
 

 

 

Οι Ζλλθνεσ ζμποροι  

και θ  προετοιμαςία τθσ Επανάςταςθσ του 

1821 

 

 

 

Μία διδακτικι πρόταςθ 

 Για το μάκθμα τθσ Λςτορίασ ςτθ Γϋ Γυμναςίου. 

 Για όλεσ τισ τάξεισ του Λυκείου ωσ δραςτθριότθτεσ ςτο πλαίςιο 

τθσ επετείου των 200 χρόνων από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ. 

 Για τισ παραπάνω τάξεισ ωσ πολιτιςτικό πρόγραμμα με τθ μζκοδο 

project. 

 

 

Αλεξάνδρα Κανζλλου, φιλόλογοσ, 2ο ΓΕΛ Διαπολιτιςμικισ Εκπ/ςθσ Ελλθνικοφ 

Βάλια Παπαγιάννθ, φιλόλογοσ, ΔΕ Περιςτερίου 



φντομθ περιγραφι  

Θ διδακτικι πρόταςθ περιλαμβάνει 3 ενότθτεσ οι οποίεσ μποροφν να διδαχκοφν και 

αυτοτελϊσ. 

1θ Ενότθτα: Γνωριμία με τουσ εμπόρουσ: δράςθ και τρόποσ ηωισ (4 – 5 διδακτικζσ ϊρεσ) 

2θ Ενότθτα: Οι ζμποροι και θ υπόκεςθ τθσ παιδείασ (2 – 3 διδακτικζσ ϊρεσ). 

3θ Ενότθτα: Οι ζμποροι και θ προετοιμαςία τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ.  

        ιγασ Φεραίοσ, Αδαμάντιοσ Κοραισ,  Φιλικι Εταιρία . (5 – 6 διδακτικζσ ϊρεσ). 

 

Σάξεισ: Γϋ Γυμναςίου – Γϋ Λυκείου  

Σρόποσ διδαςκαλίασ  

 Επιδιϊκεται θ εφαρμογι τθσ ομαδοςυνεργατικισ μεκόδου, για το λόγο αυτό 

προτείνεται θ εφαρμογι τθσ διδακτικισ πρόταςθσ ανά τμιμα. Στο ςχολείο μπορεί να 

αξιοποιθκεί το εργαςτιριο πλθροφορικισ ϊςτε να υπάρχει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, 

διαφορετικά, ο/θ εκπαιδευτικόσ μπορεί να διαμοιράςει το υλικό ςε ζντυπθ μορφι. 

Στθν παροφςα ςυνκικθ μπορεί να γίνει διαμοιραςμόσ του υλικοφ μζςω τθσ οκόνθσ ςτο 

webex και αξιοποίθςθ τθσ δυνατότθτασ των breakout sessions για εργαςία ανά ομάδεσ. 

 Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ εργάηονται ςε ομάδεσ για τθν άντλθςθ υλικοφ και τθν 

αξιοποίθςθ του παρεχόμενου από τον/τθν εκπαιδευτικό, παρουςιάηουν και ςυηθτοφν 

ςτθν ολομζλεια. 

 Ο/Θ εκπαιδευτικόσ κακοδθγεί και ςυντονίηει. 

Μζςα διδαςκαλίασ: κείμενα και εικόνεσ, θ εφαρμογι https://el.padlet.com για τισ 

δραςτθριότθτεσ ςτο χάρτθ, θ εφαρμογι https://en.linoit.com/  για ανάρτθςθ των εργαςιϊν 

των μακθτϊν/-τριϊν. 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.padlet.com/
https://en.linoit.com/


Διδακτικοί ςτόχοι τθσ πρόταςθσ 

 

τόχοσ 1 : Να 
γνωρίςουν οι μακθτζσ 
και οι μακιτριεσ , τθν 
κοινωνικι ομάδα των 

εμπόρων 

Ροιοι ιταν;

(Ονόματα, 
προζλευςθ-
καταγωγι, 
μόρφωςθ, 

γλϊςςα, κρθςκεία)

Ροφ ηοφςαν; 

(πόλεισ, χϊρεσ)

Ρϊσ ηοφςαν;

(τρόποσ ηωισ,  
κουλτοφρα)

τόχοσ 2: Να 
κατανοιςουν το ρόλο 

που ζπαιξαν ςτθν 
προετοιμαςία τθσ 

επανάςταςθσ

Ροια  ιταν θ ςχζςθ 
τουσ με τθν 
υπόκεςθ τθσ 
παιδείασ ςτισ 

παροικίεσ και ςτισ 
πατρίδεσ τουσ; 

Από ποφ 
επθρεάςτθκαν

Ροιεσ ιταν οι 
πολιτικζσ τουσ 

πεποικιςεισ; Ρϊσ 
ςυνδζονταν με τισ 

οικονομικζσ 
επιδιϊξεισ; 

Ροιοσ ιταν ο 
ρόλοσ τουσ ςτθν 

προετοιμαςία τθσ 
Ελλθνικισ 

Επανάςταςθσ;

τόχοσ 3: Να αςκθκοφν 
ςτθν κριτικι 

επεξεργαςία και 
ερμθνεία ποικίλων 

ιςτορικϊν πθγϊν 
(γραπτϊν, οπτικϊν, 

πρωτογενϊν, 
δευτερογενϊν).



 

 

 

 

 

1θ Ενότθτα 
Γνωριμία με τουσ εμπόρουσ: δράςθ και τρόποσ ηωισ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



φντομθ περιγραφι  

Θ ενότθτα περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ για τθ ηωι και τθ δράςθ των Ελλινων εμπόρων κατά 

τθν προεπαναςτατικι περίοδο. Το υλικό  αναφζρεται κυρίωσ ςτο χερςαίο εμπόριο και εςτιάηει 

ςτθν περίπτωςθ τθσ Κοηάνθσ. 

 

Διδακτικοί ςτόχοι για τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ:  

 Να γνωρίςουν τθν κοινωνικι ομάδα των εμπόρων. 

 Να ανακλθκεί και να εμπλουτιςτεί θ προχπάρχουςα γνϊςθ ςχετικά με τουσ εμπόρουσ. 

 Να αντιλθφκοφν το γεωγραφικό εφροσ τθσ δράςθσ τουσ χρθςιμοποιϊντασ το χάρτθ. 

 Να ςυνειδθτοποιιςουν πϊσ ζδειχνε ςτο χάρτθ θ Ευρϊπθ ςτα τζλθ του 18ου και τισ 

αρχζσ του 19ου αιϊνα και να είναι ςε κζςθ να τθ ςυγκρίνουν με τθ ςθμερινι εικόνα. 

 Να κατανοιςουν τισ αλλαγζσ που προκάλεςε θ ανάπτυξθ του εμπορίου ςτισ γενζτειρζσ 

τουσ. 

 Να αντιλθφκοφν τθ κζςθ των γυναικϊν κατά τθν προεπαναςτατικι περίοδο. 

 Να αςκθκοφν ςτθν κριτικι επεξεργαςία και ερμθνεία ποικίλων πθγϊν (γραπτϊν, 

οπτικϊν, πρωτογενϊν, δευτερογενϊν). 

 

Σάξεισ: Γϋ Γυμναςίου – Γϋ Λυκείου   

Προβλεπόμενθ διάρκεια: 4 – 5 διδακτικζσ ϊρεσ. 

Μζςα διδαςκαλίασ: κείμενα και οπτικό υλικό, παιχνίδι ρόλων, θ εφαρμογι 

https://el.padlet.com για τισ δραςτθριότθτεσ ςτο χάρτθ, θ εφαρμογι https://en.linoit.com/  για 

ανάρτθςθ των εργαςιϊν των μακθτϊν/-τριϊν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.padlet.com/
https://en.linoit.com/


Για τθν υλοποίθςθ των δφο πρϊτων δραςτθριοτιτων χρειάηονται τα ονόματα και τα 

βιογραφικά των εμπόρων. Μποροφμε να ανακζςουμε ςτουσ μακθτζσ και ςτισ μακιτριεσ να τα 

βρουν ι, για εξοικονόμθςθ χρόνου, τουσ τα δίνουμε, βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ ςτο τζλοσ τθσ 1θσ 

ενότθτασ. 

 

1θ ειςαγωγικι δραςτθριότθτα  

1. Βρείτε ςτο χάρτθ τισ πόλεισ που αναφζρονται ςτα βιογραφικά των εμπόρων (ποφ 

γεννικθκαν, που ςποφδαςαν, ποφ εργάςτθκαν κ.λπ.) και τοποκετιςτε πινζηεσ. (Στθ 

διαδικτυακι διδαςκαλία χρθςιμοποιοφμε το χάρτθ τθσ εφαρμογισ 

https://el.padlet.com  ι οποιαδιποτε άλλθ ςχετικι εφαρμογι). 

2. Σε ποιεσ χϊρεσ ανικουν ςιμερα αυτζσ οι πόλεισ και ςε ποιεσ χϊρεσ ανικαν τότε; 

Φαίνεται να είχαν κάποιεσ προτιμιςεισ ςτο ποφ ίδρυαν τισ επιχειριςεισ τουσ;  

3. Τι πλθροφορίεσ αντλοφμε από το κείμενο (βλ. Ραράρτθμα) ςχετικά με α) τισ γλϊςςεσ 

που μιλοφςαν οι ζμποροι (μθτρικζσ και άλλεσ) β) τθ γενικότερθ μόρφωςι τουσ  β) τισ 

πολιτικζσ τουσ πεποικιςεισ και δραςτθριότθτεσ.  

 

2θ δραςτθριότθτα  

Βρίςκουμε ςτο διαδίκτυο εικόνεσ των αναφερόμενων εμπόρων και τισ αναρτάμε ςτο χάρτθ, 

ςτισ πόλεισ προζλευςθσ ι/και δράςθσ τουσ (Μπορεί να ζχει δοκεί ωσ εργαςία για το ςπίτι). 

Ραρατθροφμε τισ εικόνεσ και ςχολιάηουμε το ντφςιμό τουσ, τον τρόπο που ποηάρουν, το φφοσ 

τουσ.  

Στθ ςυνζχεια δείχνουμε τισ παρακάτω εικόνεσ και ηθτάμε να ςυγκρίνουν τουσ εικονιηόμενουσ 

εμπόρουσ με τισ προςωπογραφίεσ που εξζταςαν. Συηθτάμε για τισ διαφορζσ μεταξφ των 

εμπόρων.  

 

 

 

 

 

 

https://el.padlet.com/


(Ακινα, Γεννάδειοσ Βιβλιοκικθ). ΛΕΕ, τ. ΛΑ, Σ. 163)       
Ρθγι: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9388 

  
Ρθγι:https://museduc.gr/docs/Istoria/C/03
1044_C_GYM_KEF_02.pdf 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9388
https://museduc.gr/docs/Istoria/C/031044_C_GYM_KEF_02.pdf
https://museduc.gr/docs/Istoria/C/031044_C_GYM_KEF_02.pdf
https://museduc.gr/docs/Istoria/C/031044_C_GYM_KEF_02.pdf


3θ δραςτθριότθτα:  

Ραρατθροφμε  τισ παρακάτω εικόνεσ και ςχολιάηουμε τον τρόπο ηωισ των εμπόρων.  

 

 
Ξυλόγλυπτθ αίκουςα υποδοχισ του αρχοντικοφ Τςιμθνάκθ. Κοηάνθ, 19οσ αι., Μουςείο Μπενάκθ.  

https://www.benaki.org/index.php?option=com_collectionitems&view=collectionitem&id=142534&Itemid=&lang

=el 

 
Tμιμα του εςωτερικοφ διακόςμου από τθν αίκουςα υποδοχισ αρχοντικοφ, Κοηάνθ 18οσ -19οσ αι., 

Μουςείο Μπενάκθ. 

https://www.benaki.org/index.php?option=com_collectionitems&view=collectionitem&Itemid=0&id=142690&lan

g=el 

https://www.benaki.org/index.php?option=com_collectionitems&view=collectionitem&id=142534&Itemid=&lang=el
https://www.benaki.org/index.php?option=com_collectionitems&view=collectionitem&id=142534&Itemid=&lang=el
https://www.benaki.org/index.php?option=com_collectionitems&view=collectionitem&Itemid=0&id=142690&lang=el
https://www.benaki.org/index.php?option=com_collectionitems&view=collectionitem&Itemid=0&id=142690&lang=el


4θ δραςτθριότθτα:  

Δίνουμε ςτουσ μακθτζσ και ςτισ μακιτριεσ να διαβάςουν τα κείμενα (1-3). Τι μακαίνουμε από 

τα κείμενα για:  α) τι προϊόντα εμπορεφονταν β)  ποφ δραςτθριοποιοφνταν και γιατί;  γ) πϊσ 

κατάφεραν να πλουτίςουν δ) πϊσ ιταν ο τρόποσ ηωισ τουσ; ε) τι αλλαγζσ προκάλεςε θ 

ανάπτυξθ του εμπορίου ςτισ γενζτειρεσ τουσ; ςτ) γιατί μετανάςτευαν; 

Δουλεφουν ςε ομάδεσ.  Κάκε ομάδα ζχει 2 ερωτιςεισ.  

 

Κείμενο 1  

Με τθ Συνκικθ του Passarowitz (1718) οι υπόδουλοι Ζλλθνεσ τθσ Μακεδονίασ και Θπείρου 

επωφελικθκαν άμεςα γιατί μποροφςαν να μείνουν μόνιμα ςτθν Αυςτρία, να αποκτιςουν τθν 

αυςτριακι υπθκοότθτα, που τουσ επζτρεπε να διεξάγουν ελεφκερα το εμπόριο με τισ 

τουρκικζσ χϊρεσ. Υπολογίηεται ότι ςτα τζλθ του 18ου αι βρίςκονται ςτθν Αυςτρία πάνω από 

80.000 οικογζνειεσ από τθ Μακεδονία, τθν Ιπειρο, τθ Κεςςαλία αλλά και Κράκθ και τθ Μικρά 

Αςία και τα νθςιά. Οι απόδθμοι ξενιτεφονταν για μινεσ ι χρόνια, ςυνικωσ ωσ εποχιακοί 

εργάτεσ (ξυλουργοί, κτίςτεσ και χαλκουργοί και άλλοι). Τα προϊόντα μεταφζρονταν ςε άλογα 

και τα ταξίδι από τθ Κεςςαλονίκθ για τθ Βιζννθ διαρκοφςε 35 μζρεσ με μζςο όρο 8 ϊρεσ τθν 

θμζρα πορείασ για τα καραβάνια. Αυτά βρίςκονταν ςτα χζρια των Ελλινων, κυρίωσ Ηαγοριτϊν, 

Μετςοβιτϊν αλλά και των Κοηανιτϊν και των Σιατιςτινϊν, μεταφζροντασ προϊόντα όπωσ 

γουναρικά Καςτοριάσ, ακατζργαςτο βαμβάκι Σερρϊν, δζρματα Μακεδονίασ και Ανατολισ, 

υφαντά Νάουςασ και αλατηάδεσ Κοηάνθσ.  

Λάμπρου Α. ,(2020) «Ανακαλφπτοντασ τθν ιςτορία τθσ Κοηάνθσ: πρόταςθ διερεφνθςθσ τθσ τοπικισ 

ιςτορίασ για μακθτζσ/ τριεσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ», Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ, 

Σχολι Κοινωνικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν, Ραιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, ςελ. 
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Κείμενο 2  

Ο πλθκυςμόσ τθσ πόλθσ αυξικθκε με γοργό ρυκμό κατά τον 18ο και τον 19ο αιϊνα, 

αρικμϊντασ 750 οικογζνειεσ, εγκατεςτθμζνεσ ςτισ τζςςερεισ ςυνοικίεσ που αναφζρκθκαν. 

Σφμφωνα με μαρτυρία του 1820, ο πλθκυςμόσ τθσ Κοηάνθσ δφςκολα ζφκανε τα 5000 άτομα. 

Αυξικθκαν όμωσ οι γεωργοί, οι κτθνοτρόφοι, οι τεχνίτεσ και οι ζμποροι, οι οποίοι είχαν 

εμπορικζσ και, γενικά, οικονομικζσ ςυναλλαγζσ κακϊσ και επιχειριςεισ (με ζντονο το 

χρθματοπιςτωτικό χαρακτιρα), ςτθ Γερμανία, τθν Ουγγαρία, τθν Ρολωνία, και ςε άλλεσ χϊρεσ 

τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ και των Βαλκανίων κακϊσ και ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. Οι ζμποροι 



αυτοί, εργαηόμενοι ςκλθρά, εκμεταλλεφτθκαν τισ ευνοϊκζσ επαγγελματικζσ ςυγκυρίεσ, με 

αποτζλεςμα να προςκομίηουν ςυνεχϊσ πλοφτθ ςτθν πατρίδα τουσ. Ασ ςθμειωκεί δε ότι ςτθν 

αλλοδαπι άλλαξαν νοοτροπίεσ, επζδειξαν τάςεισ προσ τθν πολυτζλεια, και άρχιςαν να χτίηουν 

μεγαλοπρεπείσ και με μεγάλθ διακόςμθςθ κατοικίεσ. 

Αλευράσ  Γ. (2015), Οι οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ του Κοηανίτθ εμπόρου Κωνςταντίνου Δ. Τακιάτηθ 

(1840-1855), ςφμφωνα με ανζκδοτα ζγγραφα από τα αρχεία τθσ οικογζνειασ Τακιάτηθ, Ραν/μιο 

Λωαννίνων, ςελ. 27 

 

Κείμενο 3 

Οι νζεσ βιομθχανίεσ υφαςμάτων τθσ Αυςτρίασ, τθσ Σαξονίασ, τθσ Ρρωςίασ και τθσ Ελβετίασ 

είχαν ανάγκθ το μαλλί και το βαμβάκι τθσ Μακεδονίασ και τθσ Κεςςαλίασ, και οι  αυξανόμενεσ 

ανάγκεσ τθσ Γαλλίασ, τθσ Γερμανίασ και τθσ Λταλίασ προκάλεςαν τον τριπλαςιαςμό τθσ 

παραγωγισ βαμβακιοφ ςτθ Μακεδονία μεταξφ 1720 και 1800. *…+ Μαλλί και βαμβάκι από τα 

Βαλκάνια εξάγονταν μζςω των χερςαίων δρόμων, ςτθν Αυςτρία και τθ Γερμανία, ςχεδόν 

αποκλειςτικά από Βαλκάνιουσ εμπόρουσ, κυρίωσ Ζλλθνεσ και Βλάχουσ τθσ Μακεδονίασ, τθσ 

Κεςςαλίασ και τθσ Θπείρου. Από τθν άλλθ πλευρά, ηάχαρθ, καφζσ και ςκεφθ ειςάγονταν ςτα 

Βαλκάνια με ευρωπαϊκά πλοία από Ευρωπαίουσ εμπόρουσ που ζδρευαν ςτα λιμάνια του 

Αιγαίου και τθσ Αδριατικισ. 

Traian Stoianovich, Τhe Conquering Balkan Orthodox Merchant, The Journal of Economic History , Vol. 

20, No. 2 (Jun., 1960), Published by: Cambridge University Press on behalf of the Economic History 

Association, ςελ. 260 (θ μετάφραςθ δικι μασ). 

 

 

5θ δραςτθριότθτα : Ραρατθριςτε τον παρακάτω πίνακα του Γάλλου Φιλζλλθνα ηωγράφου 

Λουί Ντυπρζ. Τι νομίηετε ότι απεικονίηει; Τι εκνικότθτασ νομίηετε ότι είναι οι εικονιηόμενοι 

ζμποροι; Ρϊσ βλζπει ο ηωγράφοσ τθ ηωι των εμπόρων;  



 

Καραβάνι εμπόρων. Ζργο του Λουί Ντυπρζ (1819). 

Ελλθνικοί εμπορικοί οίκοι ςτο εξωτερικό, Λςτορικά 203 (2003) ς.30.  

 

6θ δραςτθριότθτα: Παιχνίδι ρόλων – Σο προξενιό  

Ο Βαςίλθσ Τςιμθνάκθσ, μζλοσ τθσ μεγάλθσ οικογζνειασ εμπόρων, γεννικθκε το 1753 ςτθν 

Κοηάνθ. Πταν ζγινε 15 χρονϊν, ο πατζρασ του τον ζςτειλε ςτθ Βιζννθ, ςτον κείο του που 
εμπορευόταν βαμβάκι και μεταξωτά. Κοντά του ζμεινε 10 χρόνια και ζμακε το εμπόριο. 
Ταυτόχρονα ςποφδαςε ςε Γυμνάςιο τθσ Βιζννθσ. Ζμακε να μιλάει γερμανικά, γαλλικά και 

ιταλικά. Στθ ςυνζχεια, με τα χριματα που μάηεψε, αλλά και με τθ βοικεια του κείου του, 
άνοιξε τθ δικι του εμπορικι επιχείρθςθ. Αςχολοφνταν και αυτόσ με το εμπόριο βαμβακιοφ και 
μεταξωτϊν. Πταν ζγινε 25 χρονϊν ο πατζρασ του του μινυςε ότι πρζπει να γυρίςει ςτθν 

Κοηάνθ για να βρει μια καλι νφφθ από τον τόπο του και να παντρευτεί. Ο Βαςίλθσ επιςτρζφει 
ςτθν γενζτειρά του και μαηί με τουσ γονείσ του αναηθτεί τθν κατάλλθλθ νφφθ. Το ηευγάρι κα 
ηιςει ςτθ Βιζννθ. 

Οι ομάδεσ πρζπει να φτιάξουν διαλόγουσ και ςτθ ςυνζχεια να τουσ διαβάςουν ι να τουσ 
δραματοποιιςουν:  



α) Ο Βαςίλθσ με τουσ γονείσ του και τθν προξενιτρα ςυηθτοφν για το τι είδουσ νφφθ ψάχνουν  

β) Θ προξενιτρα ςυηθτάει με τουσ γονείσ τθσ νφφθσ και παρουςιάηει τον Βαςίλθ ωσ γαμπρό.  

γ) Θ προξενιτρα ςυηθτάει με τουσ γονείσ του Βαςίλθ και τον ίδιο και τουσ παρουςιάηει τθ 
νφφθ.  

δ) Το προξενιό «κλείνει» και οι δφο οικογζνειεσ ςυναντιοφνται.  

 

Βοθκθτικό υλικό  

 
Κείμενο 1 
 

α) «Οι Ελλθνίδεσ ςτισ αρχζσ του 19ου αιϊνα ηουν μζςα ςτθν εκνικι και προςωπικι τουσ 
ςκλαβιά. *…+ 
Διπλά καταπιεςμζνθ από Τοφρκουσ και άντρεσ τθσ οικογζνειάσ τθσ θ Ελλθνίδα τθσ εποχισ 
αυτισ δουλεφει ςτθ γθ το ίδιο όπωσ οι άντρεσ και ζχει παράλλθλα και τθν αποκλειςτικι 

ευκφνθ του ςπιτικοφ τθσ, των άλλων μελϊν αλλά και τθσ οικιακισ οικονομίασ, με τθν 
παραγωγι ροφχων και τθ διατιρθςθ τροφίμων. 
Απζναντι ς' αυτι τθ γενικι κατάςταςθ των γυναικϊν ζχουμε τισ ολιγάρικμεσ εξαιρζςεισ 

εκείνων που είχαν τθν τφχθ να γεννθκοφν, να μεγαλϊςουν και να ηιςουν ςε οικογζνειεσ με 
υψθλό οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο. Σε οικογζνειεσ που οι άντρεσ, καλλιεργθμζνοι και 
δεκτικοί ςτισ νζεσ ιδζεσ, ταξίδευαν ςτο εξωτερικό και είχαν τθν ευκαιρία να δουν και να 

γνωρίςουν γυναίκεσ μορφωμζνεσ και δραςτιριεσ. Επζτρεπαν, λοιπόν, και ςτισ δικζσ τουσ 
γυναίκεσ να ακολουκιςουν νζουσ δρόμουσ. *…+ 
Πλεσ, όμωσ, αρχόντιςςεσ και αγρότιςςεσ, μορφωμζνεσ και αγράμματεσ, ιταν κεματοφφλακεσ 

τθσ παράδοςθσ, τθσ κρθςκείασ, τθσ γλϊςςασ, των θκϊν και εκίμων αλλά και των προλιψεων.» 
 
β) «Σ' ολόκλθρθ τθν Τουρκοκρατοφμενθ Ελλάδα δεν λειτουργοφςαν ελλθνικά δικαςτιρια. Ο 

κλιροσ είχε ειδικζσ αρμοδιότθτεσ και ρφκμιηε κατ' αποκλειςτικότθτα τα κζματα γάμου, 
οικογζνειασ και διαηυγίου των Ελλινων. Τα ηευγάρια παντρεφονταν με προξενιό και τα 
περιςςότερα δεν γνωρίηονταν μζχρι τθν θμζρα του γάμου. 
Θ ςυνθκιςμζνθ θλικία για τα αγόρια ιταν 18-20 χρόνων και για τα κορίτςια 13-15 χρόνων. Θ 

προίκα που ζδιναν ςτα κορίτςια ιταν ςυνικωσ μεγάλθ με αποτζλεςμα "οι γονείσ 
απεγυμνοφντο ολοκλιρου τθσ περιουςίασ και κατεδικάηοντο τον υπόλοιπονβίον εν εςχάτθ 
πενία". 

 
Χρονάκθ Η., «Θ Ελλθνίδα τον 19ο αιϊνα», Θ γυναίκα ςτθ Νεοελλθνικι Τζχνθ, Θ Κακθμερινι-Επτά 
Θμζρεσ, 6.10.1996, ς.8.  

 
 
 



Κείμενο 2  
 

Σε όλθ τθ διάρκεια τθσ τελετουργίασ *του γάμου+, ςε κάκε ςυνάντθςθ μζλουσ ι μελϊν τθσ μιασ 
οικογζνειασ με μζλθ τθσ άλλθσ, γίνονται ανταλλαγζσ δϊρων και υπθρεςιϊν. (…). Τα προικιά και 
γενικά οι γαμιλιεσ ανταλλαγζσ και τα γλζντια δείχνουν τθν «κατάςταςθ» των  δφο οικογενειϊν. 

Είναι μια επιδεικτικι κατανάλωςθ. Με τον ίδιο ςτόχο γίνεται και θ ζκκεςθ των προικιϊν τθσ 
νφφθσ και των δϊρων του γαμπροφ, όπου παράλλθλα ο ςτόχοσ είναι να δειχκοφν ςτο 
ςυμβολικό επίπεδο οι παραγωγικζσ ικανότθτεσ τθσ γυναίκασ ςτισ οικιακζσ εργαςίεσ (υφαντικι, 
κεντθτικι κ.λπ.) και του άντρα ςτθ δουλειά.  

 
Νόρα Σκουτζρθ- Διδαςκάλου, Ανκρωπολογικά για το γυναικείο ηιτθμα. Η ςθμειοδοτικι λειτουργία τθσ 
«τελετουργίασ» του γάμου, Ο Ρολίτθσ, Ακινα 1984 

 
 
 

Εικόνα 1  

 

Συνοδεφοντασ τθ νφφθ. Pierre Augustin Guys 1783, ςχζδιο David Massie (Ακινα, Γεννάδιοσ 
Βιβλιοκικθ). 
Τόποσ και εικόνα. Χαρακτικά ξζνων περιθγθτϊν για τθν Ελλάδα 18οσ αι., τ.3, Ολκόσ, Ακινα 1985, ς.216. 

 

Εικόνα 2  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 

Βιογραφικά ςτοιχεία εμπόρων- εκνικών ευεργετών  

 

Θ οικογζνεια ίνα, υπιρξε ονομαςτι οικογζνεια εμπόρων και τραπεηιτϊν 

τθσ Αυςτροουγγρικισ Αυτοκρατορίασ.  Με καταγωγι τισ βλάχικεσ φυλζσ1 τθσ Θπείρου, τον 17ο 
αιϊνα είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Μοςχόπολθ, ςθμαντικό εμπορικό κόμβο εκείνθσ τθσ εποχισ 
(ςιμερα ανικει ςτθν νοτιοανατολικι Αλβανία). Αςχολοφνται με το χερςαίο εμπόριο μεταξφ 

Οκωμανικισ και Αυςτροουγγρικισ αυτοκρατορίασ, από το οποίο και αποκτοφν τα πρϊτα 
κζρδθ. 

Αργότερα γίνονται υπικοοι τθσ Αυςτροουγγαρίασ (πρωτεφουςα Βιζννθ) και επεκτείνουν τισ 
επιχειριςεισ τουσ (εργοςτάςια υφαντουργίασ, γαιοκτθςία, εμπόριο βαμβακιοφ με τθν Λνδία, 
ςυμμετοχι ςε εταιρείεσ ςιδθροδρόμων, ναυτιλιακζσ εταιρείεσ, ίδρυςθ τραπεηϊν). 

 

Ο Ευάγγελοσ Ηάππασ (Σεπελζνι, 1800 – Μπροςτζνι Ρουμανίασ, 1865) ιταν Ζλλθνασ αγωνιςτισ 

τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ του 1821, επιχειρθματίασ, φιλάνκρωποσ και εκνικόσ ευεργζτθσ. 

Ιταν ο νεότεροσ γιοσ του Βαςιλείου Ηάππα, εμπόρου από τουσ ςθμαντικοφσ τθσ περιοχισ.  

 

Ο Μάνκοσ Ριηάρθσ (1764-1824) και ο Γεώργιοσ Ριηάρθσ  (Γεϊργιοσ αδιόνωφ ιηάρθσ, 1769-
1842) υπιρξαν εκνικοί ευεργζτεσ, ζμποροι και μζλθ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ. 

Οι αδελφοί ιηάρθ κατάγονταν από το Μονοδζνδρι Ηαγορίου και από μικρι θλικία ζμειναν 
ορφανοί. Αρχικά ο Μάνκοσ πιγε ςτθ Μόςχα, για να δουλζψει για ζνα διάςτθμα ςε ζνα κείο 

τουσ. Στθ ςυνζχεια ξεκίνθςε δικζσ του επιχειριςεισ και γριγορα ζκανε περιουςία. Το 1806 
πιγε κοντά του και ο αδελφόσ του ο Γεϊργιοσ. Αςχολικθκαν από κοινοφ με το εμπόριο και 
ςταδιακά κατάφεραν να δθμιουργιςουν μεγάλθ περιουςία. Ο Μάνκοσ μυικθκε ςτθν Φιλικι 

Εταιρεία το 1817 και από τότε ςυνζβαλε ςτθν οικονομικι ενίςχυςθ τθσ Επανάςταςθσ με κάκε 
μζςο.  

 

Αναςτάςιοσ Ηωςιμάσ: (άγνωςτθ θμερομθνία γζννθςθσ- 1805) Μζλοσ τθσ μεγάλθσ οικογζνειασ 

των Ηωςιμάδων. Γεννικθκε ςτα Ιωάννινα. Μετανάςτευςε 
ςτθ Νίηνα τθσ Ρωςίασ ακολουκϊντασ τον αδερφό του Νικόλαο. Εκεί άρχιςε 
το εμπόριο προϊόντων με προζλευςθ τθν Κίνα και διακζτοντάσ τα μζχρι τθν Λταλία. 

 

                                                             
1 Βλάχοι: λατινόφωνθ πλθκυςμιακι ομάδα, τα μζλθ τθσ οποίασ κατοικοφν κυρίωσ ςτθν  Ελλάδα, ςτθν Αλβανία, 
ςτθ Βόρεια Μακεδονία, ςτθ Σερβία και ςτθ ουμανία. Μθτρικι γλϊςςα των Βλάχων είναι θ βλάχικθ (πθγι: 
Wikipedia).  
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Ο Απόςτολοσ Αρςάκθσ (Πρεμετι 1792 - Βουκουρζςτι 1874) ιταν Ζλλθνασ βλάχικθσ 

καταγωγισ, ευεργζτθσ και πολιτικόσ ςτθ ουμανία, όπου διετζλεςε και πρωκυπουργόσ. Ιταν 

γιοσ του Κυριακοφ Αρςάκθ, ο οποίοσ ιταν εξάδελφοσ με τουσ αδερφοφσ Τοςίτςα. Το 1800 ο 

πατζρασ του τον ζςτειλε ςτο Βουκουρζςτι, όπου ηοφςε ο αδερφόσ του Γεϊργιοσ, ο οποίοσ ιταν 

ζμποροσ. Το 1804, ςτάλκθκε ςε ζνα Γυμνάςιο ςτθ Βιζννθ, ενϊ ςυγχρόνωσ 

μάκαινε ελλθνικά από τον μεγάλο δάςκαλο Νεόφυτο Δοφκα. Πταν τελείωςε το Γυμνάςιο 

γράφτθκε ςτθν Λατρικι Σχολι του Ρανεπιςτθμίου τθσ Χάλλθσ τθσ Σαξονίασ.  

 

Μιχαιλ Σοςίτςασ: Γεννικθκε ςτο Μζτςοβο το 1787. Ρατζρασ του ιταν ο Αναςτάςθσ, 

γουναράσ ςτθ Κεςςαλονίκθ. Ο μικρόσ Μιχαιλ ζμεινε ωσ τα δζκα του χρόνια ςτο Μζτςοβο και 

εκεί ζμακε τα πρϊτα του γράμματα. Μετά τον πιρε ο πατζρασ του ςτθ Θεςςαλονίκθ, όπου 

ςυνζχιςε το ςχολείο μζχρι που ζγινε δεκατεςςάρων ετϊν. Το 1806 αναλαμβάνει μαηί με τα 

αδζλφια του το κατάςτθμα επεξεργαςίασ γουναρικϊν του πατζρα του. Ο Μιχαιλ ζμακε τθν 

τζχνθ και γφριςε μαηί με τον πατζρα του ςτο Μζτςοβο. Εκεί ο πατζρασ του τοφ ανάκεςε το 

μαγαηί του. Ο Μιχάλθσ ανζπτυξε εμπορικό δαιμόνιο και οι δουλειζσ πιγαιναν τόςο καλά, που 

ζβαλε και τα αδζρφια του (τρία αγόρια και ζνα κορίτςι) ςτθν τζχνθ. Ζςτειλε τα αδζλφια τ ου 

ςτθν Αίγυπτο και παράλλθλα ίδρυςε υποκαταςτιματα ςε Αλεξάνδρεια, Λιβόρνο και Μάλτα, 

ανακζτοντασ τθ διεφκυνςθ ςτα αδζρφια του Κεόδωρο, Κωνςταντίνο και Νικόλαο. 

  

Ο Γεώργιοσ ταφροσ ι ταφρου ιταν θπειρϊτθσ ζμποροσ, τραπεηίτθσ, Φιλικόσ και πολιτικόσ. 

Υπιρξε ο πρϊτοσ διοικθτισ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ κι ζνασ από τουσ κεμελιωτζσ τθσ 

οικονομικισ ςυγκρότθςθσ του ελλθνικοφ κράτουσ. Γεννικθκε ςτα Ιωάννινα τθν 1θ 

Λανουαρίου του 1788. Ιταν γιοσ του εμπόρου και πρόκριτου των Λωαννίνων Λωάννθ Σταφρου ι 

Τςιαπαλάμου. Φοίτθςε αρχικά ςτθν Μπαλάνειο και ςτθ ςυνζχεια ςτθν Καπλάνειο ςχολι των 

Λωαννίνων και ολοκλιρωςε τισ βαςικζσ ςπουδζσ του ςε Λφκειο τθσ Βιζννθσ. Στθν πρωτεφουςα 

των Αψβοφργων απζκτθςε τισ πρϊτεσ εμπορικζσ γνϊςεισ, ζμακε να μιλά με ευχζρεια τρεισ 

γλϊςςεσ (Γερμανικά, Γαλλικά και Λταλικά) και μυικθκε ςτθ Φιλικι Εταιρεία. 

 

Ο Γεώργιοσ Λ. Μελάσ (1785 - 1856) ιταν Ζλλθνασ ζμποροσ. Γεννικθκε ςτα  Ιωάννινα και ιταν 

γιοσ του Λζοντα Μελά, εμπόρου και μζλουσ τθσ εφπορθσ οικογζνειασ Μελά τθσ Θπείρου. 

Αςχολικθκε με το εμπόριο και ανζλαβε το κατάςτθμα του οικογενειακοφ εμπορικοφ οίκου 

ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. Μυικθκε ςτθ Φιλικι Εταιρεία και με τθν ζναρξθ τθσ επανάςταςθσ 

υπζςτθ διϊξεισ, με αποτζλεςμα να διαφφγει αρχικά ςτθν Οδθςςό και εν ςυνεχεία ςτθν Ιταλία,  

τθν Ύδρα, τθν φρο και τθν Ακινα.  Το  1833 επζςτρεψε 

ςτθν Κωνςταντινοφπολθ επανιδρφοντασ τον εμπορικό του οίκο. 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7


Ο Ιωάννθσ Βαρβάκθσ (1745 – 1825) ιταν πλοιοκτιτθσ, ζμποροσ και εκνικόσ ευεργζτθσ. 

Γεννικθκε ςτα Ψαρά. Σε θλικία 17 ετϊν ιταν ιδθ ζνασ ζμπειροσ ναυτικόσ με δικό του πλοίο. 

Μετά τα Ορλοφικά κατζφυγε ςτθν αυλι τθσ Μεγάλθσ Αικατερίνθσ τθσ ωςίασ. Με χριματα τθσ 

τςαρίνασ και άδεια αλιείασ που του παραχϊρθςε και αφοφ διινυςε απόςταςθ 5.000 

χιλιομζτρων από τθν Αγία Πετροφπολθ εγκαταςτάκθκε ςτο Αςτραχάν. Μζςα ςε λίγα χρόνια 

ζγινε πάμπλουτοσ από τθν αλιεία οξφρρυγχου και το εμπόριο του χαβιαριοφ. Μεγάλο μζροσ 

τθσ περιουςίασ του το διζκεςε για κοινωφελι ζργα ςτθν περιοχι.  

 

Ο Αδαμάντιοσ Κοραισ (μφρνθ, 1748 – Παρίςι,  1833). Ο πατζρασ του ιταν  επιτυχθμζνοσ 

ζμποροσ μεταξιοφ με καταγωγι από τθ Χίο. Επικυμία του πατζρα του ιταν ο Αδαμάντιοσ να 

αςχολθκεί με το εμπόριο, γι' αυτό και το 1771 πθγαίνει ςτο  Άμςτερνταμ. Εκεί μακαίνει 

γλϊςςεσ και ζρχεται ςε επαφι με τισ κετικζσ επιςτιμεσ.  Το 1782 φεφγει για ιατρικζσ ςπουδζσ 

ςτο Μονπελιζ τθσ Γαλλίασ. Το 1788 πθγαίνει να ηιςει ςτο Παρίςι, παραμονζσ τθσ Γαλλικισ 

επανάςταςθσ.  

Ρθγζσ : α)  https://www.sansimera.gr/biographies/839 

 β)  wikipedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/1745
https://el.wikipedia.org/wiki/1825
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B5%CF%85%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1748
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/1833
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AF%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://www.sansimera.gr/biographies/839


 

 

 

 

 

2θ Ενότθτα 
Οι ζμποροι και θ υπόκεςθ τθσ παιδείασ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



φντομθ περιγραφι  

Θ ενότθτα περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ για τθ ςυμβολι των Ελλινων εμπόρων ςτθν υπόκεςθ 

τθσ παιδείασ ςτισ παροικίεσ και ςτισ γενζτειρζσ τουσ όπωσ και για το ρόλο τθσ παιδείασ ςτθν 

ιδεολογικι προετοιμαςία τθσ Επανάςταςθσ. 

 

Διδακτικοί ςτόχοι για τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ:  

 Να ανακλθκεί και να εμπλουτιςτεί θ προχπάρχουςα γνϊςθ για  τθ ςχζςθ των εμπόρων 

με τθν εκπαίδευςθ τα προεπαναςτατικά χρόνια. 

 Να γνωρίςουν τθ δράςθ των εμπόρων ςχετικά με τθν υπόκεςθ τθσ παιδείασ κατά το 

δεφτερο μιςό του 18ου και τισ αρχζσ του 19ου αιϊνα, τόςο ςτισ παροικίεσ όςο και ςτισ 

γενζτειρζσ τουσ. 

 Να κατανοιςουν τθν επίδραςθ του Διαφωτιςμοφ και των νεωτερικϊν  ιδεϊν και τισ 

αλλαγζσ που επζφεραν ςτθν ελλθνικι εκπαιδευτικι πραγματικότθτα. 

 Να ςυςχετίςουν τισ αλλαγζσ αυτζσ με τθν ιδεολογικι προετοιμαςία τθσ Επανάςταςθσ.  

 Να αςκθκοφν ςτθν κριτικι επεξεργαςία και ερμθνεία ποικίλων πθγϊν (γραπτϊν, 

οπτικϊν, πρωτογενϊν, δευτερογενϊν). 

 

Σάξεισ: Γϋ Γυμναςίου – Γϋ Λυκείου   

Προβλεπόμενθ διάρκεια: 2 – 3 διδακτικζσ ϊρεσ. 

Μζςα διδαςκαλίασ: κείμενα και οπτικό υλικό, θ εφαρμογι https://el.padlet.com για τισ 

δραςτθριότθτεσ ςτο χάρτθ, θ εφαρμογι https://en.linoit.com/  για ανάρτθςθ των εργαςιϊν 

των μακθτϊν/-τριϊν. 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.padlet.com/
https://en.linoit.com/


1θ ειςαγωγικι δραςτθριότθτα:  

Διαβάςτε τα ονόματα των παρακάτω εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων που λειτουργοφν ςιμερα ςε 

διάφορεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ. Από ποφ νομίηετε ότι πιραν το όνομά τουσ; (Συμβουλευτείτε τα 

βιογραφικά ςτοιχεία των εκνικϊν ευεργετϊν που ζχετε ιδθ μελετιςει).  

1. Αρςάκειο 

2. Βαρβάκειοσ Ρρότυποσ Σχολι  

3. Ηωςιμαία Σχολι  

4. ιηάρειοσ εκκλθςιαςτικι ςχολι 

5. Εκνικό Μετςόβειο Ρολυτεχνείο  

 

2θ Δραςτθριότθτα:  

Δίνουμε τισ παρακάτω εικόνεσ (1-3)  και ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να αντλιςουν πλθροφορίεσ 

για το πϊσ αντιμετϊπιηαν οι ζμποροι τθν εκπαίδευςθ. Αφοφ καταγράψουμε τισ αυκόρμθτεσ 

απαντιςεισ τουσ, κζτουμε τα ερωτιματα:  

1. Ρϊσ είναι τα κτιρια των ςχολείων (μζγεκοσ, αιςκθτικι) ; Αυτό δίνει κάποια 

πλθροφορία για το πϊσ αντιμετϊπιηαν τθν εκπαίδευςθ;  

2. Ρϊσ ςχετίηονται οι ζμποροι με τα ςχολεία;  

3. Ροφ ιδρφονται ςχολεία; Με τι ςτόχο;  

 

Εικόνα 1 



 Καπλάνειοσ ςχολι Λωαννίνων. 

Λδρφκθκε με ευεργεςία του γιαννιϊτθ εμπόρου ςτθ Μόςχα,  Ηϊθ Καπλάνθ , το 1797.  

Εικόνα 2 

 

Το Φλαγγινιανό Φροντιςτιριο ιταν ελλθνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που λειτοφργθςε ςτθ Βενετία από το 

1662 ζωσ το 1905. Χαλκογραφία τθσ εποχισ (Βενετία, Ελλθνικό Λνςτιτοφτο).  

Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τ.Λϋ, Εκδοτικι Ακθνϊν, Ακινα 1974, ς.241. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1662
https://el.wikipedia.org/wiki/1905


Εικόνα 3 

Εξϊφυλλο εγχειριδίου για μακιματα γραικικισ γλϊςςασ 

ςτο ελλθνικό ςχολείο τθσ Τεργζςτθσ. Εκδοτικόσ οίκοσ 

Νικολάου Γλυκι, Βενετία (1818). 

Λαδάσ Γ., Συνοπτικι ιςτορία του Ελλθνιςμοφ τθσ 

Τεργζςτθσ, Ακινα 1976, ς.83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3θ δραςτθριότθτα : Θ Πλγα Κατςιαρδι-Hering είναι Λςτορικόσ, κακθγιτρια ςτο Ρανεπιςτιμιο 

Ακθνϊν, θ οποία ζχει αςχολθκεί ιδιαίτερα με το κζμα των Ελλινων τθσ  διαςποράσ. Διαβάςτε 

δφο αποςπάςματα δικά τθσ ςε ςχζςθ με το πϊσ αντιμετϊπιηαν οι ζμποροι του 18ου αιϊνα τθν 

εκπαίδευςθ. Σφμφωνα με τθν Κατςιαρδι- Hering,  

1. Με ποιουσ τρόπουσ ςτιριηαν οι ζμποροι τθν παιδεία ςτισ παροικίεσ αλλά και 

ςτισ πατρίδεσ τουσ; 

2. Τι ςτόχουσ εξυπθρετοφςαν τα ςχολεία ςτισ ιδιαίτερεσ πατρίδεσ τουσ και τι ςτισ 

παροικίεσ; Νομίηετε ότι υπάρχει διαφορά ςτουσ ςτόχουσ;  

3. Γιατί νομίηετε ότι ζδιναν τζτοια βαρφτθτα ςτο κζμα τθσ εκπαίδευςθσ;  

 

Κείμενο 1  

Φροντίηουν οι πάροικοι για τθν ίδρυςθ ςχολείων ςτισ ιδιαίτερεσ πατρίδεσ τουσ, ςε κτίρια ςτα 
οποία αναδεικνφεται ο διακριτόσ ρόλοσ του εκπαιδευτθρίου. Με τα κλθροδοτιματά τουσ 
ςπουδάηουν νζοι ςυμπατριϊτεσ τουσ ςτουσ τόπουσ καταγωγισ ι με υποτροφίεσ τουσ 

παίρνουν το δρόμο για τα πανεπιςτιμια τθσ Βιζννθσ, του Göttingen, τθσ Λζνασ, τθσ Λειψίασ, τθσ 
Halle, του Ραριςιοφ, νζοι που διψοφν για τα νεοτερικά γράμματα, νζοι που κα επανδρϊςουν 

 



τα ςχολεία των παροικιϊν αλλά και τισ πολλαπλαςιαηόμενεσ εκπαιδευτικζσ εςτίεσ  ςτθν 
Ανατολι. 
Π. Κατςιαρδι-Hering, «Η ελλθνικι διαςπορά», Ιςτορία του νζου ελλθνιςμοφ, Ελλθνικά Γράμματα, 
Ακινα 2003, τόμ. 1οσ, ς. 103-104. 

 

 

Κείμενο 2  

Ρολφ νωρίσ και αμζςωσ μετά τθν ίδρυςθ του ναοφ εκδιλωναν οι πάροικοι το ενδιαφζρον για 

τθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςτα παιδιά τουσ. Καλοφςαν δαςκάλουσ από τθν 
Ανατολι ι τουσ επζλεγαν ανάμεςα ςτουσ λογίουσ που ηοφςαν ςτθν πόλθ τουσ (με  πιο γνωςτζσ 
τισ περιπτϊςεισ τθσ Βενετίασ και τθσ Βιζννθσ). Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, και κακϊσ ο 
αρικμόσ των εγκακιςταμζνων αυξανόταν, οι θγζτεσ τθσ κοινότθτασ φρόντιηαν ςυςτθματικά για 

τθν ίδρυςθ ςχολείου, που κα λειτουργοφςε υπό τθν εποπτεία τουσ,  τόςο ωσ προσ τθν επιλογι 
δαςκάλων όςο και ωσ προσ τθν ανζγερςθ, ίςωσ, ειδικοφ κτιρίου και τθ φροντίδα για τον 
εμπλουτιςμό του με βιβλιοκικθ. Κατά κανόνα λειτουργοφςε ςχολείο ςτοιχειωδϊν γραμμάτων 

(με κφρια μακιματα τθν ανάγνωςθ, ςτοιχεία αρικμθτικισ και κατιχθςθ), αλλά ςτισ 
μεγαλφτερεσ από τισ παροικίεσ (Βενετία, Τεργζςτθ, Μίςκολτσ,  Οδθςςό, Αλεξάνδρεια) 
απαντοφν και ςχολεία των “ελλθνικϊν” γραμμάτων, δθλαδι ςχολεία ςτα οποία, από τα τζλθ, 

τουλάχιςτον, του 18ου αιϊνα, παραδίδονταν αρχαίοι Ζλλθνεσ ςυγγραφείσ, μακθματικά, 
γεωγραφία, φυςικι ιςτορία, ιςτορία, κρθςκευτικά, καλλιγραφία,  ξζνεσ γλϊςςεσ. Ζμφαςθ 
δίδεται, κυρίωσ, ςτα μακιματα που προετοιμάηουν τουσ μακθτζσ για τθν προκοπι ςτο 

εμπορικό επάγγελμα. 
 
Π. Κατςιαρδι-Hering, «Aπό τθν Οκωμανικι Κατάκτθςθ ωσ τθν εδραίωςθ του νεοελλθνικοφ κράτουσ», 
ςτο «Ζλλθνεσ ςτθ Διαςπορά, 15οσ- 21οσ αιώνασ», ζκδοςθ τθσ Βουλισ των Ελλινων, Ακινα 2006. 

 
 
 

4θ δραςτθριότθτα  
 

Κείμενο 1 

«Ο Διαφωτιςμόσ ςυνζπεςε με τθν οικονομικι ανάπτυξθ των Ελλινων, που ζφερε τουσ ζλλθνεσ 
εμπόρουσ ςε επαφι με τθν Ευρϊπθ και τουσ απζκοψε από το απόκοςμο πνεφμα τθσ 

παραδοςιακισ ελλθνικισ κοινωνίασ. Τα ζργα του Locke, του Descartes, του Leibnitz, του 
Rousseau και του Voltaire μεταφράςτθκαν ςτα ελλθνικά πολφ ςφντομα μετά τθ δθμοςίευςθ 
τουσ ςτθν Ευρϊπθ. Στα προγράμματα των ελλθνικϊν ςχολείων, που είχαν ωσ τότε κρθςκευτικό 

προςανατολιςμό, ειςάγονταν τα μακθματικά, οι φυςικζσ επιςτιμεσ και θ λογοτεχνία, ενϊ 
ζλλθνεσ ςπουδαςτζσ ζφευγαν για τθ Δφςθ για να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ.  

Petropoulos J., Πολιτικι και ςυγκρότθςθ κράτουσ ςτο Ελλθνικό Βαςίλειο (1833-1843), ΜΛΕΤ, Ακινα 
1985, ς.49. 



Κείμενο 2 

«Δίπλα ςτα βιβλία, τα ςχολεία, μείηονα εργαλεία για τθν προϊκθςθ των διαφωτιςτικϊν 

επιδιϊξεων. Με αργοφσ ρυκμοφσ ςτθν αρχι, με επιταχυνόμενουσ ςτισ πρϊτεσ δεκαετίεσ του 
19ου αιϊνα, τα ςχολεία του Διαφωτιςμοφ ζρχονται να ανατρζψουν τα παραδοςιακά 
εκπαιδευτικά ςυςτιματα και, παρά τισ αντιδράςεισ, να διαμορφϊςουν μία νζα δυναμικι. 

Σχολειά ςτα Γιάννινα, τθν Καςτοριά, τον Άκω, τθν Κωνςταντινοφπολθ και, κυρίωσ, τθ Σμφρνθ, 
τθ Χίο και τισ Κυδωνιζσ, με αρικμοφσ μακθτϊν που διαρκϊσ αυξαίνουν, αποτελοφν ιςάρικμουσ 
πόλουσ ζλξθσ για νζεσ μακιςεισ, όπου πρυτανεφουν θ αρχαιογνωςία, οι επιςτιμεσ, θ 

φιλοςοφία, αλλά και τα πειράματα. 
Aπό τθν πλευρά τθσ οκωμανικισ εξουςίασ δεν υπιρξαν αντιδράςεισ ςτον τομζα αυτόν. Και 
όςα γράφονται κατά καιροφσ για το κρυφό ςχολειό αντιπροςωπεφουν επωφελι εκνικά 
μυκολογιματα: οι Τοφρκοι δεν ανακατεφτθκαν ποτζ ς' αυτζσ τισ δουλειζσ.  

 
Θλιοφ, Φ., «Νεοελλθνικόσ Διαφωτιςμόσ, Θ νεωτερικι πρόκλθςθ» ςτο Ραναγιωτόπουλοσ Β. (επιμ.), 
Ιςτορία του Νζου Ελλθνιςμοφ 1770-2000, τ.2, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα 2004, ς.17. 

 

Κείμενο 3  

Ασ εξετάςουμε τϊρα τισ αιτίεσ που κάνουν πιο εφκολθ τθν εκνικι αποκατάςταςθ των Ελλινων. 

Ρρϊτθ, λοιπόν, είναι θ πρόοδοσ του γζνουσ μασ ςτα μακιματα. Ρόςθ διαφορά υπάρχει 
ανάμεςα ςτθ ςθμερινι κατάςταςθ που επικρατεί ςτθν Ελλάδα και αυτι που επικρατοφςε πριν 
από δζκα χρόνια! *…+ Δεν υπάρχει πόλθ ςιμερα που να μθν ζχει δφο και τρία ςχολεία. *...+ Θ 
Λογικι και θ Φυςικι άνοιξαν τα μάτια των περιςςοτζρων. 

Ανϊνυμοσ, Ελλθνικι Νομαρχία (1806), Κάλβοσ, Ακινα 1980, ς. 165 (απόδοςθ ςτθ νζα ελλθνικι: οι 
ςυγγραφείσ). 

 

 
Ερωτιματα 

 Τι διδάςκονταν οι ςπουδαςτζσ; Τι άλλαξε όςον αφορά τα μακιματα που διδάςκονταν; 

Ρϊσ ερμθνεφετε αυτιν τθν αλλαγι; 

 Ρϊσ επθρζαςαν οι ιδζεσ του Διαφωτιςμοφ τθν εκπαιδευτικι πραγματικότθτα του 
ελλθνιςμοφ εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ; 

 Ρϊσ νομίηετε ότι ςυνδζεται θ νζα εκπαιδευτικι πραγματικότθτα με τθν προετοιμαςία 
τθσ ελλθνικισ επανάςταςθσ;  

 

 



 

 

 

 

 

3θ Ενότθτα 

Οι ζμποροι και θ προετοιμαςία τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



φντομθ περιγραφι  

Θ ενότθτα περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ για τθ ηωι και το ζργο του ιγα Φεραίου και του 

Αδαμάντιου Κοραι, για τθ ςφνκεςθ των μελϊν και για τον όρκο τθσ Φιλικισ Εταιρίασ όπωσ και 

για το ρόλο των εμπόρων ςτθν προετοιμαςία τθσ ελλθνικισ επανάςταςθσ. 

 

Διδακτικοί ςτόχοι για τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ:  

 Να γνωρίςουν τισ ποικίλεσ πολιτικζσ πεποικιςεισ και τθν πολιτικι δράςθ των εμπόρων 

μζςα από τα παραδείγματα του ιγα, του Κοραι και τθσ Φιλικισ Εταιρίασ.  

 Να εμβακφνουν ςτο ζργο και τθν επαναςτατικι δράςθ του ιγα Φεραίου. 

 Να προβλθματιςτοφν για το ρόλο των εμπόρων ςτθν προετοιμαςία τθσ ελλθνικισ 

επανάςταςθσ μζςα από τθν επεξεργαςία ιςτορικϊν πθγϊν που παρουςιάηουν 

διαφορετικζσ οπτικζσ. 

 Να προςεγγίςουν κριτικά ςχετικό εικαςτικό υλικό και να το εντάξουν ςτο χρόνο 

παραγωγισ του. Μζςα από αυτό να ζρκουν ςε επαφι με το πϊσ είδαν τα παραπάνω οι 

μετζπειτα γενιζσ.  

 Να αςκθκοφν ςτθν επεξεργαςία και ερμθνεία ποικίλων πθγϊν (γραπτϊν, οπτικϊν, 

πρωτογενϊν, δευτερογενϊν). 

 

Σάξεισ: Γϋ Γυμναςίου – Γϋ Λυκείου  

Προβλεπόμενθ διάρκεια: 5 – 6 διδακτικζσ ϊρεσ. 

Μζςα διδαςκαλίασ: κείμενα και οπτικό υλικό, παιχνίδι ρόλων, θ εφαρμογι 

https://el.padlet.com για τισ δραςτθριότθτεσ ςτο χάρτθ, θ εφαρμογι https://en.linoit.com/  για 

ανάρτθςθ των εργαςιϊν των μακθτϊν/-τριϊν. 

 

 

 

 

 

https://el.padlet.com/
https://en.linoit.com/


Α. Ριγασ- Κοραισ 

 

Ειςαγωγικι δραςτθριότθτα (διερεφνθςθ και ανάκλθςθ προχπάρχουςασ γνώςθσ)  

Δείχνουμε φωτογραφίεσ όπωσ οι παρακάτω και ρωτάμε τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ τι 

γνωρίηουν ςχετικά με τα εικονιηόμενα πρόςωπα. 

 

 



2θ δραςτθριότθτα  

Ραρατθροφμε τον πίνακα του Κεόφιλου: Ροια είναι τα εικονιηόμενα πρόςωπα; Ροια είναι θ 

γυναικεία μορφι; Τι ςυμβαίνει ςε αυτι τθ ςκθνι; Τι ςυμβολίηουν τα αγάλματα, οι ςπαςμζνοι 

κίονεσ και κιονόκρανα, ο φοίνικασ, το «μάτι»; Τελικά ποιο είναι το πολιτικό μινυμα του 

ηωγράφου; Τι ςθμαίνει ότι επιλζγει τον ιγα και τον Κοραι;  

 

Ρίνακασ του Κεόφιλου (1870-1934), Μακεδονικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ 

 

 



3θ  δραςτθριότθτα  

Μεταβείτε ςτο ςφνδεςμο https://el.padlet.com/alkanel/aslds3u4ifu334vk 

1. Ραρακολουκιςτε χρονολογικά τουσ βαςικοφσ ςτακμοφσ τθσ ηωισ του Ριγα 

εντοπίηοντασ  τισ ανάλογεσ πινζηεσ ςτο χάρτθ. Σε ζναν από τουσ ςτακμοφσ μπορείτε να 

ακοφςετε τον Κοφριο. 

 

2. Ο Αδαμάντιοσ Κοραισ ξεκίνθςε για να ςταδιοδρομιςει ωσ ζμποροσ αλλά άλλαξε 

πορεία! Ξεκινιςτε από τθ Σμφρνθ όπου γεννικθκε και ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ.  

 

4θ δραςτθριότθτα  

Ραρατθροφμε τθ χάρτα του ιγα 

https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/ids:24146534 

 

Επίςθσ δίνουμε βοθκθτικά τουσ παρακάτω χάρτεσ (πθγι: Wikipedia, λιμμα: Χάρτα του ιγα) 

 

 

https://el.padlet.com/alkanel/aslds3u4ifu334vk
https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/ids:24146534


Ερωτιςεισ: 

1. Κάκε ομάδα αναλαμβάνει μία από τισ επιμζρουσ κάρτεσ τισ χάρτασ. Συγκεντρϊνει 

ονομαςίεσ περιοχϊν και λαϊν. Ρροςπακεί να ςκεφτεί τισ ςθμερινζσ τουσ ονομαςίεσ. 

Στθ ςυνζχεια απαντάει ςτα παρακάτω ερωτιματα: 

 Σε ποιεσ ςθμερινζσ περιοχζσ- κράτθ εκτεινόταν το κράτοσ που οραματιηόταν ο 

ιγασ; (ςυμβουλευόμαςτε ζναν ςφγχρονο χάρτθ αν χρειάηεται).  

 Σε ποια κράτθ ανικαν τότε οι περιοχζσ αυτζσ; Εναντίον ποιων θγεμόνων ζπρεπε 

να επαναςτατιςουν;  

 

2. Διαβάηουμε  τα παρακάτω αποςπάςματα από το Σφνταγμα του ιγα: 

Άρκρο 4.  Ρολίτθσ είναι κάκε άνκρωποσ που γεννικθκε και ηει ς’ αυτό το βαςίλειο και είναι 21 

χρονϊν και πάνω *...+. Κάκε ξζνοσ, που είναι 21 και πάνω, κατοικεί ς’ αυτό το βαςίλειο ιδθ ζνα 

χρόνο και ηει από τθ δουλειά του είναι επίςθσ πολίτθσ του *...+. Εκείνοσ που μιλάει τθν απλι 

ελλθνικι ι τθν αρχαία ελλθνικι γλϊςςα είναι Ζλλθνασ και πολίτθσ. Και, τζλοσ, πολίτθσ είναι 

και κάκε ξζνοσ που θ κυβζρνθςθ κεωρεί άξιο να κατοικεί ςτθν πατρίδα. Δθλαδι ζνασ καλόσ 

τεχνίτθσ, ζνασ προκομμζνοσ δάςκαλοσ, ζνασ άξιοσ ςτρατιϊτθσ είναι δεκτοί ςτθν πατρίδα και 

μποροφν να ςυμμετζχουν ςτα δίκαια όπωσ όλοι τουσ οι ςυμπολίτεσ.  

Άρκρο 7. Στον  κυρίαρχο λαό ανικουν όλοι οι κάτοικοι αυτισ τθσ χϊρασ, ανεξάρτθτα από 

κρθςκεία και γλϊςςα: Ζλλθνεσ, Βοφλγαροι, Αλβανοί, Βλάχοι, Αρμζνθδεσ, Τοφρκοι και κάκε 

άλλθ γενιά.  

Άρκρο 8.  –  Αυτόσ ο λαόσ μόνοσ του εκλζγει τουσ αντιπροςϊπουσ του για το κοινό ςυμβοφλιο 

του ζκνουσ. 

Άρκρο 35. Πταν θ κυβζρνθςθ παραβιάηει, δε ςζβεται και περιφρονεί τα δίκαια του λαοφ και 

δεν ακοφει τα παράπονά του, τότε πρζπει όλοσ ο λαόσ ι κάποιοι να ξεςθκωκοφν, να πάρουν τα 

όπλα και να τιμωριςουν τουσ τυράννουσ. Αυτό είναι το πιο ιερό απ’ όλα τα δικαιϊματά του 

και το πιο ςθμαντικό χρζοσ του *...+. 

ιγασ Βελεςτινλισ, Νζα πολιτικι διοίκθςθ (απόςπαςμα από το Σφνταγμα), ζτοσ 1797 (Απόδοςθ ςτθ 

ςφγχρονθ γλϊςςα https://museduc.gr/docs/Istoria/C/LAI_K01_K02.pdf ) 

 

Με βάςθ τα παραπάνω αποςπάςματα και τθ χάρτα του ιγα θ κάκε ομάδα απαντάει ςε 2 

ερωτιςεισ. Συνδυάηουμε μία από τισ 2 πρϊτεσ και μία από τισ 2 τελευταίεσ.  

https://museduc.gr/docs/Istoria/C/LAI_K01_K02.pdf


1. Ροιουσ κεωρεί πολίτεσ του κράτουσ ο ιγασ; Ροια είναι τα κριτιρια για να κεωρείται 

κάποιοσ πολίτθσ; Εντοπίηετε κάποιεσ διαφορζσ με τθ ςθμερινι εποχι;  

2. Ροιο κα είναι το πολίτευμα αυτοφ του κράτουσ;  

3. Ρϊσ κα χαρακτθρίηατε τισ πολιτικζσ απόψεισ του ιγα; 

4. Ροιεσ κα λζγατε ότι είναι οι ομοιότθτεσ και ποιεσ οι διαφορζσ μεταξφ των πολιτικϊν 

απόψεων του ιγα κι εκείνων του Κοραι; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Β. Ο ρόλοσ των εμπόρων ςτθν προετοιμαςία τθσ Επανάςταςθσ 

 

1θ δραςτθριότθτα: δίνουμε ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ να διαβάςουν 3 κείμενα για το 

ρόλο των εμπόρων ςτθν προετοιμαςία τθσ Επανάςταςθσ και να απαντιςουν ςτα ακόλουκα 

ερωτιματα. Μποροφμε να δϊςουμε δφο ερωτιματα ςε κάκε ομάδα. Το 3ο ερϊτθμα το 

δίνουμε ςε όλεσ τισ ομάδεσ.  

1. Ροιεσ πλθροφορίεσ αντλοφμε από τα παρακάτω κείμενα για τισ πολιτικζσ απόψεισ των 

εμπόρων; 

2. Ροια/ποιεσ ιταν θ/οι  ςτάςθ/ςτάςεισ  τουσ απζναντι ςτθν προοπτικι τθσ ελλθνικισ 

επανάςταςθσ; Ρϊσ ςυνδζεται αυτι με τισ οικονομικζσ τουσ επιδιϊξεισ;  

3. Νομίηετε ότι οι τρεισ ιςτορικοί, τουλάχιςτον μζςα από τα ςυγκεκριμζνα κείμενα, 

ςυμφωνοφν απόλυτα ςχετικά με τθν ςτάςθ των εμπόρων απζναντι ςτθν προοπτικι 

μιασ επανάςταςθσ;  

 

Κείμενο 1 

Στισ παροικίεσ, λοιπόν, τθσ Διαςποράσ προετοιμάςτθκε ιδεολογικά, αλλά και από άποψθ 

ςυγκεκριμζνθσ τακτικισ, με τθν ίδρυςθ ςτθν Οδθςςό τθσ Φιλικισ Εταιρείασ (1814), θ 

Επανάςταςθ του 1821. Θ ελπίδα για τθ ςτιριξθ τθσ ομόδοξθσ ωςίασ ιταν πρόδθλθ. Θ 

διαμονι για εργαςία ι ςπουδζσ ςε χϊρεσ όπου οι νζεσ αντιλιψεισ του Διαφωτιςμοφ και τθσ 

Γαλλικισ Επανάςταςθσ ιταν διάχυτεσ –ακόμθ κι αν αυτζσ αντιμετωπίηονταν με καχυποψία 

από κάποιουσ ιςχυροφσ κφκλουσ των τοπικϊν διοικιςεων – θ κυκλοφορία βιβλίων, θ γόνιμθ 

ςυνεργαςία και πνευματικι επικοινωνία με λόγιουσ, αλλά και πολιτικά ςκεπτόμενουσ, και θ 

φροντίδα για τθν ίδρυςθ ςχολείων ςτισ οκωμανοκρατοφμενεσ ελλθνικζσ περιοχζσ 

δθμιουργοφςαν τουσ απαραίτθτουσ διαφλουσ για τθ διάδοςθ των νζων περί εκνικιςμοφ ιδεϊν 

και τθ δυναμικι ιδεολογικι προετοιμαςία τθσ Επανάςταςθσ. 

Π. Κατςιαρδι- Hering, «Aπό τθν Οκωμανικι Κατάκτθςθ ωσ τθν εδραίωςθ του νεοελλθνικοφ κράτουσ», 

ςτο «Ζλλθνεσ ςτθ Διαςπορά, 15οσ- 21οσ αιώνασ», ζκδοςθ τθσ Βουλισ των Ελλινων, Ακινα 2006. 

 

Κείμενο 2 

Οι Ζλλθνεσ και οι Σζρβοι ζμποροι ςυνζβαλαν οικονομικά ςτθν ίδρυςθ ςχολείων και ςτθ 

διάδοςθ βιβλίων, γραμμζνων ςτισ αντίςτοιχεσ εκνικζσ γλϊςςεσ, μεταξφ των ςυμπατριωτϊν 



τουσ. Ιταν επίςθσ δεκτικοί ςτισ ιδζεσ του Διαφωτιςμοφ. Ραρϋόλϋαυτά, οι ςτάςεισ τουσ 

απζναντι ςτθν ιδζα τθσ εκνικισ ανεξαρτθςίασ ιταν αντικρουόμενεσ. 

Μία μερίδα εμπόρων-και ίςωσ θ μεγαλφτερθ- δεν ςκεφτόταν με όρουσ πολιτικισ 

ανεξαρτθςίασ. Μία άλλθ ομάδα ευνοοφςε τθν πολιτικι ανεξαρτθςία μόνο εάν δεν απαιτοφςε 

κοινωνικι επανάςταςθ ι εάν ςυνεπαγόταν μόνο τθ μεταφορά πλοφτου από μια μικρι ομάδα 

ςε μια άλλθ, δθλαδι από τουσ Τοφρκουσ και τουσ μουςουλμάνουσ ςε αυτοφσ τουσ ίδιουσ. Μια 

τρίτθ ομάδα, αρικμθτικά μικρι αλλά με επιχειριματα, επικυμοφςε εκνικι ανεξαρτθςία ακόμα 

και με το κόςτοσ μιασ κοινωνικισ επανάςταςθσ. 

Traian Stoianovich, The Conquering Balkan Orthodox Merchant, The Journal of Economic History, 

Vol. 20, No. 2 (Jun., 1960), Published by: Cambridge University Press on behalf of the Economic 

History Association, ςελ. 306 (θ μετάφραςθ δικι μασ). 

 

Κείμενο 3  

Πςον αφορά ςτουσ Ζλλθνεσ τθσ Βιζννθσ, δεν ζχουμε καμία πλθροφορία για ςχζςεισ τουσ με 

ριηοςπαςτικζσ τάςεισ ςτθν πόλθ. *….+ Εκτόσ απ' τα ονόματα των ςυντρόφων του ιγα ςτθ 

Βιζννθ και κάποιεσ πλθροφορίεσ που παραδίδει θ αυςτριακι ανάκριςθ, για μαηικζσ 

χρεωκοπίεσ ελλινων εμπόρων προκειμζνου να μεταβοφν ςτθν Λταλία και να προετοιμάςουν 

εκεί τα απελευκερωτικά τουσ ςχζδια , δεν ζχουν ακριβι ςτοιχεία για τθ ςτάςθ των Ελλινων 

τθσ Βιζννθσ απζναντι ςτο επαναςτατικό ςχζδιο του ιγα. Γνωρίηουμε, αντίκετα, ότι ο 

καταδότθσ του ιταν ζλλθνασ ζμποροσ  , όπωσ επίςθσ γνωρίηουμε και ότι ο ζμποροσ απ' το 

Σεμλίνο Γεϊργιοσ Λαηάρου ςε επιςτολι του το 1798 κατθγορεί το ιγα και τουσ αδελφοφσ 

Ρουλιοφ ότι με τθ δράςθ τουσ ζβαλαν ςε κίνδυνο τισ δουλειζσ των ελλινων εμπόρων ςτθ 

Βιζννθ . 

Βάςω  Σειρθνίδου,  Κοςμοπολιτιςμοί, Μοναρχία και Πολυεκνικι Πραγματικότθτα, θ Βιζννθ των 

Ελλινων και του  Ριγα, Ρεριοδικό Μνιμων, τεφχοσ 21 (1999),ςελ. 198-199. 

 

 

 

 

 



Γ. Θ Φιλικι Εταιρία 

 

Ειςαγωγι:  ωτάμε τουσ μακθτζσ αν και τι γνωρίηουν για τθ Φιλικι Εταιρία. Καταγράφουμε τισ 

απαντιςεισ. Στόχοσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι να καταλιξουμε ςτισ βαςικζσ πλθροφορίεσ: Tο 

1814 τρεισ ζμποροι από τισ παροικίεσ, ο Νικόλαοσ Σκουφάσ με καταγωγι από τθν Άρτα, ο 

Εμμανουιλ Ξάνκοσ με καταγωγι από τθν Ράτμο και ο Ακανάςιοσ Τςακάλωφ με καταγωγι από 

τα Γιάννενα, ίδρυςαν ςτθν Οδθςςό τθσ ωςίασ (ςιμερα ςτθν Ουκρανία) τθ Φιλικι Εταιρία, μια 

μυςτικι οργάνωςθ που είχε ςτόχο να προετοιμάςει τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ.  

Εναλλακτικά και για εξοικονόμθςθ χρόνου, δίνουμε τισ παραπάνω πλθροφορίεσ ςτουσ 

μακθτζσ.  

 

1θ δραςτθριότθτα: Δίνουμε ςτισ ομάδεσ τισ πθγζσ 1 και 2, κακϊσ και τα τρία ερωτιματα ςτα 

οποία καλοφνται να απαντιςουν. 

 

Πθγι 1 

Σα μζλθ τθσ Φιλικισ Εταιρίασ  

 

 

 Ρθγι: https://museduc.gr/docs/Istoria/C/045-064_C_GYM_KEF_03.pdf 

 

https://museduc.gr/docs/Istoria/C/045-064_C_GYM_KEF_03.pdf


Πθγι 2 

Ο όρκοσ των Φιλικών (αποςπάςματα) 

Ορκίηομαι ενϊπιον του αλθκινοφ Κεοφ οικειοκελϊσ, ότι κζλω είμαι επί ηωισ μου πιςτόσ εισ 

τθν Εταιρείαν κατά πάντα. Να μθ φανερϊςω το παραμικρόν από τα ςθμεία και λόγουσ τθσ, 

μιτε να ςτακϊ κατ’ ουδζναλόγον θ αφορμι τοφ να καταλάβωςιν άλλοι ποτζ ότι γνωρίηω τι 

περί τοφτων, μιτε εισ ςυγγενείσ μου, μιτε εισ πνευματικόν, μιτε εισ φίλον μου. *.. .] 

Τζλοσ πάντων ορκίηομαι εισ ςε, ω Λερά Ρατρίσ *...+ και εισ τθν μζλλουςαν  ελευκερίαν των 

ομογενϊν μου, ότι αφιερϊνομαι όλοσ εισ ςε. Εισ το εξισ ςυ κζλεισ είςαι θ αιτία και ο ςκοπόσ 

των διαλογιςμϊν μου. Το όνομά ςου ο οδθγόσ των πράξεϊν μου, και θ ευτυχία  ςου θ 

ανταμοιβι των κόπων μου. *...+Τζλοσ ο κάνατόσ μου ασ είναι θ άφευκτοσ τιμωρία του 

αμαρτιματόσ μου, δια να μθ λθςμονϊ τθν αγνότθτα τθσ Εταιρείασ με τθν ςυμμετοχιν μου» 

Λ. Φιλιμων, Δοκίμιον ιςτορικόν περί τθσ Φιλικισ Εταιρείασ  (1834), Γκράφια, Ακινα 1971, ς. 17 

 

Ερωτιματα 

1. Ρϊσ ερμθνεφετε το υψθλό ποςοςτό ςυμμετοχισ των εμπόρων ςτθ Φιλικι Εταιρία; 

(πθγι 1) 

2. Γιατί νομίηετε ότι τα μζλθ τθσ Φιλικισ Εταιρίασ ορκίηονται ςτθν απόλυτθ μυςτικότθτα, 

ακόμα και με τθν ποινι του κανάτου εάν αποκαλφψουν κάτι για τθν οργάνωςθ; (πθγι 

2) 

3. Ροια ςτοιχεία των πολιτικϊν πεποικιςεων και των επιδιϊξεων των Φιλικϊν μπορείτε 

να διακρίνετε από το απόςπαςμα του όρκου τουσ; (πθγι 2).  

 

2θ δραςτθριότθτα:  

Ραρατθροφμε τον παρακάτω πίνακα του Διονφςιου Τςόκου, ο οποίοσ φιλοτεχνικθκε περ ίπου 

τρεισ δεκαετίεσ μετά τθν ίδρυςθ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ. Στθ ςυνζχεια οι ομάδεσ απαντοφν ςτα 

παρακάτω ερωτιματα.  

α) Ροιεσ κοινωνικζσ ομάδεσ που ςυμμετείχαν ςτθν Φιλικι Εταιρεία εκπροςωποφνται ςτον 

πίνακα; (ςυμβουλευτείτε το γράφθμα τθσ πθγισ 1).  

γ) Σφμφωνα με το γράφθμα (πθγι 1), οι κλθρικοί ςυμμετείχαν ςτθν Φ.Ε. κατά 9%. Το ίδιο και οι 

ςτρατιωτικοί. Αντίκετα οι ζμποροι ιταν το 52% και οι Λόγιοι το 13%. Ρϊσ εξθγείτε το γεγονόσ 



ότι ο ηωγράφοσ επιλζγει να απεικονίςει δφο κοινωνικζσ ομάδεσ που μάλλον ιταν θ μειοψθφία 

τθσ Φ.Ε.;  

β) Με ποιουσ τρόπουσ ο ηωγράφοσ προςπακεί να αποδϊςει τθν μυςτικότθτα τθσ 

τελετουργίασ; Ριςτεφετε ότι ο πίνακασ αποδίδει το φφοσ του κειμζνου του όρκου;  Γιατί;  

 

 

«Ο όρκοσ», πίνακασ του Διονυςίου Τςόκου που αναφζρεται  τον όρκο των Φιλικϊν, 1849, Εκνικό 

Λςτορικό Μουςείο.  

 

3θ δραςτθριότθτα: Παιχνίδι ρόλου – Σο γράμμα  

Θ δραςτθριότθτα μπορεί να πραγματοποιθκεί ανά ομάδα, ανά δυάδεσ μακθτϊν ι και ανά 

μακθτι. Θ τάξθ χωρίηεται ςε δφο μεγάλεσ ομάδεσ. Στουσ μιςοφσ μακθτζσ δίνουμε τισ οδθγίεσ Α 

και ςτουσ υπόλοιπουσ τισ οδθγίεσ Β. Στο τζλοσ διαβάηουμε τα γράμματα ςτθν τάξθ ι/κα ι  τα 

αναρτοφμε ςε πίνακα (π.χ. https://en.linoit.com/).  

Οδθγίεσ:   

Α. Φαντάςου ότι είςαι ζμποροσ ςτθν Οδθςςό το 1815 και γίνεςαι μζλοσ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ. 

Κατάγεςαι από κάποιο χωριό τθσ Θπείρου και γράφεισ τακτικά ςτθν οικογζνειά ςου. Κζλεισ να 

https://en.linoit.com/


τουσ γράψεισ αυτό το τόςο ςθμαντικό γεγονόσ που ςου ςυνζβθ (ζγινεσ μζλοσ τθσ ΦΕ) και για 

τισ ιδζεσ ςου, δεν πρζπει όμωσ να προδϊςεισ τα μυςτικά τθσ Εταιρείασ εφόςον ζχεισ ορκιςτεί. 

Τι γράφεισ;  

Β. Φαντάςου ότι είςαι ζμποροσ ςτθν Οδθςςό το 1815, με καταγωγι από κάποιο χωριό τθσ 

Θπείρου. Γράφεισ τακτικά ςτθν οικογζνειά ςου που ηει ςτο χωριό. Ζχεισ ακοφςει για τθν Φιλικι 

Εταιρεία και μάλιςτα κάποιοσ ςυνάδελφόσ ςου ςε ζχει προςεγγίςει για να γίνεισ μζλοσ. Εςφ 

δεν κζλεισ. Γράψε ζνα γράμμα ςτουσ δικοφσ ςου εξιςτορϊντασ τουσ όςα ςυμβαίνουν και όςα 

ςκζφτεςαι.  

 

 

 

 

 


