της μουσικής εικόνας στην Ελλάδα αμέσως μετά την Επανάσταση του 1821 
διαπιστώνεται να μη διαφέρει και πολύ από εκείνη της περιόδου της Τουρκοκρατίας με την κυρίαρχη 
παρουσία του δημοτικού τραγουδιού σ΄ όλα τα είδη του, κατά ύφος και έκφραση από περιοχή σε 
περιοχή. Απαντάται όμως ακόμη η εκκλησιαστική μουσική σε βραδεία εξέλιξη καθώς και κατάλοιπα 
της τουρκικής και αραβοπερσικής μουσικής.

Γεγονός  πάντως  είναι  ότι  από  το 1386 μέχρι  και  το 1797 που  όλος  ο  Ελλαδικός  χώρος 
βρίσκεται υπό κατοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα Επτάνησα ήταν εκείνα που ήρθαν πρώτα 
σε  μουσική  επαφή  με  τη  Δύση  δια  των  "καλλιεργημένων"  Βενετσιάνων  και  ειδικότερα  με  το 
Ιταλικό μελόδραμα. Μάλιστα, το θέατρο Σαν Τζιάκομο της Κέρκυρας (το κτήριο έγινε θέατρο το 1720) 
δεν  είχε  τίποτα  να  ζηλέψει  από  τα  μεγάλα  θέατρα  της  Ιταλίας,  καθώς  την 
περίοδο 1771 - 1798 ανέβηκαν  εκεί  45  όπερες. Συνέπεια  αυτού  ήταν  Επτανήσιοι  να  είναι  και  οι 
πρώτοι  Έλληνες  συνθέτες,  κύριοι  θιασώτες  των  ιταλικών  θιάσων  που  τότε  περιόδευαν  στα 
μεγαλύτερα  νησιά  δίνοντας  παραστάσεις,  φοιτώντας  στη  συνέχεια  σε  μουσικές  σχολές  της 
Ιταλίας. Έτσι η μουσική των Επτανησίων φέρεται καθαρά επηρεασμένη κυρίως από ιταλικά μουσικά 
πρότυπα, αλλά και σε γλώσσα, αρχικά, ιταλική.

Β. Η 1η Γενιά (1815 – 1870)
Η 1η γνωστή επτανησιακή σύνθεση είναι το (χαμένο) Gliamanti confusi i του Στέφανου Πογιάγου και 
παρουσιάστηκε στο Σαν Τζιάκομο το 1791. Ο Στέφανος Πογιάγος δημιούργησε επίσης την Παρά 
Φαιάξοιν άφιξις του Οδυσσέα, επίσης χαμένο έργο.

Η  πρώτη  σελίδα  του  «Quinteto  Φινάλε»  από  3η  πράξη  της  όπεραςAnna  Winter του  Ξύνδα 
(αυτόγραφο του συνθέτη).

Παρά  τον  Πογιάγο,  ιδρυτής  της  Επτανησιακής  Σχολής  θεωρείται  ο Νικόλαος 
Μάντζαρος(1795 – 1872). Ο  Μάντζαρος  ήταν  Κερκυραίος  αριστοκράτης  και  παρότι  είχε  μεγάλη 
επιρροή  στην Νάπολη (όπου  και  σπούδασε)  προτίμησε  να  επιστρέψει  στην  Κέρκυρα  και  να 
εκπαιδεύσει τον τόπο του. Ο Μάντζαρος έκανε δωρεάν μαθήματα μουσικής (καθώς, παρότι είχε κάνει 
μουσικές σπουδές,  δεν θεωρούσε τον εαυτό του πραγματικό μουσικό δεν ζητούσε λεφτά για  τις 
υπηρεσίες του) με αποτέλεσμα να εκπαιδεύσει πολλούς Επτανήσιους και να σπείρει του σπόρους για 
την 1η Γενιά Επτανήσιων (αλλά και ταυτόχρονα Ελλήνων) συνθέτων. 

Οι μαθητές του Μάντζαρου έγιναν αργότερα από τα σπουδαιότερα ονόματα της μουσικής των 
Επτάνησων,  όπως  ο Παύλος  Καρρέρ,  ο Σπυρίδων  Ξύνδας,  ο Δομένικος  Παδοβάς,  ο Ιωσήφ 
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Λιβεράλης και ο Διονύσιος Ροδοθεάτος. Oι περισσότεροι από αυτούς συνέχισαν τις μουσικές τους 
σπουδές στην Ιταλία, έτσι η επτανησιακή τεχνοτροπία έμοιαζε πολύ στην ιταλική και οι Επτανήσιοι 
συνθέτες  ακολουθούσαν πάντα  τα  ιταλικά μουσικά ρεύματα.  Για  κακή τύχη,  πολλά από τα  έργα 
αυτών  των  συνθετών  έχουν  χαθεί.  Στην  εκπαίδευση  των  Επτανησίων  στη  μουσική  βοήθησαν, 
επίσης,  και  οι  διάφορες  Φιλαρμονικές,  όπως  η  Φιλαρμονική  Εταιρεία  Κερκύρας,  που  ίδρυσε  ο 
Μάντζαρος με τον Ξύνδα το 1840.

Τα έργα της 1ης Γενιάς είναι κυρίως μελοδράματα και όπερες, στην αρχή μόνο στα ιταλικά ενώ 
αργότερα και στα ελληνικά, αλλά και μικρές συμφωνίες (όχι με τον όρο της μεγάλης συμφωνίας που 
είχε  καθιερωθεί  στη  Δύση,  αλλά  με  τον  ιταλικό  όρο  sinfonia),  πιανιστικά  έργα,  μελοποιήσεις 
ποιημάτων της Επτανησιακής ποιητικής σχολής, καντάδες και άλλα πολλά είδη έργων. Το μουσικό 
στυλ τους έχει μεγάλη επιρροή από την Ιταλική μουσική (και ιδιαίτερα την Ναπολιτάνικη σχολή), αλλά 
πάντα έχει μια δική του ιδιαιτερότητα. Αυτό συχνά παρεξηγήθηκε από τους νεότερους μελετητές και 
μουσικούς, που κατηγόρησαν την Επτανησιακή σχολή για "ιταλισμό". Σπουδαία έργα της 1ης Γενιάς 
είναι  η  μελοποίηση του Ύμνου προς την  Ελευθέρια (1828),  η  1η  σωζόμενη ελληνική  όπερα Don 
Crepuscolo (1815), το 1ο έργο για φωνή στα ελληνικά Aria Greca (1827) όλα έργα του Μάντζαρου, η 
1η  όπερα  σε  ελληνικό  λιμπρέτο Ο  Υποψήφιος  Βουλευτής (1867)  του  Ξύνδα,  η  όπερα Μάρκος 
Μπότσαρης με τη φημισμένη άρια «Ο Γέρο Δήμος πέθανε» (1858-1860) του Καρρέρ και το πρώτο 
επτανησιακό έργο που βασίζεται σε "ελληνικό θέμα Το Ξύπνημα του Κλέφτη (1847) του Λιβεράλη.

Γ. Η 2η Γενιά (1870 – 20ος αιώνας)

                     Αφίσα του Ολυμπιακού Ύμνου που μελοποίησε ο Σπύρος Σαμάρας.

Η 2η Γενιά θεωρητικά ξεκίνησε κατά το 1870 και σε αυτήν ανήκουν σπουδαίοι εκπρόσωποι της 
Επτανησιακής  Σχολής  και  όχι  μόνο,  όπως  ο Σπυρίδων  Σαμάρας ,  ο Ιωσήφ και  οΣπυρίδων 
Καίσαρης και άλλοι πολλοί. Οι εκπρόσωποι της εκπαιδεύτηκαν μουσικά από τους συνθέτες της 1ης 
Γενιάς.  Μετά  την  προσάρτηση  των Επτανήσων στην Ελλάδα,  πολλοί  συνθέτες  της  νέας  γενιάς 
εγκαταστάθηκαν  στην  ηπειρωτική  Ελλάδα  με  σκοπό  να  διδάξουν  την  μουσική  τους  στους 
ηπειρωτικούς Έλληνες. Έτσι, οι Έλληνες που είχαν συνηθίσει τη δημοτική και βυζαντινή μουσική, 
γνώρισαν την δυτική  τεχνοτροπία μουσικής μέσω των Επτανήσιων. Με την δημιουργία του Ωδείου 
Αθηνών  το 1871,  πολλοί  Επτανήσιοι  πήγαν και  δίδαξαν εκεί.  Κάποιοι  άλλοι  Επτανήσιοι  συνθέτες 
αποφάσισαν να κάνουν διεθνή καριέρα, όπως ο Ναπολέων Λαμπελέτ και ο Σπυρίδων Σαμάρας με 
αποτέλεσμα να γίνουν διάσημοι στο εξωτερικό.

Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού, εμφανίστηκε μια νέα μουσική τάση, η 
δημιουργία  "ελληνικής  μουσικής"  βασισμένη  στα  κλασικά  πρότυπα  σε  συνδυασμό  με  ελληνικά 
μοτίβα.  Μερικοί  από  τους  Επτανήσιους  υποστηρικτές  της  ιδέας  αυτής  ήταν  ο  Διονύσιος 
Λαυράγκας και ο Γεώργιος Λαμπελέτ. Ο Λαμπελέτ, ειδικά, οραματίζεται πρώτος την Εθνική Σχολή 
ήδη από το 1901, όπου δημοσιεύει το άρθρο "Εθνική Μουσική" στο περιοδικό Παναθήναια και μέσα 
από αυτό (το "Μανιφέστο του Λαμπελέτ" όπως μερικοί το αποκαλούν) εκφράζει τις ιδέες που είχε 
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εκείνος για την Εθνική Σχολή.
Τα  έργα  της  2ης  Γενιάς  έχουν  μία  μεγαλύτερη  ποικιλία  σε  στυλ,  καθ’  ότι  ακολουθούν  το 

"επτανησιακό" στυλ (κυρίως) της 1ης Γενιάς συνδυασμένο και με άλλες μουσικές γλώσσες, όπως η 
γαλλική. Τα έργα εκείνης της γενιάς απαρτίζονται και πάλι από πολλές όπερες στα ελληνικά και τα 
ιταλικά  (οι  περισσότερες  του Σπυρίδωνα  Σαμαρά)  και μελοδράματα (πολλά  είναι  του Διονυσίου 
Λαυράγκα, ο οποίος θεωρείται και θεμελιωτής του Ελληνικού Μελοδράματος), αλλά και από έργα 
συμφωνικά,  για  βιολί,  πιανιστικά,  τραγούδια,  καντάδες  αλλά  και  εμβατήρια  (κυρίως  του Δ. 
Βισβάρδη και του Σ. Καίσαρη). Χαρακτηριστικά είναι και τα βαλς και οι πόλκες του Ιωσήφ Καίσαρη, ο 
οποίος γι’ αυτό απέκτησε το προσωνύμιο "Έλλην Γιόχαν Στράους".  Χαρακτηριστικά έργα της 2ης 
Γενιάς  είναι  το  συμφωνικό  ποίημα Γιορτή (1907;)  του  Γ.  Λαμπελέτ,  η Ελληνική  Σουίτα (1903)  του 
Λαυράγκα, η όπερα Ρέα (1908) και ο Ολυμπιακός Ύμνος (1896)του Σαμάρα, το γνωστό βαλς Μη μου 
άπτου (τέλη 19ου αιώνα) του Ι. Καίσαρη και το εμβατήριο Περνάει ο Στρατός (1935) του Δ. Βισβάρδη.

Δ. ΛΑΪΚΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Τα  έργα  των  Επτανήσιων  συνθετών  ήταν,  φυσικά,  βαθειά  επηρεασμένα  απ’  την  ιταλική 

μουσική και κατά το ιταλικό πρότυπο ήταν κατά κανόνα έργα μελοδραματικά. Ωστόσο, τόσο στα έργα 
του  Καρρέρ,  όσο  και  λίγο  αργότερα  στα  έργα  του  κερκυραίου  Σπύρου  Σαμάρα(1861-1917) 
ακούγονται  για πρώτη φορά ”ελληνικότεροι”  ήχοι.  Ο Σαμάρας,  (ο  οποίος υπήρξε ένας από τους 
διαπρεπέστερους  Έλληνες  συνθέτες  και  ο  κορυφαίος  συνθέτης  της  Επτανησιακής  Σχολής), 
διακρίθηκε στο χώρο της όπερας, κατάκτησε με τα μελοδράματά του: ”Φλόρα Μιράμπιλις”, ”Μάρτυς”, 
”Ρέα” κ.ά. θριαμβευτική επιτυχία στα ιταλικά λυρικά θέατρα, καθώς και διεθνή φήμη. Στα τελευταία 
του έργα χρησιμοποιεί  συχνά σαν θέματα ελληνικές μελωδίες, δηλαδή αυτούσια ή παραλλαγμένα 
δημοτικά τραγούδια.

Την ίδια (ιταλική) επίδραση βρίσκουμε και στη λαϊκή μουσική 
της Επτανήσου, την καντάδα και το λαϊκό της τραγούδι.

Οι Επτανήσιοι συνθέτες κατηγορήθηκαν δριμύτατα από εκπροσώπους της Εθνικής Σχολής, 
ότι, παρόλο που εμπνέονταν από την Επανάσταση του 1821 και άλλα εθνικά θέματα, δεν μπόρεσαν 
να  δώσουν  «ελληνικό  χαρακτήρα»  στη  μουσική  τους,  παραμένοντας  σε  μια  στείρα  μίμηση  της 
αντίστοιχης  ιταλικής.  Τα  τελευταία  χρόνια,  έπειτα  από διάφορες  μουσικολογικές  έρευνες  (π.χ.  Γ. 
Λεωτσάκου)  που  είχαν  ως  αποτέλεσμα  την  ανεύρεση  πολλών  χαμένων  έργων  Επτανησίων 
συνθετών,  αρχίζει  να  επανεκτιμάται  η  εν  πολλοίς  αδικημένη  Επτανησιακή  Μουσική  Σχολή. 
Αποδεικνύεται  μάλιστα ότι  η μουσική γλώσσα των Επτανησίων διαθέτει  ένα ιδιαίτερο μεσογειακό 
χρώμα και ακόμη ότι Εθνική μουσική σχολή προϋπήρχε στα Επτάνησα ήδη από τα μέσα του 19ου 
αιώνα.  Χαρακτηριστικά παραδείγματα η “Ανατολική Συμφωνιά”  του Μάντζαρου,  “Το Ξύπνημα του 
Κλέφτη” (έργο για πιάνο) του Ιωσήφ Λιβεράλη (1820-1899), η “Δέσπω” του Καρρέρ (όπερα) κ.ά, έργα 
που βρίθουν ελληνικότητας. Η άγνοια του έργου αυτών των προικισμένων συνθετών οδήγησε σε 
εντελώς λανθασμένα συμπεράσματα και επιπόλαιες κριτικές, που δίχασαν και διχάζουν την ελληνική 
μουσική, στερώντας της μία από τις ωραιότερες μουσικές σελίδες της, την επτανησιακή. Στο Νικόλαο 
Μάντζαρο χρεώθηκε συχνά ακαδημαϊσμός και  ιταλισμός. Ωστόσο αποδεικνύεται  πως οι  επιρροές 
που  είχε  δεχθεί  ξεπερνούσαν  τα  όρια  της  Ιταλίας.  Μουσικά  του  έργα  μπορούν  κάλλιστα  να 
συγκριθούν με έργα Γάλλων και Αυστριακών κλασικών συνθετών.
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Έπειτα το κριτήριο της ελληνικότητας της μουσικής που έθετε η εθνική μουσική σχολή δεν 
ήταν ποτέ ξεκάθαρο ή μετρήσιμο και θεωρείται σήμερα αντικείμενο μουσικολογικής έρευνας.

Ε. Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ “ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ”
Η μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα, ύστερα από την ένωση των Επτανήσων με το Ελληνικό 

κράτος, είχε ανατεθεί  κυρίως σε Επτανήσιους μουσικούς. Όμως, σταδιακά από τα τέλη του 19ου 
αιώνα, η γερμανική μουσική (η οποία είχε ήδη κατακτήσει τα μεγάλα σαλόνια της Ευρώπης) αρχίζει  
να εισχωρεί και στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι πιο "ιταλοπρεπείς" Επτανήσιοι να παραγκωνίζονται. 
Έτσι  δημιουργήθηκε  μια  διαμάχη  ανάμεσα  στους  μουσικούς  από  τα  Επτάνησα  και  τους 
"γερμανόφρονες" συνθέτες που κράτησε για μερικές δεκαετίες.

Μερικά από τα  εμπόδια που συναντούν οι  Επτανήσιοι  συνθέτες  στην ηπειρωτική  Ελλάδα 
καταγράφονται  στα απομνημονεύματα του Καρρέρ:  αδιαφορία των πολιτικών και  κατά περιόδους 
ανοικτή  εχθρότητα.  Το  1861,  για  παράδειγμα,  ο  μελλοντικός  Αρχιεπίσκοπος  της  Αθήνας 
προσπάθησε,  ανεπιτυχώς,  να  υπονομεύσει  την  πρεμιέρα  της  όπερας  Μάρκος  Μπότσαρης  του 
Καρρέρ.

Στην Αθήνα γίνεται πιο γρήγορα η εξάπλωση της γερμανικής μουσικής, καθώς δέχεται και την 
υποστήριξη της τότε ανερχόμενης αριστοκρατικής τάξης της πρωτεύουσας. Έτσι, το 1899, ιδρύεται το 
Ωδείο Λόττνερ από την γερμανίδα Λίνα φον Λόττνερ, ενώ το 1891 τη διεύθυνση του Ωδείου Αθηνών 
αναλαμβάνει ο Γεώργιος Νάζος. Ο Νάζος, μουσικός με (ανολοκλήρωτες) σπουδές στο Μόναχο, έκανε 
πολλές θετικές καινοτομίες στο Ωδείο έχοντας ως πρότυπο τη γερμανική μουσική διώχνοντας όμως 
έτσι  πολλούς  Επτανήσιους  μουσικούς,  που  δούλευαν  εκεί,  αντικαθιστώντας  τους  με  ξένους.  Οι 
Επτανήσιοι δυσαρεστήθηκαν με τον Νάζο, γι’ αυτό και δέχθηκε σκληρές κριτικές από τους Γεώργιο 
Λαμπελέτ και Γεώργιο  Αξιώτη μέσω  του  περιοδικού Κριτική που  δημιούργησαν  το 1903.  Γράφει  ο 
Αξιώτης: “Και εννοεί ο κ. Διευθυντής του Ωδείου Αθηνών, όταν με το δηλητήριον του Γερμανισμού  
ποτίζη την ψυχήν του αφελούς αυτού κόσμου, ο οποίος από το ίδρυμα του περιμένει μίαν ημέραν να  
ακούση  το  πολύφωνο  της  ψυχής  του  Τραγούδι  που  δεν  ειπώθη  ακόμη,  εννοεί  το  μεγάλο  του  
έγκλημα;”

Η  διαμάχη  έγινε  εντονότερη  με  τη  συμπλοκή  του Μανώλη  Καλομοίρη στο  ζήτημα.  Ο 
Καλομοίρης, που ήταν κι εκείνος μουσικά «γερμανόφρονας», υποστήριξε τον Νάζο λέγοντας πως η 
προσπάθεια  του  για  μουσική μόρφωση των Ελλήνων είναι  η  σημαντικότερη που έχει  γίνει  στην 
Ελλάδα και παράλληλα επιτίθεται στους Επτανήσιους (ειδικά στον Σπύρο Σαμάρα που εκείνη την 
εποχή  έκανε  φήμη  στο  εξωτερικό)  καθώς,  λέει,  πως  η  μουσική  τους  είναι  ιταλική  και  πως  δεν 
ενδιαφέρονται για την ιδέα δημιουργίας εθνικής ελληνικής μουσικής. Η άποψη για την επτανησιακή 
μουσική  ήταν  λανθασμένη,  καθώς  χρησιμοποιεί  και  ελληνικά  στοιχεία,  καθότι  και  δύο  από τους 
πατέρες της Εθνικής Σχολής ήταν Επτανήσιοι ( ο Γεώργιος Λαμπελέτ και ο Διονύσιος Λαυράγκας). Ο 
Καλομοίρης γράφει στο περιοδικό Νουμάς σε άκρα δημοτική: “Ας μάθουνε οι κύριοι που λένε πως η  
Ιταλική μουσική συγγενέβει με την Ελληνική, ας μάθουνε πως η δημοτική μας μουσική με τις ιδιαίτερές  
της τονικές βρίσκεται όξω από τον τονικό κύκλο της Ταλιάνικης, Γαλλικής, Γερμανικής και Δανικής  
μουσικής, σαν την Νορβέγικη και Ρούσσικη δημοτική μουσική. […] Φανταστείτε τι τόλμη ή αμάθεια  
χρειάζεται για να πη κανείς πως η μουσική μας συγγενέβει με την Ιταλική, επειδής κ’ είμαστε γειτόνοι!  
Εμένα τουλάχιστο πιότερο μου θυμίζει ένα Νορβέγικο τραγούδι την εθνική μας μουσική από δέκα  
Ταλιάνικες όπερες...”

Η διαμάχη  αυτή  μεταξύ  Επτανησιακής  και  Εθνικής  Σχολής  συνεχίστηκε  μέχρι  και  την  2η 
δεκαετία του 20ου αιώνα. Το θέμα απέκτησε μεγάλη έκταση και σατιρίστηκε ακόμη και από τον Τύπο 
της εποχής.  Τελικά,  οι  απόψεις  του Καλομοίρη είναι  εκείνες  που υπερίσχυσαν και  οι  Επτανήσιοι  
συνθέτες έμειναν στις σκιές, υποτιμημένοι από το κοινό για αρκετές ακόμη δεκαετίες.

ΣΤ. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Η Επτανησιακή Σχολή "τελειώνει" στις αρχές του 20ου αιώνα, με την επικράτηση της Εθνικής 

Σχολής στο προσκήνιο και την απώθηση της επτανησιακής μουσικής. Οι Επτανήσιοι συνθέτες, όμως, 
συνεχίζουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στο μουσικό κόσμο της Ελλάδας και μέχρι τα μέσα του 20ου 
αιώνα.  Συνθέτες  όπως  ο Σκλάβος Αντίοχος  Ευαγγελάτος και  ο Σπυρίδων  Σπάθης συνδύασαν  το 
επτανησιακό στυλ με εκείνο των Εθνικών και χαρακτηρίστηκαν ως μέλη της Εθνικής σχολής. Ακόμη, 
η επτανησιακή μουσική παράδοση δεν σβήνει και επιβιώνει μέχρι σήμερα μέσω των φιλαρμονικών 
εταιριών και των τοπικών μουσικών και μαέστρων στα Επτάνησα.
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Ζ. ΟΙ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΕΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Μεγάλη  υπήρξε  η  συμβολή  της  Επτανήσου  και  στον παιδαγωγικό  τομέα.  Στην Επτάνησο 

καλλιεργήθηκαν  οι  πρώτοι  Έλληνες  επαγγελματίες  μουσικοί.  Πραγματικά  φυτώρια  μουσικής  οι 
φιλαρμονικές της τροφοδότησαν από την εποχή του Όθωνα έως σήμερα με μουσικούς – ιδιαίτερα 
των πνευστών οργάνων – τις στρατιωτικές μουσικές, τις φιλαρμονικές των Δήμων και τις διάφορες 
άλλες ορχήστρες της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Το 1839 η απαγόρευση από τις βρετανικές αρχές της συμμετοχής στρατιωτικών φιλαρμονικών 
στις  ξένες θρησκευτικές τελετές οδήγησε στην ίδρυση της Φιλαρμονικής Εταιρείας της Κέρκυρας 
(1840) – το πρώτο ελληνικό ωδείο – που από την ίδρυσή της δίδαξε πιάνο, αντίστιξη και σύνθεση ο  
Νικόλαος Μάντζαρος, ο οποίος εκλέχτηκε ισόβιος πρόεδρός της. Επίσης ξεχωριστή θέση για την 
παιδαγωγική της δράση είχε και η Φιλαρμονική Εταιρεία ”Ο Μάντζαρος” (1890).

Το 1893 κατασκευάζεται  το  Δημοτικό  Θέατρο Κέρκυρας κατά τα πρότυπα της  Σκάλας του 
Μιλάνου. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι  οι  περισσότερες από τις όπερες των πρώτων επτανήσιων 
συνθετών είτε  χάθηκαν,  είτε  διασκορπίστηκαν εξαιτίας  βομβαρδισμών (στο  Δημοτικό  Θέατρο της 
Κέρκυρας, 1943), είτε των σεισμών στα Επτάνησα το 1953.

Οι παραπάνω εργασίες του πολιτιστικού προγράμματος με τίτλο: “Μουσικές διαδρομές στην 
κλασική εποχή της μουσικής: Από την Ιταλία στον ενετοκρατούμενο Ελληνισμό” εκπονήθηκαν από 
τους μαθητές:

Η όπερα: Λαβαζού Μ. - Μαλαματένια Π. - Μπακλαβάς Σ. - Ορφανίδης Ν. 
Μαρία Κάλλας “Η Ελληνίδα ντίβα της όπερας”: Γεωργίου Ι. - Ευαγγελίδης Π. - Ξαγοράρης Μ.
Οικονόμου Ν.
Η συμφωνική μουσική: Νίνα Μ. - Τόλα Α. - Χαλάτση Ε.
Επτανησιακή Μουσική Σχολη: Γεωργούλη Ε. - Καξηρή Α. - Μιχαλά Δ. - Μπαρούτας Α. - Τζίμας Δ.
Χαπαλόγλου Γ. - Χριστοδουλόπουλος Δ.
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