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«Ζ πεδνγξαθία ηνπ Νενειιεληθoχ Γηαθσηηζκνχ θαη ην χθνο (γιψζζα, ξεηνξηθή, 

αθήγεζε): Ηψζεπνο Μνηζηφδαθαο, Γεκήηξηνο Καηαξηδήο, Αδακάληηνο Κνξαήο» 

 

    Ο Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο ζπκβαηηθά νξηνζεηεκέλνο ζηηο «χζηεξεο δεθαεηίεο 

ηνπ ΗΖ' αηψλα θαη ζηηο πξψηεο ηνπ ΗΘ', ή, πην ζηελά, ζηελ πελεληαεηία 1774-1821, 

δειαδή ιίγν αξγφηεξα απφ ηνπ δπηηθνχ Γηαθσηηζκνχ, ηνπ νπνίνπ ε αξρή αλάγεηαη σο 

ηνλ ΗΕ' αηψλα, θαη ην ηέξκα ζηνπο ακέζσο πξηλ απφ ηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε 

ρξφλνπο»
1
 εθθξάδεη ην εγρείξεκα ζπληνληζκνχ ηεο ειιεληθήο δηαλφεζεο κε ηε Γχζε 

θαη ηηο πλεπκαηηθέο θαη επηζηεκνληθέο θαηαθηήζεηο ηνπ γαιιηθνχ -θπξίσο- 18
νπ

 

αηψλα, έρνληαο σο δεζπφδνληα ζηφρν ηε κεηαθέλσζε ησλ λέσλ ζπλαθψλ ηδεψλ. 

Λφγηνη, θηιφζνθνη θαη επηζηήκνλεο ζηε δπηηθή πνιηηηζκηθή ζθελή πξνάγνπλ ηε 

γλψζε, ηελ παηδεία θαη ην ζηνραζκφ, βαζηζκέλνη ζηηο αξρέο αθελφο ηνπ Οξζνύ Λόγνπ 

αθεηέξνπ ηεο ζπλαξκνγήο ηνπ ηεξπλνύ κε ην σθέιηκν.  

    Απφ ηελ επξεία θαη αλνκνηνγελή ρνξεία ησλ ινγίσλ ζηνραζηψλ ηνπ Νενειιεληθνχ 

Γηαθσηηζκνχ, ν Ηψζεπνο Μνηζηφδαθαο, ν Γεκήηξηνο Καηαξηδήο θαη ν Αδακάληηνο 

Κνξαήο, απνηεινχλ ην ζπγγξαθηθφ ηξίπηπρν ινγίσλ ζπγγξαθέσλ, ζην νπνίν ζα 

επηθεληξσζεί ε παξνχζα δηαηξηβή.   

   Πξφθεηηαη γηα ηξεηο εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο, ην πνηθηιφκνξθν πεδνγξαθηθφ έξγν 

ησλ νπνίσλ είλαη ηαγκέλν ζηα ηδεψδε ηνπ Γηαθσηηζκνχ γηα ηε δηάδνζε ηεο γλψζεο 

θαη ηεο παηδείαο ζε κηα γιψζζα ηθαλή λα εθθξάδεη επξχ θάζκα επηθνηλσληαθψλ 

απαηηήζεσλ. Οη ζπγγξαθηθέο επηδφζεηο ηνπο ζε πνηθίια γξακκαηεηαθά είδε, φπσο 

ζηελ επηζηνινγξαθία, ζηελ απνινγία, ζην δνθίκην, ζηελ πξαγκαηεία, αιιά θαη ζε 

κεηαθξάζεηο, δηαλνίγνπλ ηελ πξννπηηθή κηαο πθνινγηθά πξνζδηνξηζκέλεο (απφ 

γισζζηθή, ξεηνξηθή θαη αθεγεκαηηθή άπνςε) επεμεξγαζίαο ηνπ λενειιεληθνχ πεδνχ 

ιφγνπ θαη βέβαηα ηελ πξννπηηθή ηεο πεδνγξαθηθήο ινγνηερληθήο παξαγσγήο ζην 19
ν
  

αηψλα, φπσο δείρλνπλ ηνπιάρηζηνλ ε Απνινγία ηνπ Μνηζηφδαθα θαη ν Παπαηξέραο 

ηνπ Κνξαή. 

   Αληηθείκελν ηεο πξνηεηλφκελεο δηαηξηβήο είλαη αθξηβψο ε δηεξεχλεζε ησλ ελ ιφγσ 

ζπγγξαθηθψλ επηδφζεσλ ηνπ Μνηζηφδαθα, ηνπ Καηαξηδή θαη ηνπ Κνξαή, θαη 

αθξηβέζηεξα ε αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ έξγσλ ηνπο εθείλσλ πνπ αθελφο πξνσζνχλ 

ζεκαληηθά ηελ πθνινγηθή επεμεξγαζία ηνπ πεδνχ ιφγνπ ζην λενειιεληθφ 18
ν
 αηψλα 

θαη ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, αθεηέξνπ νξίδνπλ αμηνζεκείσηεο 

ινγνηερληθέο πξαγκαηψζεηο, κε ηδηαίηεξν ξφιν ζηε κεηαγελέζηεξε λενειιεληθή 

ινγνηερλία.  
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 Κ.Θ.Γεκαξάο, «Ο Διιεληθφο Γηαθσηηζκφο»: Νενειιεληθόο Γηαθσηηζκόο, Αζήλα, Δξκήο, 2009  
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     Θα καο  απαζρνιήζνπλ σο εθ ηνχηνπ ηδηαίηεξα  ε ηδηφηππε Απνινγία θαη φινη νη 

πξφινγνη ζε έξγα ηνπ Μνηζηφδαθα -πξσηφηππα θαη κεηαθξαζκέλα
2
-, δνθίκηα ηνπ 

Καηαξηδή απφ ηε ζπγθεληξσηηθή έθδνζε ησλ θεηκέλσλ ζηα Δπξηζθόκελα θαη ηέινο 

απφ ην ηδηαίηεξα πνζνηηθά επξχ θνξατθφ θεηκεληθφ corpus ζα κείλνπκε ζηνλ 

Παπαηξέρα θαη ζηνπο πέληε εθδνκέλνπο ηφκνπο ηεο Αιιεινγξαθίαο.
3
 

     Θεσξνχκε φηη ην πξνηεηλφκελν ζέκα ζα θαιχςεη έλα κείδνλ δήηεκα ηεο πεξηφδνπ 

ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ, ην νπνίν δελ έρεη αληηκεησπηζηεί κέρξη ηψξα ζην 

πεδίν ηεο λενειιεληθήο θηινινγηθήο έξεπλαο ππνδεηθλχνληαο φηη ιφγηνη φπσο ν 

Μνηζηφδαθαο, ν Καηαξηδήο θαη ν Κνξαήο δεκηνπξγνχλ ζεκειηψδεηο βάζεηο γηα ηελ 

θαιιηηερληθή επεμεξγαζία ηνπ πεδνχ ιφγνπ. 

    Ζ πξνεγνχκελε εξεπλεηηθή καο ελαζρφιεζε, ζην πιαίζην δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

(2017), κε ηελ Απνινγία ηνπ Μνηζηφδαθα θαη ην ηδηφηππν απφ πθνινγηθή άπνςε 

απηνβηνγξαθηθφ ιφγν ηνπ ζπγγξαθέα ηεο, (αλ)έδεημε  κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ θαη κε 

πνζνηηθά επαξθείο παξαδεηγκαηηθέο αλαθνξέο αληιεκέλεο απφ ην θείκελν, ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ ζπγγξαθέα ηεο λα κελ απνκαθξπλζεί απφ ηελ αηζζεηηθή δεζπφδνπζα 

γξακκή ηεο πεξηφδνπ, ηε δξαζηηθή ζχγθιηζε ηεξπλνύ θαη σθειίκνπ. ηελ εξγαζία 

απηή ζέζακε ηηο βάζεηο γηα έλα νκφινγν κειινληηθφ εγρείξεκα, φπσο ην είρακε 

εμαγγείιεη ζηελ Δηζαγσγή. Σελ πθνινγηθή δηαζηξσκάησζε ηεο Απνινγίαο ηφζν σο 

πξνο ηνλ άμνλα ηεο δηαηχπσζεο, φζν θαη σο πξνο εθείλνλ ηεο ζηφρεπζεο 

επεμεξγαζηήθακε κε ηε βνήζεηα ηεζζάξσλ αιιεινδηαπιεθφκελσλ θξηηεξίσλ, ησλ 

γισζζηθψλ δειαδή επηινγψλ ηνπ ζπγγξαθέα, ηεο ξεηνξηθήο νξγάλσζεο ηνπ 

θεηκέλνπ, ηεο αθεγεκαηηθήο δηαζηξσκάησζήο ηνπ (απεχζπλζε-απηνπξνζδηνξηζκφο) 

θαη  ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. 

    ην πιαίζην ηψξα ελφο δηεπξπκέλνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ, φπσο απαηηεί ε 

ζπγγξαθή κηαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ζα επηρεηξήζνπκε ην άλνηγκα ζε ηξεηο 

ζπγγξαθείο αθνινπζψληαο ηε ραξηνγξάθεζε πνπ έζεζε ε δηπισκαηηθή καο εξγαζία.  

   Ζ έξεπλα ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο ζηνλ νξίδνληα πνπ ζέηνπκε γηα ην 

Νενειιεληθφ Γηαθσηηζκφ, είλαη ηζρλή γηα ηνλ Μνηζηφδαθα θαη αθνξά θπξίσο ζηα 

εηζαγσγηθά ζρφιηα ηνπ Άιθε Αγγέινπ ζηε θηινινγηθή έθδνζε ηεο Απνινγίαο ηνπ 

Μνηζηφδαθα
4
 θαη ζηε  κνλνγξαθία ηνπ Παζράιε Κηηξνκειίδε,  φπνπ ζθηαγξαθείηαη ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ Μνηζηφδαθα θαη ζρνιηάδεηαη ην έξγν θαηά ηελ «πνιπθχκαληε 

                                                           
2
 Σν πιαίζην πνπ νξίδεη ην εθδνκέλν ζπγγξαθηθφ θαη κεηαθξαζηηθφ έξγν ηνπ Μνηζηφδαθα απνηειείηαη 

απφ ηε κεηάθξαζε ηεο Ηζηθήο Φηινζνθίαο ηνπ Ludovico Antonio Muratori (Βελεηία, 1761), ηε 

κεηάθξαζε ξεηνξηθνχ ιφγνπ ηνπ Ηζνθξάηε κε ηίηιν Παξαιιαγή ηνπ πξνο Νηθνθιέα ιόγνπ πεξί 

Βαζηιείαο ηνπ Ιζνθξάηνπο, ή Κεθάιαηα Πνιηηηθά (Βελεηία, 1779), ηελ Πξαγκαηεία ηνπ  πεξί  Παίδσλ  

Αγσγήο ή Παηδαγσγία (Βελεηία, 1779), ηελ Απνινγία (Βηέλλε, 1780) θαη ηε Θεσξία ηνπ ηεο 

Γεσγξαθίαο (Βηέλλε, 1781), εκεηψζεηο Φπζηνινγηθαί (Βνπθνπξέζηη 1784). 
3
Αδακάληηνο Κνξαήο, Αιιεινγξαθία (επηκ.: Κ.Θ.Γεκαξάο, Άιθεο Αγγέινπ, Αηθαηεξίλε Κνπκαξηαλνχ, 

Δκκαλνπήι. Ν. Φξαγθίζθνο) η. Α'-Δ'(1773-1833), Αζήλα, ΟΜΔΓ/Δξκήο, 1964-1984. 
4
  Ηψζεπνο Μνηζηφδαθαο, Απνινγία, (επηκ.: Άιθεο Αγγέινπ), Αζήλα, Δξκήο /Ν.Δ.Β., 1976.  
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ζηαδηνδξνκία ηνπ»
5
 ηνπ, ρσξίο σζηφζν άιιεο εηδηθφηεξεο επηζεκάλζεηο πνπ ζα 

θψηηδαλ φζα ζηνηρεία ζπγθξνηνχλ ην πξάγκαηη ηδηαίηεξν χθνο ηνπ ζπγγξαθέα, γηα ην 

νπνίν άιισζηε θαηεγνξήζεθε αδίθσο φπσο ζεκεηψλεη ν ίδηνο ζηελ Απνινγία ηνπ.
6
  

   ρεηηθά κε ηνλ Καηαξηδή, ν Κ. Θ. Γεκαξάο επηκειήζεθε ηελ έθδνζε ησλ 

Δπξηζθνκέλσλ
7
 ηνπ, δίλνληάο καο ην πεξηζψξην λα εληνπίζνπκε κηα ζπγγξαθηθή 

ζπλείδεζε, πνπ ζε βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα (1783-1791) εθδηπιψλεη ηελ άθξσο 

ελδηαθέξνπζα δεκηνπξγηθή ηνπ δξάζε, ρξεζηκνπνηψληαο ην ιφγν κε ηξφπν πνπ 

αλαδεηθλχεη δξαζηηθά ηελ επηθνηλσληαθή ζηφρεπζε θηλνχκελνο αλάκεζα ζηελ 

«θπζηθφ χθνο» ζηα πξψηα ηνπ έξγα θαη πξνο ηα ηειεπηαία ζηελ «αηξεηή» γιψζζα
8
 

παίξλνληαο ζέζε  ζην γισζζηθφ δήηεκα θαη ζηνλ ηξφπν πνπ νη ηδέεο ζα πξέπεη λα 

δηαηππψλνληαη.  

   ρεηηθά κε ηνλ Κνξαή «δηαχγεηα» θαη  «θνκςφηεηα» κέζα απφ ηελ «αίζζεζε ηνπ 

κέηξνπ, ηεο ηζνξξνπίαο, καθξηά απφ ηηο αθξφηεηεο» 
9
 δηέπεη ηνλ ιφγν ηνπ, ε 

ακεζφηεηα ηνπ νπνίνπ αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηνλ πξνζσπηθφ-εμνκνινγεηηθφ ηφλν 

πνπ εληνπίδεηαη ηφζν ζηελ εθηελέζηαηε Αιιεινγξαθία ηνπ θαζψο φπσο ζεκεηψλεη θαη 

ν Γεκαξάο «φ,ηη γξάθεη [ν Κνξαήο] μεπεδάεη κεζ' απφ ηελ δσή θαη απνβιέπεη ζηελ 

δσή έρνληαο άκεζε επαθή καδί ηεο»
10

 φζν θαη ζηηο εθηελείο πξνινγηθέο ξήζεηο πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηηο ηέζζεξηο πξψηεο ξαςσδίεο ηεο Ιιηάδαο ηνπ Οκήξνπ, νη νπνίεο 

εθδίδνληαη ζηα 1811, 1817, 1818 θαη 1820 ζπζηεγαζκέλεο θάησ απφ ηνλ ηίηιν Ο 

Παπαηξέραο. 

     Ωζηφζν, νη κειέηεο γηα ην έξγν ησλ ηξηψλ ζπγγξαθέσλ δελ ζπληζηνχλ 

εμεηδηθεπκέλα εγρεηξήκαηα ζε δεηήκαηα χθνπο, ηα νπνία ζηνρεχεη λα αλαδείμεη ε 

παξνχζα δηαηξηβή. ε απηφ ην ζεκείν αο αλαθέξνπκε ηηο δχν δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο 

δηαθνξεηηθήο ζηφρεπζεο, ηνπ Μίιηνπ Περιηβάλνπ (1999) θαη ηεο Ησάλλαο ηακαηάθε 

(2012), πνπ ζέηνπλ δεηήκαηα ελδηαθέξνληα γηα ηε δηθή καο πξνζέγγηζε.  

                                                           
5
 Παζράιεο Μ. Κηηξνκειίδεο, «Σα άγλσζηα ρξφληα»: Ιώζεπνο Μνηζηόδαμ. Οη ζπληεηαγκέλεο ηεο 

βαιθαληθήο ζθέςεο ηνλ 18
ν
 αηώλα,  Αζήλα, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα εζληθήο Σξαπέδεο, 2004 33.  

6
 [...] Ζ γισζζαιγία, ιχκε ζρεδφλ αλαπφζπαζηνο απφ ησλ εκεηέξσλ ζρνιείσλ, θαη εμφρσο απφ ησλ 

γξακκαηηθψλ, εδεκνζίεπζε, θαη δεκνζηεχνπζα έπεηζε: [...] φηη ζπγγξάθσ, παξαδίδσ δηα ηνπ χθνπο ηνπ 

απινχ, δηφηη δελ λνψ ην ειιεληθφλ.[...]». Βι.ζρεηηθά: Ηψζεπνο Μνηζηφδαθαο, Απνινγία, φ.π.3·ε 

ππνγξάκκηζε δηθή κνπ. 
7
 Γεκήηξηνο Καηαξηδήο, Δπξηζθόκελα, (επηκ.: Κ.Θ. Γεκαξάο), Αζήλα, Δξκήο, 1999 [1ε:1970]. 

8
 «[...] άθεζα ην θπζηθφλ χθνο θαη ζπγγξάθσ απφ ηνπο 1781 θαηά ην χθνο ησλ ζπνπδαίσλ, 

αδηαθνξψληαο κε φ,ηη ηξφπνλ  θαη αλ είλαη, κφλνλ λα σθειήζσ ην γέλνο κνπ· ην νπνίνλ χθνο θαη ην 

εβειηίσζα, θάκλσληαο πξψηελ θνξάλ θαη Γξακκαηηθήλ κε ην απηφ ζεκέιηνλ νπνχ είλαη θαη εηο ηα 

ειιεληθά, δειαδή ηελ σο επηηνπνιχ ρξήζηλ ησλ ελδνμνηέξσλ ινγίσλ καο, θαη απηήλ ηελ Γξακκαηηθήλ, 

πξνο δηαθνξάλ ηεο αλσηέξσ φπνπ είλαη θπζηθή, ηελ σλφκαζα αηξεηήλ. [...]» βι.: Γεκήηξηνο 

Καηαξηδήο, «Πξφινγνο ζηελ παξαιιαγή ζε αηξεηή γιψζζα ηνπ «Γλψζη ζαπηφλ»»: Δπξηζθόκελα, φ.π., 

332·νη ππνγξακκίζεηο δηθέο κνπ. 
9 Κ. Θ. Γεκαξάο, «Ο Κνξαήο. Ζ κέζε νδφο»: Ιζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο. Από ηηο πξώηεο 

ξίδεο σο ηελ επνρή καο, Αζήλα, Γλψζε, 2000 [1
ε
: 1949], 278.  

10
 Κ. Θ. Γεκαξάο, «Ο Κνξαήο. Ζ κέζε νδφο»: Ιζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο. Από ηηο πξώηεο 

ξίδεο σο ηελ επνρή καο, φ.π., 279. 
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     Ο Περιηβάλνο ζέηεη απφ θηινζνθηθή άπνςε ην δήηεκα ην δήηεκα «ηεο παξνληηθήο 

απηνζπλεηδεζίαο» κέζα απφ ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ζπγγξαθηθνχ ππνθεηκέλνπ φπσο 

αλαδχεηαη απφ ηελ αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ εζηηάδνληαο «ζηε δξακαηηθφηεηα ηεο 

παξξεζίαο ηνπ Ηψζεπνπ θαη ηε δη-φξζσζε ηνπ Κνξαή ζην πιαίζην ηεο ειεπζεξίαο θαη 

ηεο νηθνπκεληθφηεηαο ηνπ θνζκνπνιίηε αζηνχ»,
11

 δηαλνίγνληαο ηελ πξννπηηθή γηα 

κηα πθνινγηθή κειέηε ζην κέιινλ.  

    Ζ ηακαηάθε κειεηά απφ ην ζχλνιν ησλ θεηκέλσλ πνπ καο αθνξνχλ, ηελ Απνινγία 

ηνπ Μνηζηφδαθα, έλα δνθίκην
12

 απφ ηα Δπξηζθόκελα ηνπ Καηαξηδή θαη ηνλ 

Παπαηξέρα ηνπ Κνξαή, έρνληαο εηδνινγηθή ζηφρεπζε θαη ζεκεηψλνληαο φηη «ε 

δηαπινθή θαη ν ζπλδπαζκφο ηχπσλ ιφγνπ δηαθνξεηηθήο απφβιεςεο σο πξνο ηελ 

θεηκεληθή θαη επηθνηλσληαθή  πθή ηνπο, αληιεκέλσλ απφ φιν ην επξχ θάζκα 

δπλαηνηήησλ ηνπ πεδνχ ιφγνπ, απνιήγεη ζηνλ κεηαηνληζκφ ησλ εηδψλ, φπνπ αξρηθψο 

εγγξάθνληαλ απηνί νη ηχπνη ηνπ ιφγνπ, ζηε δηάξξεμε ησλ εηδνινγηθψλ νξίσλ θαη ζηε 

ζπλαθφινπζε δηακφξθσζε πβξηδηθψλ κνξθσκάησλ».
13

 

   Σέινο, ε κέζνδφο καο ζα είλαη θεηκελνθεληξηθή / πθνινγηθή ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

επεμεξγαζκέλεο ρξήζεο ηνπ πεδνχ ιφγνπ απφ γισζζηθή, ξεηνξηθή θαη αθεγεκαηηθή 

άπνςε, αλαδεηθλχνληαο ηφζν ηελ θεηκεληθή φζν θαη επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ησλ 

θεηκέλσλ ηα νπνία εμεηάδνπκε. 
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