
Ζ ΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΣΖΣΑ Δ ΚΑΘΔ 

ΖΠΔΗΡΩΣΖ- Ω ΜΔΟ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ. 
 

Ζ ηξίηε πεξίνδνο παηδείαο θαη γξακκάησλ ζηελ Ήπεηξν ζπκπίπηεη ρξνληθά κε 

ηηο πξνθιήζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο θξάηνπο θαη ηνπο 

θηλδχλνπο ελζσκάησζεο ζ΄απηφ πνπ δηαηξέρεη ε Ήπεηξνο. Ζ πινχζηα εκπεηξία ηεο 

φζνλ αθνξά ηελ ζπλεηζθνξά ησλ γξακκάησλ ζηε Νενειιεληθή Ηδενινγία θαη ηελ 

απειεπζεξσηηθή Δπαλάζηαζε, ππαγνξεχεη ζηνπο Ζπεηξψηεο ηελ επξχηαηε επέθηαζε 

θαη ηελ πνηνηηθή άλνδν ηνπ ζρνιείνπ. Μνλαδηθφο ζηφρνο παξέκελε ε ελίζρπζε θαη 

πξνβνιή ηνπ Διιεληζκνχ σο βαζηθφ φπιν γηα λα εκπνδηζηεί ν αθξσηεξηαζκφο ηεο 

εληαίαο Ζπείξνπ.    

Ζ πινχζηα εθπαηδεπηηθή παξάδνζε γλψξηζε αθφκε κεγαιχηεξε άλνδν κε ηνλ 

θαηαθφξπθν πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ.
 
 

ηα 1878, έηνο ηνπ πλεδξίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ, ζηελ Ήπεηξν ιεηηνπξγνχζαλ 

530 ειιεληθά ζρνιεία κε 20 000 καζεηέο θαη πεξηζζφηεξνπο απφ 800 δαζθάινπο. 

(Γελ πεξηιακβάλνληαη ζ΄απηά ην ζαληδάθη ηεο Κνξπηζάο, ζην νπνίν ππήξραλ 70 

ειιεληθά ζρνιεία κε 2000 καζεηέο) ηελ επαξρία Ησαλλίλσλ 200 ειιεληθά ζρνιεία, 

213 δάζθαινη θαη 8832 καζεηέο, ζην ηκήκα Άξηαο 90 ζρνιεία θαη 2500 καζεηέο, 

ζηελ επαξρία Παξακπζηάο 49 ζρνιεία κε 1304 καζεηέο, ζηελ επαξρία Γξπτλνπφιεσο 

–Γειβίλνπ-Μπξεγθληεηη 78 ζρνιεία κε 3378 καζεηέο, ζηελ επαξρία Βειιάο θαη 

Κνλίηζεο 104 ζρνιεία  κε 2120 καζεηέο, επαξρία Μεηζφβνπ 9 ζρνιεία κε 600 

καζεηέο ζηελ επαξρία Εαγνξηάο ιεηηνπξγνχζαλ 84 ζρνιεία κε 3300 καζεηέο (απφ 64 

ζρνιεία θαη 2800 καζεηέο ην 1895-96. (πεγή Βαθαιφπνπινο Κ., 2003, Ζ ηζηνξία ηεο 

Ζπείξνπ, Θεζζαινλίθε). Μέρξη θαη ηα πην απφκεξα ρσξηά ηεο Ζπείξνπ είραλ 

ζρνιείν, ελψ ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ήηαλ ζπλερέο.
 
 

(Ζ άλζηζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζηελ Ήπεηξν ελφριεζε ηδηαίηεξα ηελ Πχιε, 

ε νπνία γηα λα αληηζηαζκίζεη ηελ πνξεία ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ, έιαβε κέηξα γηα 

άλνηγκα εδψ ζρνιείσλ ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα. Όπσο αλαθέξεη ε Nathalie Clayer, 

«Σελ πεξίνδν αλάκεζα ζηα 1894 θαη 1903, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Πχιεο γηα ηελ 

παηδεία ηξηπιαζηάζηεθε. Γχξσ ζηα 1900 ζηελ Ήπεηξν αξηζκνχληαλ 100 εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα, πνπ ζπληεξνχληαλ απφ ηηο νζκαληθέο αξρέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ δχν 

θνιέγηα θαη δεθαηέζζεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε πεξίπνπ 4 000 καζεηέο» Ηδηαίηεξε 

ζεκαζία  δφζεθε απφ ηελ Πχιε ζηε ιεηηνπξγία ζηα Ησάλληλα ελφο θνιεγίνπ (ζηα 

1882) γηα λα αληαγσληζηεί ηδηαίηεξα ηε Εσζηκαία ρνιή. Βιεπ. Clayer N., 2007, Aux 

origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation majoritarirement 

muslumane en Europe”, Paris (αιβαληθή κεηάθξαζε) ζει. 103) 

Σεξάζηηαο ζεκαζίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζηελ Ήπεηξν 

θαηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19
νπ

 αηψλα ππήξμε ε ίδξπζε ην 1874 ησλ Εσγξάθεησλ 

Γηδαζθαιείσλ ζην Κεζηνξάηη Αξγπξνθάζηξνπ. Ζ ζεκαζία νθείιεηαη ζην ζθνπφ 

δεκηνπξγίαο ησλ, πνπ ήηαλ ε θαηάξηηζε Ζπεηξσηψλ ειιελνδηδαζθάισλ. Σα 

Εσγξάθεηα Γηδαζθαιία ήηαλ ηα πξψηα εθπαηδεπηήξηα ζπζηεκαηηθήο κφξθσζεο 

δαζθάισλ ζε ζρέζε κε ην ειιεληθφ Γέλνο. πγθξνηήζεθαλ κε ηελ νηθνλνκηθή 

ζηήξημε ησλ Υξηζηάθε Εσγξάθνπ.  

(Σν παξφκνην δηδαζθαιείν ηεο Αζήλαο ηδξχζεθε ην 1878. Γχν ρξφληα κεηά 

ηδξχζεθαλ ηα δηδαζθαιεία ηεο Σξίπνιεο, ηεο Κέξθπξαο θαη Λάξηζαο, ην 

ηεξνδηδαζθαιείν Βειιάο ηδξχζεθε ην 1911 θαη ην δηδαζθαιείν Ησαλλίλσλ ην 1913.) 

Γεληθφηεξα φκσο, γηα ηελ άλζηζε ηεο παηδείαο ζην βφξεην ηκήκα ηεο Ζπείξνπ, 

ππήξμε θαζνξηζηηθή ε ακέξηζηε ζπλεηζθνξά ησλ κεγάισλ Ζπεηξσηψλ εζληθψλ 

επεξγεηψλ Εσγξάθνπ, ίλα, Αξζάθε, Εάππα, Μπάγθα, Γνχθα θαη άιισλ.  

 



 

 

Ζ ζσλεηζθορά ηοσ απόδεκοσ επεηρωηηθού θοηλοηηζκού θαη ε 

λέα πιεηάδα ιογίωλ. 
 

Απξφζθνπηε ππήξμε σζηφζν ε ζπλεηζθνξά ησλ απιψλ Ζπεηξσηψλ. 

Γηαθξίλεηαη ηδηαίηεξα ν απφδεκνο επεηξσηηθφο θνηλνηηζκφο. Μεηαηξάπεθε ζε 

θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ, πνπ ζπρλά 

παξέζεξλε, θαη ηνπο εκπφξνπο, θαη ηνπο επεξγέηεο. Γηαθξίλεηαη έλαο δηπιφο ηξφπνο 

νξγάλσζεο.  

Ο πρώηος αθορά ηελ οργάλωζε ζε θηιοιογηθούς θαη 

θηιεθπαηδεσηηθούς ζσιιόγοσς. 
Οη θπξηφηεξνη ζχιινγνη, νη νπνίνη ζπλέβαιαλ απνθαζηζηηθά ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Ήπεηξν ππήξμαλ ν «Διιεληθφο Φηινινγηθφο 

χιινγνο Κσλζηαληηλνππφιεσο»(1861), (Λεηηνπξγνχζε σο έλα άηππν ππνπξγείν 

παηδείαο ηνπ αιχηξσηνπ ειιεληζκνχ. Με ηελ πξσηνβνπιία ηνπ ιεηηνχξγεζαλ ζε φιε 

ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη ηελ Διιάδα πνιπάξηζκνη θηινινγηθνί θαη 

εθπαηδεπηηθνί ζχιινγνη, αδειθφηεηεο θαη αλαγλσζηήξηα), ν «χιινγνο πξνο δηάδνζηλ 

ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ» (1869), ν «Ζπεηξσηηθφο Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο 

Κσλζηαληηλνππφιεσο» (1872) (ηα 1880 είρε 1300 κέιε. Με ηε ζπκβνιή ηνπ Υξ. 

Εσγξάθνπ θαη ηνπ Κ. Εάππα, ν ζχιινγνο  θαηφξζσζε λα έρεη δηθφ ηνπ ρηίξην. Δίρε 

αμηφινγε ζπκβνιή ζηε ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ζηελ Ήπεηξν κε ηελ 

κεγαιχηεξε επηηπρία ηελ ζπγθξφηεζε ησλ δηδαζθαιείσλ ζηε γελέηεηξα ηνπ 

Εσγξάθνπ, ην Κεζηνξάηη Αξγπξνθαζηξνπ.   
Ζ νξγάλσζή ηνπο ζηεξίδεηαη ζηηο ρνξεγίεο ησλ εκπφξσλ θαη επεξγεηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλε δξάζε έρνπλ νη θηιεθπαηδεπηηθέο αδειθφηεηεο ησλ αληίζηνηρσλ 

ρσξηψλ ή θαη πεξηνρψλ ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο ησλ Ζπεηξσηψλ. Γλσζηέο 

θηιεθπαηδεπηηθέο αδειθφηεηεο είλαη ηεο Βήζζαλεο, ησλ Υισκησηψλ, ησλ 

ρσξηαδεηψλ, αξαθηληζηησηψλ, ησλ Βνπιηαξαηηλψλ, ησλ Κιεηζαξηηψλ, ησλ 

Γξνβηαληηψλ, Λεζηηζηλησηψλ θιπ 

Ο δεχηεξνο ηξφπνο νξγάλσζεο αθνξά ηηο θνηλφηεηεο απνδήκσλ ζηηο μέλεο 

ρψξεο. ηφρνο ηνπο ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο εζσηεξηθήο αιιειεγγχεο θαη ε παξνρή 

βνήζεηαο γηα θνηλνηηθά έξγα ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα. Σέηνηεο θνηλφηεηαο ηδξχνληαη 

ζηελ Διιάδα, ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζηελ Αίγππην, ζηελ Μνιδνβιαρία θαη 

Ρσζία, ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη κέρξη αθφκα ηελ καθξηλή Απζηξαιία, 

Καλαδά θαη ΖΠΑ (Ζ παξάδνζε απηή δηαηεξείηαη δσληαλή απφ λεφηεξεο γεληέο 

κεηαλαζηψλ ησλ λέσλ κεηαλαζηεπηηθψλ θηλεκάησλ κέρξη ζήκεξα). Παξάιιεια, ζην 

ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19
νπ 

θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ηδξχζεθαλ δηάθνξνη 

ζχιινγνη θαη νξγαληζκνί, ιέζρεο θαη εθεκεξίδεο κε βαζηθφ ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο 

ειιεληθήο παηδείαο θαη πνιηηηζκνχ, ηελ αλχςσζε ηνπ εζληθνχ θαη ζξεζθεπηηθνχ 

θξνλήκαηνο ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα, ηελ Ήπεηξν. Αδειθφηεηεο  Ζπεηξσηψλ κε ζηφρν ηελ 

εθπαίδεπζε ππήξμαλ ζε φιεο ηηο ζεκαληηθέο ειεχζεξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο, αιιά θαη ζηηο 

επεηξσηηθέο ζθιαβσκέλεο αθφκα πφιεηο. ηα Γηάλλελα ιεηηνπξγνχζαλ δηάθνξεο  

θηιεθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο ησλ γχξσ ρσξηψλ, ζηελ Κνξπηζά ε αδειθφηεηα 

«Αγαπάηε αιιήινπο», «Ζ αδειθφηεο Κπξηψλ», «Ζ αδειθφηεο ησλ Φηινκνχζσλ ε 

Αλαγέλλεζηο». Παξφκνηεο αδειθφηεηεο ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ Δξζέθα.  

 

 

 



Σελ ίδηα περίοδο κηα λέα πιεηάδα ιογίωλ θούληωζε ζηελ 

Ήπεηρο, επηβεβαηώλοληας όηη ε πεγή αλαγέλλεζες γηα ηολ Ζπεηρώηε 

είλαη ηα γράκκαηα. 
      

Μεξηθέο απφ ηηο  έμνρεο απηέο θπζηνγλσκίεο είλαη:  

 

Ο Παλαγηώηες Αραβαληηλός, (1809-1870), Γελλήζεθε ζηελ Πάξγα. Μεηά ηηο 

ζπνπδέο ηνπ ζηελ Κέξθπξα ην 1832 κεηέβεθε ζηα Ησάλληλα φπνπ έκεηλε κέρξη ην 

ζάλαηφ ηνπ. Δδψ, κέζα ζε έλα θιίκα θνξηηζκέλν κε ηε καγεία ελφο καθξαίσλνπ 

παξειζφληνο, ππθλνχ ζε πνιηηηζηηθά θαη πλεπκαηηθά γεγνλφηα, ζα δεκηνπξγήζεη έλα 

πνιχηνκν θαη ζεκαληηθφ έξγν, ην νπνίν ζα θξηζεί απνθαζηζηηθφ γηα ηελ ηζηνξηθή 

θπζηνγλσκία ηεο Ζπείξνπ. Σν 1856 έδσζε ζε δχν ηφκνπο ηε γλσζηή «Υξνλνγξαθία 

ηεο Ζπείξνπ» πνπ απνηειεί ηε πξψηε αμηφινγε ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ. Πέληε ρξφληα 

αξγφηεξα ζα ζπγγξάςεη ην Ζπεηξσηηθφ γισζζάξην, φπνπ απνζεζαπξίδεηαη πιήζνο 

αξραίσλ ειιεληθψλ ιέμεσλ πνπ πέξαζαλ ζηε δηάιεθην ηεο Ζπείξνπ. Γπν ρξφληα 

αξγφηεξα, ην 1863, ζα εθδψζεη ζηα Ησάλληλα ην Παξνηκηαζηήξηνλ. Γηα λα ζεσξεζεί 

σζηφζν «ν πνιπγξαθφηεξνο» ησλ Ζπεηξσηψλ ινγίσλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε 

δεθάδεο άιια έξγα, θηινινγηθά, ιανγξαθηθά κεηαθξάζεηο θιπ, φπσο ηελ Ηζηνξία ηνπ 

Αιί Παζά, ηε πιινγή ησλ δεκνδψλ αζκάησλ ηεο Ζπείξνπ, ηελ Πξαγκαηεία πεξί 

Γσδψλεο, ηελ Μνλνγξαθία πεξί θπιήο ησλ θηπηηαξ, ηελ Βηνγξαθηθή ζπιινγή 

ινγίσλ ηεο ηνπξθνθξαηίαο θιπ.      
 

Ο Βαζίιεηος Εώηος ν επηιεγφκελνο Μνινζζφο. Γελλήζεθε ζηε Γξφβηαλε 

ην 1837 θαη πέζαλε ζε πησρνθνκείν ηεο Αζήλαο ην 1912. Αγσληζηήο, κε ζπκκεηνρή 

ζηε Μεγάιε Κξηηηθή Απειεπζεξσηηθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1886. Πλεπκαηηθφο 

άλζξσπνο κε πνιιά εθδνκέλα θαη αλέθδνηα ζπγγξάκκαηα ηζηνξηθνχ, ζξεζθεπηηθνχ, 

πνιηηηθνχ θαη γεσγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ. Πεξηεγήζεθε ζρεδφλ φιε ηε Βαιθαληθή 

θαη έγξαςε νδνηπνξηθά νινθιήξνπ ηεο πεξηνρήο. Έρεη εθδψζεη ζπλνιηθά 21 βηβιία. 

Γεληθφο ηίηινο ησλ ζπγγξακκάησλ ηνπ είλαη «Ζπεηξσηηθέο κειέηεο», νη νπνίεο 

ρξεζίκεπζαλ σο ζεκείν αλαθνξάο γηα φινπο ηνπο κεηέπεηηα κειεηεηέο ηεο Ζπείξνπ. 

Έγξαςε επίζεο έλα «Λεμηθφλ ησλ Αγίσλ Πάλησλ». Γελ εθδφζεθαλ «Ηζηνξία ηεο 

Ζπείξνπ», «Σνπνγξαθία ηεο Ζπείξνπ» θιπ. ηα αλέθδνηα έξγα ηνπ θαηαηάζζεηαη θαη 

κηα γισζζνινγία ησλ ηεζζάξσλ δηαιέθησλ ηεο αιβαληθήο γιψζζαο (ηζάκηθεο, 

ιηάκπηθεο, ηφζθηθεο θαη γθέγθθεο). ην ηέινο ζπλνδεχεηαη κε έλα εηπκνινγηθφ 

ιεμηθφ.  

ην Μνινζζφ αλήθεη επίζεο, θαηά ην Δγθπθινπαηδηθφ Λεμηθφ 

Διεπζεξνπδάθε, έλα αιθαβεηάξην αιβαληθήο γιψζζαο κε ειιεληθνχο ραξαθηήξεο. 

(Βιεπ. Δγθπθινπαηδηθφ Λεμηθφ Διεπζεξνπδάθε, ηφκνο  6, ζει. 276) 
 

Ο Αζαλάζηος Πεηρίδες, (1830-1914) ζπγρσξηαλφο ηνπ Μνινζζνχ. Σν 

1866 δεκνζίεπζε ηε κειέηε, «Eπηζηαζίαη θξηηηθαί πεξί Γσδψλεο». Έθδσζε ηελ δηθή 

ηνπ εθδνρή ηνπ ρξνληθνχ ηεο Γξφπνιεο κε ηίηιν «Υξνληθφλ Γξπνπίδνο». ηνλ 

Πεηξίδε αλήθεη επίζεο ην βηβιίν «χληνκνο γεσγξαθηθή πεξηγξαθή ηεο Ζπείξνπ» θαη 

άιια γξαθηά ζηα πεξηνδηθά «Παλδψξα», «Απφιισλ» θιπ.  

 

Γξνβηαλίηεο είλαη επίζεο θαη ν Νηθόιαος Γ. Μσζηαθίδες (1863-1930). 

ην Μπζηαθίδε αλήθνπλ 45 δηάθνξεο κειέηεο κε αληηθείκελν ηελ αξραηνινγία, ηελ 

ηζηνξία, ηα γξάκκαηα θαη ηε ζξεζθεία ζηελ Ήπεηξν. (Μηα παξέλζεζε: Αθεγνχληαη 

ζηε Γξφβηαλε πσο κεηά ην ζάλαην ηνπ Ν. Μπζηαθίδε ζηε Γξφβηαλε, ηα πξψηα 



ρξφληα κεηά ην 1930, ην νγθψδεο αξρείν ηνπ δηαζθνξπίζηεθε θαη «.. είρε γεκίζεη ν 

ηφπνο ραξηηά γχξσ ζην ζπίηη…» Γηα πνιχ θαηξφ «ηα δεθηέξηα ηνπ ρξεζίκεπαλ γηα λα 

ηπιίγνπλ ινπθνχκηα θαη δαραξσηά….»).  

 

Μίλως Λάππας, Γελλήζεθε θη απηφο ζηε Γξφβηαλε θαηά ην 1843. 

πνχδαζε ζηελ Πάηξα θαη κεηά ζην Βεξνιίλν. Σν πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ πήξε ζηε 

Γελεχε θαη ζηελ Αγγιία. Γπξίδνληαο ζηελ Διιάδα δηνξίζζεθε θαζεγεηήο ζηελ 

Κέξθπξα θαη αξγφηεξα θαζεγεηήο Ηζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο ζην Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ. Δθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο «Αλαηνιηθφο Αζηήξ». Τπήξμε επίζεο γηα πνιιά 

ρξφληα αληαπνθξηηήο ηεο εγθπξφηεξεο ηφηε (κεηά ησλ «Σάτκο») εθεκεξίδαο ηνπ 

Λνλδίλνπ «Δζπεξηλήο εκαίαο». Έγξαςε άξζξα, επηθπιιίδεο θαη πξαγκαηείεο ππφ ην 

ςεπδψλπκν «Ραδάκαλζπο» Ήηαλ ν πνιηηηθφο αξρεγφο ηεο επαλάζηαζεο ησλ 

Ζπεηξσηψλ ηνπ 1878 γλσζηή σο ε επαλάζηαζε ηνπ Λπθνπξζηνχ.  

Ωο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη φρη κφλν, πξνζέθεξε 

πνιιά ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ εμέρνληα Πξσζππνπξγνχ  Υαξίιανπ Σξηθνχπε. 

 

Θεκηζηοθιήs Μπακίταs (1875-1930). Γελλήζεθε ζην Γέιβηλν. Δμειέγε 

Βνπιεπηήο ζηελ Σνπξθηθή Βνπιή θαη εθπξνζψπεζε επαμίσο ην ζπκπαγή ειιεληθφ 

πιεζπζκφ ηνπ Ννκνχ Αξγπξνθάζηξνπ. Μεηά ηε ιήμε ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

αληηπξνζψπεπζε καδί κε ηνλ Α. Καξαπάλν ηελ Β. Ήπεηξν θαη ππνζηήξημε ζζελαξά ηα 

δηθαηψκαηά ηεο ζηε πλδηάζθεςε Δηξήλεο ησλ Παξηζίσλ.   

Αληέγξαςε κε επηκέιεηα θαη δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ «Ζπεηξσηηθά Υξνληθά» (έηνο 

Δ’, 1930, ζει 56-75) ηνλ Κψδηθα ηνπ Γειβίλνπ. πλεπψο ε δηάζσζή ηνπ νθείιεηαη 

ζην ελδηαθέξνλ ηνπ. 

 

Οη πύρος ηράηες, Νηθόιαος ηαύρος θαη πύρος Ρίδος, είλαη 

νη ηδξπηέο θαη ρξεκαηνδφηεο ηεο «Αθαδεκίαο ηνπ Γειβίλνπ» (1737 θαη ζπλερψο). 

 

σκπεραζκαηηθά κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε παηδεία, ηα γξάκκαηα θαη νη 

πλεπκαηηθνί άλζξσπνη ζηελ Ήπεηξν πξνεγνχληαη ρξνληθά ηνπ δπηηθνχ ηδενινγήκαηνο 

ηνπ Γηαθσηηζκνχ. Σαπηφρξνλα ζπκπνξεχεηαη καδί ηνπ σο ζπγθνηλσλνχληα δνρεία 

δηαηεξψληαο ηα ηνπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Όληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά πξντφλ 

ηεο δηαρξνληθήο παξάδνζεο, ζπλέβαιαλ άκεζα ζηελ εμεηδίθεπζε ηεο απνζηνιήο ηεο 

παηδείαο θαη ησλ γξακκάησλ, πνπ ήηαλ ε απφρηεζε ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο. Πξνο 

εμππεξέηεζε ηεο απηνγλσζίαο θαη ηεο εζληθήο θνηλσληθήο αλαζπγθξφηεζεο, ε 

παηδεία ζηελ Ήπεηξν δίλεη έκθαζε ζην πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο, ζηε γλψζε θαη 

κειέηε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ, ζηε κειέηε ηεο θηινζνθίαο (κέρξη θαη ησλ 

λέσλ θηινζνθηθψλ ξεπκάησλ), ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Ζ γιψζζα ηεο παηδείαο απηήο 

ήηαλ ε δεκνηηθή.  

Ζ πξνζπάζεηα άξζξσζεο πξνζσπηθνχ ιφγνπ θαη πξνβιεκαηηζκνχ απφρηεζε 

ζηα Γηάλλελα ηελ αμία ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ ινγίσλ θαη ηελ ηάζε επέθηαζεο κεηαμχ  

ησλ επξχηεξσλ ζηξσκάησλ. Γηα πξψηε θνξά εκθαλίδνληαη εηδηθεχζεηο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Πνιινί απφ ηνπο δάζθαινπο ηνπ Γέλνπο, ήηαλ ζπγγξαθείο, 

επηζηήκνλεο θαη δηαλννχκελνη επξσπατθνχ βειελεθνχο, νη νπνίνη αλακίρηεθαλ άκεζα 

ζηηο επαλαζηαηηθέο θηλεηνπνηήζεηο.  

Σν λέν απηφ θνηλσληθφ ζχζηεκα ζηεξίδνληαλ ζηε ζχδεπμε ηεο ηνπηθήο 

παξάδνζεο κε ηα επηηεχγκαηα ηεο Γχζεο κε δηαθνκηζηέο ηηο ειιεληθέο παξνηθίεο 

κεηαλαζηψλ θαη ηα λέα πξφηππα νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο, πνπ ήηαλ 

θπξίσο ην εκπφξην. Οη ηειεπηαίνη απνηέιεζαλ ην βαζηθφ ηζηφ, φπνπ ζηεξίρηεθε ε 

νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή πξφνδνο ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Διιάδαο.     



 


