H ΜΗΚΡΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΣΟΤ ΦΗΛΟΟΦΟΤ ΚΑΗ Ζ ΔΘΝΗΚΖ ΣΖ
ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΤΔΡΓΔΗΑ.
Σελ θαζνξηζηηθή αιιαγή ηνπ ξνπ ησλ
«εζπραζηηθψλ» ζρέζεσλ κεηαμχ Σνπξθνθξαηίαο θαη
Διιήλσλ, ζηελ Ήπεηξν ζα επηβάιιεη ε επαλάζηαζε
ηνπ Γηνλπζίνπ Φηιόζνθνπ ζηα 1600 θαη 1611.
(Καηά ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ ηδενινγηθνχ
πιαηζίνπ ηνπ εζπραζκνχ, νπνηαδήπνηε επαλαζηαηηθή
ελέξγεηα ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ ηζνδπλακνχζε κε
αζέβεηα ελαληίνλ ηεο ζείαο βνχιεζεο θαη απαηηνχζε
ηελ παηξηαξρηθή θαηαδίθε. Ηδνχ θαη ε αληίδξαζε
θαηά ηνπ απειεπζεξσηηθνχ θηλήκαηνο ηνπ Γηνλπζίνπ.
Έλαλ αηψλα ζρεδφλ αξγφηεξα ην Παηξηαξρείν ζα
αθνξίζεη ην έξγν «Πίζηεο» ηνπ κνλαρνχ Νεθηάξην
Σέξπνπ, ην νπνίν απνηεινχζε θήξπγκα θαηά ηεο
εζλνινγηθήο αθνκνίσζεο ησλ Διιήλσλ.)
Ο Γηνλύζηνο Φηιόζνθνο (κνπζείν Βξέιε
Ο κεηξνπνιίηεο Λαξίζεο Γηνλχζηνο ν Β’
Ηωάλληλα
Φηιφζνθνο–θπιφζνθνο (Φηιφζνθνο επεηδή είρε
ζπνπδάζεη ζηελ Ηηαιία γηα θηινζνθία. θπιφζνθνο ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνπο
αληηπάινπο ηνπ, επεηδή εμεγέξζεθε θαηά ηεο Σνπξθνθξαηίαο) είρε δηαλνεζεί ηηο
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ νξζφδνμε πίζηε θαη ηνλ Διιεληζκφ ιφγσ ηεο εθνχζηαο
ζπλεξγαζίαο κε ηνπο Σνχξθνπο. Ο Φηιφζνθνο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, έβιεπε φηη κηα
ηέηνηα ζπλεξγαζία νδεγνχζε ζηελ εηξεληθή εμσκνζία ησλ Διιήλσλ θαη εμεγέξζεθε.
Πάλησο, φρη άζθνπα επέιεμε ηελ Ήπεηξν.
Πρωτεργάτης και εμπνεσστής τοσ Δ. Φιλόσουοσ ήταν ο επίσκοπος
Δρσϊνοπόλεως και Αργσροκάστροσ Ματθαίος (1611-1614) Πιθανόν βέπορ
Γποπολίζιορ καηά ηον Βαζίλειο Μπαπά (Βλεπ. Μπαπάρ Β., 1966, Το Γέλβινο ηηρ
Βοπείος Ηπείπος και οι γειηονικέρ ηος πεπιοσέρ, Αθήνα, ζελ.41).
Από ένα γπάμμα ηος Μάξιμος ηος Πελοπονήζιος ππορ ηο Μαηθαίο ημεπομηνίαρ
31.10.1614, θαίνεηαι όηι ο Μηηποπολίηηρ ήηαν ο βαζικόρ ππωηεπγάηηρ ηηρ
επανάζηαζηρ ηος Γιονςζίος ηος Φιλόζοθος ζηα 1611. «…. Το ππώηο αίηιον εζύ ηον
εκίνηζερ και έθεπερ και εθύλαγερ ηον εσθπόν ηος κόζμος (εννοεί ηον Γιονύζιο ηον
Σκςλόζοθο) μέζα ειρ ηο επαινεηόν ηούηο Κάζηπον έωρ όπος ηο εξαθανίζαηε. Και εμένα
όπος δεν ήθελα να ηον ακούζω ηον θεοκαηάπαηο και όπος ζαρ εζςμβούλεςα να ηον
διώξεηε, εζηείλαηε άνθπωπο μέζα ειρ ηο κελλίον να με θονεύζη.» (Βλεπ. Πεπιοδικό
«Ηπειπωηικά σπονικά”, έηορ Η’, ζελ. 182)
Σηιρ επαναζηαηικέρ ενέπγειερ ηος Γ. Φιλόζοθος ππωηοζηαηούζαν ο Λάμππορ,
γπαμμαηικόρ ηος Οζμάν Παζά ηων Ιωαννίνων, ο γνωζηόρ ζηη λαϊκή παπάδοζη Γελή
Γιώπγηρ, επίζηρ γπαμμαηικόρ ηούπκος και ο Τζίπιπορ από ηην Παπαμςθιά.
Ζ εμέγεξζή ηνπ φκσο ήηαλ θαηαδηθαζκέλε λα απνηχρεη θαη έηπρε ζθιεξήο
θξηηηθήο απφ κεξίδα Διιήλσλ. (θιεξφηεξνο επηθξηηήο ηνπ ζηάζεθε ν Μάμηκνο
Πενινπνλλήζηνο, ν νπνίνο, φπσο αλαθέξζεθε, ζεσξνχζε φηη ε Σνπξθνθξαηία ήηαλ
ζέιεκα ζενχ θαη γη΄ απηφ έθξηλε φηη ε νπνηαδήπνηε επαλαζηαηηθή ελέξγεηα ήηαλ
αλψθειε) Ο Γηνλχζηνο πηάζηεθε αηρκάισηνο θαη ζαλαηψζεθε κε θξηθηφ θαη
απάλζξσπν ηξφπν. Οη Σνχξθνη ηνλ έγδαξαλ δσληαλφ θαη ηνλ ζνχβιηζαλ, ελψ ην
δέξκα ηνπ ην γέκηζαλ κε άρπξα θαη ην γπξφθεξλαλ ζηα Γηάλλελα γηα εθθνβηζκφ .
Σα αληίπνηλα ησλ Σνχξθσλ ήηαλ ζθιεξά. Αξθεηά ρσξηά ιεειαηήζεθαλ θαη
εξεκψζεθαλ. Οη ρξηζηηαλνί εθδηψρηεθαλ θαη πνιιά πξνλφκηα θαηαξγήζεθαλ. Μεηαμχ

απηψλ ην ζεκαληηθφηεξν ήηαλ φηη άξρηζε ην παηδνκάδσκα θαη ε πξαθηηθή ηνπ βίαηνπ
εμηζιακηζκνχ. «Οη βαζαληζκνί, νη βηαζκνί, νη δνινθνλίεο αζψσλ ρσξηθψλ θαη
κνλαρψλ, θπξίσο ζηελ Παξακπζηά θαη ζηα Γηάλλελα, νη ιεειαζίεο εθθιεζηψλ, ε
βαξηά θνξνινγία, ε βίαηε έμσζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ θάζηξνπ ηεο πξσηεχνπζαο ηεο
Ζπείξνπ, ην παηδνκάδσκα, ν εμηζιακηζκφο ησλ ρξηζηηαλψλ ζπαρήδσλ θαη νη καδηθνί
εμηζιακηζκνί ζε νιφθιεξε ηελ Ήπεηξν, ζπλζέηνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ησλ ζθεληθφ
ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζε νιφθιεξν ηνλ 17ν αηψλα» (Βιεπ. Βαθαιφπνπινο Κ.,
2003, Ζ ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ, Θεζζαινλίθε, ζει 88-89)
Παξαηαχηα ηα επεξγεηήκαηα πνπ αθνινχζεζαλ ηελ απνηπρεκέλε επαλάζηαζε
ηνπ Γηνλπζίνπ Φηιφζνθνπ, ήηαλ ζπνπδαηφηαηα γηα ην έζλνο. Ζ Δπαλάζηαζή ηνπ Γ.
Φηιφζνθνπ έβαιε έλα ηέινο ζηνλ «Ζζπραζκφ» ηνπ Έιιελα Ζπεηξψηε. Οη Ζπεηξψηεο
γλψξηζαλ ζε φιν ην κεγαιείν ηεο ηελ ηνπξθηθή βαλαπζφηεηα θαη βηαηφηεηα,
θαηαθέξλνληαο έηζη, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνπο καθξφπλννπο ζηφρνπο ηεο θαη λα
μεζεθσζνχλ γηα ηελ νξηζηηθή καηαίσζή ηνπο. Όια απηά ζεκάδεπαλ ηελ απαξρή ηεο
επαλαζηαηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ Ήπεηξν θαη ζε φιε ηελ Διιάδα. Δίλαη απηφο ν ιφγνο
πνπ ε κηθξή θαη αλέκπεηξε απηή επαλάζηαζε απνηειεί ηζηνξηθή ζηάζκε γηα ην Γέλνο
ζπλνιηθά.

ΟΗ ΠΡΟΓΡΟΜΟΗ ΣΟΤ 21’ (Μπαξάο)
Ο νθηαλόο. Λίγεο δεθαεηίεο αξγφηεξα ν
νθηαλφο (1672-1700) απφ ηελ Πνιχηζηαλε
Πσγσλίνπ, επίζεο επίζθνπνο Αξγπξνθάζηξνπ θαη
Γξπτλνπφιεσο, κπξνζηά ζηνλ ίδην θίλδπλν
νινθιεξσηηθνχ εμηζιακηζκνχ, παξάηεζε ηελ
επηζθνπή, έδσζε ην ζπαζί θαη έζηεζε ην ιεκέξη ηνπ
ζην κνλαζηήξη ηνπ Ατ Θαλάζε ζηελ Πνιχηζηαλε.
«Δίλαη ν πξψηνο, αλαθέξνπλ νη πιεξνθνξίεο, πνπ
ζηακάηεζε ηνπο κηθηνχο γάκνπο θαη απνκάθξπλε
ηνπο εμσκφηεο απφ ηα ρξηζηηαληθά ρσξηά
αλαγθάδνληαο ηνπο λα ζπγθεληξσζνχλ ζε ακηγή
κνπζνπικαληθά ρσξηά».( Μπαξάο Β., 1966, Σν Γέιβηλν
ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη νη γεηηνληθέο ηνπ πεξηνρέο, Αζήλα, ζει. 41-42, 133)

Ο Παπά Γηάλλεο Θεκειήο. Ζ αλαραίηηζε ηνπ θχκαηνο εμηζιακηζκνχ
απαίηεζε ηελ ζχκπξαμε ηνπ αληηζηαζηαθνχ ιφγνπ θαη ηεο ηζρχο ησλ πξάμεσλ. ηελ
πεξηνρή ηνπ Γειβίλνπ είλαη γλσζηή ε ελέξγεηα ηνπ ζπγρξφλνπ ηνπ νθηαλνχ, ηνπ
Παπά Γηάλλε Θεκειή, παηέξα ηνπ ακνπήι ηνπ Κνπγθηψηε. Κάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ
Μαραιά δελ ηνλ αθνινχζεζαλ ζηνλ αγψλα ηνπ αληίζηαζεο θαηά ηνπ εμηζιακηζκνχ
θαη έγηλαλ εμσκφηεο. Ο Παπά Γηάλλεο μεθιήξηζε δηα ηνπ νινθαπηψκαηνο ησ ρσξηφ,
γθξέκηζε ην κηλαξέ ηνπ ηδακηνχ, πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ εθθιεζία θαη πήξε ηα βνπλά.
Ο αθνξηζκέλνο κνλαρόο Νεθηάξηνο Σέξπνο. Έδεζε θαηά ηνλ 18ν αηψλα. Σν
έξγν ηνπ «Πίζηηρ», ην νπνίν ηππψζεθε ζηε Βελεηία ην
1732 ζε ρηιηάδεο αληίηππα αληηθαηνπηξίδεη αλάγιπθα
ηηο δνθεξέο ζθελέο θαη ζηηγκέο ηνπ Ζπεηξσηηθνχ
Διιεληζκνχ θαηά ην πξψην ήκηζπ ηνπ 18νπ αηψλα.
Παξνπζηάδεη ηελ ειεεηλφηεηα ηεο δσήο ησλ Διιήλσλ,
ηελ εμνπζέλσζή ηνπο κπξνζηά ζηνπο ηπξαλληθνχο
θφξνπο θαη επηζέζεηο ησλ Αιβαλψλ θαη Σνχξθσλ, πνπ
είραλ νδεγήζεη ζηελ πιήξε απνδπλάκσζε ηεο
ειιεληθήο θνηλφηεηαο, δέζκηαο πιένλ ζην άξκα ηεο
κνπζνπικαληθήο κηζαιινδνμίαο. Με ηνλ γξαπηφ ιφγν
ηνπ ζε θαζαξά δεκνηηθή γιψζζα ν Σέξπνο θαιεί ηνπο
ζπκπαηξηψηεο ηνπο ζε ελεξγψ αληίζηαζε θαηά ησλ
πξνζπαζεηψλ ησλ κνπζνπικάλσλ Αιβαλψλ θαη
Σνχξθσλ γηα εζλνινγηθή αθνκνίσζε θαη ζξεζθεπηηθή
εμσκνζία. Μέζα ζην δηνγθσκέλν ξεχκα αιιαμνπηζηίαο ην θήξπγκα ηνπ απνηειεί ηελ
κφλε πεγή αληίζηαζεο. Σν Παηξηαξρείν, πηζαλφλ επεηδή ν Σέξπνο ζηηγκάηηζε ηελ
αδξάλεηα ηεο εθθιεζίαο ζηελ αλαραίηηζε ηνπ θχκαηνο εμηζιακηζκνχ, αθφξηζε ην
έξγν ηεο «Πίζηεωρ»

Ο δηαθωηηζηήο Κνζκάο ν Αηηνιόο. Ζ ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία
πξνζεγγίδεη ηνλ Πάηξν Κνζκά ηνλ Αηησιφ,
πεξηζζφηεξν σο έλα δηαθσηηζηή, παξά σο θιεξηθφ.
Μαζεηήο ηνπ Δπγέληνπ Βνχιγαξε, ελφο απφ ηνπ
κεγαιχηεξνπο δηα λννχκελνπο ζην ρψξν ρξφλν ηεο
Ζπείξνπ, είλαη αλακθίβνια ν ζηπινβάηεο ηνπ ιφγηνπ
θαη ιατθνχ δηαθσηηζκνχ σο πξνο ηελ ειιεληθή
εζλφηεηα, γηα ηελ αλχςσζε ηεο πλεπκαηηθήο θαη
κνξθσηηθήο ζηάζκεο ησλ ππφδνπισλ Διιήλσλ. Ζ
κεγαιεηψδεο απνζηνιή ηνπ Κνζκά ηνπ Αηησινχ
νθείιεηαη ζηνλ Παηξηάξρε ηνλ εξαθείκ ην Β’.
Ο Πάηξν Κνζκάο έβιεπε κε δηνξαηηθφηεηα φηη ε
απαηδεπζία ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ απνηεινχζε ηνλ
κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ηνλ αθαληζκφ ηνπ Γέλνπο. Καηάθεξλε κε θπζηνινγηθή
επηδεμηφηεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ λα πχξσλε ηηο θαξδηέο ησλ πηζηψλ, λα ιχγηδε θαη έζηξεθε
κε ην κέξνο ηνπ ηνπο ζθιεξνχο αληηπάινπο ηνπ. Ήμεξε λα επηθνηλσλεί άλεηα κε ηηο
πςειέο επίζεκεο πξνζσπηθφηεηεο, φπσο θαη κε ηνλ απιφ Έιιελα θαη λα αληηζηάζκηδε
ζην έξγν ηνπ ηηο γεληθφηεξεο εμειίμεηο θαη ζπγθπξίεο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ γηα ηελ
απηνγλσζία θαη αθχπληζε ησλ ππφδνπισλ Διιήλσλ. Δίλαη ν άλζξσπνο ε δχλακε
ζηελ πίζηε ηνπ νπνίνπ, πξνηθηζκέλε κε ηελ πξέπνπζα κφξθσζε θαη θηινπαηξία,
κεηαηξάπεθε ζε απξνζπέιαζηε δχλακε γηα ηελ αλαραίηηζε απηνθξαηνξηθψλ
ζρεδηαζκψλ θαηά ησλ απξνζηάηεπησλ νκνγελψλ ηνπ.
Οη δηαπηζηψζεηο ζηηο αιιεπάιιειεο πεξηνδείεο ηνπ ζηελ Βφξεηα θαη Νφηηα
Ήπεηξν, γηα ην κέγεζνο ηεο ηπξαλληθήο ηνπξθηθήο εμνπζίαο θαη ηεο αιβαληθήο
θαηαπίεζεο, θαζψο θαη ην ακείσην θχκα εμηζιακηζκψλ, πνπ εθείλνη απφ θνηλνχ
ππνθηλνχζαλ θαη ππαγφξεπαλ, δελ ηνλ απνθάξδησλαλ. Γελ ηνλ απνγνήηεπζε νχηε ην
γεγνλφο φηη νη πεξηνδείεο ηνπ ζηελ Ήπεηξν ζπλέπεζαλ ρξνληθά κε ηηο ηξαγηθέο
επηπηψζεηο κεηά ηα Οξισθηθά (1770) θαη ηνλ ξνπζνηνπξθηθφ πφιεκν (1768-74). ηηο
δηδαρέο ηνπ θήξπηηε κε πάζνο φηη «ηο ζσολείο ανοίγει ηην εκκληζία», φπνπ
«μανθάνομεν ηι είναι θεόρ, ηι είναι η Αγία Τπιάρ, ηι είναι ο άγγελορ, ηι είναι η απεηή, ηι
είναι δαίμονερ, ηι είναι η κόλαζηρ.» Οι
διδασέρ ηος αποηελούζαν «ηην λαϊκή
κοζμοθεωπία ηηρ εποσήρ» Ο Πάηξν
Κνζκάο κέζα απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ
κνλαρνχ, άλνημε πεξηζζφηεξα ζρνιεία
πάξα εθθιεζίεο, εθφζνλ κεξηκλά ηνπ ήηαλ
ψζηε θάζε ρσξηφ λα είρε ην ζρνιείν ηνπ.
Άλνημε ζρνιεία θαη ε θθιεζίεο κέζα απφ
ηελ
ελζνπζηψδε
ζπκκεηνρή
θαη
ρξεκαηνδφηεζε ησλ απιψλ Διιήλσλ, νη
νπνίνη, θπξίσο νη γπλαίθεο, δψξηδαλ
αθφκα ηα ρξπζαθηθά ηνπο θαη ηα
νηθνγελεηαθά θεηκήιηα. Ο Άγηνο Κνζκάο, γξάθεη ν θεξθπξαίνο Κφκεο Γεκήηξηνο
Μακσλάο, ν νπνίνο κε εληνιή ηνπ γεληθνχ πξνλνεηή ησλ Ηνλίσλ λήζσλ da Mar,
θαηαζθφπεπε ηνλ Άγην κφληκα «έθθαζε μέσπι ηο ζημείο, ώζηε να κάμη ηοςρ Τούπκοςρ
βαθμοθόποςρ να ζςνειζθέποςν ηον οβολόν ηων ςπέπ ηων αγαθοεπγών ηούηων
ιδπςμάηων».( Βακαλόπουλοσ Κ., 2003, Η ιςτορία τησ Ηπείρου, Θεςςαλονίκη, ςελ 124).
Αθξηβψο εδψ έγθεηηαη θαη ε εχλνηα πνπ απφζπαζε απφ ηνλ Αιή παζά ησλ Ησαλλίλσλ,

ν νπνίνο κεηά ηνλ απαγρνληζκφ ηνπ Αγίνπ έθηηζε λαφ ζηε κλήκε ηνπ Έιιελα αγίνπ,
κάιηζηα ζε εληειψο αξραηνειιεληθφ ζηπι.
Ζ παξνπζία ηνπ κηα αθαηάπαπηε παξαίλεζε ειιεληθφηεηαο, εζηθψλ θαη
ζξεζθεπηηθψλ αμηψλ, κηα παξφξκεζε γηα ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή ηεο θιεηζηήο
ειιεληθήο κηθξνθνηλσλίαο θαηά ηεο ηνπξθνθξαηίαο θαη αιβαλνθξαηίαο. Ζ
παξέκβαζή ηνπ ήηαλ απνθαζηζηηθή κέρξη αθφκα θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ ησλ
ειιεληθψλ θνηλνηήησλ, εληζρχνληαο ηελ νξζφδνμε ηαπηφηεηά ηνπο. Ο Πάηξν Κνζκάο
δίδαμε ζηελ Ήπεηξν ψζηε ηα ειιεληθά ρσξηά λα έρνπλ ζρνιείν, αιιά θαη λα
πεξηβάιινληαη απφ εθθιεζίεο θαη παξεθθιήζηα σο ακπληηθά ζξεζθεπηηθά ζρήκαηα,
φπνπ ζηελ πςειφηεξε θνξπθή λα δεζπφδεη ν πξνθήηεο Ζιίαο.
Ζ ηζρχ ηεο αγαζνεξγίαο ππέξ ηνπ έζλνπο ηνπ Αγίνπ Κνζκά κπνξεί λα
δηαπηζησζεί κεηά ηελ 23ε Απγνχζηνπ 1779, κέξα ζαλάησζεο ηνπ ππνθηλνχκελεο απφ
ηνπο Δβξαίνπο ηεο πεξηνρήο ηνπ Βεξαηίνπ. Ο Πάηξν Κνζκάο δελ κπήθε απιψο ζηελ
αζαλαζία ηνπ Αγίνπ, αιιά έγηλε ν δσληαλφο κχζνο πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο
πξνζσπηθήο θαη ζπιινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζθιαβσκέλσλ Διιήλσλ, δηέπνληαο
κάιηζηα θαη ηνπο ρξφλνπο ησλ κεηέπεηηα γελεψλ.
νπ

Ο Παηξηάξρεο εξαθείκ ν Β’. γελλήζεθε ζην Γέιβηλν ζηηο αξρέο ηνπ

18 αηψλα ζε αξηζηνθξαηηθή νηθνγέλεηα. Πίζηεπε φηη κφλν ε Ρσζία ζα ζπλέβαιε
απνηειεζκαηηθά ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ Γέλνπο. Γελ έθξπβε δηφινπ ηα αηζζήκαηά
ηνπ θαη φηαλ ήηαλ Παηξηάξρεο. (1757-1761) Ζ πξνθιεηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά πξνο
ηελ Τςειή Πχιε, αλάγθαζε ην νπιηάλν λα ηνλ εμνξίζεη ζην Άγηνλ Όξνο. Οχηε,
φκσο, εδψ εζχραζε. Πξσηνζηάηεζε ζηελ άηπρε επαλάζηαζε ησλ Οξιφθ θαη κεηά
ηελ απνηπρία ηεο θαηέθπγε ζηε Ρσζία, φπνπ θαη πέζαλε ην 1779, ηελ ίδηα ρξνληά κε
ηνλ επλννχκελφ ηνπ Πάηξν Κνζκά.

Μάμηκνο ν Πεινπνλήζηνο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ απφ ηνπο δηαπξεπέζηεξνπο

ζπγγξαθείο ηνπ 17νπ αηψλα. Πξαγκαηηθφο δηαθσηηζηήο ηνπ ιανχ θαη «δεηλφο
ζενιφγνο». Έθηαζε ζηα Ησάλληλα απφ Ηηαιία ζηα 1609. Σν ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν
ππήξμε γηα ηελ επνρή πνιχ ζεκαληηθφ, πεξηζζφηεξν ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο. Έγξαθε
ηηο πξαγκαηείεο ηνπ ζρεδφλ ζε θνπβεληηαζηηθή γιψζζα θαη πάζρηδε λα εδξαηψζεη θη
εδψ ηνλ θαηλνχξγην πξνζαλαηνιηζκφ ηεο παηδείαο πνπ ηφηε κφιηο είρε δεκηνπξγήζεη
έλα ζεηηθφ πξνεγνχκελν ζηελ Δπξψπε.

Καηά ηελ εμέγεξζε ηνπ Γηνλπζίνπ Φηιφζνθνπ θπιαθίδεηαη. Μέζα απφ ηε θπιαθή
γξάθεη ην πεξίθεκν ηειηηεπηηθφ ηνπ (ην κφλν πνπ δελ είλαη γξακκέλν ζηε
Γεκνηηθή) κε ην νπνίν πξνζπαζεί λα εμπκλήζεη ηνπο Σνχξθνπο, πηζαλψο γηα λα
απαιιαγεί απφ ηα δεηλά.
Μέρξη ην 1616 πνπ κέλεη ζηα Ησάλληλα, θεξχηηεη, δηδάζθεη θαη ζπγγξάθεη
πνηθίιεο πξαγκαηείεο εζηθνζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη θηινινγηθά θείκελα.
ηνλ Μάμηκν θαίλεηαη φηη αλήθεη θαη ην ρξνληθφ ηνπ θπιφζνθνπ πνπ βξήθε θαη
δεκνζίεπζε ν Πνπθεβίι ζην γλσζηφ έξγν ηνπ «Σαμίδη ζηελ Διιάδα» .

Μαηζαίνο επίζθνπνο Γξπτλνπφιεσο 1611. «ίγνπξα ήηαλ Ζπεηξψηεο….Γελ
απνθιείεηα δε λα ήηαλ θαη βέξνο Γεξνπνιίζηνο» αλαθέξεη ν Βαζίιεηνο Μπαξάο ζην
βηβιίν ηνπ «Σν Γέιβηλν ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ»
Πξνηθηζκέλνο πάληα κε ζπάληα δηνηθεηηθά ραξίζκαηα θαηάθεξε λα επηβιεζεί
πνιχ λσξίο ζην εθθιεζηαζηηθφ ζηεξέσκα ηεο Ζπείξνπ ζαλ Μεηξνπνιίηεο Ησαλλίλσλ.
Γηνηθνχζε ηφηε πέληε επηζθνπέο θαη ε εθθιεζηαζηηθή ηνπ δηθαηνδνζία έθζαλε κέρξη

ηα Αθξνθεξαχληα. «Όζν γηα ηελ κφξθσζή ηνπ, γξάθεη ν Μπαξάο, δελ γλσξίδνπκε,
νχηε πψο, νχηε πνχ έκαζε ηα γξάκκαηα. Γλσξίδνπκε κφλν φηη ζαλ κνλαδηθφ ζθνπφ
ηεο δσήο ηνπ έηαμε ηελ πξνζηαζία ηνπ Ζπεηξσηηθνχ ιανχ απφ ηηο απζαηξεζίεο ηνπ
θαηαρηεηή». Απφ έλα γξάκκα ηνπ Μάμηκνπ ηνπ Πεινπνλήζηνπ πξνο ην Μαηζαίν
εκεξνκελίαο 31.10.1614, πιεξνθνξνχκαζηε φηη ν Μαηζαίνο ήηαλ ν βαζηθφο
πξσηεξγάηεο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ Γηνλπζίνπ ηνπ Φηιφζνθνπ ζηα 1611.
Παξαρσξνχκε έλα απφζπαζκα απφ ηελ επηζηνιή απηή:
«…. Σν πξψην αίηηνλ εζχ ηνλ εθίλεζεο θαη έθεξεο θαη εθχιαγεο ηνλ ερζξφλ ηνπ
θφζκνπ (ελλνεί ηνλ Γηνλχζην ηνλ θπιφζνθν) κέζα εηο ην επαηλεηφλ ηνχην Κάζηξνλ
έσο φπνπ ην εμαθαλίζαηε. Καη εκέλα φπνπ δελ ήζεια λα ηνλ αθνχζσ ηνλ
ζενθαηάξαην θαη φπνπ ζαο εζπκβνχιεπα λα ηνλ δηψμεηε, εζηείιαηε άλζξσπν κέζα εηο
ην θειιίνλ λα κε θνλεχζε. Αιιά εζχ ηνλ εζπκκάδσλεο θαη ηνλ εθίιεπεο θαη ηνλ
έδηδεο ζέιεκα λα επινγά θαη λα αγηάδε ν θνλεχο θαη ηνζνχλησλ ςπρψλ θζνξεχο,
φπνπ ήμεπξεο πψο έθακλε εηο ηα Σξίθθαια. Όια εηνχηα απφ εδηθήλ ζνπ αηηίαλ έγηλαλ,
θαη εγψ κε εμεχξνληαο, σο μέλνο θαη απινχο άλζξσπνο, έιεγα θαη αλάγθαδα ηνλ
θφζκνλ, φηαλ ήηαλ αζζελήο ν θχξ Μαλαζζήο, λα κε ζηεξγνχλ άιινλ παξά κφλνλ
εζέλα…».( Πεξηνδηθφ «Ζπεηξσηηθά ρξνληθά,έηνο Ζ’, ζει. 182)

Ο ΝΔΟ ΚΤΚΛΟ ΠΑΗΓΔΗΑ –
ΣΑ ΓΡΟΗΑ ΚΑΗ ΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤ ΟΓΖΓΟΤΝ Σ’
ΑΡΜΑΣΑ
Απφ ηνλ 17ν αηψλα ε Πξσηεχνπζα ηεο Ζπείξνπ ηα Ησάλληλα δηαθξίλνληαλ γηα
ηνλ άςνγν ζπλδπαζκφ ηεο παηξνπαξάδνηεο θνηλφηεηάο ηεο κε ηελ αλαδήηεζε
ζχγρξνλσλ ηξφπσλ νξγάλσζεο θαη δφκεζήο ηεο ζε πξφηππα πνπ ππαγφξεπαλ νη
ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζρεηηθά κε ηα πιηθά αγαζά, ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ηηο
πλεπκαηηθέο αλαδεηήζεηο. Ζ θνηλσλία ησλ Γηαλλησηψλ επέηξεςε ηνλ πξσηαγσληζηηθφ
ξφιν ζηελ εγεζία ηνπ θιήξνπ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ άλνημε ηα πεξηζψξηα δξάζεηο
ζηνπο λένπο παξάγνληεο, πνπ είλαη νη έκπνξνη θαη νη ιφγηνη. Με ηελ νηθνλνκηθή
ελίζρπζε θαη ζπλεηζθνξά ησλ εκπφξσλ επεξγεηψλ, ηα Γηάλλελα έδεηρλαλ ηαπηφρξνλα
φηη απνηεινχζαλ έλα πνιπλνκηζκαηηθφ θέληξν ζπλαιιαγψλ, πνπ έθεξλε ζε
επηθνηλσλία ηελ Δπξσπατθή Γχζε θαη Αλαηνιή. (Καηά ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Π.
Αξαβαληηλνχ, ηνλ νπνίν επηθαιείηαη ν Κ. Βαθαιφπνπινο, ζηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα ε
πεξηνπζία ησλ Διεψλ (ηα θνηλά πνπ δηαρεηξίδνληαλ νη επίηξνπνη ησλ ηεζζάξσλ
εθθιεζηψλ θαη ηνπ αξραίνπ λνζνθνκείνπ) ηεο θνηλφηεηαο ησλ Ησαλλίλσλ
ππνινγίδνληαλ ζε 1.107.000 ξνχβιηα, ζε 143.800 ράξηηλα θηνξίληα θαη ζε 511.000
δξαρκέο. (Βιέπ. Βαθαιφπνπινο Κ., 2003, Ζ ηζηνξία ηεο επείξνπ, Θεζζαινλίθε, ζει
51)
Ο «θξνπλφο» ηεο κφξθσζεο θαη ηεο παηδείαο πέξαζε βαζκηαία ζηελ
θαζνδήγεζε ησλ ινγίσλ, νη νπνίνη ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία είραλ πάξεη
πνιπεδξηθή κφξθσζε ζηα θαιχηεξα Παλεπηζηήκηα ηεο Δπξσπατθήο Γχζεο θαη
Αλαηνιήο. Πνιινί εμ΄απησλ απνηεινχζαλ κε ηα ζπγγξάκκαηα ηνπο κέξνο ησλ
πλεπκαηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ αλαδεηήζεσλ ζηε Γχζε.
Μηα ηέηνηα εμέιημε έθεξε ζαλ απνηέιεζκα ψζηε, φπσο ζεκεηψλεη ν Γ.
Καξακπειηάο ηνλ 18ν αηψλα απφ ηελ Ήπεηξν ηε Γπηηθή θαη Βφξεηα Μαθεδνλία ηελ
Αηησιναθαξλαλία θαη Πεινπφλλεζν θαη ηα άκεζα ζπλδεδεκέλα καδί ηνπο Δπηάλεζα
θαηάγνληαλ ην 45 % ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ινγίσλ ηνπ Γέλνπο.
«Αθξηβψο ζηα θσηεηλά κπαιά ησλ λεσηεξηζηψλ ιφγησλ ζηελ Ήπεηξν
νθείιεηαη ε αλίρλεπζε ηεο εζληθήο απηνγλσζίαο θαη ε εδξαίσζε ηεο εζληθήο

ζπλείδεζεο. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ιεηηνχξγεζε επηβνεζεηηθά
γηα λα αλαδεηρηνχλ ηα Γηάλλελα ζηε ζπνπδαηφηεξε ειιεληθή πλεπκαηηθή εζηία ηεο
επεηξσηηθήο Διιάδαο» (Βαθαιφπνπινο Κ., 2003, Ζ ηζηνξία ηεο επείξνπ, Θεζζαινλίθε,
ζει. 219)

ην ίδην ζπλδπαζκφ νθείιεηαη θαη ην γεγνλφο φηη ε Ήπεηξνο είρε πεξηζζφηεξα
νινθιεξσκέλα ειιεληθά ζρνιεία ζε ζρέζε κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηα νπνία
είραλ επίζεο απνρηήζεη ηελ ηδηφηεηα λα πξνεγνχληαη κε ζπλέπεηα ησλ εζληθψλ
δηεξγαζηψλ.
Ζ Δπηθάλεηνο ρνιή. Ηδξχζεθε ην 1647 κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Γηαλληψηε
κεγαιέκπνξα ηεο Βελεηίαο Δπηθάλεηνπ Ζγνχκελνπ. Οθείιεη ην φλνκά ηεο ζηνλ
Ηδξπηή ηεο Δπηθάλεην Ζγνχκελν.
Ο Δπηθάλεηνο Ζγνύκελνο (1568-1648) ήηαλ γηνο ηνπ Δκκαλνπήι θαη ηεο
Μαξηέηηαο κε ζεκαληηθή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε Βελεηία. Απφ ην 1600
εγθαηαζηάζεθε κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζηε Νεάπνιε Ηηαιίαο. Σηκψκελνο θαη πνιχ
αγαπεηφο απφ ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ, νη νπνίνη ηνλ απνθαινχζαλ «έθιακπξν» θαη
«εμνρφηαην» ζπλέρηζε ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνγέλεηαο κέρξη ηα βαζηά
γεξαηεηά. Ήηαλ νιηγνγξάκκαηνο, αιιά είρε κεγάιε αγάπε γηα ηα γξάκκαηα. Ζ
ίδξπζε ηεο θεξψλπκεο ζρνιήο ζηα Ησάλληλα απνηειεί κηα απφ ηηο πξνζθνξέο ζηελ
παηδεία. Με έμνδά ηνπ ηππψζεθαλ αξθεηά βηβιία, φπσο εθείλν ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο
(1639), ε επαλέθδνζε ηεο Γξακκαηηθήο ηνπ Λάζθαξε (1645). Σν 1647, έθηηζε εθηφο
Ησαλλίλσλ εθθιεζία ηεο Παλαγίαο, ηελ νπνία νλφκαζε Πεξίβιεπην. Σνλ ίδην ρξφλν
κε ηελ ίδξπζε ηεο ζρνιήο ζηα Γηάλλελα έγξαςε ηε δηαζήθε ηνπ θαη άθεζε φιε ηνπ
ηελ πεξηνπζία ζε ηδξχκαηα θαη Δθθιεζίεο ηεο ηδηαίηεξήο ηνπ παηξίδαο.
Σν 1687 δηνξίζηεθε δάζθαινο ζηε ζρνιή Δπηθάλεηνπ ν Γηαλληώηεο Μηραήι
Μήηξνπ. Ο ιφγηνο θαη θιεξηθφο Μειέηηνο Μήηξνπ είρε
πξαγκαηνπνηήζεη
άξηζηεο
ζπνπδέο
ζηελ
Πάδνβα
νινθιεξψλνληαο ηελ Ηαηξηθ ή θαη Φηινζνθηθή ζρνιή. Τπήξμε
ν πξψηνο ζπζηεκαηηθφο Έιιελαο γεσγξάθνο. Παξνπζηάζηεθε
ζηελ αξρή ηνπ αηψλα ησλ Φαλαξησηψλ. πληαηξηάδνληαο ζην
έξγν ηνπ ηε γεσγξαθία κε ηελ ηζηνξηνγξαθία, πξνζέθεξε
ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηηο Δπξσπατθ έο αλαδεηήζεηο ηεο επνρήο
γηα ηελ ηζηνξία, ηε γεσγξαθία θαη ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο. Έζεζε
πξψηνο ηελ ακεζφηεηα ζπλέρεηαο ησλ Διιήλσλ ηεο επνρήο ηνπ
απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο. Σα έξγα ηνπ, ηδηαίηεξα ην
«Γεσγξαθία παιαηά θαη λέα», ζα απνηειέζνπλ ηηο βάζεηο γηα
ηελ ξνκαληηθή δηάζηαζε ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ, φζνλ αθνξά ηελ αλίρλεπζε
ηνπ ιακπξνχ παξειζφληνο θαηαγσγήο θαη εζλνγέλλεζεο ησλ ζχγρξνλσλ ηνπ
Διιήλσλ.
Γηαδέρηεθε ηνλ Μειέηην Μήηξν ν Παξζέληνο Καηδηνύιεο. Ζ ζπκβνιή ηνπ
ζηελ πξναγσγή ηεο ιανγξαθίαο ππήξμε ζεκαληηθή. πγθέληξσζε 700 παξνηκίεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηα Ησάλληλα, ραξάζζνληαο έηζη κηα λέα ηζρπξή παξάδνζε, φζνλ
αθνξά ηελ δεκνηηθή γιψζζα θαη ηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ ζηελ ηζηνξία ησλ γξακκάησλ
ζηελ Ήπεηξν.

Γηάδνρφο ηνπο ζηελ αξρή ηεο Δπηθάλεηνο ρνιήο
(1719), ππήξμε ν άιινο κεγάινο δάζθαινο ηνπ Γέλνπο θαη
θιεξηθφο, ν Μπαιάλνο Βαζηιόπνπινο (1694-1760). Δίρε
ζπνπδάζεη καζεκαηηθά θαη ειιεληθά κε δάζθαιν ην Μεζφδην
Αλζξαθίηε. Δηθάδεηαη επίζεο, φηη θαη ν Μεζφδηνο Αλζξαθίηεο
δηεηέιεζε ζρνιάξρεο ηεο Δπηθάλεηνο ρνιήο.

Σεο ρνιήο Δπηθάλεηνπ πξνεγνύληαη ηα ζρνιεία ζην ζεκεξηλό
Βόξεην Σκήκα ηεο Ζπείξνπ.
Αλ ε Δπηθάλεηνο ρνιή ππήξμε ε πξψηε επί Σνπξθνθξαηίαο ζηα Ησάλληλα,
ζην βφξεην Σκήκα ηεο Ζπείξνπ νη εθπαηδεπηηθέο δηεξγαζίεο πξνεγνχληαη. ηα 1633 ν
Δπίζθνπνο Γξπτλνπνιεσο Κάιιηζηνο ζχζηεζε Διιεληθφ ζρνιείν ζην Αξγπξφθαζηξν.
Δλψ ν Δπίζθνπνο επίζεο Γξπτλνπφιεσο νθηαλόο ίδξπζε ειιεληθφ ζρνιείν ην 1672
ζηελ Πνιχηζηαλε. (Βαθαιφπνπινο Κ., 2003, Ζ ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ, Θεζζαινλίθε,
ζει. 209.)
Σν ειιεληθφ ζρνιείν ζην Γέιβηλν, ην νπνίν είρε ηδξπζεί πξηλ ην 1537,
ζπλέρηδε ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ ζρνιή απηή εμειίρηεθε ζε «Γξακκαηνινγηθή θαη
Δπηζηεκνληθή ρνιή» ράξε ζηηο πινχζηεο ζπλδξνκέο ησλ Γειβηλησηψλ εκπφξσλ ζηε
Βελεηία πχξνπ ηξάηε 1713 θαη π. Ρίδνπ 1742
ην Βεξάηη ιεηηνχξγεζαλ ηελ ίδηα πεξίνδν, 17ν αηψλα, δχν ειιεληθά ζρνιεία.
Όπσο αλαθέξεη ν ηζηνξηθφο Κ. Βαθαιφπνπινο, «Αξθεηά απφ ηα ζρνιεία απηά είραλ
δεκηνπξγεζεί ψζηε λα αλαραηηίζνπλ θαη λ΄ απνηξέςνπλ ην ξαγδαίν
εθκνπζνπικαληζκφ ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ, πνπ δερφηαλ αθφξεηεο πηέζεηο απφ ηε
ζηάζε ησλ Αιβαλψλ» (Βαθαιφπνπινο Κ., 2003, Ζ ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ,
Θεζζαινλίθε, ζει. 210.)

Ζ Γθηνύκεηνο ρνιή
Πξψηνο ζρνιάξρεο ηεο Γθηνχκεηνο ρνιήο δηεηέιεζε ν δηαθεθξηκέλνο ιφγηνο
θαη θιεξηθφο Βεζζαξίωλ Μαθξήο. Γελλήζεθε ζηα 1635. πνχδαζε ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε κε δάζθαιν ηνλ Αιέμαλδξν Μαπξνθνξδάην. Γηαθξίλνληαλ γηα
ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ ηδεψλ, ηελ αλάπιαζε ησλ εζληθψλ ηδαληθψλ θαη ηε
ζηεξέσζε ηεο πίζηεο ζην ζεφ θαη ηελ παηξίδα. Ζ κεγαιχηεξε πξνζθνξά ηνπ πξνο ηελ
παηδεία ηνπ έζλνπο ζηάζεθε ην ζχγγξακκά ηνπ ηαρπνινγία (Γξακκαηηθή), ην νπνίν
γηα κηζφ πεξίπνπ αηψλα απνηέιεζε ηηο βάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ Έιιελα. Άιιν
ζεκαληηθφ έξγν ηνπ είλαη ε «Δηζαγσγηθή Έθζεζηο πεξί ηξηψλ κεγίζησλ αξεηψλ:
πίζηεσο, ειπίδνο θαη αγάπεο» (Βνπθνπξέζηη 1699), ην νπνίν βεβαηψλεη ην δηθφ ηνπ
θηιειεχζεξν πλεχκα.
Σνλ δηαδέρηεθε ν θιεξηθφο θαη ζνθφο δάζθαινο Γεώξγηνο νπγδνπξήο
(1645 -1725) απφ ηα Γηάλλελα. Δίρε ζπνπδάζεη ζηελ Πάδνβα θαη Βελεηία θνληά
ζηνπο ηππνγξάθνπο Γιπθείο.
Ο Γ. νπγδνπξήο θξφληηζε γηα ηε ζηαζεξή εθαξκνγή λεσηεξηζηηθψλ κεζφδσλ
ζε φια ηα πεδία δηδαζθαιίαο θαη ηελ αλχςσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο παξερφκελεο
παηδείαο ζηνπο θιάδνπο ηεο θηινζνθίαο, ηεο ζενινγίαο ηεο θπζηθήο θαη ησλ
καζεκαηηθψλ. Γηα ηηο ηδέεο ηνπ έγηλε ζηφρνο ηεο ηεηξάρξνλεο ζενινγηθήο έξηδαο, πνπ

μέζπαζε ζηα Ησάλληλα ην 1695. Σππηθά ε έξηδα αλαθηλεί ην ζέκα ησλ εζπραζηψλ ηνπ
14νπ αηψλα , διδ αλ ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηε ζεία νπζία θαη ζεία ελέξγεηα. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχζε πξφζρεκα ηεο ζπληεξεηηθήο ηάμεο ησλ Ησαλλίλσλ,
εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θιήξν, ελαληίνλ ηνπ θνξπθαίνπ δάζθαινπ Γεσξγίνπ
νπγδνπξή, νη πξσηνπνξηαθέο ζέζεηο ηνπ νπνίνπ έθεξαλ ζηα Ησάλληλα έλαλ
αλεπάληερν εθζπγρξνληζκφ ζηελ παηδεία θαη ην πλεχκα ηεο πφιεο.
Ο Γεψξγην νπγδνπξήο εγθαηέιεηςε ηε Γθηνχκεην ρνιή ζηα 1710. Σνλ
δηαδέρηεθε ν καζεηήο θαη ζπκπαηξηψηεο ηνπ ΜΔΘΟΓΗΟ ΑΝΘΡΑΚΗΣΖ.
Πξφθεηηαη γηα ηνλ θνξπθαίν ιφγην ηνπ Γέλνπο. Καηέρεη
δηαπξεπή
ζέζε
ζηνλ
πξψηκν Νενειιεληθφ
Γηαθσηηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο.
«Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ κεγάισλ Δπξσπαίσλ
επηζηεκφλσλ ηεο επνρήο ηνπ.”( Μάξγαξε Βαο. Κ.,
πγγξαθείο θαη ινγνηέρλεο ησλ Ησαλλίλσλ, Γηάλλελα 1991,
ζει. 47. ) Δίλαη ν πξψηνο πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ

αξραΐδνπζα, σο γιψζζα δηδαζθαιίαο, κε ηε δεκψδε θαη
ν πξψηνο εηζεγεηήο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ
σο μερσξηζηή επηζηήκε ζηελ Διιάδα.
Ο Αλζξαθίηεο ππήξμε ζχκα ηνπ πάζνπο ηνπ γηα
πξφνδν ηνπ ηφπνπ θαη γηα ηελ απιή, θαηαλνεηή γιψζζα.
Σν θηινζνθηθφ ζχζηεκα ηνπ Αλζξαθίηε απέβιεπε ζηε
ζχδεπμε ηεο θηινζνθίαο κε ηε ζενινγία, πνπ, φπσο αλακελφηαλε, ηνλ έθεξε
αληηκέησπν κε ηηο ζθνηαδηζηηθέο αληηιήςεηο ηεο επνρήο ηνπ. Σν Παηξηαξρείν, πνπ
εθπξνζσπνχζε ηνλ παξαδνζηαθφ εγεηηθφ ζεζκφ ηνπ Διιεληζκνχ, δελ κπνξνχζε λα
αληαπνθξηζεί ζην λεσηεξηζηηθφ επξσπατθφ πλεχκα ηνπ Αλζξαθίηε. Σν 1723, ηνλ
θαηαδίθαζε εξήκελ ζε θαζαίξεζε ηνπ ηεξαηηθνχ ηνπ αμηψκαηνο.
πνχδαζε ζηε Βελεηία γηα θηινζνθία, ζενινγία θαη καζεκαηηθέο επηζηήκεο.
ηελ Διιάδα επέζηξεςε ζηα 1708. πλέβαιε φζν θαλέλαο άιινο ζηελ πλεπκαηηθή
αθχπληζε ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ. Δκθχζεζε κε πάζνο ηελ πίζηε γηα ηελ εζληθή
απνθαηάζηαζε θαη θαηέβαιε αθαηαπφλεηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εκπέδσζε ηνπ
ζξεζθεπηηθνχ αηζζήκαηνο, γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ θαη ηελ αλχςσζε ηεο
κνξθσηηθήο ηνπο ζηάζκεο. ηα θηινζνθηθά ηνπ πηζηεχσ ήηαλ νπαδφο ηνπ Descart θαη
Malebranche θαη κεηαθξαζηήο ησλ έξγσλ ηνπο .
Άθεζε πξσηφηππα θαη εκπλεπζκέλα έξγα ιφγνπ ράξε ηελ Δηζαγσγή ηεο
Λνγηθήο, ηε Μεηαθπζηθή. Καηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηε Βελεηία, εθδίδνληαη ηα έξγα
ηνπ: Βνζθφο ινγηθψλ πξνβάησλ (1708), Δπίζθεςε πλεπκαηηθή (1707), Θεσξίαη
Υξηζηηαληθαί (1699), θιπ.
Σν 1742 ν ίκσλαο Μαξνχηζεο κε ζπγθεθξηκέλν θιεξνδφηεκα ηνπ αδεξθνχ
ηνπ Λάκπξνπ Μαξνχηζε, έδσζε λέα πλνή ζηελ Δπηθάλεηνο ρνιή. Οη Μαξνπηζαίνη
ηελ αλαθαίληζαλ θαη ηελ κεηνλφκαζαλ ζε Μαξνπηζαία ρνιή, ε νπνία
ιεηηνχξγεζε σο ην 1798 φηαλ ν Βνλαπάξηεο θαηέιπζε ηελ Δλεηηθή Γεκνθξαηία θαη
δήκεπζε ηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο απηψλ.
Με βάζε ηε δηαζήθε ηνπ, ν αδεξθφο ηνπ ίκσλαο, θάιεζε ηνλ θνξπθαίν
Γηδάζθαιν ηνπ Γέλνπο Δπγέλην Βνύιγαξε (1716-1806), ν νπνίνο είρε ζπνπδάμεη
κε δαπάλε ηεο νηθνγέλεηαο Μαξνχηζε γηα αλψηεξα καζεκαηηθά ζηελ Πάδνβα θαη ηνπ
πξφηεηλε λα αλαιάβεη ηελ δηεχζπλζε ηεο Μαξνπηζαίαο. Ο Βνχιγαξεο, εβξηζθφκελνο
ηφηε ζηε Βελεηία, δέρηεθε λα επηζηξέςεη ζηα Ησάλληλα θαη έδσζε ζηε ρνιή ην

πλεχκα θαη ην αλάζηεκα, πνπ επηδίσμαλ νη ηδξπηέο ηεο. ηε Μαξνπηζαία ρνιή
δίδαμε ηε θπζηθή θαη ηα καζεκαηηθά ηνπ Νηνχηνλ θαη ηνπ Λάηκπληηο, ηνλ εκπεηξηζκφ
ηνπ Λνθ, ηα θηινζνθήκαηα ηνπ Σφκαο Υνκπο θαη Βνιθ. Ο ίδηνο ππήξμε νπαδφο ηνπ
Λάηκπληηο.
Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ν Δπγέληνο Βνύιγαξεο,
ζεσξήζεθε, έπεηηα απφ ηνλ δάζθαιφ ηνπ Μεζφδην Αλζξαθίηε,
ν ζπνπδαηφηεξνο θαηλνηφκνο ηεο επνρήο ηνπ. Καηά ηνλ Φάλε
Μηραιφπνπιν ν Δπγέληνο Βνχιγαξεο, «αλ δνχζε ζ’ άιιν
πεξηβάιινλ θη έγξαθε ζε κηα γιψζζα μέλε, αζθαιψο ζ’
αλαθεξχζζεην έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ιφγηνπο ηεο
επνρήο ηνπ» (Μηραιφπνπινο Φ., 1930, Σα Γηάλλελα θη ε
Νενειιεληθή Αλαγέλλεζε (1648-1820), Αζήλα, ζει.38.)

Έγξαςε πξαγκαηείεο επί παληφο επηζηεηνχ: λνκηθέο,
ηζηνξηθέο,
ζενινγηθέο,
γξακκαηηθέο,
γισζζηθέο,
αζηξνλνκηθέο, πνιηηηθέο, καζεκαηηθέο, αξραηνινγηθέο, πεξί
κνπζηθήο, πεξί αλεμηζξεζθίαο, πεξί επζαλαζίαο, πεξί παιηξξνηψλ. Πνηήκαηα, ιφγνπο,
εθθιήζεηο πξνο ηελ Αηθαηεξίλε Β΄ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Ελλάδοσ θαη
εθαηνληάδεο επηζηνιέο. Δπηκειήζεθε πνιχηηκεο εθδφζεηο βπδαληηλψλ ζπγγξαθέσλ
θαη θιαζηθψλ ζπγγξακκάησλ θαη κεηέθξαζε πιήζνο θεηκέλσλ απφ ηα ιαηηληθά ζηα
γαιιηθά θαη απφ ηα γαιιηθά ζηα ειιεληθά, φπσο π.ρ ηνλ Βνιηαίξν, πνπ ζεσξνχληαλ
ηφηε ην βαζηθφ εγρείξεκα ηνπ Δπξσπατθνχ δηαθσηηζκνχ.
Σν βηβιίν φκσο κε κεγάιε επίδξαζε ζηελ παηδεία θαη ηελ κφξθσζε ησλ
ζπκπαηξησηψλ ηνπ θαη πνπ ηνπ έδσζε θχξνο ζηνπο θηινζνθηθνχο θαη πλεπκαηηθνχο
θχθινπο ηεο Δπξψπεο ήηαλ ε «Λνγηθή». Γξάθηεθε ζηα Γηάλλελα θαη ηππψζεθε ζηε
Λεηςία ην 1766.
ηα 1741 ν Δ. Βνύιγαξεο δίδαμε ζην ειιεληθό ζρνιείν ηεο Απιώλαο.
Μαζεηέο ηνπ ππήξμαλ ν Κνζκάο ν Αηησιφο, ν Θεφδσξνο Καβαιηψηεο
(Μνζρφπνιε), ν ηαηξνθηιφζνθνο Θσκάο Μαλδαθάζεο, εμέρνπζα πξνζσπηθφηεηα ηνπ
Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ, ν Θεφθηινο ν εμ Ησαλλίλσλ κεηέπεηηα επίζθνπνο
Κακπαλίαο, ν Ηψζεπνο Μνηζηφδαμ ζρνιάξρεο ζην Ηάζην θαη
έλαο απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηνπ Νενειιεληθνχ
Γηαθσηηζκνχ, θπξίσο ζε ν, ηη αθνξά ηελ πηνζέηεζε ηεο
ιατθήο γιψζζαο
Καηά γεληθή εθηίκεζε, ν Βνύιγαξεο ζεσξείηαη ν
δεκηνπξγφο ηεο ελεξγεηηθήο θαη νξγαλσκέλεο εζληθήο
θίλεζεο. ηα 1742-44, φηαλ ρξεκάηηδε δάζθαινο ζηα
Ησάλληλα, ίδξπζε εδψ κηα κπζηηθή νξγάλσζε,
απνηεινχκελε απφ 30 δηαιεθηνχο θιεξηθνχο. Μεηαμχ
απηψλ ήηαλ ν Πάηξν Κνζκάο, ν μαθνπζηφο δάζθαινο
Ησάλλεο Πέδαξνο θαη ν επίζθνπνο Πιαηακψλνο Γηνλχζηνο.
ηφρνο ηεο δελ ήηαλ κφλν ην άλνηγκα ζρνιείσλ, αιιά γεληθψο ε δξάζε γηα εζληθή
αθχπληζε. Ο Αζαλάζηνο Πεηξίδεο απνθαιεί ηελ νξγάλσζε «Σάμηλ κεκπεκέλσλ» θαη
ην Βνχιγαξε «Πξψην δηεγέξηε ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο». (Αζαλ. Πεηξίδνπ, πεξηνδηθφ
«Απφιισλ», Πεηξεαηψο, ηνκ. Δ’, ζει 867-868) Ο Υξ. Πεξαηβφο ηελ νλφκαζε «Μπζηηθήλ
νκάδα» θαη ν Φάλεο Μακφπνπινο «Μπζηηθφλ δεζκφλ». «Υξνλνινγηθά,- ιέεη ν
Βαζίιεηνο Μπαξάο, είλαη ν καθξηλφο πξφγνλνο ηεο Φηιηθήο Δηαηξίαο» (Βαζίιεηνπ
Μπαξά, Σν Γέιβηλν ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ θαη νη γεηηνληθέο ηνπ πεξηνρέο, Αζήλαη 1966, ζει.
47.).

Σε ζπλέρεηα ηεο Μαξνπηζαίαο ζρνιήο αλέιαβε θαηά θάπνηνλ ηξφπν ε Καπιάλεηνο
ρνιή (1797-1820). Αλαζπγθξνηήζεθε κε
ηε ρνξεγία ηνπ Ζπεηξψηε εκπφξνπ ζηε
Ρσζία Εψε Καπιάλε (1736-1806).
Ζ Καπιάλεηνο ρνιή είλαη ε
ιακπξφηεξε θαη ε πην ζχγρξνλε ζρνιή ησλ
Ησαλλίλσλ θαηά ηηο δχν πξψηεο δεθαεηίεο
ηνπ 19νπ αηψλα. Σελ πξνίθηζε κε αμηφινγε
βηβιηνζήθε, κε εξγαιεία Φπζηθήο θιπ
ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ πξσηνζηάηεζε
ν Αζαλάζηνο Ψαιίδαο (1767-1829) κηα απφ ηηο εγεηηθέο κνξθέο ηνπ
Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ θαη «δάζθαινο ηνπ Γέλνπο».
Γελλήζεθε ζηα Ησάλληλα ζε πινχζηα νηθνγέλεηα Ησαλληηψλ
κεγαιεκπφξσλ ηεο Βιαρηάο θαη ηεο Ρσζίαο. πνχδαζε ζηα
Γηάλλελα, ηε Ρσζία θαη ηε Βηέλλε (ηαηξηθή ζρνιή). Μφιηο 24
εηψλ, 1791 ε ζπνπδή ησλ θηινζνθηθψλ έξγσλ ηνλ νδήγεζε
ζηε ζπγγξαθή ηνπ έξγνπ «Αιεζήο Δπδαηκνλία». Γελ
ηθαλνπνηήζεθε απφ θαλέλα θηινζνθηθφ ζχζηεκα. Δίλαη ν
πξψηνο Έιιελαο δηεγεκαηνγξάθνο. Καηά ηε δηάξθεηα
παξακνλήο ζηε Βηέλλε θαίλεηαη
φηη ήξζε ζε επαθή κε ηνλ θχθιν
ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ.
Γηα ηνλ Φαιίδα, ν δηαθσηηζκφο ηνπ Γέλνπο
ππήξμε ε ζπνπδαηφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε
ηεο Διεπζεξίαο θαη γηα ηελ απνηίλαμε ηεο ηνπξθηθήο
ζθιαβηάο. Δθείλν πνπ αλαδχεηαη αλάγιπθα ζην έξγν ηνπ
«Καινθηλήκαηα» είλαη ε εζληθή εγξήγνξζε, ε αθχπληζε
θαη ην μεζήθσκα ηνπ Διιεληζκνχ. Δπηδεηεί επίκνλα
ψζηε νη Έιιελεο λα βγνπλ απφ ην ιήζαξγν θαη λα δνπλ
θαηάκαηα ηελ θαηάληηα πνπ έρνπλ ππνπέζεη.
Δίλαη επίζεο, ν πξψηνο
ππνςήθηνο
ζπγγξαθέαο
ηεο
αλψλπκεο «Διιεληθή Ννκαξρία»
ην πξψην θαζαξά έξγν δπηηθνχ δηαθσηηζκνχ ζηελ Διιάδα.
Ο Φαιίδαο δηαθξίλεηαη ηδηαίηεξα γηα ηνλ
ειιελνθεληξηζκφ ηνπ, γηα ηελ πξνζπάζεηα εκπέδσζεο εζληθνχ
θξνλήκαηνο ζηνπο ππφδνπινο Έιιελεο, γηα ηελ επηηαθηηθή
αλάγθε ρξήζεο ηεο δσληαλήο δεκνηηθήο γιψζζαο, γηα ηελ
θαηαδίθε ηεο επέκβαζεο μέλσλ δπλάκεσλ ζην γεσγξαθηθφ
ρψξν ηεο Διιάδαο, γηα ηελ πίζηε ζηα ηδαληθά θαη ηε γφληκε
αξραηνιαηξία, ζηε δχλακε ηνπ λέν ειιεληζκνχ, ζηελ αιεζηλή ρξηζηηαλνζχλε.
ην ρψξν ηεο παηδείαο θηλήζεθε ζε δχν άμνλεο: -ζηνλ εθπαηδεπηηθφπνιηηηζηηθφ θαη ζηνλ εζληθφ. Γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είδε
απνθαζηζηηθή ηε ρξήζε ηεο απιήο, ηεο δσληαλήο ειιεληθήο γιψζζαο. Σάρηεθε ππέξ
ηνπ αδηαηξέηνπ θαη ηαχηηζεο ηεο λέαο πξνο ηελ αξραία ειιεληθή. Όζνλ αθνξά ην
γισζζηθφ δήηεκα πίζηεπε φηη έρξεδε επξχηεξεο ελεκέξσζεο θαη δηαθσηηζκφ ηεο
θνηλήο γλψκεο. Ο Λέαλδξνο Βξαλνχζεο ιέεη γηα ηνλ Φαιίδα: «Δηζήγαγε ζηε
δηδαζθαιία ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, θαιιηέξγεζε ηελ ειεχζεξε ζθέςε, δίδαμε ηα

πξννδεπηηθφηεξα θηινζνθηθά ζπζηήκαηα ηνπ θαηξνχ ηνπ, παξείρε ηε δσληαλή
κάζεζε καθξηά απφ ζρνιαζηηθηζκνχο θαη ζηείξνπο δνγκαηηζκνχο, κφξθσζε ςπρέο
θαη έπιαζε θηιειεχζεξνπο αλζξψπνπο» (Βαθαιφπνπινο Κ., 2003, Ζ ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ,
Θεζζαινλίθε, ζει.238)

Αιιεινγξαθνχζε κε ηνπο κεγάινπο πνηεηέο θαη ιφγηνπο ηεο επνρήο ηνπ, Η
Βειαξά, Αζαλ. Υξηζηφπνπιν, Γ. νισκφ. Η Κσιέηε, Γ. αθειάξην, Κ. Καξαγηάλλε,
ηνπο πηζηνχο ζπλεξγάηεο ηνπ Ρήγα, ην Υξ. Πεξξαηβφ, ηνλ Αδακ. Κνξαή.
Ήηαλ ν ζπνπδαίνο ζπλνκηιεηήο ησλ πνιιψλ μέλσλ πεξηεγεηψλ ζηα Ησάλληλα,
κεηαμχ ησλ άιισλ, ηνπ Βχξσλα, ηνπ Δβεξέη θιπ. Με ηε δηθή ηνπ έκπλεπζε ν Λφξδνο
Guilford, ίδξπζε ηελ Ηφλην Αθαδεκία, ην πξψην ειιεληθφ παλεπηζηήκην.
Γελ ππάξρεη θακηά ακθηβνιία φηη ν ξφινο ηνπ Αζ. Φαιίδα είλαη εμίζνπ
ζεκαληηθφο ζηελ εζληθή ηνπ πξνζθνξά ζην επίπεδν ηεο αγσληζηηθήο δξάζεο θαη
επαλαζηαηηθήο θηλεηνπνίεζεο
Ηδηαίηεξε ππήξμε ε γξαπηή επηθνηλσλία θαη
ζπλεξγαζία κε ηνλ Αι. Μαπξνθνξδάην. Ξερσξίδεη ην
ππφκλεκα πνπ ηνπ ππέβαιε ην 1823, ζην νπνίν έθαλε
ζπζηάζεηο γηα φια ηα ζέκαηα ηνπ κειινληηθνχ ειιεληθνχ
εζληθνχ θξάηνπο. Γηα ηελ παηδία ηνπ πξφηεηλε ηε
δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο θαη ηε γλψζε ηεο κεηξηθήο
γιψζζαο θαζψο θαη ηελ κάζεζε ιατθψλ ρνξψλ θαη
παηξησηηθψλ ηξαγνπδηψλ. Θεσξεί ηελ Ήπεηξν, αζθάιεηα
ηεο Διιάδαο. «Ζ Διιάο, Γελλαηφηαηε άλεξ, γξάθεη, εηο
ηελ θαηάζηαζηλ, φπνπ επξίζθεηαη ηψξα, έρεη κπξνζζά ηεο
δχσ επαξρίαηο πνιχ αλαγθαίεο θαη εηο αχμεζίλ ηεο, θαη
εηο δπλάκσζίλ ηεο, θαη εηο αζθάιεηάλ ηεο: ε κελ
αλαηνιηθή Διιάο ηελ Θεζζαιίαλ, ε δε δπηηθή ηελ Ήπεηξνλ. Καη εκπνξεί ηίλαο λα
ηαηο λνκίζε δχσ πξνπχξγηα θαη νρπξψκαηα, θαη αληαπηψ θαη νξκεηήξηα, ε Ήπεηξνο
δηα ηελ Γθεγθεξίαλ (Ηιιπξηθφλ) θαη ε Θεζζαιία δηά ηελ Μαθεδνλίαλ.» Γηα ην ζθνπφ
απηφ ηνπ δεηνχζε γεληθή εμέγεξζε ζηε Γπηηθή Ήπεηξν.
Δπηζηέγαζκα ηεο φιεο απηήο πξνζπάζεηαο ππήξμε ε Εωζηκαία ρνιή
ησλ δάπινπησλ Εσζηκάδσλ. Ζ
Εσζεκαία ρνιή πξσηνιεηηνχξγεζε
ην 1828, κε πξψην γπκλαζηάξρε ηνλ
γλσζηφ Γεώξγην Κξαλά ή Αίζσπν.
Ζ Εσζηκαία ρνιή ππήξμε απφ ηηο
πιένλ
ζεκαληηθέο ηνπ Γέλνπο,
κεηαμχ ηεο Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο
ρνιήο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη
εθείλεο ηεο κχξλεο.
Σν άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη φηη, φρη κφλν αλέβαζε ζε λέα ζηάζκε ηελ
εθπαηδεπηηθή παξάδνζε, αιιά απνηέιεζε θαη ηελ πξψηε θηιειεχζεξε δηαπνιηηηζκηθή
ζρνιή ζηελ Ήπεηξν, απ΄ φπνπ θνίηεζαλ κεηαμχ ησλ άιισλ θαη νη επηθαλέζηεξνη
ιφγηνη πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αιβαληθήο αλαγέλλεζεο. (Πξφθεηηαη
γηα ηνπο κνπζνπικαληθήο θαηαγσγήο αδέξθηα ακί θαη Ναΐκ Φξάζεξη, ηνλ Ηζκαήι κπέε
Βιηφξα, (ηδξπηή ηνπ Αιβαληθνχ θξάηνπο) ηνλ Μερκέη Φεξίλη Παζά (κεγάιν βεδίξη 19031908), ηνλ γλσζηφ δάζθαιν απφ ην Βνξά Νηανχη ηνπθπξί Δθεληη.)

Ζ Εσζηκαία απνηειεί ηαπηφρξνλα ην γεξφ ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν
αλαπηχρζεθε ε ειιεληθή παηδεία ζηελ Ήπεηξν, ζην ηξίην ηεο ζηάδην, εθείλν ηεο

χζηεξεο Σνπξθνθξαηίαο ή ηελ πεξίνδν ζπλέρηζεο ηεο ζθιαβηάο ζηελ Ήπεηξν, φηαλ
είρε ηδξπζεί ην λέν ειεχζεξν εζληθφ ειιεληθφ θξάηνο.

