
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟ «ΥΡΟΝΙΚΟ ΣΗ 

ΔΡΟΠΟΛΗ» 
  

Ζ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο ηαπηόηεηαο ηεο παηξίδαο ησλ 

Διιήλσλ κε αθεηεξία ηελ αξραία Διιάδα, αλήθεη ζην Γηαλληώηε δηαλννύκελν ηεο 

επνρήο Μειέηην Μήηξν. Μεηά ηελ «Νεσηεξηθή Γεσγξαθία» ησλ Γηκεηξηείο, ν 

Μειέηηνο Μήηξνο έγξαςε ηε δηθή ηνπ Γεσγξαθία. Ζ ζπγγξαθή ηεο νινθιεξώζεθε 

πξηλ από ην 1714. Δθδόζεθε ζηε Βελεηία, ην 1728. Ο Μειέηηνο Μήηξνπ, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο αξραίεο πεγέο, ζπλέδεζε ηε ρσξνγξαθία ηεο επνρήο ηνπ κε ηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπ ηξάβσλα, ηνπ Παπζαλία, ηνπ Γηόδσξνπ θαη ηνπ ηέθαλνπ. ηόρνο 

ήηαλ λα απνδείμεη ζηνπο ζύγρξνλνύο ηνπ Έιιελεο, όηη απνηεινύλ ηελ αδηάζπαζηε 

ζπλέρεηα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη είλαη νη άμηνη απόγνλνί ηνπο.  

Έηζη, νη ιόγηνη θαη δάζθαινη ηεο Ζπείξνπ δηέζεηαλ έλα θείκελν αλαθνξάο, 

πνπ ηνπο επέηξεπε λα αλαδεηήζνπλ επηηόπηεο αξραίεο ειιεληθέο γελεαινγίεο. 

ην παξάδεηγκά ηνπ, νη ιόγηνη ηεο επνρήο θαηαπηάλνληαη από ηελ ζπγγξαθή 

γελεαινγηθώλ ηζηνξηώλ θαη κύζσλ «γηα ηα ρξόληα ηα παιηά». Μέζα απ΄ απηά 

δηεθδηθνύλ ζηνλ ηδενινγηθό ηνκέα, ηνπηθά πξνλόκηα θαη ηνπηθνύο ήξσεο, πνπ 

εμαζθάιηδαλ ηαπηόρξνλα κηα ιακπξή θαηαγσγή θαη εζλνγέλλεζε. Ζ γλώζε ηνπ 

ηόπνπ θαη ηνπ ρώξνπ θαιιηεξγνύζε θαη πξνσζνύζε άκεζα ηελ αγάπε γηα ηελ 

Παηξίδα. Απηνηξνθνδνηνύζε ην εζληθό θίλεκα πξνζαλαηνιίδνληάο ην ζηελ 

αλαδήηεζε θαη θαιιηέξγεηα ηεο δηάθξηζεο κε ηνπο «άιινπο» -θαηαρηεηέο κε γλώκνλα 

ηελ εζληθή ηαπηόηεηα.  

ην πλεύκα ηεο Γεσγξαθίαο ηνπ Γηαλληώηε δηαλννύκελνπ μερσξίδεη ην  

Χξνληθό ηεο Γξόπνιεο. Γξάθηεθε θάπνπ ζηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αηώλα. (Βξαλνύζε Λ., 

1962 «Σν Χξνληθόλ ησλ Ησαλλίλσλ θαη' αλέθδνηνλ δεκώδε επηηνκήλ», Αζήλα, ζει 13-15  σο 

γελεαινγηθό ρξνληθό ηεο νκώλπκεο πεξηνρήο. Πξόθεηηαη γηα κηα γξαπηή πεγή πνπ 

ζπλαληάηαη ζε ηνπιάρηζηνλ κηα δεθάδα παξαιιαγέο. (Ο Λέανδπορ Βπανούζηρ ηο 

ονόμαζε Χπονικό Απγςποκάζηπος από ηο όνομα ηος διοικηηικού και εκκληζιαζηικού 

κένηπος ηηρ πεπιοσήρ. Ο ίδιορ ςποζσέθηκε να δημοζιεύζει δύο άλλερ παπαλλαγέρ, αλλά 

δεν ηα καηάθεπε.  

Ο Αθανάζιορ Πεηπίδηρ ηο αποκάλεζε Χπονικόρ Γπςοπίδορ, από «απσαιοππεπή» 

μεηονομαζία ηηρ πεπιοσήρ. Σην παπαλλαγή ηος ο Πεηπίδηρ δημοζίεςζε ζηα 1871 ζηα 

«Νεοελληνικά Ανάλεκηα» Σο κείμενό ηος είναι πληπέζηεπο από εκείνο πος δημοζίεςζε 

ο Λαμππίδηρ ζηα Εαγοπιακά ηην ίδια πεπίπος σπονιά.  

Οι Ν. Βεπνίκορ- . Γαζκαλοπούλος, ζηο βιβλίο ηοςρ «ηιρ απαπσέρ ηηρ 

Νεοελληνικήρ Ιδεολογίαρ», Αθήνα 1999, ηο αναθέποςν ωρ Χπονικό ηηρ Γπςϊνούποληρ, 

επειδή είναι και ηο εκκληζιαζηικό όνομα ηηρ πεπιοσήρ αλλά και επειδή ζε σειπόγπαθο 

ηος 1799 ηος ίδιος σπονικού αναθέπεηαι και ωρ Ιζηοπία ηηρ Γπςνοςπόλεωρ.) 

Οη αλώλπκνη ζπγγξαθείο ηνπ αλαδεηνύλ γελεαινγία ζηνπο κπζνινγηθνύο 

ήξσεο ηεο Αζήλαο, ηνπο νπνίνπο ηνπνζεηνύλ ζηε βάζε ηεο λέαο ηνπηθήο ηαπηόηεηαο, 

πνπ θαηαζθεπάδνπλ γηα ηνλ εαπηόλ ηνπο.  

Οη άγλσζηνη ρξνλνγξάθνη ηνπ είραλ ζθνπό λα θαηαζθεπάζνπλ γηα ηε 

Γξόπνιε, πξνο ηα έμσ θαη πξνο ηα κέζα, κηα αξραία ειιεληθή γελεαινγία. Μηα 

γελεαινγία πνπ πξνζπαζεί λα ζηεξίμεη ηνπο δεζκνύο ησλ πξνγόλσλ, ησλ πξώησλ 

επνίθσλ, κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Γξόπνιεο. 

 

   Σο περηετόκελο ηοσ ΥΡΟΝΙΚΟΤ 

 



Σν Χξνληθό ηεο Γξόπνιεο θαιύπηεη κηα πεξίνδν πνπ αξρίδεη από ηελ επνρή ηνπ 

Θεζέα, ζηα ρξόληα ηνπ Πνιέκνπ ηεο Σξνίαο θαη ηειεηώλεη ην 1456. Οη ρξνλνγξάθνη 

πνπ δηακόξθσζαλ ην θείκελν, (ή θαη έλαο) θαίλεηαη όηη είραλ ηζηνξηθέο γλώζεηο. Σν 

ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη από ην γεγνλόο όηη ζπκβάληα ζην ρξνληθό αληηζηνηρνύλ ζε 

ρξνλνινγεκέλα  γεγνλόηα.  

Σν Χξνληθό μεθηλά από ηελ κπζηθή επνρή, όηαλ ν Θεζέαο πήγε θαη έθιεςε 

ηελ Διέλε θαη ηελ πήγε ζηελ Αθίδλα. ηελ απαγσγή, θαηά ην ρξνληθό, βνήζεζαλ ην 

Θεζέα δπν Αζελαίνη, ν Άηιαο θαη ν Ίθηηνο. Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ Θεζέα, νη 

Αζελαίνη ηνλ αλάγθαζαλ λα δηώμεη ηνπο δπν θίινπο ηνπ. Λέεη ε παξαιιαγή ηνπ 

ρξνληθνύ: «ηπαθένηερ οι Έλληνερ εκ΄ ηος Σπωικού πολέμος, εύπον ωρ αίηιοςρ ηηρ 

αππαγήρ ηηρ Δλένηρ ηον Άηλανηα και Ίθιηον, ηοςρ οποίοςρ εδίωξαν ηηρ Παηπίδορ ηων. 

Αςηοί δε λαβόνηερ ανά δύο σιλιάδαρ ανθπώπων έκαζηορ ήλθον ειρ ηην πεδιάδα ηος 

Γπςϊνικού όποςρ και καηεζκήνωζαν ςποκάηω ειρ ηαρ  μεγάλαρ δπςρ». 

Οη δπν θάξεο, ηέζζεξηο ρηιηάδεο άλδξεο πνπ ηνπο ζπλόδεπε ηζνδύλακνο 

αξηζκόο γπλαηθόπαηδσλ πήξαλ ηνπο δξόκνπο ηεο εμόδνπ. Ο Πνπθεβίι ην 1805, 

ππνιόγηζε όηη ζηνπο επνίθνπο ρξεηάζηεθαλ 7 εκέξεο λα δηαλύζνπλ ηελ δηαδξνκή από 

ηελ Αηηηθή ζηα Εαγόξηα, (όζεο αλαθέξεη θαη ην ρξνληθό) απ΄όπνπ νη ληόπηνη ηνπο 

νδήγεζαλ ζηελ αθαηνίθεηε θνηιάδα ηεο Γξόπνιεο γηα λα γίλνπλ νη πξώηε θηήηνξέο 

ηεο. Απνρηνύλ παηξίδα. Σα δύν θύια ρηίδνπλ καδί ηε Γξπτλνύπνιε θαη ζηε ζπλέρεηα 

θαη πάιη ρσξίδνπλ. Ο Ίθηηνο ρηίδεη πξνο βνξά, θνληά ζην Σεπειέλη εθεί πνπ ζκίγεη ν 

Αώνο κε ην Γξίλν θαη δεύηεξε πόιε.   

κσο ε εηξεληθή ηνπο εηζβνιή ζηελ Ήπεηξν πξέπεη λα γίλεη απνδερηή. Ζ 

εηξήλε πεηπραίλεηαη εύθνια, κε ζπλνκηιίεο, κε ηνπο Μνινζζνύο. Με ηνπο βόξεηνπο 

γείηνλεο, ηνπο Άιβνπο, ε εηξήλε πεηπραίλεηαη κε γακήιηεο αληαιιαγέο. Σξία αγόξηα 

θαη ηξία θνξίηζηα, από ηα σξαηόηεξα ηνπ γέλνπο ηνπ Ίθηηνπ ζα παληξεπηνύλ ζην 

γέλνο ηνπ Άιβα θαη αληίζηξνθα. Ζ κηα από ηα ηξία θνξίηζηα πνπ ν Αιβαο ζηέιλεη 

ζηνλ Ίθηην είλαη ε ίδηα ε αληςηά ηνπ, ε σξαία θαη πινύζηα Χσκύιε, ε νπνία 

παληξεύεηαη ην γην ηνπ Ίθηηνπ ηνλ Εσίιν. Οη δύν ηνπο γίλνληαη θηήηνξεο ζε δύν 

θέληξα ηα νπνία ζπλαληνύκε ζήκεξα κε ηα νλόκαηα Χνπκειίηζα θαη Ενπιηάηη. Με 

ηνλ ηξόπν απηό νινθιεξώλεηαη ε πξώηε ίδξπζε ηεο Γξόπνιεο. (κέζα ηνπ 6
νπ

 αηώλα 

πξν Χξηζηνύ). 

Σα δπν Αζελατθά θύια, αιιεινζπκπιεξσκέλα κέζα από ηελ επηγακία, 

ληώζνπλ απηάξθε γηα ηε δηαηώληζή ηνπο ρσξίο λα αλακηρηνύλ κε μέλνπο. Δίλαη κηα 

ζπλεθηηθή θαη δηαθξηηηθή εζλνηηθή νκάδα πνπ έρεη θαη δηαηεξεί αλά ηνπο αηώλεο ηε 

ζπλείδεζε ηεο ηδηαίηεξεο θαηαγσγήο. 

Μεηά από ηε πξώηε ίδξπζε ε Γξόπνιε ζα γλσξίζεη δπν επαληδξύζεηο ησλ 

νπνίσλ πξνεγνύληαη δπν ζπλνιηθέο θαηαζηξνθέο. Σελ πξώηε θαηαζηξνθή (233 

π.Χξ.) πξνμέλεζε ε δηάζεκε από ηελ ηζηνξία πνιεκίζηξα, βαζίιηζζα Σεύηα ησλ 

Ηιιπξηώλ. ΄ αληίπνηλα γηα ηε δνινθνλία ηνπ γηνπ ηεο, ηνπ Ηνύινπ, από ηνπο 

απνγόλνπο ηνπ Άηιαληα, θαηαζηξέθεη κε καλία ηε Φνηλίθε, ηε Γξόπνιε θαη έλα 

κεγάιν κέξνο ηεο Χανλίαο.  

Ζ επαλίδξπζε ηεο Γξόπνιεο ζα γίλεη ηελ επνρή ηνπ Καίζαξα, ν νπνίνο 

εληππσζηαζκέλνο από ηελ ηνπνζεζία, έδσζε εληνιή λα ηελ μαλαθηηάμνπλ (48 κ.Χξ.).   

Μέρξη ηνλ 6
ν
 αηώλα κ.Χξ., θπξίσο κε ηνλ Ηνπζηηληαλό, ε Γξόπνιε μαλακπαίλεη 

ζηνλ θεληξηθό ξνπ ηεο ηζηνξίαο. Σν ιακπξό έξγν ηνπ Ηνπζηηληαλνύ όκσο δηαθόπηεηαη 

από ηηο βαξβαξηθέο επηδξνκέο πνπ εξήκσζαλ εθ΄λένπ ηε Γξόπνιε. (Σν ρξνληθό 

απνθεύγεη λα νλνκάζεη ηηο ζιαβηθέο εηζβνιέο θαη ιέεη όηη ήξζαλ μαλά από ηε 

ζάιαζζα).  

Σε ηξίηε επαλίδξπζε ηεο Γξόπνιεο αλαιακβάλνπλ ηώξα ηξεηο απόγνλνη ηνπ 

Άηιαληα από ηε γξακκή ηνπ Ληβαηόληνπ, ν νπνίνο είρε ρηίζεη παιηόηεξα ηε 



Ληηνβίηζα. Οη ηξεηο απόγνλνη είλαη ν Αξγπξόο πνπ ρηίδεη ην Αξγπξόθαζηξν, ν 

Κνιόξεο, πνπ ρηίδεη ηελ Κνινξηδήλ θαη ν Χξπζόδαινο ηε Χξπζόδαιε. (Δδώ 

νθείιεηαη θαη ην όλνκα ηεο πόιεο Αξγπξνθάζηξνπ, - ην θάζηξν ηνπ Αξγπξνύ) 

Άιιε κηα γελεαινγία καο δίλεη ην ρξνληθό ηεο Γξόπνιεο ζηελ επνρή ηνπ 

Αιέμηνπ ηνπ Κνκλελνύ. Ο επίζθνπνο Γξπτλνππόιεσο Μεζόδηνο, απόγνλνο ηνπ 

Κνιόξε, πήγε κε δέθα πξνεζηνύο απ’ ηελ επαξρία ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη 

απόζπαζε από ηνλ απηνθξάηνξα, πξνλόκηα θαη ρξπζόβνπιν. Καη νη πξνεζηνί όπσο 

θαίλεηαη αληηζηνηρνύλ ζε γέλε αλαγλσξηζκέλα. 

 ην ηειεπηαίν κέξνο ην Χξνληθό απνθηά λέα ιεηηνπξγηθόηεηα. Σνλίδεη ηελ 

πξσηνθαζεδξία ηνπ επηζθόπνπ σο αξρή ηνπ ηόπνπ. Παξνπζηάδεη θαηάζηηρν, κέξνπο 

ηεο θηεκαηηθήο πεξηνπζίαο, πνπ δηεθδηθεί ε επηζθνπή. Χαξαθηεξηζηηθό είλαη επίζεο 

ην γεγνλόο πνπ αλαθέξνληαη θαη ηα ρσξηά πνπ δελ βξίζθνληαλ ζηελ θαζ΄ εαπηνύ 

θνηιάδα ηνπ Γξίλνπ, αιιά ππάγνληαλ ζηελ επηζθνπή Γξπτλνππόιεσο. Ζ πηώζε ηνπ 

Αξγπξνθάζηξνπ ζηα ρέξηα ησλ Σνύξθσλ απνηειεί θαη ην ηέινο ηνπ ρξνληθνύ. 

 

Θεωρείηαη ιόγος ποσ θαηοτσρώλεη ηελ Νεοειιεληθή Ιδεοιογία 

Δηαθωηηζκού επεηδή δηεθδηθεί γελεαινγηθή ξίδα θαη ηαπηόηεηα γεληάο ζην ιακπξό 

αξραηνειιεληθό γίγλεζζαη. Θεσξείηαη ιόγνο πξσηνπνξηαθόο επεηδή γηα ην ζύλνιν 

ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο ζα γίλεη ιόγνο θπξίαξρνο κεηά από πελήληα ρξόληα, όηαλ μεζπά 

ε Δπαλάζηαζε ηνπ Δηθνζηέλα. Θεσξείηαη ιόγνο ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο επεηδή ε 

δηεθδίθεζε απηή δηαηππώλεηαη ζε ηνπηθό επίπεδν. Γίλεηαη έηζη έλαο παξαδεηγκαηηθόο 

ηνπηθηζκόο, από γεσγξαθηθά «άθξα» - ην πεξηζώξην δειαδή. (Ν. Βεξλίθνο- . 

Γαζθαινπνύινπ,  1999, ηηο απαξρέο ηεο Νενειιεληθήο Ηδενινγίαο, Αζήλα, ζει. 24-25.)  

σγγράθεθε πρηλ από ηελ Γαιιηθή Επαλάζηαζε θαη ιακβάλεη ζέζε ζηο 

πιαίζηο κηας αρταηοιογίας ηοσ Νεοειιεληθού Δηαθωηηζκού, αλαδεηώληας ζηο 

ηζηορηθό περίγσρο ηες παιαηάς Ηπείροσ ηης ηδέες εθείλες ποσ προεηοίκαδαλ ηης 

λοοηροπίες, ποσ ζα έθαλαλ αποδεθηή ηελ ηοκή ηες γαιιηθής επαλάζηαζες. 

σλεπώς, «εληάζζεηαη ζηελ ποισζεκία ηωλ απαρτώλ ηες Νεοειιεληθής 

Ιδεοιογίας» 

Σν ηδενινγηθό πξνηέξεκα ηνπ ρξνληθνύ ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλόο όηη νη 

ρξνλνγξάθνη ζηελ αλαδήηεζε αξραηνειιεληθήο γελεαινγίαο γηα ηνλ ηόπν ηνπο, 

απνθεύγνπλ επίκνλα ηε ζύγρξνλή ηνπο «εζληθή» ηαπηόηεηα ηνπ ξνπκ κηιιέη. Δπίζεο, 

δελ κηινύλ γηα ηνπο βαζηιείο ησλ Ρσκαίσλ θαη ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, δηόηη, όπσο 

αλαθέξνπλ, δελ πηζηεύνπλ ζε θακία δύλακή ηνπο.  

(Καηά ηα 1700 ε ιέμε «Βπδαληηλόο» ήηαλ ηειείσο άγλσζηε. Σν επίζεκν 

όλνκα ηεο εζλόηεηαο γηα ηνπο Έιιελεο ήηαλ ην – ποςμ μιλλέη -.  Οη άλζξσπνη 

ιέγνληαλ Ρωμαίοι, Ροςμέοι, Ρωμέγοι, Ρωμιοί. Οη πεξηζζόηεξνη κηινύζαλ ειιεληθά 

θαη γλώξηδαλ όηη είραλ πάξεη ηε γιώζζα ηνπο από ηνπο αξραίνπο Έιιελεο. Ζ ρώξα 

ηνπο ήηαλ γλσζηή  από πνιύ παιηά σο Ρσκαλία. Με ηελ νλνκαζία Ρσκαλία ηε 

γλώξηδαλ θαη νη Βελεηνί όηαλ θαηέιαβαλ ην έλα ηέηαξηό ηεο ζηα 1204, γη΄ απηό θαη ην 

Ναύπιην πήξε ην όλνκα  Napoli di Romania. Με ηε ζεηξά ηνπ θαη ν βαζηιηάο ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο ήηαλ βαζηιηάο ησλ Ρσκαίσλ. Ζ ζπζηεκαηηθή απηή επίθιεζε ηεο 

ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο έρεη βαζύηεξεο ηδενινγηθέο ξίδεο. Αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε 

δεκηνπξγίαο ελόο κνλαδηθνύ πνιηηηθνύ θέληξνπ ηνπ Χξηζηηαληζκνύ σο ζπλέλσζε ησλ 

ιαώλ (βαζίιεηα θαη εγεκνλίεο ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Μεζνγείνπ, γηα κηα ινηπόλ 

νηθνπκεληθή θπξηαξρία  ηνπ Ρσκατθνύ  Χξηζηηαληζκνύ, έλαληη ηνπ νζκαληζκνύ.  

ει 38 Σν ρξνληθό ηεο Γξόπνιεο πξναγγέιιεη ηε δηακόξθσζε ηεο λέαο απηήο 

ηδενινγίαο πνπ αληηθαηαζηάζεη ηελ κέρξη ηόηε θπξίαξρε ξσκηό-βπδαληηλή ηδενινγία.) 



Έρεη ζεκαζία λα πξνζερηεί ην πώο ε πξαγκαηηθόηεηα είρε απνκπζνπνηήζεη 

ηελ ειπίδα ηνπ ζξπιηθνύ «δεκώδε» ζηίρνπ «πάιη κε ρξόλνπο κε θαηξνύο, πάιη δηθά 

καο ζα ‘λαη» θαη θαηαθεύγνπλ ζε ειιελνθεληξηθέο ιύζεηο γελεαινγίαο .  

(Οη Έιιελεο, ζηηο αξρέο ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, δέρηεθαλ 

«νηθεηνζειώο» λα εγθαηαιείςνπλ ηελ νλνκαζία «Έιιελαο» γηα λα απνθαινύληαη 

«Ρσκαίνη» διδ «ππήθννο» ηνπ Βπδαληίνπ ηε ζηηγκή πνπ ν όξνο «βπδαληηλόο» ήηαλ 

αλύπαξθηνο. Ήηαλ έλαο ηξόπνο ώζηε νη Έιιελεο λα ηεξνύζαλ ηε θπξίαξρε 

δηαθνξεηηθόηεηα θαη αλσηεξόηεηα ζην πνιπεζληθό θξάηνο ηνπ Βπδαληίνπ θαη 

ηνπξθνθξαηίαο. Έλαο ιόγνο παξαπάλσ εθόζνλ, κέρξη ηνπο κέζνπο βπδαληηλνύο 

ρξόλνπο, ε νλνκαζία «Έιιελαο» είρε θαηαζηεί ζπλώλπκν κε ην «εζληθόο», πνπ 

θαλέλα όθεινο είρε ζε κηα πνιπεζληθή απηνθξαηνξία θαη «εηδσινιάηξεο» (ζε κηα 

θαζαξόαηκε ρξηζηηαληθή Απηνθξαηνξία). Ζ επηθξάηεζε ηνπ εζλν-πξνζσλπκίνπ 

«Ρσκαίνο» ζα ζπλερηζηεί κέρξη ιίγν πξηλ από ηελ επαλάζηαζε ηνπ ’21, όηαλ, ε 

δηαδηθαζία πνπ δηαλνίγεη θαη ην ρξνληθό ηεο Γξόπνιεο ζα επαλαθέξεη θαη ην όλνκα 

«Έιιελαο» κε ηελ εζληθή ζεκαζία. Έλαο από ηνπο πξώηνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ 

όξν  Έιιελ  είλαη ν Αλαζηάζηνο Μηραήι ζηα 1710, ήηαλ πέκπην κέινο ηεο ξσζηθήο 

ζπλόδνπ. (Βιεπ. Ν. Βεξλίθνο-. Γαζθαινπνύινπ, ηηο απαξρέο ηεο Νενειιεληθήο 

Ηδενινγίαο, Αζήλα 1999, ζει. 35,38,47.) 

Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάινπλ νη ρξνλνγξάθνη γηα λα 

απνδείμνπλ ηελ πεγή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 

ηεο Γξόπνιεο όηαλ απηνί γξάθνπλ ην ρξνληθό. Σελ εληνπίδνπλ ζην ζπκβνιηζκό ηεο 

δηγέλεηαο θαη επηηξέπνπλ ην ππνλννύκελν γλσζηό ζε όιν ηνλ θόζκν θαηλόκελν όηη 

εθεί πνπ νη ιανί ζπλαληνύληαη, δηαπξέπνπλ εθείλνη πνπ θαηάγνληαη από δύν γέλε.   

 (Αςηό είσε για ηην εποσή ηος 18
ος

 αιώνα, και άμεζη σπηζιμόηηηα καθώρ 

ανηαποκπίνονηαν ζηη νομική απαίηηζη απόδειξηρ ηος αςηόσθονα ηων καηοίκων ηων 

σωπιών, οι οποίοι για να διεκδικούζαν πεπιοςζιακά ππονόμια επί ηηρ γηρ, έππεπε να 

είναι απόγονοι εκείνων πος είσαν απογπαθεί για ππώηη θοπά  από ηοςρ καηακηηηέρ ηο 

1431.) 

  Σν όηη νη Γξνπνιίηεο γλώξηδαλ ηελ αμία ηεο γελεαινγηθήο απηήο δηεθδίθεζεο, 

ην απνδεηθλύεη θαη ε πξνζπάζεηά ηνπο λα ην δεκνζηνπνηήζνπλ. Έδσζαλ δπν 

ρεηξόγξαθα ζην Γάιιν πξόμελν ζηα Ησάλληλα Πνπθεβίι. Ο Πνπθεβίι ην έθαλε 

γλσζηό επξύηεξα ζηελ Δπξώπε εθδίδνληάο ην 1821 ζην Παξίζη. Σν 1849 εθδόζεθε 

ζηε Βόλλε από ηνλ Μπέθεξ.  

Γελ είλαη γλσζηό γηαηί δελ ηππώζεθε ζην ηππνγξαθείν ηεο Μνζρόπνιεο. Πηζαλόλ 

νη δηνξζσηέο ηνπ ηππνγξαθείνπ λα κε έδσζαλ άδεηα γηα ηελ εθηύπσζή ηνπ, επεηδή 

ζεώξεζαλ «ππεξθίαιε ηελ αμίσζε ησλ ρσξηθώλ ηεο θνηιάδαο ηνπ Γξίλνπ λα 

παξνπζηαζηνύλ σο απόγνλνη  ησλ αξραίσλ θηεηόξσλ ηνπ ηόπνπ…»
(
 Ν. Βεξλίθνο-. 

Γαζθαινπνύινπ, ηηο απαξρέο ηεο Νενειιεληθήο Ηδενινγίαο, Αζήλα 1999, ζει. 25.)  

Γελ πξέπεη όκσο λα ιεζκνλεζεί θαη ην γεγνλόο όηη ην ηδενιόγεκα πνπ 

πεξηθιείεη ην Χξνληθό δελ ήηαλ απόιπην θαη νύηε θπξίαξρν ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 

εθείλε ηελ πεξίνδν. Λόγνπ ράξε, ε Μνζρόπνιε, όπσο επηζεκάλζεθε, έβιεπε ην ξόιν 

ηνπ Διιεληζκνύ ζην πιαίζην ηνπ ιατθνύ ζξύινπ, «πάιη κε ρξόλνπο, κε θαηξνύο… 

πάιη δηθά καο ζα ‘λαη». Ζ δύλακε ηνπ ζα πθίζηαηαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ πνιηηηζηηθή 

αλαβάζκηζε ησλ ηνπηθώλ πνιηηηζκώλ, (ησλ Αιβαλώλ, Βνύιγαξσλ, Βιάρσλ), γηα λα 

απερνύζε θπζηνινγηθά αλάκεζά ηνπο ην θήξπγκα ηνπ Ρήγα ζηνπ ζνύξην ηνπ. 

Γεληθόηεξα είρε πνιινύο νπαδνύο θαη ην «πνζνύκελνλ» ηνπ Πάηξν Κνζκά 

όπσο θαη «ν λενεζπραζκόο» ησλ Φαλαξησηώλ.    
 


