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Αδαμάντιος Κοραής – Ρήγας Βελεστινλής
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ
Καταγόταν από πλούσια οικογένεια της Χίου. Γεννήθηκε το 1748 στην
Σμύρνη και σπούδασε στην περίφημη Ευαγγελική Σχολή της. Αργότερα
εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Γαλλία, όπου εκτός από τις σπουδές του,
ασχολήθηκε με την αντιγραφή και δημοσίευση των χειρογράφων αρχαίων
Ελλήνων συγγραφέων.
Στην Γαλλία γνώρισε από κοντά την Γαλλική
Επανάσταση και επηρεάστηκε από τις φιλελεύθερες ιδέες της, καθώς και από τις ιδέες του
Διαφωτισμού.
Ενθουσιαζόταν με την ιδέα μιας ελληνικής επανάστασης, όμως
θεωρούσε πως δεν ήταν ώριμες οι συνθήκες για να γίνει. Πίστευε πως ο
ελληνικός λαός δεν ήταν αρκετά μορφωμένος, ώστε να μπορέσει να
φτιάξει ένα δημοκρατικό κράτος.
Έλεγε πως για να μπορέσει το ελληνικό γένος να ελευθερωθεί, έπρεπε
πρώτα να φωτιστεί μέσω της παιδείας. Η μόρφωση θα μπορούσε
όμως να έρθει μόνο με την βοήθεια μιας σωστής γλώσσας.
Έτσι ο Κοραής προσπάθησε πολύ να καθιερώσει την χρήση μιας «καινούριας» ελληνικής γλώσσας, η οποία θα βασιζόταν στα αρχαία ελληνικά, αλλά θα ήταν αρκετά απλούστερη και το κυριότερο θα ήταν «καθαρή»· απαλλαγμένη από ξένες λέξεις, τουρκικές ή σλαβικές. Αυτή η γλώσσα είναι η
καθαρεύουσα.
Ο Κοραής είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του Ελληνικού Διαφωτισμού
και συνέβαλε σημαντικά στην ιδεολογική προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης.
ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ (ΦΕΡΑΙΟΣ)
Γεννήθηκε το 1757, από εύπορη οικογένεια. Νεαρός
ακόμα, επειδή ήταν μορφωμένος, εργάστηκε για τους
Φαναριώτες στην Κωνσταντινούπολη. Αργότερα μετανάστευσε στο Βουκουρέστι, ως γραμματέας του ηγεμόνα της
Βλαχίας και, από το 1790 και μετά, έζησε στην Αυστρία.
Στην Ευρώπη επηρεάστηκε από τις ιδέες του Διαφωτισμού για
μόρφωση, ελευθερία και δικαιοσύνη. Από τότε έβαλε στόχο του τον
αγώνα για την απελευθέρωση της πατρίδας.
Το όνειρο του Ρήγα ήταν όλοι οι υπόδουλοι βαλκανικοί λαοί, μαζί και
με τους φτωχούς Τούρκους, να επαναστατήσουν εναντίον του οθωμανικού ζυγού και να ζήσουν
μαζί και ειρηνικά σε ένα ισχυρό ελληνικό κράτος, όλοι οι πολίτες του οποίου θα είχαν τα ίδια δικαιώματα («Βούλγαροι κι Αρβανίτες, Αρμένοι και Ρωμιοί, αράπηδες και άσπροι με μιαν κοινήν ορμή, για
την ελευθερίαν να ζώσωμεν σπαθί» – Απόσπασμα από τον Θούριο).
Όμως, η Αυστρία ήταν –για τους δικούς της λόγους– τελείως αντίθετη σε μιαν εξέγερση στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γι’ αυτό, ένα βράδυ του Δεκεμβρίου του 1797, οι Αυστριακοί αστυνομικοί συνέλαβαν τον Ρήγα και άλλους 7 συντρόφους του, και τους παρέδωσαν στους Τούρκους, οι
οποίοι τους φυλάκισαν στο Βελιγράδι και λίγο αργότερα τους δολοφόνησαν.
Ο Ρήγας εξέδωσε πολλά βιβλία λογοτεχνικά και επιστημονικά, αλλά τα πιο σημαντικά του είναι η Χάρτα, ένας χάρτης του μελλοντικού ελεύθερου ελληνικού-βαλκανικού κράτους και ο Θούριος, ένας επαναστατικός ύμνος που έγινε σύμβολο του αγώνα για την ελευθερία.

Ερωτήσεις κατανόησης
 Ποιαν εποχή έζησε ο Αδαμάντιος Κοραής;
 Για ποιους λόγους ήταν διστακτικός απέναντι στην ιδέα
μιας επανάστασης των Ελλήνων;
 Τι ήταν αυτό που, όπως πίστευε, θα βοηθούσε τους Έλληνες να ελευθερωθούν;
 Ποιες ήταν οι απόψεις του για την χρήση της ελληνικής
γλώσσας;
 Ποιαν εποχή έζησε ο Ρήγας Βελεστινλής;
 Ποιο ήταν το όνειρο του Ρήγα;
 Γιατί τον συνέλαβαν οι Αυστριακοί, αφού δεν καταφερόταν εναντίον τους, αλλά εναντίον της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας;
 Τι ήταν η Χάρτα;
 Τι ήταν ο Θούριος;

