ΟΙ ΜΑΚΡΑΙΩΝΟΙ ΠΡΟΓΡΟΜΟΙ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΓΙΑΦΩΣΙΗ.

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ
13νπ ΑΙΩΝΑ.
ηελ θξίζηκε κεηαβαηηθή πεξίνδν από ην Βπδάληην ζην λεόηεξν Διιεληζκό,
ζηελ Ήπεηξν, έιαβε ηδηάδνπζα ζέζε ε ειιεληθή παηδεία. Ζ καθξαίσλε δηάξθεηα θαη
ζπλέρεηά ηεο, όρη κόλν δε δηαθόπεθε, όπσο ζπλέβε ζρεδόλ ζε όιεο ηηο άιιεο
ειιεληθέο πεξηνρέο, αιιά αληίζεηα ζπλερίζηεθε κε κεγαιύηεξν πάζνο, ηδηαίηεξα ζηελ
πξσηεύνπζα ηεο Ζπείξνπ ηα Ησάλληλα. Ζ κεγάιε ζηξνθή μεθίλεζε είδε από ηνλ 13 ν
αηώλα γηα λα απνηειέζεη ηελ θπξηόηεξε «εζηία ηεο πλεπκαηηθήο θαη εζληθήο αλάηαζεο
ησλ θαηνίθσλ ηεο» (Βαθαιόπνπινο Κ., 2003, Ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ, από ηηο αξρέο ηεο
Οζσκαλνθξαηίαο σο ηηο κέξεο καο, Θεζζαινλίθε, ζει. 207.)
Ζ αλάιεςε αλαληηθαηάζηαηνπ ξόινπ ηνπ θιήξνπ ζηελ παηδεία ζεκαδεύεη ηελ
αθεηεξία ηεο αθώιπηεο ηαύηηζεο ηεο Οξζνδνμίαο κε ηελ εζληθή ππόζηαζε. Ζ
εθθιεζία ζηεγάδεη ηα πξώηα ειιεληθά ζρνιεία θαη ηα θαζνδεγεί από θνηλνύ κε ηνπο
άξρνληεο, ηνπο ιόγηνπο θαη ηνπο ρνξεγνύο ηνπο.
Οη πξώηεο ζρνιέο ηδξύζεθαλ από ηνλ Μηραήι Άγγειν Κνκλελό Γνύθα ηνλ
Α’ ζηα 1206.
Πξώηε ππήξμε ε κνλαζηηθή ζρνιή παλνύ (Φηιαλζξωπηλώλ), ζην λεζί ηωλ
Ιωαλλίλωλ. Πξόθεηηαη γηα πξώην νξγαλσκέλν αλώηεξν ειιεληθό ζρνιείν.
Λεηηνύξγεζε κέρξη ηα κέζα ηνπ 17νπ αηώλα. Έθεξε ην όλνκα «Φνηηεηήξηνλ» ή
«Φξνληηζηήξηνλ». Ζ ζρνιή απνηέιεζε ηε ζπλέρεηα ηεο ρνιήο παλνύ.
Αλαθαηληζηήο ηεο ζρνιήο θαη πξώηνο ζρνιάξρεο ηεο αλαθέξεηαη ν Ιωάλλεο
Μηραήι Φηιαλζξωπηλόο, γόλνο αξηζηνθξαηηθήο νηθνγέλεηαο ηνπ Βπδαληίνπ θαη
αλώηεξνο αμησκαηνύρνο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ.
Γάζθαινη ηεο ρνιήο Φηιαλζξσπηλώλ ρξεκάηηζαλ νη θηήηνξεο θαη νη θαηά
θαηξνύο εγνύκελνη: Μαθάξηνο, Νεόθπηνο, Ησαζάθ θαη Ησάλλεο ηνπ γέλνπο
Φηιαλζξσπηλόο. Πηζαλόηεηα ρξεκάηηζε δάζθαινο θαη ν Μάμηκνο Πεινπνλλήζηνο,
κηα από ηηο ζπνπδαηόηεξεο παηδεπηηθέο κνξθέο ινγίσλ θαη θιεξηθώλ ησλ πξώησλ
αηώλσλ ηεο Σνπξθνθξαηίαο.
ηνπο καζεηέο ηεο ρνιήο ζπγθαηαιέγνληαη ν πηζαλνινγεκέλνο ζπληάθηεο
«ησλ ρξνληθώλ ησλ Ησαλλίλσλ (1410), ν Πξόθινο, νη Νεθηάξηνο θαη Θενθάλεο
Αςαξάδεο (1470), ν Παηξηάξρεο Ησαζάθ (1551-1569) από ηα Ησάλληλα, ν Νήθσλαο
Μεηαμάο κεηξνπνιίηεο Ησαλλίλσλ (1500), θιπ.
ύγρξνλε ηεο ρνιήο παλνύ (Φηιαλζξωπηλώλ), είλαη θαη ε ζρνιή
ηξαηεγνπνύινπ, πνπ επίζεο βξηζθόηαλ ζην λεζί. Λεηηνύξγεζε ζηελ ηεξά κνλή ησλ
Γεζπνηώλ, ή ηξαηεγνπνύινπ, ή ηνπ Νηίιηνπ. Ζ νλνκαζία ηεο νθείιεηαη ζηνλ
θηήηνξα ηεο κνλήο, ν νπνίνο αλήθε ζηελ Βπδαληηλή αξρνληηθή νηθνγέλεηα ησλ
ηξαηεγνπνύισλ.
( Οη δύν ζρνιέο απηέο Έθιεηζαλ ζηα 1642 από ηνπο Σνύξθνπο, κεηά από ηελ
επαλάζηαζε ηνπ Γηνλπζίνπ Φηινζόθνπ ην 1611)

ε πνιιέο κνλέο ηεο Ηπείξνπ παξαηεξείηαη ηνπο ίδηνπο ρξόλνπο
έλαο νξγαζκόο ζηελ παηδεία.

Πεξί ην 1285 ν Νείινο Δξηρηώηεο ίδξπζε ζρνιή ζηε κνλή Γεξνκεξίνπ, ε
νπνία δηέζεηε πινύζηα βηβιηνζήθε. Ζ θαηνπηλή ζπκβνιή ηεο ζηελ αλόξζσζε ηεο
ειιεληθήο παηδείαο ησλ πεξηνρώλ Φηιηαηώλ, Γειβίλνπ θαη Αξγπξνθάζηξνπ ππήξμε
ηεξάζηηα. Από ηνλ 13ν-17ν αηώλα ιεηηνύξγεζε ειιεληθό ζρνιείν κε ζπάληα
βηβιηνζήθε ζηε κνλή ηεο Κακπηδηάλεο. Σελ ίδηα επίζεο πεξίνδν ιεηηνύξγεζαλ ηα
ζρνιεία ζηελ ηεξά κνλή ηεο Βειιάο θαη ηεο Κάκελαο. Πξνπαηδεπηήξηα
ιεηηνπξγνύζαλ αθόκα θαη ζηε κνλή σζίλνπ. ηελ Κάησ Παλαγηά ιεηηνπξγνύζε
βηβιηνζήθε, ελώ ζηε κνλή Μνιπβδνζθέπαζηεο, θηηζκέλε από ηνλ Κσλζηαληίλν ηνλ
Πσγσλάην, (πάλσ ζηα ζεκεξηλά ειιελν-αιβαληθά ζύλνξα από ηε πιεπξά ηεο
Πξεκεηήο), ππήξρε από ηνλ 14ν αηώλα ζρνιή ρεηξνγξάθσλ, ηνηρνγξάθσλ θαη
θαιιηγξάθσλ.
Δπίζεο όηη ζε δέθα κνλέο βπδαληηλήο πεξηόδνπ ζην βόξεην ηκήκα ηεο
Ηπείξνπ ιεηηνπξγνύζαλ ζρνιεία. Πξόθεηηαη γηα ηηο κνλέο: Αγ. Θαλαζίνπ ζηελ
Πνιύηζηαλε, Γξηάλνπ, Πέπειεο, Γνύβηαλεο, Αγ. Ιωάλλνπ, Θενιόγνπ,
Μάιηζηαλεο, Γηβξνβνπλίνπ ή ηύινπ θαη Γίβξεο, ωξωληάο, Κάκελαο,
Απνιιωλίαο, Αξδελίηζαο.
Σν πεξηερόκελν ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζην γεσγξαθηθό ρώξν ηεο Ζπείξνπ
ζεσξεί θπζηνινγηθή θαη απαξαίηεηε ηε δηαρξνληθή ελόηεηα ηεο Αξραηόηεηαο, ηνπ
Βπδαληίνπ θαη ηεο Οξζνδνμίαο, θαζώο θαη ηνπ λεόηεξνπ Διιεληζκνύ. ην
πεξηερόκελό ηνπο ζα εηζαρηνύλ αξγόηεξα ε θηινζνθία, νη επηζηήκεο θαη ηα
επηηεύγκαηα ηεο Γύζεο.
Ζ δηαπίζησζε δελ αθνξά κόλν ηε κνλή ησλ Φηιαλζξσπηλώλ, αιιά θαη ηηο
άιιεο κνλαζηηθέο ζρνιέο ζηελ πεξηνρή. Δλδεηθηηθή πεξίπησζε νη ηνηρνγξαθίεο ζην
λάξζεθα ηνπ λανύ ηεο Μνλήο ησλ Φηιαλζξσπηλώλ, όπνπ αλάκεζα ζηνπο Παηέξεο ηεο
εθθιεζίαο δηαθαίλνληαη θαη νη εηθόλεο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θηινζόθσλ θαη
αλζξώπσλ ησλ γξακκάησλ κε επηγξαθέο: Έιιελ Πιάησλ, Έιιελ Απνιιώληνο, Έιιελ
όισλ, Έιιελ Αξηζηείδεο, Έιιελ Πινύηαξρνο, Έιιελ Θνπθπδίδεο θιπ.

Η ΤΓΓΡΑΦΗ ΥΡΟΝΙΚΩΝ
Απνηεινύλ έλα αθόκα δείγκα ηεο εζσηεξηθήο αλάγθεο ησλ Ζπεηξσηώλ γηα
δηαρξνληθή ζπλνρή θαη εζληθή δηδαρή. Όζν θη αλ απηά εξκελεύνληαη σο Βπδαληηλή
παξάδνζε γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ, δείρλνπλ
απεξίθξαζηα ηελ ειιεληθή ζπλείδεζε πνπ έλσλε ηνπο ζθιεξνηξάρεινπο
επεηξσηηθνύο πιεζπζκνύο δπκσκέλνπο ζε αθαηάπαπηνπο αγώλεο ελαληίνλ μέλσλ
επηδξνκώλ. Μεξηθά από ηα γλσζηά ρξνληθά είλαη:
α. Ο Κνπβαξάο. ηε κνλή ησλ Φηιαλζξσπηλώλ από ηελ ίδξπζε θηόιαο ηνπ
Ζπεηξσηηθνύ Γεζπνηάηνπ δηαηεξνύληαλ ρεηξόγξαθνο θώδηθαο, όπνπ γηα αηώλεο
νιόθιεξνπο θαηαγξάθνληαλ ηα ζεκαληηθά ηζηνξηθά γεγνλόηα πνπ δηαδξακαηίδνληαλ
ζηνλ ηόπν. πγγξαθείο ηνπ ήηαλ εγνύκελνη, δάζθαινη θαη κνλαρνί.
Γηα ηνλ Κνπβαξά ζξπινύληαη κύξηα. Απηό δηόηη θαηά ηηο πνιεκηθέο
πεξηπέηεηεο ηνπ 1820 είρε απνρηήζεη θαηά θάπνην ηξόπν θνηλή ρξήζε δίλνληαο ζηνπο
ληόπηνπο ιόγηνπο κεγαιύηεξε δπλαηόηεηα γηα ηε δεκηνπξγία ελόο πξαγκαηηθνύ
πιήζνπο εηθαζηώλ, ζηηο νπνίεο ζπρλά πξνζέδηδαλ ηε δύλακε αηξάληαρηνπ ηεθκεξίνπ.
ηνλ Κνπβαξά ζηεξίρηεθαλ επίζεο γλσζηνί παξαηεξεηέο– εξεπλεηέο ηεο Ζπείξνπ
όπσο ν άζαο, ν Μπέθεξ, ν Μνπζηνμύδεο, θ.α. Ο Μπνιάλνο Βαζηιόπνπινο,
δηεπζπληήο ηνπ Γθηνύκεηνπ ζρνιείνπ, είρε εθπνλήζεη επηηνκή ηνπ Κνπβαξά πνπ θαηά
επηπρή ζπγθπξία ζώζεθε από ηελ κεγάιε ππξθαγηά ησλ Ησαλλίλσλ ηνπ 1821.
Απνθαζηζηηθή πξνώζεζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ corpus ηνπ Κνπβαξά πέηπρε ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ν ηζηνξηθό Λέαληξνο Βξαλνύζεο.
β. Σν Υξνληθό ηωλ Ιωαλλίλωλ. Σν αξραηόηεξν θείκελν ηνπ Κνπβαξά- ην
κεγαιύηεξν θαη ην πην γλήζην ζπγρξόλσο,- είλαη ην Υξνληθό ησλ Ησαλλίλσλ, ην νπνίν
απνδίδνπλ ζηνπο κνλαρνύο Κνκλελό θαη Πξόθιν. Βξέζεθε ζε πνιύ παιηό
ρεηξόγξαθν θώδηθα, πνπ αλάγεηαη πξν ηνπ έηνπο 1442 (θαηά ηελ επνρή ζύληαμήο ηνπ)
θαη πεξηέρεη ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα ηνπ δεύηεξνπ κηζνύ ηνπ 14 νπ αηώλα πνπ
δηαδξακαηίζηεθαλ ζηελ Ήπεηξν θαη θπξίσο ζηα Γηάλλελα. Σν πνιύηηκν θείκελν
απνηειεί ηε ζεκαληηθόηεξε πεγή εηδήζεσλ γηα ηελ παξαπάλσ ρξνληθή πεξίνδν.
Απνηειεί επίζεο ην ζεκαληηθόηεξν θηινινγηθό ληνθνπκέλην. Γξάθηεθε ζε
θαιιηεξγεκέλε αξραΐδνπζα γιώζζα,- ππθλό, θνκςό θαη ιηηό ζπγρξόλσο, γεγνλόο πνπ
καξηπξεί ηε κόξθσζε θαη ηελ παηδεία ηνπ αγλώζηνπ ληόπηνπ ρξνληθνγξάθνπ.
γ. Σν Υξνληθό ηωλ Σόθθωλ. ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 15νπ αηώλα ζηα
Γηάλλελα γξάθηεθε θείκελν κε πεξηερόκελν ηελ εμηζηόξεζε ησλ γεγνλόησλ πνπ
θαιύπηνπλ ηελ πεξίνδν από ην 1375 κέρξη ην 1422, ζηελ πεξηνρή ηνπ Γεζπνηάηνπ
ηεο Ζπείξνπ θαη ηελ Γπηηθή Διιάδα. Σν θείκελν πεξηζώζεθε ζε δύν Κώδηθεο ηνπ
Βαηηθαλνύ πνπ βξήθε ζρεδόλ πξόζθαηα ν δηαθεθξηκέλνο γλσζηόο βπδαληηλνιόγνο
Γηνπδέπε θηξό. Απνηειεί θαηά θάπνηνλ ηξόπν ζπλέρεηα ηνπ Υξνληθνύ ησλ
Ησαλλίλσλ θη είλαη ζπληεηαγκέλν ζε ζηίρνπο ζε γιώζζα απιή. Γελ είλαη γλσζηόο ν
ζπγγξαθέαο θαη ηνπ παξόληνο ρξνληθνύ. Πξέπεη όκσο λα κελ ήηαλ κνξθσκέλνο.
Πεξηγξάθεη κε δεηλή, παξαζηαηηθόηεηα, ιπξηζκό θαη ρξώκα ηα ζπκβάληα ηεο επνρήο,
ζηξεθόκελνο πεξηζζόηεξν γύξσ από ηα Γηάλλελα θαη ηνπο δεζπόηεο ηνπο Κάξνιν θαη
Λενλάξδν Σόθθν. Σν έξγν, πνπ ν Σδηνπδέπε θηξό ηηηινθόξεζε ην «Υξνληθό ησλ
Σόθθσλ», είλαη πνιύηηκν ζηηο πιεξνθνξίεο (δηόηη δε δηαζηαπξώλεηαη παξά ζε ζπάληεο
πεξηπηώζεηο κε ηε ινηπή ζύγρξνλή ηνπ ρξνλνγξαθία).Σαπηόρξνλα απνηειεί έλαλ

ύκλν ζηελ πόιε ησλ Ησαλλίλσλ θαη καδί πξνο ηνπο δεζπόηεο ησλ θαη ηα πνιεκηθά
ηνπο θαηνξζώκαηα. Καη ην Υξνληθό απηό ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ηζηνξία πηώζεο ηνπ
Αξγπξνθάζηξνπ ζηα ρέξηα ηνπ θύιαξρνπ από ην βόξεην ηκήκα ηεο Αιβαλίαο Γθηλ
Εελεβίζηη.
Ο Υξνληθνγξάθνο, δηαπνηηζκέλνο από έλαλ έληνλν παηξησηηζκό, είλαη ίζσο ν
πξώηνο ν νπνίνο πνιιαπιώο ηόληζε ζην θείκελν ηελ ειιεληθή ζπλείδεζε πνπ έλσλε
ηνπο ζθιεξνηξάρεινπο επεηξσηηθνύο πιεζπζκνύο. Φαλεξώλεη επίζεο, όηη ην
Γεζπνηάην ηεο Ζπείξνπ πνπ είρε πάξεη πνιύ πην θαζαξά ειιεληθό ραξαθηήξα,
απνηειεί ηνλ άγξππλν ζεκαηνθύιαθα ηνπ ειιεληζκνύ ζε κηα επνρή όπνπ ε
απηνθξαηνξία είρε ζπξξηθλσζεί ζ΄ έλα πνιύ κηθξό θνκκάηη ηνπ παιαηνύ εαπηνύ ηεο
θαη ζαλ θαιόο ζηξαηεγόο πξνεηνίκαδε ηελ καθξνρξόληα αληίζηαζε ηνπ Έζλνπο
ελαληίνλ ηνπ λένπ θαηαθηεηή.
δ. Οη Δλζπκήζεηο. Σεο ίδηαο ζεκαζίαο όζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο,-όπσο
αξγόηεξα νη εθθιεζηαζηηθνί θώδηθεο,-είλαη νη ζεκεηώζεηο ησλ θιεξηθώλ ζηα
εθθιεζηαζηηθά βηβιία. Μάιηζηα κεξηθέο θνξέο απνηεινύλ ινγνηερληθά
αξηζηνπξγήκαηα .

ΜΔΓΑΛΑ ΠΝΔΤΜΑΣΑ ΣΗ ΔΠΟΥΗ (Πξώηνο θύθινο)
Ο Ιωάλλεο Απόθαπθνο, κεηξνπνιίηεο Ναππάθηνπ, 12ν - αξρέο ηνπ 13νπ
αηώλα. Δίλαη καζεηήο ηνπ Μηραήι Φειινύ. Σα έξγα ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο: 1.
Πνηήκαηα ζε ηακβηθνύο ζηίρνπο, 2. Αιιεινγξαθία, 3. Έγγξαθα δεκνζίνπ ραξαθηήξα.
Ο ίδηνο κηιάεη θαη γηα ηελ εζληθή ζπλείδεζε ηεο επνρήο. Μαξηπξεί όηη νη ιόγηνη
Βπδαληηλνί ηνπ 12νπ -13νπ αηώλα αηζζάλνληαλ ήδε Έιιελεο «πξν ησλ Παιαηνινγείσλ
ρξόλσλ, όπνπ ζπλήζσο ηνπνζεηείηαη ε ηνηαύηε κεηαζηξνθή». (Βιεπ. Πνιίηεο Ν.,
1920, Έιιελεο ή Ρσκενί, Λανγξαθηθά ύκκεηθηα Α’, Αζήλα, ζει. 122-123.)
Ο Γηώξγνο Βξαδάλεο, ζύγρξνλνο ηνπ Ησάλλε Απόθαπθνπ, ήηαλ
κεηξνπνιίηεο Κέξθπξαο. Βαζηθό έξγν ηνπ ε αιιεινγξαθία κε ηνπο ζύγρξνλνπο
κεηξνπνιίηεο ζηελ Ήπεηξν. Σαμηδεύεη πνιύ. ηελ Αζήλα θαηείρε ην αμίσκα ηνπ
Τπνκλεκαηνγξάθνπ ηεο εθεί κεηξόπνιεο. ηελ Κέξθπξα έγηλε παξάλνκνο
κεηξνπνιίηεο. ηα 1231 κεηέβε ζηελ Ηηαιία κε πνιηηηθή απνζηνιή κε εληνιή ηνπ
δεζπόηε ηεο Ζπείξνπ ηεο επνρήο Δκαλνπήι.
Ο Γεκήηξηνο Υωκαηηαλόο (ή Υσκαηηλόο). πνύδαζε δίθαην ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε θαη δηεηέιεζε γξακκαηέαο δύν Παηξηαξρώλ. Μεηά ηελ άισζε ηεο
Πόιεο από ηνπο Λαηίλνπο θαηέθπγε ζην Γεζπνηάην ηεο Ζπείξνπ, όπσο νη
πεξηζζόηεξνη ηόηε αμησκαηνύρνη ηνπ Βπδαληίνπ. Σν 1216 δηνξίζηεθε Αξρηεπίζθνπνο
Αρξίδαο θαη πάζεο Βνπιγαξίαο θαη ην 1227 έζηεςε ζηε Θεζζαινλίθε ην Θεόδσξν
Κνκλελό Απηνθξάηνξα ηνπ Βπδαληίνπ. Από ηα έξγα ηνπ έρνπλ εθδνζεί κία ζπιινγή
λνκνθαλνληθώλ πξαγκαηεηώλ, είθνζη θαλνληθέο εξσηήζεηο θαη απνθξίζεηο, ζύληνκνο
βίνο ηνπ Αγίνπ Κιήκεληνο, νθηώ αθξόζηηρνη θαλόλεο θαη έλα επίγξακκα.
Ο Νηθήηαο Υωληάηεο κεηξνπνιίηεο Αρξίδνο. πνύδαζε ζηελ Πόιε. Έξγα
ηνπ είλαη θπξίσο ε ηζηνξία ηεο πεξηόδνπ 1180-1206 ζε 21 βηβιία. Σνπ Υσληάηε είλαη
θαη ε πξαγκαηεία γηα ηελ θαηαζηξνθή από ηνπο Λαηίλνπο ησλ αγαικάησλ ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε. Έγξαςε επίζεο ξεηνξηθά έξγα, επηζηνιέο θαη πνηήκαηα.

