ΟΗ ΔΤΔΡΓΔΣΔ – Ζ ΝΔΑ ΜΟΡΦΖ ΣΟΤ ΟΗΚΟΤΜΔΝΗΚΟΤ
ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ
ύκπξαμε ησλ θξνπλώλ ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπ πλεύκαηνο….
Δίλαη αδηακθηζβήηεην γεγνλφο φηη ην ιακπξφ νηθνδφκεκα ηεο παηδείαο θαη
ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ Ήπεηξν, απφ ηελ πξψηε Άισζε ηεο Πφιεο ην 1204, πξνο ηνλ
λενειιεληθφ δηαθσηηζκφ ηνπ 18ν-19ν αηψλα, είλαη ζπλέπεηα ζχκπξαμεο «ησλ
θξνπλψλ ηνπ ρξήκαηνο» θαη «ησλ θξνπλψλ ηνπ πλεχκαηνο», πνπ ζεκαίλεη φηη
επεξγέηεο θαη δάζθαινη ηνπ Γέλνπο πξνρψξεζαλ καδί ζηελ Ήπεηξν. Πνπ ελλνεί φηη νη
επεξγέηεο πξφθνςαλ καθξηά απφ ηελ Ήπεηξν. Πνπ ε πξαγκαηηθφηεηα νκνινγεί φηη
εθείλνη θνπβαινχζαλ ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπο καδί ηνπο θαη πνηέ δελ ηελ
απνρσξήζηεθαλ ζηηο δχζθνιεο θαη ζηηο θαιέο ηνπο ζηηγκέο. Πνπ δειψλεη φηη νη
Ζπεηξψηεο έκπνξνη, επεξγέηεο, ιφγηνη θιπ, απνηέιεζαλ ηελ ζχγρξνλε
νηθνπκεληθφηεηα ηνπ Διιεληζκνχ. Οη Δπεξγέηεο είραλ έκθπηε ηε δηαρξνληθή
ζπιινγηθή ζπλείδεζε ηνπ Ζπεηξψηε, φηη φζα πεξηζζφηεξα πξνζθέξεηο γηα ηελ

παηξίδα ζνπ, ηφζν πην δπλαηφο θαη εππξεπήο αλαδεηθλχεζαη.
Ζ απάληεζε ζην επλφεην εξψηεκα φηη γηαηί δηέπξεςαλ
ηδηαίηεξα νη Ζπεηξψηεο επεξγέηεο δελ κπνξεί λα εληνπηζηεί ζηα
θνηλφηππα επηρεηξήκαηα, φηη ε κεηαλάζηεπζε, ή ε απνδεκία θαη
ζηε ζπλέρεηα ε εππνηία ηνπο ήηαλ απφξξνηα ησλ ζχγρξνλσλ
θαηαζηάζεσλ ζηελ Σνπξθνθξαηία, ή θαη απφ πην πξηλ αθφκα, απφ
ηελ θαηάιπζε ηνπ Βπδαληίνπ. Οη λεφηεξεο απηέο θαηαζηάζεηο
απιψο δηακνξθψλνπλ ηελ
λέα ζειίδα ησλ
ηαμηδηψλ ηνπ Ζπεηξψηε.
πλεπψο,
ην
θαηλφκελν
«νη
Δπεξγέηεο ηεο Ζπείξνπ
επί Σνπξθνθξαηίαο» ζα πξέπεη λα
ζπλδεζεί αδηάζπαζηα κε
ηηο αιιεπάιιειεο παιίξξνηεο ηνπ
Ζπεηξψηε απφ ηφηε πνπ
αθφκα δελ είραλ θηάζεη νη ηζηνξηθνί
ρξφλνη.
Απφ ηελ Ήπεηξν θαη ηε Γσδψλε μεθηλνχζαλ ηα ηαμίδηα γηα
ηελ νηθνπκεληθφηεηα ηνπ χκπαληνο θαη ηνπ Διιεληζκνχ:- ζενί,
ηνπο νπνίνπο δηαδέρνληαλ εκίζενη θαη κπζηθνί ήξσεο, ήξσεο, ηνπο
νπνίνπο δηαδέρνληαλ άλζξσπνη. Έμσ απ΄απηή ηε δηαρξνληθή
λνκνηέιεηα, πνπ θαζνξίδεη ηε ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ
Ζπεηξψηε θαη γεληθφηεξα ηνπ Έιιελα, δελ κπνξεί λα θαηαλνεζεί
ην κεγαιείν ηεο επηηπρίαο ησλ απφδεκσλ Ζπεηξσηψλ θαη ηεο επεηξσηηθήο εππνηίαο.
Ζ γελεζηνπξγηθή απηή λνκνηέιεηα δελ κπνξεί λα δηαλνεζεί ρσξίο ηε
ζπληζηακέλε φηη ζηελ Ήπεηξν, δηαθνξεηηθά απφ θάζε άιιε ειιεληθή πεξηνρή, ν
Διιεληζκφο θαη ε νξζφδνμε πίζηε βξήθαλ θαηαθχγην ζηελ άβπζζν ηεο ιατθήο ςπρήο
γηα λα απνθξνχζνπλ απ΄ εθεί θαη ζε θάζε επίπεδν ηνπο ζθνπνχο ησλ ηδενινγεκάησλ

θαη πνιηηηθήο ηνπ κνπζνπικαληζκνχ. Καη απηφ έρεη κηα εμήγεζε. Ο φξνο Ζπεηξψηεο
πξνζδηνξίδεη έλαλ αξρέγνλν θαη ηαπηφρξνλα ζχγρξνλν πνιηηηζηηθφ νξίδνληα, απφ ηνλ
νπνίν εμαπιψζεθε παληαρνχ ε Διιεληθφηεηα σο πνιηηηζκηθφ αγαζφ. πλεπψο ν φξνο
Ζπεηξψηεο εκπεξηέρεη ηνλ φξν Οηθνπκεληθφο Διιεληζκφο. Απηφο ν Διιεληζκφο δελ
απνηέιεζε πνηέ πνιηηηθή ηεο θξαηηθήο νληφηεηαο ηεο Διιάδαο, αιιά έθθξαζε
νηθνπκεληθή ησλ αξραηνειιεληθψλ αμηψλ δσήο, ηαπηηζκέλσλ κε ηελ ειιεληθή
θνπιηνχξα θαη παηδεία. Γελ πεξηνξίδνληαλ ζε ζχλνξα, δελ απαηηνχζε εδαθηθή
επηθξάηεηα, δελ ππνηάζζνληαλ ζε πνιηηηθέο. Έθθξαδε ην νηθνπκεληθφ πλεχκα ηνπ
Διιεληζκνχ ζηα πξφηππα ησλ ζρέζεσλ ηνπ Ζπεηξψηε κε ηε θχζε.
Ζ ζπγθεθξηκέλε ζρέζε ηνπ Ζπεηξψηε κε ηνλ νηθνπκεληθφ Διιεληζκφ ψζεζε
ζε εγξήγνξζε ηνπο Ζπεηξψηεο λα
θέξνπλ ηελ Ήπεηξν πην θνληά κε ηε
Γχζε. ηε ινγηθή απηήο ηεο
λνκνηέιεηαο, νη Ζπεηξψηεο ηαμίδεςαλ
θαη επί Σνπξθνθξαηίαο, φρη ηφζν γηα
λα απαιιαγνχλ απφ ηηο θαθνπρίεο ησλ
θαηαρηεηψλ
θαη
λα
ζσζνχλ
πξνζσπηθά, αιιά γηα λα ζψζνπλ ηνλ
Διιεληζκφ ηεο παηξίδαο ηνπο. Έηζη
κπνξεί λα εμεγεζεί ην γεγνλφο φηη ε
Ήπεηξνο ππήξμε ε κνλαδηθή πεξηνρή
πνπ
επέδεημε ηφζνπο πνιινχο
Δζληθνχο Δπεξγέηεο, ζε ηφζν κεγάιν
ρξνληθφ δηάζηεκα (15ν-19ν αηψλα) θαη
ζε γεσγξαθηθφ θάζκα πνπ θαιχπηεη ζρεδφλ φιε ηελ νηθνπκέλε.
ηνπο ηφπνπο πξννξηζκνχ ησλ ηαμηδηψλ ηνπο ζα ζπλαληήζνπλ αλεπηπγκέλεο
ηζρπξέο ειιεληθέο θνηλφηεηεο.(Ζ ειιεληθή θνηλφηεηα ζηε Βελεηία ζηα κέζα ηνπ 15νπ
αηψλα αξηζκνχζε 4-5 ρηιηάδεο Έιιελεο ζην ζχλνιν ησλ 110 ρηιηάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ
ηεο πφιεο. ηα κέζα ηνπ 17νπ αηψλα ν αξηζκφο ησλ Διιήλσλ δηπιαζηάζηεθε. (βι.
Βαθαιφπνπινο Κ., 2003, Ζ ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ, Θεζζαινλίθε, ζει .269.))
Ζ λέα ηνπο αθεηεξία εληνπίδεηαη θπξίσο ζηνλ 13ν αηψλα, φηαλ πνιινί ιφγηνη
ηνπ Γέλνπο ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ Πφιε γηα θαζαξά ηδενινγηθνχο
ιφγνπο. Βξήθαλ θαηαθχγην ζηε Γχζε. Αξθεηνχο εμ΄απηψλ θηινμέλεζε ε Ήπεηξνο. Οη
ηδενινγηθέο ηνπο ζέζεηο φκσο, γηα ηελ αλάγθε επαλαθνξάο ηεο αξραηνειιεληθήο
γξακκαηείαο σο ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξρφκελεο θξίζεο ηεο επνρήο ηνπ
Βπδαληίνπ, απνηέιεζαλ ζηε Γχζε ηνλ πξφδξνκν ηεο Δπξσπατθήο αλαγέλλεζεο θαη
αξγφηεξα ηνπ Δπξσπατθνχ Γηαθσηηζκνχ θαη Ρνκαληηζκνχ.
Έλαο ιφγνο παξαπάλσ γηα λα θαηαλνεζεί γηαηί νη λέεο θαηαζηάζεηο
πξνζαλαηφιηζαλ ηε ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Ζπεηξψηε ζηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο
παηδείαο θαη ησλ γξακκάησλ, σο ην αθαηακάρεην φπιν ζην δηαρξνληθφ ακπληηθφ ηνπ
κνληέιν. Να εμεγεζεί γηαηί απηή ηελ ηζηνξηθή ζηηγκή κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ
πεξηνρψλ κφλν ε Ήπεηξνο πξφθνςε ζηα «γξφζηα» θαη ζηα «γξάκκαηα», πνπ ζα
θσηίζνπλ ην έζλνο ζην δξφκν γηα ηελ ειεπζεξία θαη ζα δψζνπλ επηπιένλ ζηελ
Ήπεηξν ην δηθαίσκα λα πξσηνζηαηήζεη θαη ζηα «άξκαηα» πξηλ θαη κεηά ην 1821.
Οη Ζπεηξψηεο επεξγέηεο, έκπνξνη θαη ιφγηνη δελ ζπλέιαβαλ απιψο ηελ ηδέα
φηη ζηελ επνρή ηνπο ε παηδεία ήηαλ εθείλε πνπ ζα μππλνχζε ζηνπο Έιιελεο ηελ
εζληθή ζπλείδεζε, ηφζν απαξαίηεηε γηα ηελ απνηίλαμε ηνπ δπγνχ θαη ηε δηεθδίθεζε
ηεο ειεπζεξίαο. Σελ πινπνίεζαλ κε έλα νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πνπ
θαηάθεξε λα ζπλδπάζεη ηελ επεηξσηηθή θαη ειιεληθή παξάδνζε κε ηα επξσπατθά

επηηεχγκαηα. Γηαπηζηψλεηαη ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνπο δηδαθηηθνχο
εμνπιηζκνχο ηνπο, ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ.
ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηφικεζαλ ηε ζχδεπμε ηεο θηινζνθίαο κε ηε
ζενινγία. Δπηρείξεζαλ ηελ επέθηαζε ησλ επηζηεκνληθψλ καζεκάησλ ηεο θπζηθήο θαη
ησλ καζεκαηηθψλ, ηελ γλψζε θαη κειέηε ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο. Οη
δάζθαινη, πνπ δηεχζπλαλ ηα ζρνιεία ησλ επεξγεηψλ ππήξμαλ απφθνηηνη ησλ
γλσζηφηεξσλ επξσπατθψλ παλεπηζηεκίσλ ζε Γχζε θαη Αλαηνιή. Αλ δελ θαηάγνληαλ
απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ίδησλ ησλ επεξγεηψλ θαη εκπφξσλ, είραλ ηελ άκεζε
ππνζηήξημή ηνπο πξνο πάζα θαηεχζπλζε. Πνιινί εμ΄απηψλ δηεχζπλαλ ηα ζεκαληηθά
εθπαηδεπηηθά θαη πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα ησλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ ζε Γχζε θαη
Αλαηνιή.

Σα ειιεληθά γξάκκαηα ζηε Γύζε
Ο Κνξηήζηνο Βξαλάο, 16νο-17νο αηψλαο, ζπνχδαζε ζην Διιεληθφ Κνιέγην
ηεο Ρψκεο, εμέδσζε βηβιίν ζε δεκψδε ειιεληθή γηα ηνλ ηξφπν εμνκνιφγεζεο ησλ
νξζνδφμσλ θαη δίδαμε ζηελ “Umanita greca” Studio Publico Παλεπηζηήκην ηεο
Νεάπνιεο.
Ο Μνζρνπνιίηεο Ησάλλεο Υαιθείαο
δηεηέιεζε δάζθαινο θαη δηεπζπληήο ηεο
«Φιαγγίλεηνο ρνιήο ηεο Βελεηίαο» (18ν αηψλα).

Σο κτίριο τθσ Φλαγγίνειοσ χολισ τθσ Βενετίασ

Ζ ζεκαληηθή αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ
ζρνιείνπ ηεο Σεξγέζηεο (1810-1820) νθείιεηαη ζηελ
πξνζθνξά θαη δξάζε ησλ επεηξσηψλ ιφγησλ
Υξηζηόθνξν Φηιεηά θαη Κσλζηαληίλν

Αζώπην. Ο Αζψπηνο δίδαμε γηα νιφθιεξα 20 ρξφληα ζηελ Ηφλην Αθαδεκία ηεο
Κέξθπξαο, ην πξψην ειιεληθφ παλεπηζηήκην

Ο Νεόθπηνο Γνύθαο (1760-1845) απφ ην Εαγφξη, θνξπθαία κνξθή θιεξηθνχ
δάζθαινπ θαη επεξγέηε. Τπήξμε εθεκέξηνο ηνπ λανχ ηνπ Αγίνπ
Γεσξγίνπ ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο ηεο Βηέλλεο (1803). ε ιίγα
ρξφληα θαζεγεηήο ζηελ Απζεληηθή Αθαδεκία ηνπ
Βνπθνπξεζηίνπ. Φξνληίδα ηνπ ν θσηηζκφο ησλ λέσλ ηεο επνρήο ,
θπξίσο θιεξηθψλ, νη νπνίνη ζα ζπλέβαιαλ ζηελ εζληθή
αθχπληζε. Πξνέηξεπε ηνπο πινχζηνπο Έιιελεο θαη ηελ
εθθιεζία λα ζπκβάινπλ ζηνλ ίδην ζθνπφ. Σν 1819 κπήζεθε ζηε
Φηιηθή Δηαηξία .
Ο κεγάινο δάζθαινο ηνπ Γέλνπο, Γεψξγηνο Γελλάδηνο (1786-1854) απφ ηα
Γνιηαλά, ππήξμε
καζεηήο ηνπ Λάκπξνπ Φσηηάδε θαη
Νεφθπηνπ Γνχθα ζηελ Απζεληηθή Αθαδεκία ηνπ
Βνπθνπξεζηίνπ. Υξεκάηηζε σο πξψηνο δάζθαινο ζηελ
Διιελνεκπνξηθή ρνιή ηεο Οδεζζνχ. Απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο
Διιεληθήο Αξραηνινγηθήο Δηαηξίαο, ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο
Δηαηξίαο θαη ηεο Φπζηνινγηθήο Δηαηξίαο. Δθιέρηεθε
θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο.

Ο
Γνζίζενο
Φηιίηεο
(1721-1825)
κεηξνπνιίηεο Οπγγξνβιαρίαο, απφ ηνλ Παξαθάιακν
Ησαλλίλσλ. πνχδαζε ζην Βνπθνπξέζηη. Χο κεηξνπνιίηεο
ζπλέβαιε θαηά πνιχ ζηελ κνξθσηηθή δηάπιαζε ηφζν ησλ
Διιήλσλ ζην Βνπθνπξέζηη, φζν θαη ζηελ Ήπεηξν.

Ο Κσζκάο ν Θεζπξνηόο, (1780-1852)
ηεξνδηάθνλνο απφ ηνπο Γεσξγνπηζάηεο Αξγπξνθάζηξνπ,
καζεηήο ηνπ Αζαλάζηνπ Φαιίδα, ζπγγξαθέαο ηνπ πνλήκαηνο
«Γεσγξαθία Αιβαλίαο θαη Ζπείξνπ», ην νπνίν πεξηείρε
πξνζζήθεο ηεο γεσγξαθίαο ηνπ Φαιίδα, εκπινπηηζκέλνπ κε
ζεκαληηθνχο ράξηεο θαη εζλνινγηθά, δεκνγξαθηθά θαη
εζνγξαθηθά ζηνηρεία.

Ο Μάμηκνο Γθξέθνο (Μηραήι Σξηβψιεο ην θνζκηθφ ηνπ) (1470-1556)
απφ ηελ Άξηα, αλακνξθσηήο ηεο Ρσζηθήο Δθθιεζίαο.
πνχδαζε ζηε Βελεηία, ηε Φεξάξα, ηε Φισξεληία θαη
ζηελ Πάδνβα. ηε Μφζρα βξέζεθε ην 1518
πξνζθεθιεκέλνο ηνπ Ρψζνπ εγεκφλα γηα κεηάθξαζε
εθθιεζηαζηηθψλ θεηκέλσλ ζηα ξψζηθα. πλέβαιε
αλεθηίκεηα ζηελ εδξαίσζε ηεο ειιελνβπδαληηλήο
παξάδνζεο ζηε Ρσζία. Δθπφλεζε 134 πξσηφηππα
ζενινγηθά ζπγγξάκκαηα, ζπγθξφηεζε επξχηαην θχθιν
Ρψζσλ ιφγησλ θαη θαηέβαιε αθαηαπφλεηεο πξνζπάζεηεο
γηα ην δηαξθεί έιεγρν ησλ αηξέζεσλ θαη ησλ
ζξεζθεπηηθψλ πξνπαγαλδψλ ζηε Ρσζία θαη ηελ
ππνζηήξημε ησλ νξγαλσκέλσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ
θιήξνπ, ηεο άξρνπζαο ηάμεο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Σζάξνπ .
Απφ θνηλνχ κε ηνπο επεξγέηεο θαη ρσξίο λα έξζνπλ ζε ξήμε κε ηνλ θιήξν,
απελαληίαο, δηαηεξψληαο καδί ηνπ ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία θαη ζχκπξαμε,
θαηάθεξαλ λα δψζνπλ έλα ηδηαίηεξα θνζκηθφ πξνθίι ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα.
Πνιιέο θνξέο ε εθθιεζία ήηαλ ηαπηφρξνλα ζπγρξεκαηνδφηεο κε ηνπο επεξγέηεο γηα
ηελ άλζηζε ηεο παηδείαο. Τπήξμε κάιηζηα κηα δηπιή θαηάζηαζε:- ην θξπθφ ζρνιείν
ππφ ηελ άκεζε κέξηκλα θαη αηγίδα ηεο εθθιεζίαο, πνπ θάιππηε θάζε γσληά ζηελ
Ήπεηξν θαη ηα θνζκηθά ζρνιεία. Μεηαμχ ηνπο ιεηηνπξγνχζαλ σο ζπγθνηλσλνχληα
δνρεία.
Ζ θηιειεχζεξε πλνή θαη ε καθξνρξφληα λεσηεξηζηηθή πνξεία πνπ ράξαμαλ ηα
ζρνιεία ηεο Ζπείξνπ γηα ηα ειιεληθά γξάκκαηα θαη ηε κφξθσζε, είραλ θαιιηεξγήζεη
είδε ζηα Γηάλλελα έλα πξννδεπηηθφ θιίκα, πνπ ζπγθξνηνχζε ηε δηαδηθαζία ηφλσζεο
ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο κέζα απφ ηελ απηνγλσζία. ε ζπλδπαζκφ κε ην δηάρπην
Δπξσπατθφ πλεχκα, ράξαδαλ ζηα Γηάλλελα θαη ηελ Ήπεηξν ην ρλάξη απ΄ φπνπ ζα
πεξνχζε ν Διιεληθφο δηαθσηηζκφο θαη ε Νενειιεληθή ηδενινγία γηα ηε δηακφξθσζε
ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ.

Δπεξγέηεο θαη ειιεληθά ηππνγξαθεία.
Σα κελχκαηα ηεο γαιιηθήο επαλάζηαζεο θαη νη εμειίμεηο ζηελ γεξαηά Ήπεηξν
φπσο θαη ζηελ ίδηα ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, ππαγφξεπαλ ηελ επηηαθηηθή
αλάγθε γηα εζληθή εγξήγνξζε. ληαο ζηνλ ίδην βεκαηηζκφ, ιφγηνη θαη επεξγέηεο ηεο
ειιεληθήο παηδείαο θαη πνιηηηζκνχ, θαηαλφεζαλ εγθαίξσο φηη δελ κπνξεί λα ππήξρε
ζρνιείν θαη κφξθσζε, απηνγλσζία θαη αλαγέλλεζε ρσξίο βηβιία. Γη΄απηφ θαη κεγάιν
βάξνο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο αθηέξσζαλ ζηελ ίδξπζε ησλ ειιεληθψλ
ηππνγξαθείσλ.
Σα ειιεληθά ηππνγξαθία ησλ Ζπεηξσηψλ ηεο Βελεηίαο ηνπ 17 αηψλα θαη
αξγφηεξα ηεο Βηέλλεο, ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, ηνπ Ηαζίνπ θαη κέρξη ην ειιεληθφ
ηππνγξαθείν ηεο Μνζρφπνιεο απνηέιεζαλ ηελ κέγηζηε θαη αλεθηίκεηε πξνζθνξά
ζηελ πλεπκαηηθή αλακφξθσζε θαη εζληθή αλαγέλλεζε ησλ Διιήλσλ.
Ζ πξψηε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ηππνγξαθείνπ ειιεληθήο ηδηνθηεζίαο έγηλε
ζην Ζξάθιεην Κξήηεο ην 1486.
Σν 1509 ν Εαραξίαο Καιιέξγεο ηδξχεη ην
πξψην ειιεληθφ ηππνγξαθείν ζηε Βελεηία.(Βιεπ.
http://www.designmag.gr)
Tο τυπογραφικό ςήμα του
εκδοτικοφ οίκου του Ζαχαρία
Καλλιζργη

Σν 1670
νη Γιπθείο ίδξπζαλ ην
ηζρπξφηεξν ειιεληθφ ηππνγξαθείν ζηε Βελεηία. Σν
ηππνγξαθείν δηάλπζε ηζηνξία 184 ρξφλσλ θαη
εμέδσζε 1007 βηβιία.

Εξώθςλλο βηβιίνπ από ην
Σππνγξαθείν Νηθνιάνπ
άξνπ, Βελεηία 1691

Η ηςπογπαθική ζθπαγίδα ηος
Νικόλαος Γλςκύ

Σν
δεχηεξν
ειιεληθφ
ηππνγξαθείν ηεο Βελεηίαο αλήθεη ζην
Νηθφιαν άξξν, ην 1685. Έδεζε 93
ρξφληα θαη εμέδσζε 196 βηβιία Ο
άξξνο είλαη έλαο απφ ηνπο ιίγνπο
Ζπεηξψηεο πνπ απφρηεζαλ ηίηινπο
επγέλεηαο θαη γξάθηεθα λ ζηελ Υξπζή
Βίβιν ζαλ κέιε ηεο Δλεηηθήο
αξηζηνθξαηίαο.

Ζ ηππνγξαθηθή ζθξαγίδα
ηνπ Νηθνιάνπ άξνπ

Σεο ίδηαο επνρήο είλαη θαη ην ηππνγξαθείν ησλ
Γεκήηξην θαη Πάλν Θενδνζίνπ. (πνχδαζαλ ζηε
«Φιαγγίλεηνο ζρνιή ηεο Βελεηίαο») Έδεζε 70 ρξφληα κε
495 εθδφζεηο. Οη ηξείο ηνπο ζπγθξφηεζαλ ζηα κέζα ηνπ
17νπ αηψλα εθδνηηθφ νίθν.
Η ηςπογπαθική ζθπαγίδα ηος Π.
Θεοδοζίος

ηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα ίδξπζε ηππνγξαθείν επίζεο ζηε Βελεηία ν
Γηαλληψηεο θηιφινγνο Αλδξέαο Ηνπιηαλφο. Δμέδσζε πιήζνο ζπγγξακκάησλ ηνπ. Σν
ηππνγξαθείν δηαηεξήζεθε επί έλα αηψλα ππφ ηε δηεχζπλζή ηνπ, ηνπ αδειθνχ ηνπ
Αλησλίνπ θαη ηνπ αλεςηνχ ηνπ Ησάλλνπ.
Σελ εηθφλα ησλ ηππνγξαθείσλ ησλ Ζπεηξσηψλ ζηε Γχζε νινθιεξψλεη κε
εππξέπεηα ε πνιχηηκε ζπκβνιή ηνπ ηππνγξαθείνπ αλαηνιίηηθνπ πνιηηηζκνχ ηνπ
Πνιπδώε Λακπαληηζηώηε. Οη πξφγνλνί ηνπ θαηάγνληαλ απφ ηελ Παξακπζηά, ελψ ν
ίδηνο γελλήζεθε ζηα Γηάλλελα. Θεσξείηαη ν κεγαιχηεξνο εθδφηεο ηνπ 18νπ αηψλα.
Γξαζηεξηνπνηήζεθε ζηε Βελεηία, ζηηο Παξαδνπλάβηεο εγεκνλίεο, ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε. Έθδσζε 37 βηβιία κφλν ζηε Βελεηία θαη ηε Βηέλλε
Σφζν ην πεξηζζφηεξν φηαλ ηα θείκελα ζηα ηππνγξαθεία απηά επηκεινχληαλ
αμηφινγνη Έιιελεο ιφγηνη, φπσο ν Γ. νπγδνπξήο, ν Μειέηηνο Μήηξνο, ν Αιέμαλδξνο
αθειιάξηνο, ν ππξίδσλ Βιαληήο, ν Ακβξφζηνο Γξαδελίγνο, ν Μεζφδηνο
Αλζξαθίηεο
θιπ. Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν παξαηεξείηαη έμαξζε ζηα κε
ζξεζθεπηηθά βηβιία, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη πξνζπάζεηα ρεηξαθέηεζεο ηεο ζθέςεο
ηνπ Έιιελα φρη κφλν κε ζξεζθεπηηθά θείκελα, αιιά θαη κε ηα ζχγρξνλα
επηζηεκνληθά θαη θηινζνθηθά επξσπατθά επηηεχγκαηα. Σελ ίδηα απνζηνιή
εμππεξεηνχζε θαη ε ζηξνθή ηαπηφρξνλα πξνο ηελ αξραία ζθέςε, πξαγκαηηθφηεηα ε
νπνία είρε ζπληειέζεη ζηελ ρεηξαθέηεζε ηεο ίδηαο ηεο Δπξσπατθήο Αλαγέλλεζεο θαη
Γηαθσηηζκνχ.
Ζ πινχζηα εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα απαηηνχζε θαη άκεζν ηξφπν κεηαθνξάο
ηνπ βηβιίνπ ζηνλ αλαγλψζηε. Σα Γηάλλελα βξέζεθαλ θαη πάιη ζην επίθεληξν
αληηκεηψπηζεο ηεο αλαγθαηφηεηαο απηήο, επηβεβαηψλνληαο φηη ε θάζε λεσηεξηζηηθή
εμέιημε ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηα γξάκκαηα ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ έρεη αθεηεξία ζηελ
Ήπεηξν. Ζ πξσηεχνπζα ηεο Ζπείξνπ κεηαηξάπεθε ζην πξψην θέληξν εκπνξίνπ
βηβιίνπ γηα φιε ηελ Διιάδα. Σα βηβιία ηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ ησλ ηξηψλ Ζπεηξσηηθψλ
ηππνγξαθείσλ ζηε Βελεηία, έθζαλαλ ζηα Γηάλλελα κέζσ ζαιάζζεο θαη ζηε ζπλέρεηα
δηαθνκίδνληαλ νδηθψο ζε Θεζζαινλίθε, Αζήλα θαη φιε ηελ Διιάδα.
Ζ έθδνζε ηνπ πξψηνπ ειιεληθνχ βηβιίνπ ζηε Γχζε θέξεη
εκεξνκελία ην 1476. Πξφθεηηαη γηα ηε Γξακκαηηθή ηνπ
Κσλζηαληίλνπ Λάζθαξε. Ο Κ. Λάζθαξεο γλσζηφο βπδαληηλφο
ιφγηνο, εγθαηέιεηςε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πξηλ ηελ Άισζε θαη
εγθαηαζηάζεθε ζην Μηιάλν. Ζ Γξακκαηηθή ηνπ είλαη ζηελ νπζία
ην δεχηεξν γξακκαηηθφ εγρεηξίδην, κεηά ηα Δξσηήκαηα ηνπ
Μαλνπήι Υξπζνισξά, πνπ ζπληάρζεθε απφ Έιιελα κε ζθνπφ λα
ζπνπδάζνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα νη Γπηηθνί. (Βιεπ.

http://news.kathimerini.gr.)
ηελ καθξφρξνλε πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάδπζε ηνπ
ειιεληθνχ βηβιίνπ, πνπ αλέπηπμαλ νη Έιιελεο ζε πεξηνρέο
ηεο Γχζεο θαη ηεο Αλαηνιήο, (ζηελ Βελεηία, ηελ Ρψµε, ηελ
Φισξεληία, ηελ Λεηςία, ηελ Βηέλλε, ην Λνλδίλν, ηελ Βνχδα,
ηελ Πέζηε, ην Ηάζην, ην Βνπθνπξέζηη, ηελ Οδεζζφ, ηελ Το ππώηο ελληνικό βιβλίο: η
Μφζρα, ηελ Αγία Πεηξνχπνιε, ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ Ἐπιηομὴ ηος Κωνζηανηίνος
Λάζκαπι με σαπακηήπερ ηος
κχξλε, ηελ Ηεξνπζαιήκ, ηελ Μνζρφπνιε, ην Παξίζη, ηελ Δημηηπίος Δαμιλά, Μιλάνο, 1476
Αιθαιά, ηελ Γελεχε, ηελ Λσδάλλε, ηελ Αιεμάλδξεηα θιπ), ην
θέληξν εκπνξίνπ βηβιίνπ ζηα Ησάλληλα δίλεη ηελ πξψηε δπλακηθή επθαηξία ψζηε ηα
ειιεληθά γξάκκαηα λα απνηεινχλ ηελ πλεπκαηηθή ηξνθή ησλ ππφδνπισλ Διιήλσλ
ζηελ ίδηα ηνπο ηελ Παηξίδα.

Οη βηβιηνζήθεο απνηεινχλ ηελ άιιε καγηθή αίγιε γηα ηνπο Ζπεηξψηεο
ιφγηνπο, ρνξεγνχο θαη επεξγέηεο. ε θάζε ζρνιείν πνπ ίδξπαλ νη Ζπεηξψηεο είρε θαη
βηβιηνζήθε. Γελ ππάξρεη παξνηθία Ζπεηξσηψλ ζηελ νηθνπκέλε ρσξίο ειιεληθή
βηβιηνζήθε.
Ζ ζπαληφηαηε βηβιηνζήθε ηεο Μνζρόπνιεο είλαη αγαζφ πξντφλ ησλ
πινπζίσλ Μνζρνπνιηηψλ, κε επηθεθαιήο ηνπο Γεψξγην ίλα, Αληψλε Καδαληδή θαη
Μηραήι Κηνπέθα, φζν θαη ησλ καζεηψλ ηεο Νέαο Αθαδεκίαο, ησλ θηιφινγσλ,
ζενιφγσλ, ζπγγξαθέσλ θαη πνηεηψλ, πνπ
εξγάδνληαλ ζε ειιεληθά εθπαηδεπηήξηα ηεο
Βαιθαληθήο.
Με δαπάλε ησλ
Εσζηκάδσλ ν δάζθαινο
ηνπ Γέλνπο Αδακάληηνο
Κνξαήο
έθδσζε
ηελ
«Διιεληθή Βηβιηνζήθε» κε ηελ νπνία αλάζηεζε νιφθιεξν ησλ
ειιεληθφ πλεπκαηηθφ ζεζαπξφ.
Πινχζηα ήηαλ θαη ε βηβιηνζήθε ζηε Εσζηκαία
ζρνιή.
Ο Εψεο Καπιάλεο πξνίθηζε ηελ Καπιάλεην
ζρνιή ζηα Ησάλληλα κε πινπζηφηαηε βηβιηνζήθε. ηελ
Αζήλα ρξεκαηνδφηεζε ηελ εζληθή βηβιηνζήθε θαη ηε
Γελλάδηνο Βηβιηνζήθε.

Βηβιηνζήθεο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ίδξπζε
θαη
ν
Υξεζηάθεο
Εσγξάθνο
ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε, (Εσγξάθεην Βηβιηνζήθε θαη
Εσγξάθεην Αγψλα) αιιά θαη ζε άιια κέξε, φπσο
ζηα Εσγξάθεησλ δηδαζθαιείσλ ζηε γελέηεηξα ηνπ
ην Κεζηνξάηη Αξγπξνθάζηξνπ.

Ο Γεκήηξεο Μόζηξαο (1775-1850) απφ ην Πέηα Ζπείξνπ,
έλαο απφ ηνπ θινγεξνχο ππνζηεξηθηέο ηνπ ειιεληθνχ δεηήκαηνο
ζηηο επξσπατθέο επηηξνπέο. Ζ βηβιηνζήθε ηνπ αξηζκνχζε 12 000
ηφκνπο, κε ζπάληεο εθδφζεηο ηνπ 15νπ αηψλα θαη δπζεχξεηνπο
θψδηθεο.

Ο ΤΓΥΡΟΝΟ ΥΑΡΣΖ ΣΟΤ ΖΠΔΗΡΩΣΗΚΟΤ
ΟΗΚΟΤΜΔΝΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ.
Ζ Βελεηία, ε Ρψκε, ην Ληβφξλν, ε Πάδνβα, ε Βηέλλε, ε Μφζρα, ε Αγία
Πεηξνχπνιε, ε Κσλζηαληηλνχπνιε, ε Αίγππηνο, ε Αιεμάλδξεηα απνηεινχλ έλα κφλν
κέξνο απφ ηνλ απέξαλην ράξηε ηεο επεηξσηηθήο παλζπεξκίαο παξνηθηψλ. Δπί ην
πιείζηνλ ζπκίδεη ηνπο παλάξραηνπο πεπαηεκέλνπο δξφκνπο θαη γεσγξαθηθά φξηα ηνπ
Ζπεηξσηηθνχ Διιεληζκνχ θαη απνηειεί ηε ζχγρξνλε νηθνπκεληθή ηαπηφηεηά ηνπ. Σν
επεηξσηηθφ δαηκφλην έβιεπε ζην εκπφξην θαη ηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηα ηελ ζχγρξνλε
κνξθή επεθηαηηζκνχ, ην θνξέα δηάδνζεο ηνπ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ. Μηα θφξκνπια,
πνπ ζπκίδεη ηελ νηθνπκεληθφηεηα ηνπ Διιεληζκνχ κέζα απφ ηελ «παλζηξαηηά» ηνπ
Μέγα Αιέμαλδξνπ. Σέηνηα παξαδείγκαηα φπσο ηεο Νίδλαο ζηε Ρσζία θαη ηεο
Βιαρηάο, απνηεινχλ πξαγκαηηθά ηελ ππέξβαζε ηνπ Διιεληζκνχ ηελ ρξνληθή
πεξηφδνπ ηεο δνπιείαο ηνπ Γέλνπο. ιεο απηέο νη δσληαλέο ειιεληθέο παξνηθίεο,
πξνηθηζκέλεο κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Διιεληζκνχ, κεγαινπξεπείο
νξζφδνμνπο λανχο, ζρνιεία ζηελ κεηξηθή γιψζζα, θνηλσθειή θαη πνιηηηζηηθά
ηδξχκαηα, είραλ θεληξνκφιν δχλακε ηα επεξγεηήκαηα ησλ Ζπεηξσηψλ εκπφξσλ θαη
επεξγεηψλ.
Λφγσ ηεο έληνλεο παξνπζίαο Ζπεηξσηψλ ζηε Βιαρηά θαη γεληθψο πξνο ηηο
παξαδνπλάβηεο ρψξεο πνιιά κνλαζηήξηα ηεο Ζπείξνπ, φπσο ηνπ Θενιφγνπ, ηνπ
Γξηάλνπ θιπ, είραλ εδψ δηθά ηνπο κεηφρηα.
Οη επεξγεζίεο δελ αθνξνχλ ηελ πζηεξνθεκία ηνπο, αιιά ηνλ πνιηηηζκφ θαη
ηελ πξφνδν. Οη Δπεξγέηεο γλψξηδαλ πνιχ θαιά φηη ε ειιεληθή εππξέπεηα δε ζα
κπνξνχζε λα επδνθηκήζεη ζε πεξίπησζε, πνπ νη ίδηνη δε ζα θξφληηδαλ ηαπηφρξνλα λα
επσθεινχληαλ απφ ηε δηθή ηνπο εππνηία νη ληφπηνη θάηνηθνη. Αλ δε ζεσξνχζαλ ηνπο
ηφπνπο απηνχο θαη σο δηθή ηνπο Παηξίδα. Απνηέιεζαλ έηζη ηελ πξσηνπνξία ζηελ
θαηαζθεπή ελφο ζχγρξνλνπ κνληέινπ έληαμεο, ζπλχπαξμεο, πνιππνιηηηζκηθφηεηαο,
πνπ απνηεινχζε φκσο θαη ηνλ θαιχηεξν ηξφπν πξνψζεζεο ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο.
Σν θιίκα πνπ θαιιηέξγεζαλ ζπλέδξακε ζηε ζπκκεηνρή ησλ ηδίσλ ή θαη άιισλ
ζπκπαηξησηψλ ηνπο ζηα δξψκελα ηεο εθάζηνηε ρψξαο, εγεκνλίαο θαη θνηλφηεηαο.
Με ηνλ ηξφπν απηφ νη Ζπεηξψηεο επεξγέηεο, έκπνξνη θαη ιφγηνη αλαβίσζαλ
ηελ αξραία παξάδνζε ησλ πξνγφλσλ ηνπο:- λα θνπβαινχλ, φπνπ ζηελ νηθνπκέλε ε
κνίξα ηνπο ζθνξπίζεη, ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπο, ηδξχνληαο εθεί νκψλπκεο
θνηλφηεηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν δηαρξνληθφ θαηλφκελν ηνπ επεηξσηηθνχ θνηλνηηζκνχ ζα
απνηειέζεη ηελ απζεληηθή ππμίδα ηεο λενειιεληθήο ηδενινγίαο, πνπ ζεκαίλεη ζχδεπμε
ησλ δχν αληίξξνπσλ ηδενινγηθψλ επξσπατθψλ ξεπκάησλ ηεο επνρήο:-ηνπ
δηαθσηηζκνχ θαη ξνκαληηζκνχ (Σα γξάκκαηα απφ ηε κηα γηα ηε δηαθψηηζε ηνπ λνπο
θαη κέζσ απηψλ ε απηνγλσζία ηεο ζπλέρεηαο απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο, πνπ
ελέπλεε ν ξνκαληηζκφο).

Ο Υάξηεο ζε νλόκαηα θαη έξγα
Οη κνξθέο ηνπ Γεώξγηνπ θαη ηνπ ίκσλα ίλα απφ ηε Μνζρφιε.
(https://youtu.be/77M7498Dg0c video ηνπ ρξήζηε Νενι. Β. Ζ)
Μεηά ηελ πξψηε θαηαζηξνθή ηεο Μνζρφπνιεο, ε νηθνγέλεηά ηνπ κεηαθφκηζε
ζηε Βηέλλε (Απζηξία). Δθεί νινθιήξσζε ηηο βαζηθέο ηνπ ειιεληθέο ζπνπδέο θαη
έκαζε μέλεο γιψζζεο. ε ειηθία είθνζη εηψλ έγηλε
ζπλέηαηξνο ζηηο επηρεηξή ζεηο ηνπ παηέξα ηνπ.
Με ην επηρεηξεκαηηθφ δαηκφλην πνπ ηνλ δηέθξηλε,
ν Γεψξγηνο ίλαο, γηγάλησζε ηελ νηθνγελεηαθή
πεξηνπζία. Δμειίρζεθε ζε θνξπθαίν νηθνλνκηθφ
παξάγνληα
θαη
έγηλε
ν
κεγαιχηεξνο ηφηε γαηνθηήκνλαο θαη ηδηνθηήηεο
αξρνληηθψλ νηθηψλ ζηελ Απζηξννπγγαξία.
Κπξηάξρεζαλ ζηε Βηέλλε απφ ηα ηέιε ηνπ
18νπ θαη θαηά ηνλ 19ν αηψλα θαη αλαδείρηεθαλ
πξαγκαηηθνί αλακνξθσηέο ηεο λέαο ηνπο Παηξίδαο,
εθφζνλ
κε
ηε
δξάζε
ηνπο
επεξέαζαλ
αδηακθηζβήηεηα ηελ πνιηηηζηηθή θαη ηδηαίηεξα νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ηφηε
Απζηξννπγγαξίαο. Ο ίκσλαο ίλαο δηεηέιεζε ππνπξγφο ζηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο
δηαθφξσλ ρσξψλ: ζηελ Απζηξία, ζηε Βαπαξία θαη ζηε Γεξκαλία. Έλαο θξαηήξαο
ζηε ειήλε θέξεη πξνο ηηκή ηνπ ην δηθφ ηνπ επψλπκφ.
Γσξεέο ζηελ Απζηξία
Ίδξπζε ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο
Απζηξίαο. Γηεηέιεζε πξψηνο Γηνηθεηήο ηεο
Σξάπεδαο θαη δηαηήξεζε ηελ ζέζε απηή γηα 25
έηε. Καηάθεξε λα γίλεη ηξαπεδίηεο δηεζλνχο
θήκεο θαη πηζησηήο φρη κφλν κεγάισλ
επηρεηξήζεσλ,
αιιά
θαη
δαλεηζηήο
θπβεξλήζεσλ θαη απηνθξαηνξηψλ. Μεγάιε
ππήξμε θαη ε ηνπ ζηελ αλάπηπμε ησλ
πγθνηλσληψλ ηεο Απζηξίαο. Αλέιαβε ηελ
θαηαζθεπή ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαη παξφιν πνπ ην έξγν δελ νινθιεξψζεθε,
ν ίλαο ζεσξείηαηπαηέξαο ησλ ζηδεξνδξόκσλ ησλ λνηίσο ηνπ Γνχλαβε ρσξψλ,
θαζψο θαη ηεο Βαιθαληθήο. Τπήξμε ν ηδξπηήο ηεο πξώηεο αηκνπιντθήο
Δηαηξείαο ηνπ Γνχλαβε θαη αλέιαβε ηελ δηάλνημε πνιιψλ δησξχγσλ θαηά κήθνο ηνπ
πνηακνχ. Καηαζθεύαζε επίζεο ηελ πεξίθεκε Γέθπξα ησλ Αιπζίδσλ, ε πξψηε
πέηξηλε θξεκαζηή γέθπξα πνπ έλσλε ηε
Βνχδα κε ηελ Πέζηε (Βνπδαπέζηε) (18401849). ηα επεξγεηήκαηά ηνπ πξνο ηελ
Απζηξία ζπγθαηαιέγεηαη θαη ζεκαληηθή
ρξεκαηηθή ρνξεγία γηα ηελ ίδξπζε
ηνπ "Πνιπηερλείνπ ηεο Βηέλλεο". Γηα ηηο
δσξεέο ηνπ απηέο ηηκήζεθε απφ ηνλ
απηνθξάηνξα ηεο Απζηξίαο κε ηνλ ηίηιν
ηνπ βαξψλνπ.

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.

Ζ νηθνγέλεηα ησλ Γηαλλησηώλ εππαηξίδσλ Μαξνύηζε (ή Μαξνχηδε)
ππήξμε απφ ηηο αξραηφηεξεο θαη πιένλ επίζεκεο ηεο
Ζπείξνπ, αθνχ κέιε ηεο είραλ ηηκεζεί ήδε ζηα 1589 κε
ην Παξάζεκν ηνπ Παηξηαξρείνπ ησλ Ηεξνζνιχκσλ. Σν
1846 εμέιηπε δε νξηζηηθά κε ην ζάλαην θαη ηνπ
ηειεπηαίνπ γφλνπ ηεο, ηνπ καξθεζίνπ Κσλζηαληίλνπ
Πάλνπ Μαξνχηζε.
Ο γελάξρεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη παηέξαο ησλ δχν
επεξγεηψλ, ν κεγαιέκπνξνο Πάλνο Μαξνχηζεο,
κεηαθφκηζε απφ ηελ Παξακπζηά, ζηα Γηάλλελα, ην 1670
φπνπ γελλήζεθαλ ηα δχν αδέξθηα, Λάκπξνο θαη ίκσλ.
Σν παηξηθφ ηνπο ζπίηη θαηαζηξάθεθε απφ ηνλ Αιή Παζά
Από ηηο εθδόζεηο ησλ Γιπθείο ζηε
Βελεηία

γηα λα θηηζηεί ζηε ζέζε ηνπ ην αλάθηνξν ηνπ γηνπ ηνπ
Μνπρηάξ Παζά.
Ο Λάκπξνο Μαξνχηζεο άθεζε ζεκαληηθά πνζά γηα ηνπο άπνξνπο νκνγελείο
ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο ηεο Βελεηίαο, παξείρε δσξεά ζην Ηεξνζπνπδαζηήξην ησλ
αιψλσλ ηεο Ναππάθηνπ, ην νπνίν είραλ ηδξχζεη νη Μαξνπηζαίνη, γηα κηζζνδνζία
ηνπ δαζθάινπ θαη επίζεο δψξηζε ρηιηάδεο δνπθάηα ζηα ηξία Ννζνθνκεία ηεο
Βελεηίαο.
ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 18νπ αηψλα νη δχν
άιινη αδεξθνί ηνπ Λάκπξνπ θαη ηνπ ίκσλα,
Αλαζηάζηνο θαη Υξηζηφδνπινο δηεηέιεζαλ ν πξψηνο
Πξφμελνο ηεο Γαιιίαο ζηελ Άξηα θαη ν δεχηεξνο
Τπνπξφμελνο ηεο ίδηαο ρψξαο ζηα Γηάλλελα. Έληνλε
δξαζηεξηφηεηα αλέπηπμε, ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, ζηελ
Πεηξνχπνιε ν Λάκπξνο, γηνο ηνπ Υξηζηφδνπινπ, ελψ ν
αδεξθφο ηνπ Πάλνο δηνξίζηεθε ην 1768 επηηεηξακκέλνο
ηεο Ρσζίαο ζηελ Βελεηία θαη ηηκήζεθε κε ηνλ ηίηιν ηνπ
καξθεζίνπ απφ ηελ απηνθξάηεηξα ηεο Απζηξίαο Μαξία
Θεξεζία θαη κε απηφλ ηνπ Ηππφηε ηνπ Σάγκαηνο ηεο
Ζ ηαθφπιαθα ηνπ Πάλσ Μαξνχηζε
18νπ αη. ζηελ Αγία
Αγίαο Άλλαο απφ ηελ απηνθξάηεηξα ηεο Ρσζίαο Μεγάιε ζηε Νεθξφπνιε
Πεηξνχπνιε Ρσζίαο.
Αηθαηεξίλε. Ο ίδηνο ν Πάλνο Μαξνχηζεο πξφζθεξε
ζπνπδαίεο ππεξεζίεο ζην επαλαζηαηηθφ θίλεκα ησλ αδεξθψλ Οξιψθ. Ξφδεςε 12000
ξνχβιηα γηα λα πξνκεζεχζεη ηελ απηνθξάηεηξα ηεο Ρσζίαο Αηθαηεξίλε κε πίλαθεο θαη
αγάικαηα νλνκαζηψλ θαιιηηερλψλ απφ ηελ Ηηαιία.

Ο

Εώεο

Καπιάλεο (1736-1806). Ζ θαηαγσγή ηνπ είλαη απφ ην
ρσξηφ Γξακκέλν ησλ Ησαλλίλσλ.
Απφ
κηθξφο
νξθάλεςε απφ ηνπο δχν γνλείο θαη κέζα ζηε θηψρεηα
ηνπ
ηέζεθε
ππφ
ηελ
πξνζηαζία
ηνπ
πινχζηνπ Κνληηζηψηε γνπλεκπφξνπ
θαη
επίζεο
επεξγέηε Παλαγηψηε Υαηδελίθνπ. Με ηελ πάξνδν ησλ
εηψλ ν Υαηδελίθνπ αληηιακβ αλφκελνο ηελ αμία θαη
ηελ θηινκάζεηα ηνπ Καπιάλε, ν νπνίνο ζην κεηαμχ
είρε κάζεη κφλνο ηνπ γξαθή θαη αλάγλσζε, ηνλ
απάιιαμε απφ ηηο ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο θαη ηνλ
πξνζέιαβε σο ππάιιειν ηνπ. Μέζα ζε ιίγν ρξνληθφ
δηάζηεκα ηνλ έρξηζε γξακκαηηθφ ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα
ζπλέηαηξφ ηνπ.

Τπφ ηελ λέα ηνπ ηδηφηεηα, ν Καπιάλεο ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ηεο
επηρείξεζεο πνπ είρε σο έδξα ην Βνπθνπξέζηη (ηφπνο δηακνλήο ηνπ Υαηδελίθνπ) ελψ
απφ ην 1771 εγθαηαζηάζεθε κφληκα ζηε Μφζρα. Δθεί θαηάθεξε λα απνθηήζεη
βαζκηαία κεγάιε πεξηνπζία δψληαο ηαπηφρξνλα κηα ιηηή θαη ζενζεβή δσή.
Πνιιά απφ ηα πινχηε ηνπ, ν Καπιάλεο ηα δηέζεηε γηα εζλσθειείο ζθνπνχο:
ίδξπζε ην 1797 ηελ Καπιάλεην ρνιή ζηα Ησάλληλα ηελ νπνία πξνίθηζε κε αμηφινγε
βηβιηνζήθε, εξγαιεία Φπζηθήο. Μέζσ ηεο δηαζήθεο ηνπ δψξηζε ζεκαληηθά
ρξεκαηηθά πνζά ζηηο ζρνιέο ηεο Πάηκνπ θαη ηνπ Αγίνπ ξνπο θαζψο θαη
θιεξνδφηεκα γηα ην λνζνθνκείν ησλ Ησαλλίλσλ θαη γηα άιινπο θηιαλζξσπηθνχο
ζθνπνχο, αιιά θαη ζην Βαζηιηθφ Οξθαλνηξνθείν ηεο Μφζραο κε ηνλ φξν λα
ζηέιλνληαη νη ηφθνη ζηνπο επηηξφπνπο ησλ εθθιεζηψλ ησλ Ησαλλίλσλ κε ζθνπφ ηελ
ελίζρπζε ησλ θησρψλ θαηνίθσλ ηνπ Γξακκέλνπ θαη ηεο Ενληίιαο (ηφπνο θαηαγσγήο
ηεο κεηέξαο ηνπ).

Οη Εσζηκάδεο ησλ Γηαλλίλσλ εδξαίσζαλ ην φλνκα ηεο Ζπείξνπ ζε φινλ
ζρεδφλ ηνλ γλσζηφ ηφηε θφζκν. Σα έμη αδέξθηα ηνπ παηέξα έκπνξα θαηαλφεζαλ
γξήγνξα φηη ε Ήπεηξνο ππφ ηε
ζθιαβηά δελ ηνπο παξείρε πεδίν
δξάζεο αλάινγν κε ην αλάζηεκά
ηνπο. πλεπψο γχξσ ζηα 1770, ηξεηο
ηαμίδεςαλ
ζε
Γχζε
θαη
εγθαηαζηάζεθαλ ζην Ληβφξλν ηεο
Ηηαιίαο, ζηελ πνιπάξηζκε εθεί
επεηξψηηθε εκπνξηθή παξνηθία θαη νη
Δηθόλα 1Νηθνιανο Εσζηκαο
(1758 -1842)
ππφινηπν ηξεηο ζηε Νίδλα, ε νπνία
πεξίκελε ηνπο Εσζηκάδεο αδεξθνχο γηα λα κεηαηξαπεί ζε
ζπνπδαία πφιε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ κε ειιεληθή
ζθξαγίδα. Σε ζπλεηζθνξά ηνπο αλαγλψξηζε ν ίδηνο ν
Αλαζηάζηνο Εσζηκάο (1754 -1819) απηνθξάηνξαο ηεο Ρσζίαο παξαρσξψληαο ζηελ ειιεληθή
θνηλφηεηα ηεο Νίδλαο ην πεξίθεκν Γξαηθηθφ Μαγηζηξάην.
Έδσζαλ ζηελ Νίδλα λνζνθνκεία, θαξκαθεία, εθθιεζίεο, εθπαηδεπηήξηα, ηφζν πνπ ε
κεηέξα ηνπ Απηνθξάηνξα Μαξία, δήηεζε λα γλσξίζεη πξνζσπηθά ηνλ Εψε Εσζηκά
γηα λα ηνπ πεη θηιφζηνξγα: «νη επεξγεζίεο πνπ θάλεηε πξνο ηνπο νκνγελείο ζαο θαη
ζην γέλνο ησλ Ρψζσλ, είλαη ζε φινπο καο γλσζηέο» (Βιεπ. χλδεζκνο απνθνίησλ
Εσζηκαίαο ρνιήο Ησαλλίλσλ «Οη Εσζηκάδεο», 2011,
Ζπεηξψηεο έκπνξνη επεξγέηεο ηνπ
ειιεληθνχ έζλνπο θαη ζπληειεζηέο
ηεο πξνφδνπ ηεο αλζξσπφηεηαο,
Ησάλληλα, ζει.22). ηα Γηάλλελα
ιακπξφ ηνπο δεκηνχξγεκα είλαη ε
πεξίθεκε Εσζηκαία ρνιή. Σεξάζηηα
πνζά γηα θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα.
Έξγα γλσζηψλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ
εθδφζεθαλ κε δηθέο ηνπο δαπάλεο. Ζ

Εώεο Εσζηκάο (1764-1828

πεξηνπζία ηνπο ζηάζεθε άμηα γηα ηε ζχζηαζε ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο απφ ηνλ άιιν γλσζηφ Γηαλληψηε επεξγέηε
Γεψξγην ηαχξν. Δλψ 100 ρηιηάδεο δξαρκέο δφζεθαλ ζην
ειιεληθφ θξάηνο γηα λα ζπνπδάζνπλ ηα παηδηά ησλ ζπκάησλ ηεο Δπαλάζηαζεο.
Μεγαινχξγεζαλ ζηε Νίδλα ηεο Ρσζίαο, φπνπ επέλδπζαλ ηεξάζηηα πνζά ζηε ζχζηαζε
ηεο Δκπνξηθήο Αθαδεκίαο ηεο Μφζραο θαη ζηελ ίδξπζε Απηνθξαηνξηθήο Δηαηξείαο
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ.
Ο Ναόσ των Αγίων Πάντων
ςτη Νίζνα τησ Ουκρανίασ

Ο Δπάγγεινο Εάππαο (1800-1865) γελλήζεθε ζην Λάκπνβν Αξγπξνθάζηξνπ.
Ήηαλ ν λεφηεξνο γηνο ηνπ Βαζίιε Εάππα,
έκπνξνο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο ηεο
πεξηνρήο θαη ηεο σηεξίαο, ην γέλνο
Μέμε. Ο Δπάγγειoο, ζε ειηθία 13 εηψλ,
ζηξαηνινγήζεθε απ ηνλ Αιή Παζά θαη
ζηάιζεθε θξνπξφο ζε έλα θξνχξην θνληά
ζηα Γηάλλελα. Με ηε ζπκκαρία ησλ
νπιησηψλ κε ηνλ Αιή, ν Εάππαο
βξέζεθε ζην ζηξαηφπεδν ηνπ Αγψλα θαη
κεηαπήδεζε ζηελ εμνπζία ηνπ Μάξθνπ
Μπφηζαξε. Έγηλε, κάιηζηα, ππαζπηζηήο
θαη ηνλ αθνινχζεζε. Μεηά ην ζάλαην ηνπ
Μάξθνπ Μπφηζαξε, ν Δπαγγέιεο Εάππαο πνιέκεζε κε ηνλ Κσλζηαληίλν Μπφηζαξε,
αδειθφ ηνπ ήξσα, θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηνλ ζηξαηεγφ Νηθφιαν Εέξβα, ηνλ Λάκπξν
Βέηθν, ηνλ Γθνχξα, κε ζπλαγσληζηή ηνλ Μαθξπγηάλλε, ηνλ Ννηαξά θαη
ηνλ Παλνπξγηά. Σν 1824, έγηλε ηαμίαξρνο θαη δηνίθεζε ηα Βιαρνρψξηα ησλ αιψλσλ.
χκθσλα κε άιιεο πεγέο, πνιέκεζε κε ηνλ Καξατζθάθε, ηνλ Κνινθνηξψλε θαη
ηνλ Οδπζζέα Αλδξνχηζν. ην ηέινο ηεο επαλάζηαζεο αξλείηαη ηελ ρξεκαηηθή
απνδεκίσζε
γηα
ηνπο
ήξσεο
ηεο Δπαλάζηαζεο θαη
κεηαλαζηεχεη
ζην Βνπθνπξέζηηην 1831 Ο Εάππαο εγθαηαζηάζεθε ζηε Βιαρία. Δληάρζεθε ζηελ
ηνπηθή θνηλσλία θαη Φξφληηζε λα εμνηθεησζεί κε ηνπο άξρνληεο θαη ηνπο εγνχκελνπο
ησλ ειιεληθψλ κνλαζηεξηψλ νη νπνίνη δηαρεηξίδνληαλ ηα κνλαζηεξηαθά θηήκαηα.
ε ηξεηο πεξίπνπ δεθαεηίεο απέθηεζε ηεξάζηηα πεξηνπζία θαη αληίζηνηρα εηζνδήκαηα
θαη φπσο θάζε πινχζηνο Ζπεηξψηεο κεηαηξάπεθε ζε εζληθφο επεξγέηεο Ο θχξηνο
απνδέθηεο ησλ επεξγεζηψλ ηνπ ήηαλ ε Διιάδα. Ζ πην εληππσζηαθή εθδήισζε ηεο
πξνζθνξάο ηνπ Δπαγγέινπ πξνο ηελ Διιάδα ήηαλ ην εγρείξεκα αλαβίσζεο ησλ
Οιπκπηαθψλ αγψλσλ. Ο Δπάγγεινο Εάππαο,
καδί κε ηνλ εμάδειθφ ηνπ Κσλζηαληίλν
Εάππα ηηκψληαη σο εζληθνί επεξγέηεο απφ ην
1859, φηαλ ηδξχζεθαλ ηα "Νέα Οιχκπηα",
έθζεζε γεσξγηθή, ηερληθή θαη βηνκεραληθή πνπ
νξίζηεθε λα πξαγκαηνπνηνχληαη αλά ηεηξαεηία
(ζη ν "Εάππεην").
Σν 1863 ν Δπαγγέιεο πξνζβιήζεθε απφ
ςπρηθή λφζν. Ο Δπαγγέιεο Εάππαο πέζαλε ζηηο 19 Ηνπλίνπ ηνπ 1865 ζην Μπξνζηέλη,
ηεο Ρνπκαλίαο. Έλα κεγάιν
κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ην
δηέζεζε γηα θνηλσθειείο θαη
εζληθνχο
ζθνπνχο
ζηελ
ηδηαηηέξα
παηξίδα
ηνπο.
πγθεθξηκέλα,
ίδξπζαλ
εθπαηδεπηήξηα ζην Λάκπνβν,
ηελ Πξεκεηή,
ηε Νίβαλε,
ην Γέιβηλν θαη ηε Γξφβηαλε.
Ο Κσλζηαληίλνο Εάππαο (1814-1892) γελλήζεθε ζην Λάκπνβν Αξγπξνθάζηξνπ. ε
ειηθία 17 εηψλ πήγε ζην Βνπθνπξέζηη θαη ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ μάδεξθν ηνπ
Δπάγγειν Εάππα θαη δεκηνχξγεζαλ κεγάιε πεξηνπζία. Σν 1875 ίδξπζε ην Εάππεην
Παξζελαγσγείν ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Αθνινχζεζε ε ίδξπζε Εάππεησλ

Παξζελαγσγείσλ ζηε Λέθιε, ζην Λάκπνβν, ζηελ
Αλδξηαλνχπνιε, ζηηο Φέξεο, ζηελ Πξεκεηή, ζηνπο
Φηιηάηεο, ζηε Γξνβηάλε, ζην Γέιβηλν θαη ζηε
Νηβάλε.
Καζίδξπζε
ππνηξνθίεο
γηα
λα
εθπαηδεχνληαη ειιελφπνπια ζε γεσξγηθά ζρνιεία
ηεο Δπξψπεο. Κιεξνδφηεζε ζην Διιεληθφ
Γεκφζην απέξαληεο εθηάζεηο ζηηο Παξαδνπλάβηεο
εγεκνλίεο. Χο εθηειεζηήο ηεο δηαζήθεο ηνπ
Δπάγγεινπ Εάππα θξφληηζε λα νηθνδνκεζεί ην
Εάππεην Μέγαξν ηνπ νπνίνπ ν ζεκέιηνο ιίζνο θαηαηέζεθε ην 1874 θαη
απνπεξαηψζεθε ην 1888. Πέζαλε ζηελ Νφηηα Γαιιία.

Σα εξείπηα ησλ αξρνληηθώλ ησλ Εαππαίσλ ζην Λάκπνβν ,
επηηέινπο επηζθέςηκα
ΑΠΔ/ ηνπ Π. Μπάξθα /06/10/2014.
Δπηηέινπο, ηα αξρνληηθά ησλ Μεγάισλ
Δζληθψλ Δπεξγεηψλ, Δπάγγεινπ θαη Κσλζηαληίλνπ
Εάππα, ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπο, ην Λάκπνβν
Αξγπξνθάζηξνπ ζηελ Αιβαλία, είλαη πξνζβάζηκα
θαη επηζθέςηκα. Οθείιεηαη ζηελ επαηζζεζία πνπ
έδεημαλ πξηλ απφ κεξηθνχο κήλεο ηα Τπνπξγεία
Δμσηεξηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ ηεο Διιάδαο.
Πξφθεηηαη γηα κηα πξψηε θάζε πεξηπνίεζεο
θαη αλαζηήισζεο, αθξηβψο ζηα 70 αθξηβψο ρξφληα
πνπ κεζνιάβεζαλ απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1944 φηαλ
Αιβαλνί εζληθηζηέο κε ηε ζηήξημεο ησλ Γεξκαλψλ
ηα ππξπφιεζαλ θαη ηα θαηάζηξεςαλ νινζρεξψο, γηα
λα αληηκεησπίζνπλ ζηε ζπλέρεηα ηελ αλζξψπηλε
αδηαθνξία θαη αγξηφηεηα, πνπ ελζάξξπλε
πεξηζζφηεξν ηελ θαηαζηξεπηηθή καλία ηεο θχζεο.
Υξεηάζηεθαλ πνιχ ιίγα ιεθηά, πνπ πάληα βξίζθνληαη φηαλ ππάξρεη ε
πξέπνπζα επαηζζεζία. Δπί απηνχ, ρξεηάζηεθε ε πξνζσπηθή θξνληίδα ηνπ Γεληθνχ
Πξνμέλνπ ηεο Διιάδαο ζην Αξγπξφθαζηξν, πξέζβε Νηθφιανπ Κνηξνθφε.
Υξεηάζηεθε ε αθνζίσζε θάπνησλ ζπκπαηξησηψλ ησλ Εαππαίσλ γηα λα δψζνπλ πνιχ
πεξηζζφηεξα απφ ηελ απνιαχνπζα πιηθή ακνηβή ηνπο, ψζηε κέζα ζε ιηγφηεξνπο απφ
δχν κήλεο ηα αξρνληηθά ησλ επεξγεηψλ λα
απαιιαγνχλ απφ ηελ άγξηα βιάζηεζε, πνπ είρε
ζθεπάζεη ηα πάληα θαη γθξέκηδε φηη είρε
απνκείλεη απφ ηα θακέλα ληνπβάξηα, λα
θαζαξηζηνχλ απφ ηηο θνπξηέο ησλ δψσλ θαη ηα
ππνιείκκαηα
ησλ
απνζεθψλ
ηνπ
θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο. Καη αθνχ
θαζαξίζηεθαλ έγηλαλ θάπνηεο ειάρηζηεο, αιιά
ζεκαληηθέο θαη κε λφεκα αλαζηειψζεηο. έγηλε
κηα ζεκλή αιιά αμηνπξεπή πεξίθξαμε.
Καηαζθεπάζηεθαλ θάπνηνη δξφκνη ζεβφκελνη ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ αξρνληηθψλ.
Μπήθε γξαζίδη ζηνπο ρψξνπο ηεο απιήο ησλ αξρνληηθψλ, θάπνηα παγθάθηα…
πξνζαλαηνιηζηηθέο πηλαθίδεο…. Ζ γθξεκηζκέλε ιηάζα κε μχια ζηελ είζνδν
αληηθαηαζηάζεθε κε ζηδεξέληα πφξηα, δίπια ζηελ νπνία κπήθαλ επηγξαθέο ζε ηξεηο

γιψζζεο, ειιεληθά, αιβαληθά θαη αγγιηθά, πνπ κε ιίγεο ιέμεηο δίλνπλ φιν ην
κεγαιείν ησλ Εαππαίσλ.
ηελ νπζία δελ πξφθεηηαη απιψο γηα δχν αξρνληηθά, ην έλα κε θηήηνξα ησλ
Δπάγγειν Εάππα θαη ην άιιν κε θηήηνξεο ηνλ κεγαιχηεξν αδεξθφ ηνπ Αζαλάζην θαη
ηνλ αμάδεξθφ ηνπο Κσλζηαληίλ, αιιά γηα έλα νιφθιεξν ζπγθξφηεκα, απνηεινχκελν
επίζεο απφ ηνλ μελψλα, ηνλ λαφ, ην ζρνιείν πθαληηθήο, ην Εάππεην Παξζελαγσγείν
θιπ. Εάππεηα παξζελαγσγεία ζε εθηέιεζε ηεο δηαζήθεο ηνπ Δπάγγεινπ Εάππα απφ
ηνλ αμάδεξθφ ηνπ Κσλζηαληίλν, ηδξχζεθαλ θαη ζε πνιιά
ζεκεία ζηε γχξσ πεξηνρή ηεο γελέηεηξάο ηνπο φπσο, ζηε
Λέθιε, ζηελ Πξεκεηή, ζηνπο Φηιηάηεο, ζηε Γξνβηάλε, ζην
Γέιβηλν, ηε Νηβάλε.
Ζ
καξκάξηλε
επηγξαθή ζην αξρνληηθφ
ησλ Κσλζηαληίλν θαη
Αζαλάζην αλαθέξεη φηη νινθιεξψζεθαλ ην 1870.
Μέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1944, πνπ θάεθαλ, ππήξραλ
ζψα θαη αβιαβή. Φαίλεηαη φηη πξηλ ππξπνιεζνχλ
ιεειαηήζεθαλ. Απφδεημε απνηεινχλ ππνιείκκαηα
αξραίνθιαζηθψλ καξκάξηλσλ ζηειψλ, θηφλσλ,
επηγξαθψλ θιπ. Πηζαλφλ λα έρνπλ ζπιιερηεί απφ ηνπο πινχζηνπο αξραηνινγηθνχο
ρψξνπο ηεο πεξηνρήο Αξγπξνθάζηξνπ γηα λα εμσξαΐζνπλ ηα λενθιαζηθά αξρνληηθά.
Κάπνηα ππνιιείκκαηα ζψδνληα αθφκα.
Δπί θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ηα αξρνληηθά κεηαηξάπεθαλ ζε απνζήθεο,
πξψηα ηνπ γεσξγηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ θαη κεηά ηεο θξαηηθήο γεσξγηθήο επηρείξεζεο.
ηεγάδνληαλ απφ παξαγσγέο κέρξη θαη δψα. Σν ζρνιείν πθαληνπξγηθήο, ζπλέρηζε ηε
ιεηηνπξγία ηνπ, φρη πιένλ σο ειιεληθφ, φπσο φξηδαλ νη εζληθνί επεξγέηεο, αιιά γηα λα
κάζνπλ αιβαληθά θαη λα κπεζνχλ ζηελ θνκκνπληζηηθή ηδενινγία, ηα παηδηά ησλ
ζπγρσξηαλψλ ηνπο. Σν θηίξην ηνπ Εάππεηνπ Παξζελαγσγείνπ παξαδίπια
κεηαηξάπεθε ζε ζπίηη πνιηηηζκνχ ζηελ ππεξεζία θη απηφ ηεο θνκκνπληζηηθήο
ηδενινγίαο. ήκεξα θαη ηα δχν ηδησηηθνπνηήζεθαλ απφ θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ.
Σν 1967, κε ηελ αζετζηηθή ιαίιαπα ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο, ν
πεξηθαιιήο λαφο θαηαζηξάθεθε, γηα λα ρηηζηεί ζρεδφλ ζπζέκεια απφ ηνλ
αξρηεπίζθνπν Αλαζηάζην ζηα πξψηα ρξφληα κεηαπνιίηεπζεο ζηελ Αιβαλία.
ηε δεθαεηία ηνπ 1970, αλαθαιχθζεθε εληειψο ηπραία απφ εμφξηζην Έιιελα
κεηνλνηηθφ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Άλσ Γξνπνιίηεο ζην Λάκπνβν, ην ππφγεην
καπζσιείν κε ηνπο ηάθνπο ησλ αμαδέξθσλ επεξγεηψλ Δπάγγεινπ θαη Κσλζηαληίλνπ
Εάππα. Μηα λέα επθαηξία γηα ιεειαζία θαη πιηάηζηθν. Υαξαθηεξηζηηθή ε πεξίπησζε
κε ηηο καξκάξηλεο πξνηνκέο ησλ επεξγεηψλ ζην καπζσιείν. Αθνχ θιάπεθαλ
θπιάζζνληαλ ζε ζπίηη θάηνηθνπ ηνπ
ρσξηνχ. Σν 1989, ιίγν πξηλ πέζεη ην
θαζεζηψο, ήξζαλ θαη ηηο πήξαλ κε ηε
βία
άλζξσπνη
ησλ
αιβαληθψλ
κπζηηθψλ ππεξεζηψλ, απφ ηα ρέξηα
ησλ
νπνίσλ
πνπιήζεθαλ.
Σν
καπζσιείν ηζνπεδψζεθε.
Γη΄απηφ θαη ηψξα απηέο νη
έζησ θαη κηθξέο θξνληίδεο γηα ηα
αξρνληηθά ησλ εζληθψλ επεξγεηψλ
πξνθαινχλ ηφζε ζπγθίλεζε.

Ο Απόζηνινο Αξζάθεο (1792-1874) απφ ηελ Υνηαρφβα ηεο Πξεκεηήο.
Ήηαλ γηνο ηνπ Κπξηάθνπ Αξζάθε, ν νπνίνο ήηαλ
μάδεξθνο κε ηνπο αδεξθνχο Σνζίηζα. πνχδαζε
ηαηξηθή ζηε Βηέλλε θαη ζηελ Halle ηεο αμνλίαο. ηε
Βηέλλε, φηαλ θνηηνχζε ζην γπκλάζην, γλψξηζε ηνλ
Νεφθπην Γνχθα, ζηνλ νπνίν νθείιεη ηελ θιαζηθή
θαηάξηηζή ηνπ. Σν 1813 αλαθεξχρηεθε ρεηξνπξγφο
θαη δηδάθηνξαο κε ηε ελαίζηκν δηαηξηβή ηνπ ζηε
ιαηηληθή γιψζζα «Περί του εγκεφάλου και του
νωτιαίου μυελού των ιχθύων». Ζ δηαηξηβή ηνπ
κεηαθξάζηεθε ζε πνιιέο επξσπατθέο γιψζζεο
ζεσξνχκελε φηη πξνήγε ηε ζπγθξηηηθή αλαηνκία.
Σν 1814 εγθαηαζηάζεθε ζην Βνπθνπξέζηη,
φπνπ άζθεζε ην επάγγεικα ηνπ ηαηξνχ.
Σν 1822 κπήθε ζηε δηπισκαηηθή ππεξεζία ηνπ
εγεκφλα ηεο Βιαρίαο, ελψ ηελ πεξίνδν 1836-1839 δηεηέιεζε γξακκαηέαο επηθξαηείαο
ηνπ εγεκφλα ηεο Βιαρίαο Αιέμαλδξνπ Γθίθα. Σν 1857 πξσηνεθιέρζεθε βνπιεπηήο
θαη ηελ πεξίνδν 1857-1859 ρξεκάηηζε κέινο ηεο ηεηξακεινχο επηηξνπήο γηα ηελ
έλσζε ηεο Βιαρίαο θαη ηεο Μνιδαβίαο, νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ηελ Ρνπκαλία.
Σν 1860 δηνξίδεηαη ππνπξγφο εμσηεξηθψλ ηεο Ρνπκαλίαο θαη δχν ρξφληα
αξγφηεξα ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1862 αληηθαζηζηά ηνλ
δνινθνλεκέλν
πξσζππνπξγφ Καξαηδίν. ηνλ πξσζππνπξγηθφ
ζφθν παξέκεηλε κέρξη ηηο 23 Ηνπλίνπ ηνπ 1862.
Πινχηηζε ζηε Ρνπκαλία. Δίλαη ν
επεξγέηεο ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξίαο ηεο
Αζήλαο. Σν 1850 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο ηνλ αλαθήξπμε
κεγάιν επεξγέηε θαη νλφκαζε ηα ζρνιεία ηεο
Αξζάθεηα. Δθηφο απφ απηέο ηηο δσξεέο, κεγάια
πνζά θαη πνιχηηκα αληηθείκελα δψξηζε ν
Αξζάθεο θαη ζηελ εθθιεζία ηνπ Αξζαθείνπ, ε νπνία εηηκάην, ράξηλ ηεο ζπδχγνπ ηνπ
Αλαζηαζίαο, επ' νλφκαηη ηεο Αγίαο Αλαζηαζίαο ηεο Ρσκαίαο. Δπίζεο δψξηζε
ζεκαληηθά πνζά γηα ηελ αλέγεξζε ζηε παηξίδα ηνπ, ζρνιείσλ θαη λαψλ. θαη
δεκηνπξγφο ησλ Αξζαθείσλ.

Ο Ησάλλεο Μπάγθαο – Πάγθαο (1814-1895)
Ο κφλνο ίζσο εζληθφο επεξγέηεο, πνπ πξνζέθεξε ελ΄ δσή φιε ηελ πεξηνπζία
ηνπ ζην ειιεληθφ θξάηνο. Γελλήζεθε ζηελ Κνξπηζά.
Γελ γλψξηδε πνιιά γξάκκαηα, αιιά πξνψζεζε ζην
δελίζ ην εκπνξηθφ έξγν ηνπ Παηέξα ηνπ Γεψξγηνπ
Μπάγθα. Σν 1833 έθπγε απφ ην ζπίηη ηνπ γηα λα
απνθχγεη ηνλ γάκν ζηνλ νπνίν ηνλ εμαλάγθαδε ν
παηέξαο ηνπ. Αξρηθά εγθαηαζηάζεθε ζηε Θήβα θαη
ηε Υαιθίδα. Γηακέζνπ ηεο Υαιθίδαο εμέπιεπζε γηα ηελ
Αιεμάλδξεηα θαη εγθαηαζηάζεθε ζην Κάηξν σο ξάπηεο
ζε κηα πνιπάξηζκε Ζπεηξσηνκαθεδνληθή απνηθία.
Καηαπηάζηεθε κε ηελ γεσξγία θαη αλαδεηψληαο πην
επλντθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πήγε ζηελ Ρνπκαλία,
φπνπ θαηά ζπκβνπιή θαη κίκεζε ηνπ Δπάγγεινπ
Εάππα κίζζσζε κεγάιεο εθηάζεηο θαη ηηο
θαιιηέξγεζε. Με ηελ εξγαηηθφηεηα θαη ηηο
ηθαλφηεηέο ηνπ, επδνθίκεζε, θαη πινπζηφηαηνο
επέζηξεςε
ζηελ
Διιάδα,
φπνπ
θαη
εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αζήλα κέρξη ην ηέινο ηεο
δσήο ηνπ.
Δλ δσή δαπάλεζε επί ζαξάληα πέληε
ρξφληα γελλαία πνζά γηα ηελ αλέγεξζε ζρνιείσλ.
Ελλθνικό λφκειο ςθτν Κορυτςά
Σελ πεξίνδν 1887-88 πξνζέθεξε ζεκαληηθή
ρνξεγία γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ειιεληθήο ζρνιήο
Κνξπηζάο, ησλ δηδαθηεξίσλ θαη ηεο βηβιηνζήθεο ηεο.
Έθηηζε έλα θηηξηαθφ κέγαξν ζηε γσλία ηεο πιαηείαο Οκνλνίαο θαη νδνχ
Αζελάο, ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, πνπ ζηα κεηέπεηηα ρξφληα έγηλε γλσζηφ σο
μελνδνρείν «Μέγαο Αιέμαλδξνο». Με ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε πνπ ζπλέηαμε
ζηηο 16 Απγνχζηνπ 1889, δψξηζε νιφθιεξε ηελ πεξηνπζία ηνπ ζην ειιεληθφ θξάηνο,
θξαηψληαο κφλν 1.000 δξαρκέο ην κήλα γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπ. Ζ πεξίπησζε απηή
είλαη αμηνπξφζεθηε θαζψο
ίζσο λα είλαη ν κφλνο
εζληθφο επεξγέηεο πνπ
πξφζθεξε ηελ πεξηνπζία
ηνπ ελ δσή θαη φρη κεηά ηνλ
ζάλαην ηνπ, Παξαρψξεζε
ηελ ακχζεην πινχην ηνπ
γηα έξγα «εζλσθειή θαη
θηιάλζξσπα», φπσο ν ίδηνο
Πλατεία ΟΜΟΝΟΙΑ με το Μπάγκειο και το ξενοδοχείο Μζγασ Αλζξανδροσ ηφληδε..

Ο απφ ην Κεζηνξάηη Αξγπξνθάζηξνπ εζληθφο επεξγέηεο
Υξεζηάθεο Εσξάθνο (1820-1896) ππήξμε απφ
ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο κε άκεζεο ηξαπεδηθέο ζρέζεηο κε
ηξεηο ζνπιηάλνπο ηεο επνρήο ηνπ. ηήξημε ηδηαίηεξα ηελ
ειιεληθή παηδεία. Σν φλνκά ηνπ ζπλδέζεθε ζηελά κε ηελ
θίλεζε γηα ηελ πξναγσγή θαη ηε δηάδνζε ησλ ειιεληθψλ
γξακκάησλ, ζπκβάιινληαο απνθαζηζηηθά ζηε κφξθσζε
ησλ ππφ νζσκαληθφ δπγφ θπξίσο ειιεληθψλ πιεζπζκψλ.
Απνθνίηεζε απφ ηελ Εσζηκαία ζρνιή Ησαλλίλσλ. ε
πνιχ λεαξή ειηθία ίδξπζε
ζηνλ ζπλνηθηζκφ Γαιαηά
ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. ε ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα επέθηεηλε ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο εκβέιεηα
κε απνηέιεζκα λα θαηαζηεί κηα απφ ηηο θνξπθαίεο ηεο
νζσκαληθήο πξσηεχνπζαο δηαζέηνληαο ππνθαηάζηεκα
θαη ζην Παξίζη. Χο ηξαπεδίηεο, ν Εσγξάθνο ππήξμε
κεηαμχ ησλ δαλεηνδνηψλ ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο
θαη εθείλσλ ησλ θεθαιαηνχρσλ πνπ ζπλέζηεζαλ ηελ
«Γεληθή Δηαηξείαλ ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο» θαη
ηελ
«Δηαηξείαλ
Σξνρηνδξφκσλ
Κσλζηαληηλνππφιεσο».
Γηεηέιεζε
παξάιιεια
κέινο ηεο αξκφδηαο, γηα ηε ζχζηαζε ηνπ
νζσκαληθνχ
πξνυπνινγηζκνχ,
επηηξνπήο
Παξάιιεια ππήξμε δξαζηήξην κέινο ηεο νκνγέλεηαο ηεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο, θαζώο θαη πξόεδξνο επί ζεηξάο εηώλ ηνπ «Δζληθνύ Μηθηνύ
πκβνπιίνπ».
Μεηά ηελ έλσζε ηεο Θεζζαιίαο κε ηελ Διιάδα ην 1881, αγφξαζε έληεθα
κεγάια ηέσο νζσκαληθά ηζηθιίθηα ζηνπο λνκνχο Σξηθάισλ θαη Καξδίηζαο ζπλνιηθήο
έθηαζεο 64.000 ζηξεκκάησλ. Αλάκεζά ηνπο αγφξαζε θαη ην ηζηθιίθη ηεο Λαδαξίλαο
καδί κε ηα γχξσ ρσξηά.
Σν 1892-94, ζηελ εξεκηθή, εγθαηαιεηκκέλε θαη βαιηψδε πεξηνρή ησλ
Κηνχξθσλ, ε νπνία αξγφηεξα κεηνλνκάζηεθε ζε
Εσγξαθία, αλέγεηξε ην ππεξζχγρξνλν γηα ηελ επνρή
ηνπ ζηα Βαιθάληα εξγνζηάζην παξαγσγήο δάραξεο.
Ο
Εσγξάθνο
επέδεημε
κεγάιε
δξαζηεξηφηεηα ππέξ ηεο Δθθιεζίαο θαη ησλ
νκνγελψλ ηνπ θαη ππνζηήξημε νηθνλνκηθά ηηο
δηάθνξεο πλεπκαηηθέο εθδειψζεηο ησλ Διιήλσλ.
Απφ θνηλνχ κε ηνλ άιιν ζπκπαηξηψηε ηνπ
επεξγέηε, ηνλ Κ Εάππα ελίζρπζαλ ηνλ «Ζπεηξσηηθφ
Φηιεθπαηδεπηηθφ χιινγν Κσλζηαληηλνππφιεσο» Σο Ζωγράφειο Λφκειο Κωνςταντινουπόλεωσ
(1872), ζχιινγνο ν νπνίνο ηεινχζε ρξέε αθαλνχο
ππνπξγείνπ Παηδείαο ηεο Διιάδαο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Ήπεηξν.

Πξνζσπηθά Ίδξπζε ηα «Εσγξάθεηα Γηδαζθαιεία» ζηε γελέηεηξά ηνπ κε
δηδαθηήξην, βηβιηνζήθε θαη νηθνηξνθείν, φπνπ νη απφθνηηνί ηνπο ππνρξεψλνληαλ λα
δηδάμνπλ ζε ζρνιεία ηεο Ζπείξνπ. Ο Υξεζηάθεο Εσγξάθνο θάιππηε ζε ζπλερή βάζε
φια ηα έμνδα δηαηξνθήο θαη ελδπκαζίαο 60 ππφηξνθσλ ζπνπδαζηψλ (30 αξξέλσλ θαη
30 ζειέσλ), επηκειψλ καζεηψλ, ηέθλσλ θησρψλ νηθνγελεηψλ. Σα Γηδαζθαιεία
ιεηηνχξγεζαλ 17 ρξφληα, κέρξη ην 1891, φηαλ ν επεξγέηεο απνγνεηεπκέλνο θαη
εμαγξησκέλνο απφ έλαλ αλέληηκν θαη πεξίεξγν πφιεκν απφ ηνλ Μεηξνπνιίηε
Αξγπξνθάζηξνπ Κνζκά, αλέζηεηιε ηε ιεηηνπξγία ηνπο.
Σν 1874 ίδξπζε κε δαπάλε ηνπ ζηε ζπλνηθία ηαπξνδξφκη ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο ηε «Εσγξάθεην Διιεληθή Βηβιηνζήθε», ζέηνληαο ζηε δηάζεζε
ηνπ Διιεληθνχ Φηινινγηθνχ πιιφγνπ εηήζηα ρνξε γία γηα ηελ έθδνζε ησλ έξγσλ
ησλ αξραίσλ θιαζζηθψλ ειιήλσλ ζπγγξαθέσλ. Σν 1890 πξνζέθεξε δέθα ρηιηάδεο
ρξπζέο ιίξεο γηα λα ηδξχζεη ην πεξίθεκν «Εσγξάθεην Γπκλάζην». Σν Εσγξάθεηνλ
Γπκλάζηνλ-Λχθεηνλ είλαη έλα απφ ηα ιίγα ελαπνκείλαληα ειιεληθά εθπαηδεπηήξηα
πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ζήκεξα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Αθφκε ελίζρπζε κε δσξεέο ηε
Θενινγηθή ρνιή ηεο Υάιθεο, θαζψο θαη ηνλ Ζπεηξσηηθφ χιινγν
Κσλζηαληηλνχπνιεο. Δπίζεο πηνζέηεζε ην Παξζελαγσγείν Αξγπξνθάζηξνπ ην νπνίν
θηλδχλεπε λα θιείζεη ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ.
Τπήξμε απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο
θίλεζεο πνπ ζηφρεπε ζηελ αλχςσζε
ησλ θηινινγηθψλ ζπνπδψλ ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε θαη δηεηέιεζε
επίηηκνο πξφεδξνο ηνπ «Διιεληθνχ
Φηινινγηθνχ πιιφγνπ» ππέξ ηνπ
νπνίνπ είρε δηαζέζεη κεγάια πνζά.
Απνζθνπψληαο ζηελ ελίζρπζε ησλ
απνδήκσλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ θαη
θαιιηηερλψλ
ζεζκνζέηεζε
ην
«Εσγξάθεην
Γηαγψληζκα»
ηνπ
Φηινινγηθνχ
πιιφγνπ
Κσλζηαληηλνππφιεσο
θαη
ην Σο Ζωγράφειο χολείο ςτο Νιχώρι του Βοςπόρου
«Εσγξάθεην
Γηαγψληζκα»
ηνπ
Παξηζηνχ θαη ηνπ Μνλάρνπ, ζηα νπνία θαζηέξσζε αλάινγα έπαζια. Οη ζεζκνί απηνί
πξνψζεζαλ ζεκαληηθά ηε ιανγξαθηθή έξεπλα θαη ηελ απνζεζαχξηζε ιανγξαθηθνχ
πιηθνχ
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ηα εξείπηα ησλ πξώησλ ειιεληθώλ δηδαζθαιείσλ.
Σν Κεζηνξάηη, γελέηεηξα ηνπ Ζπεηξψηε επεξγέηε Υξηζηάθε Εσγξάθνπ,
βξίζθεηαη κφιηο ιίγα ρηιηφκεηξα αλαηνιηθά ηεο πφιεο ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ.
Δδψ ζψδνληαη αθφκα ηα ρηίζκαηα ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο ησλ Εσγξάθεησλ Γηδαζθαιείσλ.
Πξφθεηηαη γηα έλα δπφξνθν λενθιαζηθφ θηίξην κε 35
ζπλνιηθά παξάζπξα θαη ηξεηο εηζφδνπο. Σα
Εσγξάθεηα
Γηδαζθαιεία
ήηαλ
ηα
πξψηα
εθπαηδεπηήξηα ζπζηεκαηηθήο κφξθσζεο Διιήλσλ
δαζθάισλ ζε ζρέζε κε ην ειιεληθφ Γέλνο.
Ηδξχζεθαλ ζηα 1874 απφ ηνλ Ζπεηξψηε επεξγέηε.

πνχδαδαλ άξξελεο θαη ζήιεα.
Σελ αξρνληηά ηνπ θηηξίνπ δελ κπνξεί λα γνλαηίζνπλ αθφκα ζήκεξα, νχηε ε
γθξεκηζκέλε νξνθή, νχηε ην ζαλφ πνπ ζηεγάδνπλ ζην δεχηεξν φξνθν νη λεφθεξηνη
θηελνηξφθνη θαη νχηε ε θνπξηά ησλ δψσλ ζηνλ πξψην φξνθν. Ζ ιέζρε ζειέσλ, ηα
αξρνληηθά ηνπ επεξγέηε, ν πεξηθαιιήο λαφο θαη άιια ζρεηηθά θηίξηα πνπ ρηίζηεθαλ
απφ ηνλ Υξηζηάθε Εσγξάθν έρνπλ θαηεδαθηζηεί. Καηαζηξακκέλνη είλαη θαη νη
δξφκνη κε ηα γλσζηά θαιληεξίκηα.
Γηα λα θαηαλνεζεί ε ζεκαζία ησλ
Εσγξάθεησλ Γηδαζθαιείσλ ζα πξέπεη λα
ηνληζηεί φηη ην παξφκνην δηδαζθαιείν ηεο
Αζήλαο ηδξχζεθε ηέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα,
ην 1878. Γχν ρξφληα κεηά, ην 1880, ηδξχζεθαλ
ηα δηδαζθαιεία ηεο Σξίπνιεο, ηεο Κέξθπξαο
θαη ηεο Λάξηζαο. Σν ηεξνδηδαζθαιείν Βειιάο
ηδξχζεθε ην 1911 θαη εθείλν ησλ Ησαλλίλσλ ην
1913.
Ζ ιεηηνπξγία ησλ δηδαζθαιείσλ ζην Κεζηνξάηη 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 ησλ Ζπεηξσηψλ
φζνλ αθνξά ηελ ζπλεηζθνξά ησλ γξακκάησλ ζηε Νενειιεληθή Ηδενινγία θαη ηελ
απειεπζεξσηηθή Δπαλάζηαζε, ππαγφξεπε 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. (Να ζεκεησζεί φηη ζηα 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) (πεγή
Βαθαιφπνπινο Κ., 2003, Ζ ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ, Θεζζαινλίθε)
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. Σν Εσγξάθεην Λχθεην
ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πήξε ην φλνκά ηνπ,
ιφγσ αζηξνλνκηθνχ πνζνχ πνπ πξφζθεξε γηα ηελ
αλέγεξζή ηνπ. Απφ θνηλνχ κε ηνλ άιιν
ζπκπαηξηψηε ηνπ επεξγέηε, ηνλ Κ Εάππα
ελίζρπζαλ ηνλ «Ζπεηξσηηθφ Φηιεθπαηδεπηηθφ
χιινγν Κσλζηαληηλνππφιεσο» (1872), ζχιινγνο ν νπνίνο ηεινχζε ρξέε αθαλνχο
ππνπξγείνπ Παηδείαο ηεο Διιάδαο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Ήπεηξν.
Σν λενθιαζηθφ ζπγθξφηεκα ησλ
Εσγξάθεησλ Γηδαζθαιείσλ ζην Κεζηνξάηη
θαηαζηξάθεθε απφ ηνπο Αιβαλνχο
εζληθηζηέο, ζπλεξγάηεο ησλ Γεξκαλψλ
λαδηζηψλ ζην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν.
Σν
θνκκνπληζηηθφ
θαζεζηψο
επηζθεχαζε ηε ζηέγε θαη δηαξξχζκηζε ηνπο
εζσηεξηθνχο ρψξνπο γηα λα ζηεγάζεη πιένλ
ην γλσζηφ αιβαληθφ γπκλάζην θαη ιχθεην
ηεο πεξηνρήο. ε έλα ζηάδη, ζην

βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ησλ Γηδαζθαιείσλ, εθεί πνπ ήηαλ ε θνηλή απιή κε ηελ
εθθιεζία, ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο, αθνχ θξφληηζε πξψηα ηελ θαηεδάθηζε ηνπ
λανχ, έζηεζε ηελ πξνηνκή ελφο ζπγγελή ησλ Εσγξάθσλ, ηνπ Κφην Υφηδε. Σν
αιβαληθφ θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο αλαγλψξηζε ζην πξφζσπφ ηνπ έλαλ απφ ηνπο
ζηπινβάηεο ηεο παηδείαο ζηελ αιβαληθή γιψζζα. Σνπ απέλεηκε ηνλ πςειφ ηίηιν
«Γάζθαιν ηνπ ιανχ». ηελ νπζία ε πξνβνιή ηνπ έγηλε γηα λα επηζθηαζηεί ησλ έξγν
ησλ Εσγξάθσλ, ηφζν ην πεξηζζφηεξν φηαλ ν γηνο ηνπ Υξηζηάθε Εσγξάθνπ, ν
Γεψξγηνο, ην 1914 ηέιεζε θαη Πξφεδξνο ηεο Απηφλνκεο Κπβέξλεζεο ηεο Βνξείνπ
Ζπείξνπ, ηζηνξηθφ γεγνλφο ην νπνίν ε επίζεκε αιβαληθή ηζηνξηνγξαθία θαη πνιηηηθή
ην αλέδεημε σο ζχκβνιν ηνπ ειιεληθνχ επεθηαηηζκνχ ζε βάξνο ησλ αιβαληθψλ
εδαθψλ.
Ο κφλνο άκεζνο απφγνλνο ησλ
θεκηζκέλσλ Εσγξάθσλ είλαη ν 93-ρξνλνο
Νηθφιανο Εσγξάθνο. Αξθέζηεθε κφλν απηφ
ψζηε ε νηθνγέλεηα ηνπ λα ππνθέξεη ηα δεηλά ηνπ
θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο. Σν επψλπκν ηνπ
έρεη κεηαιιαρηεί ζε «Εσγθξάθε» κε κνλαδηθφ
ζηφρν λα απνκαθξπλζεί έζησ θαη ερεηηθά απφ
ηελ γλσζηή επσλπκία.
Ο κπάξκπα Νίθνο δεη κφλνο ζε έλα
θνλάθη ηνπ αξρνληηθνχ. Έρεη ηα θιεηδηά ηνπ
εξεηπσκέλνπ ρηηξίνπ ησλ Γηδαζθαιείσλ θαη ζηε κλήκε ηνπ φιν ην κεγαιείν ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο. Παξά ηελ ειηθία ηνπ καο μελαγεί θαη ζε δχν κέξε. ηελ είζνδν ησλ
Γηδαζθαιείσλ, ζηνλ ηνίρν θάησ απφ ηηο ζθάιεο πνπ ζε
νδεγνχλ ζην δεχηεξν φξνθν δείρλεη ην ειιεληθφ
αιθάβεην, ην νπνίν δελ θαηάθεξαλ λα ζβήζνπλ νη
ζνπβάδεο θαη κπνγηέο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο.
ε θάζε αςίδα ησλ παξάζπξσλ, αλ θαη δελ θαίλεηαη
ηίπνηε, ν κπάξκπα Νίθνο δηαβάδεη ηα γλσκηθά ησλ
αξραίσλ Διιήλσλ.
Μεηά καο πεγαίλεη ζηα θαηεδαθηζκέλα
αξρνληηθά ηνπ επεξγέηε. Μαο δείρλεη λνεξά ηελ πςειή αςίδα ζηε καξκάξηλε είζνδν
ηνπ ηξηφξνθνπ ρηηξίνπ. ηε νπζία πάλσ ζηνπο ζσξνχο κε πέηξεο θαη ρψκαηα δίλεη ην
παξφλ κηα θξπςψλα ζθχινπ κε ζθνπξηαζκέλεο ιακαξίλεο.
Μαο δείρλεη λνεξά θαη ην άιιν ζπνπδαίν
θηίξην ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, ηε ζηέγε ησλ ζειέσλ.
Αθξηβψο πάλσ ζηα εξείπηα θαη κε πέηξεο απφ ην
γλσζηφ ρηίξην, θάπνηνο λένο έπνηθνο ζην Κεζηνξάηη
έρεη ρηίζεη έλα δπφξνθν ζπίηη. Ο κπάξκπα Νίθνο
δελ ηνπ αλαθέξεη ην φλνκα. Σνλ απνθαιεί «απηφο»
γηα λα κελχζεη έζησ θαη έηζη φηη δηέπξαμε εζληθή
ηεξνζπιία. «Απηφο» έρεη θιείζεη ην λεφθηηζην ζπίηη
ηνπ θαη έρεη κεηαλαζηέςεη ζηελ Διιάδα.
ηελ απέλαληη γεηηνληά είλαη αθφκα έλαο
ζπλνκήιηθνο ηνπ απφγνλνπ ηνπ Εσγξάθνπ, ν κπάξκπα
Θσκάο. Ζ λνζηαιγία ηνπ γηα εθείλα ηα παιηά δνμαζκέλα
ρξφληα, πεξηνξίζηεθε ζηε ρεηξνλνκία λα θαηεβάζεη απφ
θάκαξε ηελ θαιή κηα θνξλίδα κε αλαπαξάζηαζε ην
ζπγθξφηεκα ησλ Εσγξάθεησλ Γηδαζθαιείσλ, αιιά ζηελ
αθκή ηνπο. (Σν πξσηφηππφ ηεο ζηεγάδεηαη ζηελ

Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε ζηελ Αζήλα)
Σν ηειεπηαίν πνπ καο έθαλε εληχπσζε είλαη ηα ειιεληθά, παξά ηελ
πνιχρξνλε πίεζε θαη ηα αιβαληθά αθνκνησηηθά κέηξα, μεζάξξεςαλ θαη πάιη ζηε
γελέηεηξα ησλ Εσγξάθσλ.

Ζ νηθνπκεληθόηεηα ηνπ ειιεληζκνύ ζην πξόζσπν ησλ
επεξγεηώλ θαη ε απειεπζέξσζε ηεο Παηξίδαο. (ηα Οξισθηθά)
Ζ νηθνλνκηθή επηθάλεηα, ην επίπεδν κφξθσζεο θαη ν ελεξγεηηθφο ξφινο ησλ
Ζπεηξσηψλ εζληθψλ επεξγεηψλ γηα ηελ αλακφξθσζε αθφκα θαη ησλ πην μαθνπζηψλ
επξσπατθψλ πφιεσλ θαη θέληξσλ απνθάζεσλ ηεο Δπξψπεο, ιεηηνχξγεζαλ άκεζα
αλαζηαιηηθά θαηά ησλ αιιεπάιιεισλ ακθηζβεηήζεσλ πνπ δερφηαλ ν Διιεληζκφο
ηεο επνρήο ζε ζρέζε κε ηελ αθψιπηε ζπλέρεηα ηνπ απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο.
Καηά ζπλέπεηα έδεηρλαλ εκπξάθησο φηη νη Έιιελεο δηθαηνχληαλ ηελ ειεπζεξία γηα
ηελ νπνία απφ θαηξνχ εηνηκαδφηαλε. Ζ νηθνπκεληθφηεηα ηνπ Διιεληζκνχ ησλ ιφγησλ,
ησλ επεξγεηψλ θαη ησλ εκπφξσλ απνζθνπνχζε πιένλ ζηελ απειεπζέξσζε ηεο
Παηξίδαο. Γη΄απηφ θαη δελ πεξίκελαλ κε ζηαπξσκέλα ρέξηα.
Ζ πξψηε ελεξγψ ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ εκπφξσλ θαη επεξγεηψλ ζηα
πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά δξψκελα γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Παηξίδαο αθνξά ηα
Οξισθηθά (1770), ηε γλσζηή ζηελ ηζηνξία ηνπ Ανατολικοφ Ζητθματοσ, εμέγεξζε ησλ
Διιήλσλ ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο Κξήηεο θαηά ηελ επνρή ηνπ Ρωςοτουρκικοφ
πολέμου (1768-74) . Σν ζρέδην γηα ηελ επέκβαζε ησλ ξσζηθψλ λαπηηθψλ δπλάκεσλ
ζηελ Διιάδα ππέβαιαλ ζηε θηιφδνμε απηνθξάηεηξα ηεο Ρσζίαο νη επλννχκελνη θαη
ζπλεξγάηεο ηεο ζηελ Διιάδα Γεψξγηνο Παπαδψιεο, ν Ζπεηξψηεο Δκκαλνπήι άξξνο
θαη ν αξρηκαλδξίηεο Αδακφπνπινο. ηελ εμέγεξζε ζπκκεηείραλ έμη κε εθηά ρηιηάδεο
Έιιελεο, εθ΄ησλ νπνίσλ νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ Ζπεηξψηεο. Ζ Μνζρφπνιε ην 1769,
ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο πφιεο ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο εμέγεξζεο ππέζηε ιεειαζίεο
απφ κνπζνπικάλνπο Αιβαλνχο. Ζ νηθνγέλεηα Μαξνχηζε, φπσο αλαθέξεη ν γάιινο
πξφμελνο ζηα Ησάλληλα Pouqueville, ζπλέδξακε ηνπο αδειθνχο Οξιψθ κε ηελ
απνζηνιή νπιηζκνχ θαη ρξεκάησλ γηα ηελ επφδσζε ηνπ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο
ζηελ Ήπεηξν (νχιη θαη Υηκάξα), φπσο θαη ζηελ Πειινπφλεζν. Ο Θσκάο
Καξαγηάλλεο θαη ε γπλαίθα ηνπ Διέλε ην γέλνο Μαξνχηζε, θαηέβαιαλ κεγάια πνζά
γηα ηελ εμαγνξά θαη βνήζεηα ησλ Διιήλσλ αηρκαιψησλ ηνπ θηλήκαηνο ησλ
Οξισθηθψλ.

Μπεηέο θαη ππνζηεξηθηέο ηεο Φηιηθήο Δηαηξίαο.
Ζ δξάζε ησλ Διιήλσλ εκπφξσλ θαη εζληθψλ επεξγεηψλ
δελ ζηακάηεζε εδψ. ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα ζα αλαιάβνπλ
εθ΄λένπ δξάζε. Θα γίλνπλ νη κπεηέο, ρξεκαηνδφηεο θαη άκεζνη
αγσληζηέο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821. Ζ Φηιηθή Δηαηξία, ην
εξγαζηήξη ηεο Δπαλάζηαζεο, είλαη δηθφ ηνπο γέλλεκα θαη
ζξέκκα. Μέζσ ηεο Φηιηθήο Δηαηξίαο θαηάθεξαλ λα
εζληθνπνηήζνπλ ηελ βαιθαληθή νηθνπκεληθφηεηα ηνπ Διιεληζκνχ
ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ, κε ηηο δνκέο νξγάλσζεο ηνπ νπνίνπ νη
Φηιηθνί ηδξπηέο ήηαλ ζπγθνηλσλνχληα δνρεία.
Ο νξγαλσηηθφο κεραληζκφο ηεο Φηιηθήο εηαηξίαο νινθιεξψζεθε
ζηα ηέιε ηνπ 1814. Σα πξψηα βήκαηα γηα ελεξγφ δξάζε έγηλαλ ζηα 1816
(ηδνχ θαη ε παξεμήγεζε γηα ηελ εκεξνκελία ίδξπζήο ηεο). Ο νξγαληζκφο
ηεο ηειεηνπνηείηαη ην 1817 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.

Γχν απφ ηα ηξία ηδξπηηθά κέιε ηεο Φηιηθήο Δηαηξίαο είλαη
νη Ζπεηξψηεο Νηθφιανο θνπθάο θαη Αζαλάζηνο Σζαθάισθ, ελψ
απφ ηνπο πξψηνπο εκπλεπζηέο ηεο ζεσξείηαη θαη ν Κσλζηαληίλνο
Ράδνο. Οη θνπθάο θαη Σζαθάισθ πξνέξρνληαλ απφ ηελ ηάμε ησλ

Νικόλαοσ κοφφασ

Διιήλσλ εκπφξσλ ηεο δηαζπνξάο.
Ο Νηθφιανο θνπθάο εξγαδφηαλε ινγηζηήο, πηζαλφηαηα ζηνλ έκπνξν Αζαλάζηνο
έθεξε ζηελ Οδεζζφ. Ο έθεξεο αληηθαηέζηεζε ηνλ θνπθά κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ ην 1818.
Ο ηδξπηήο ηεο Φηιηθήο Δηαηξίαο ήηαλ κε βαζηά θιαζηθή πνιπκάζεηα κε επέιηθην λνπ θαη
αηζζεηηθέο γλψζεηο, αδηάιιαθηνο ερζξφο έλαληη ζε θάζε κηζέιιελα. Με ηεηξάγσλν κπαιφ
θαη ζπάληα νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα Μπεκέλνο ζηελ κπζηηθή εηαηξία ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ

Οη Ζπεηξψηεο ιφγηνη, εκπνξεπφκελνη θαη επεξγέηεο απφ ηηο Παξαδνπλάβηεο
Ζγεκνλίεο, ηε Ρσζία θαη ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Δπξψπεο, κάιηζηα θαη ζηα
εδάθε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζπλέβαιαλ θαηά ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ γηα
ηελ επφδσζε ηνπ απειεπζεξσηηθνχ Αγψλα. Ηδηαίηεξα αλεθηίκεηε ζηάζεθε ε ζπκβνιή
ησλ αδεξθψλ επεξγεηψλ Μάλζν θαη Γεώξγην Ρηδάξε. Τπήξμαλ νη βαζηθνί
ρξεκαηνδφηεο ηνπ έξγνπ ηεο Φηιηθήο Δηαηξίαο. ην πιεπξφ ηνπο
αξηζκνχληαη άιινη 17 επψλπκνη Ζπεηξψηεο έκπνξνη θαη ιφγηνη,
πνπ ρξεκαηνδφηεζαλ ηε δξάζε ηεο Φηιηθήο Δηαηξίαο. Απφ ηα
πην γλσζηά νλφκαηα είλαη Ο Θεφδσξνο Υξηζηνδνχινπ, Ο
Ησάλλεο Πνιπρξνληάδεο πνπ δηαθξίλνληαλ γηα ηνλ πςειφ
επίπεδν κφξθσζε, ν Νεφθπηνο Γνχθαο, ν Γεψξγηνο Βιάρνο, ν
Ησάλλεο Γνχκαο. θιπ Σαπηφρξνλα ε Ήπεηξνο κεηαηξέπεηαη ζε
πεξηνρή κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλαινγηθά κπεκέλνπο Φηιηθνχο.
πσο ζεκεηψλεη ν ηζηνξηθφο θαη κέινο ηεο Φηιηθήο Δηαηξίαο
Ησάλλεο Φηιήκσλ, ε Φηιηθή Δηαηξία «επνιιαπιαζηάζζε εηο ηα
Γ. Ριηάρθσ
Ησάλληλα θαη πέξημ κέξε, πξνο φινπο ηνπο πνιεκηθνχο θαη
πνιηηηθνχο ησλ. (Βιεπ.Βαθαιφπνπινο Κ., 2003, Ζ ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ, Θεζζαινλίθε, ζει
161»). Έρνπλ εληνπηζηεί επίζεκα 213 Ζπεηξψηεο κπεκέλνη ζηε Φηιηθή Δηαηξία. Απφ
ηε ζεκεξηλή Βφξεην Ήπεηξν κλεκνλεχνληαη 19 κέιε ηεο. Από ην Αξγπξόθαζηξν
αξηζκνύληαη 9 κέιε, 5 από ηελ Πξεκεηή, 3 από ηελ Κνξπηζά, 2 από ηε
Μνζρόπνιε, 1 από ηε Υηκάξα.
εκαληηθφηεξε κνξθή κεηαμχ απηψλ θαη κε ηδηαίηεξε ζέζε ζηε Φηιηθή
Δηαηξία ήηαλ ν κεηξνπνιίηεο Δπξίπνπ, Γξεγόξηνο Αξγπξνθαζηξίηεο, απφ ην
Αξγπξφθαζηξν. Μχεζε σο θηιηθνχο πνιινχο ληφπηνπο θαη είρε έιζεη ζε επηθνηλσλία
κε αξθεηνχο θαπεηάληνπο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ, Αξγπξφθαζηξν, Υφξκνβν, Υηκάξα γηα
λα θαηεβνχλ ζηελ Δχβνηα, φπνπ ν ίδηνο θήξπμε ηελ Δπαλάζηαζε.

Γίλνπλ δπηηθή αίγιε ζηελ Αζήλα, ηελ πξσηεύνπζα ηνπ λένπ
ειιεληθνύ θξάηνπο.
Γηα ηελ ίδηα αξραία θαη δηαρξνληθή επεηξσηηθή
λνκνηέιεηα κηιάεη ε εηνηκφηεηα ησλ Ζπεηξσηψλ
Δπεξγεηψλ, γηα λα εμσξαΐζνπλ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ
λένπ εζληθνχ ειιεληθνχ
θξάηνπο, ηελ Αζήλα. ηα
ηαμίδηα ηνπο, απνζεζαχξηζαλ
ηα επηηεχγκαηα ζε Αλαηνιή
θαη Γχζε, γηα λα ηα
πξνζθέξνπλ
ζηελ
Αζ ήλα ζεβφκελνη
θαη εδξαηψλνληαο ηηο
αθψιπηεο ζρέζεηο κε ηελ ηδηαίηεξε Παηξίδα.
Σελ πξνίθηζαλ κε ζχγρξνλα λενθιαζηθά θηίξηα
θαη ζεζκνχο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ

Πνιηηηζκφ ηεο Γχζεο. Αλακθίβνια είλαη απξνζέγγηζην ην αθξηβέο χςνο ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξά ησλ εζληθψλ επεξγεηψλ ηεο Ζπείξνπ ζε φθεινο ηεο Αζήλαο.
κσο ε αλαθνξά θάπνησλ απ΄ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ είλαη ελδεηθηηθφ ηνπ αλεθηίκεηνπ
έξγνπ ηνπο, ην νπνίν αθνξά θπξίσο ηελ πεξίνδν ησλ πξψησλ δεθαεηηψλ κεηά ηελ
ίδξπζε ηνπ ειεχζεξνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Σν Παλεπηζηήκην, ε Δζληθή Βηβιηνζήθε, ε
Αθαδεκία Αζελψλ, ην Αζηεξνζθνπείν, ην Πνιπηερλείν, ην Καιιηκάξκαξν
Παλαζελατθφ ηάδην, ην Χδείν, ηα Αξζάθεηα, Μνπζεία, ην Εάππεην Μέγαξν, ε
Ρηδάξεηνο Δθθιεζηαζηηθή ρνιή, ην Ννζνθνκείν Δπαγγειηζκφο, ην Γεληθφ Κξαηηθφ
Ννζνθνκείν, ε Μεηξφπνιε Αζελψλ θαη πνιιά άιια θηίξηα ρηίζηεθαλ κε ρξήκαηα
ησλ εζληθψλ επεξγεηψλ ηεο Ζπείξνπ.
Ο βαξφλνο Γ. ίλαο πξνζέθεξε 3.330.000
δξαρκέο ζηελ Αθαδεκία Αζελψλ θαη 200
ρηιηάδεο δξαρκέο ζην αζηεξνζθνπείν. Ο Μηραήι
Σνζίηζαο πξνζέθεξε κηζφ εθαηνκκχξην θξάγθα
ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ θαη 50 ρηιηάδεο
θξάγθα γηα λα εμσξαΐζεη ηνπο δξφκνπο ηεο
Αζήλαο. Ο Ησάλλεο Γνκπφιεο θιεξνδφηεζε 8
εθαηνκκχξηα δξαρκέο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Ο Γεψξγηνο Ρηδάξεο 1.051 000
δξαρκέο γηα ηνλ νκψλπκν εθθιεζηαζηηθφ ηακείν. Ο Δπ άγγεινο Εάππαο θιεξνδφηεζε
έλα εηήζην εηζφδεκα 700 ρηιηάδσλ ρξπζψλ δξαρκψλ
γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Εαππείνπ Μεγάξνπ, ελψ
πξνζέθεξε ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ νξγάλσζε
ησλ
πξψησλ
ζχγρξνλσλ
Οιπκπηαθψλ
Αγψλσλ(1896). Ο Γεψξγηνο Αβέξσθ πξνζέθεξε έλα
εθαηνκκχξην δξαρκέο ζην Πνιπηερλείν Αζελψλ,
δχν εθαηνκκχξηα δξαρκέο ζηε ρνιή Δπειπίδσλ,
δχν εθαηνκκχξηα δξαρκέο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ
ηαδίνπ φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πξψηνη
ζχγρξνλνη Οιπκπηαθνί Αγψλεο, 500 ρηιηάδεο δξαρκέο ζην Χδείν, 2, 5 εθαηνκκχξηα
δξαρκέο ζηε ρνιή Γνθίκσλ θαη 1.750.000 δξαρκέο ζηνλ ειιεληθφ θξάηνο κεηά ηελ
πξψηε πηψρεπζε ηνπ 1893. ζν δνχζε ρνξήγεζε ζην ειιεληθφ δεκφζην 31
εθαηνκκχξηα δξαρκέο.

Άιιεο πξνζσπηθόηεηεο ηεο ίδηαο εκβέιεηαο.
Σελ ίδηα πεξίνδν, θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία ζηελ Ήπεηξν, είλαη πνιινί νη
Ζπεηξψηεο πνπ κεηαλάζηεπζαλ ζηελ Βιαρία θαη γεληθψο πξνο ηηο παξαδνπλάβηεο
ρψξεο. Έηζη εμεγείηαη θαη ην γεγνλφο φηη πνιιά κνλαζηήξηα ηεο πεξηνρήο, (ηνπ
Θενιφγνπ, ηνπ Γξηάλνπ, θιπ) είραλ κεηφρηα ζηε Βιαρηά. Δδψ δηέπξεςαλ πξνο πάζα
θαηεχζπλζε (νηθνλνκηθή, πνιηηηθή, ζηξαηησηηθή). Μάιηζηα ε πνξεία ηνπο ήηαλ ηέηνηα
πνπ ε Μφζρα έδσζε ζε αξθεηνχο απ΄ απηνχο ηίηινπο επγέλεηαο θαη πςειέο ζέζεηο
ζηελ θξαηηθή ηεξαξρία.
Ζ ζπλεηζθνξά ησλ Ζπεηξσηψλ ήηαλ ηέηνηα πνπ ε Μφζρα έδσζε ζε αξθεηνχο
Ζπεηξψηεο ηίηινπο επγέλεηαο θαη πςειέο ζέζεηο ζηελ θξαηηθή ηεξαξρία. Έλαο
εμ΄απηψλ ήηαλ ν Βνεβφδαο –Βαζίιεηνο Γνύθαο απφ ηελ Πνιχηζηαλε (ξνπκειηψηεο).
Ο Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο (1776-1831), Πξψηνο
θπβεξλήηεο ηεο κηθξήο ειεχζεξεο Διιάο. Ζ νηθνγέλεηα
θαηάγεηαη απφ ην Αξγπξφθαζηξν. (ην Αξγπξφθαζηξν δείρλνπλ
αθφκα ην ζπίηη ηνπ ην νπνίν αλήθεη ζην ζεκεξηλφ Αιβαλφ
πνιηηηθφ Fatos Beja) ηε Ρσζία φπνπ βξέζεθε απφρηεζε ηνλ
ηίηιν Κψκεο θαη αλαδείρηεθε Τπνπξγφο ησλ Δμσηεξηθψλ ηεο
Ρσζηθήο Απηνθξαηνξίαο απφ ην 1815 έσο ην 1822, νπφηε θαη
ππνρξεψζεθε ζε παξαίηεζε ιφγσ ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821.

Αμίδεη λα αλαθεξζεί αθφκα ν Νίθνο απφ ηελ Φξαζηαλή γλσζηφο ζηα 15901618 θαη σο Νίθαο ηεο Κνξθόβαο, ν νπνίνο ρξεκάηηζε σο ν πινπζηφηεξνο βνεβφδαο
θαη πξίγθηπαο ζηε Βιαρηά θαη πξέζβεο ηεο Βιαρηάο ζηελ Σξαλζπιβαλία, Πξάγα,
Βηέλλε.
Ο ηαπξηλόο Βεζηηάξεο (Γειβηληψηεο), 16νο-17νο
Ο ηαπξηλφο είλαη ν πξψηνο ρξνληθνγξάθνο απφ ην ρψξν ηνπ ζεκεξηλνχ βνξείνπ
ηκήκαηνο ηεο Ζπείξνπ. Καηάγεηαη απφ ηελ Μάιηζηαλε ηνπ λνκνχ Γειβίλνπ. Σν
ρξνληθφ απνηειείηαη απφ 1312 ζηίρνπο γξακκέλνπο ζε δεκνηηθή γιψζζα θαη θέξεη
ηίηιν «Γηήγεζηο σξαηνηάηε ηνπ Μηραήι Βνεβφδα, πψο αθέληεπζαλ εηο ηελ Βιαρίαλ
θαη πσο έθνςε ηνπο Σνχξθνπο φπνπ επξέζεζαλ εθεί, θαη πσο έθακε πνιιέο
αλδξαγαζίεο, θαη χζηεξα εζαλαηψζε δηα θφλνπ ρσξίο πφιεκνλ».
ην πνίεκά ηνπ ν ηαπξηλφο εθζέηεη κε ζαπκαζκφ ηελ φιε δξαζηεξηφηεηα θαη ηα
αλδξαγαζήκαηα ηνπ Μηραήι Βνεβφδα ηεο Βιαρίαο θαηά ησλ Σνχξθσλ. Ο Μηραήι
Βνεβφδαο θπξηάξρεζε θαη αγσλίζηεθε ηα έηε 1594-1601 θαη ζρεδίαδε λα αλαθηήζεη
ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, λα ιεηηνπξγεζεί ν ίδηνο ζηελ Αγία νθηά θαη λα
πξαγκαηνπνηήζεη ηελ έλσζε ησλ νξζνδφμσλ θαη θαζνιηθψλ.
ια απηά ηα ρξφληα ν ηαπξηλφο ήηαλ ζηελ ππεξεζία ηνπ Μηραήι Βνεβφδα. Γελ
ιέεη αλ πξάγκαηη ήηαλ βεζηηάξεο (Ζ ιέμε βεζηηάξεο απφ ηελ Ηηαιηθή VESTARIO,
θαηά ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο ζήκαηλε ην δηακέξηζκα φπνπ θπιάζζνληαλ ηα
βαζηιηθά ελδχκαηα. Ο Βεζηηάξεο είλαη αμίσκα επηθαλέο πνπ απνλέκνληαλ ζε
πξφζσπν ηδηαίηεξεο εκπηζηνζχλεο θαη εθηηκήζεσο ηνπ βαζηιηά. πλάκα δε θαη ηίηινο

πνπ απνλέκνληαλ ζε πξφζσπα κε πςειέο ζέζεηο ζηελ ηεξαξρία ηνπ θξάηνπο.) Σν
γεγνλφο φκσο φηη γλσξίδεη ιεπηνκεξεηαθά ηα αλδξαγαζήκαηα ηνπ Μηραήι Βνεβφδα
θαη ε πιεξνθνξία φηη ηνλ εμππεξέηεζε πηζηά κέρξη ηέινπο, καο θάλεη λα ζθεθηνχκε
φηη θαηείρε ζέζε εκπηζηεπηηθή θαη ζεκαληηθή.
Χζηφζν δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ δσή θαη ηελ κφξθσζε ηνπ
ηαπξηλνχ, εθηφο απφ ηα φζα ν ίδηνο ιέεη ζην πνίεκά ηνπ:
Αλ ζέιεηε λα κάζεηε θαη κέλα ηελ Παηξίδα,
Μαιζηαλή ε ρψξα κνπ, ηνπ Γέιβηλνπ κεξίδα,
επξίζθεηαη πνιιά θνληά ζηνλ άγηνλ Θενιφγνλ,
ηνλ επαγγειηζηήλ Υξηζηνχ, θαζψο εγψ ην ιέγσ.
Σν φλνκά κνπ ηαπξηλφο, Βεζηηάξεο ην πηλφκη,
Μφλνο εγψ ην έγξαςα κε ηελ δηθή κνπ γλψκε.
Γελ γλσξίδνπκε πφζν έδεζε ζηελ ηδηαίηεξε Παηξίδα ηνπ. Σν γεγνλφο πνπ ηελ
αλαθέξεη θαη κάιηζηα ρσξίο ελδνηαζκνχο κε ην γισζζηθφ ηδίσκα ηεο πεξηνρήο ηνπ
Γειβίλνπ, θάλεη απνδερηή ηελ ππφζεζε φηη έδεζε κέρξη έλα ζεκείν ειάρηζηεο ψξηκεο
ειηθίαο.
ζν γηα ηελ κφξθσζή ηνπ ζηεξηδφκαζηε επίζεο ζηα φζα ν ίδηνο γξάθεη:
ζνη αλαγηλψζθεηε θαη φζνη δηεγήζζε,
Δάλ επξήηε θαη ζθαιηφλ, λα κε κε βιαζηεκάηε
ηη εγψ σο ακαζήο είπα λα γξάςσ ξίκα.
Αθξηβψο φκσο ην γεγνλφο φηη έγξαςε έλα ηφζν κεγάιν πνίεκα νδεγεί ζην
αληίζεην ζπκπέξαζκα φηη δελ πξέπεη λα ήηαλ εληειψο ακφξθσηνο. Σφζν ην
πεξηζζφηεξν φηαλ νη φξνη «ηαπεηλφο», «ακαζήο», θιπ ζηελ βπδαληηλή ηδενινγία είραλ
εληειψο δηαθνξεηηθή ζεκαζία απφ ηελ ζεκεξηλή.
Σν πνίεκα πξέπεη επίζεο λα έρεη γξαθεί ιίγν κεηά ην ζάλαην ηνπ Βνεβφδα, ην
Φειβάξε ηνπ 1602. Ο ίδηνο ν ηαπξηλφο νκνινγεί φηη ην έγξαςε ζε δχν λχρηεο ζην
θάζηξν ηεο Μπίζηξηζαο, φπνπ ήηαλ θπιαθηζκέλνο. Σν θίλεηξν πξέπεη λα
αλαδεηήζνπκε ζε κηα αξρή ηεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ, ε νπνία δέζκεπε ηνπο ιφγηνπο
λα θαηαγξάθνπλ ηα ζεκαληηθά έξγα γηα λα κε ραζνχλ.
Σν πνίεκα είλαη γξακκέλν ζε δεθαπεληαζχιιαβν νκνηνθαηάιεθην ζηίρν ζε
δεκνηηθή γιψζζα. Ο ηαπξηλφο, φκσο ρξεζηκνπνηεί θαη αξραηνειιεληθέο ιέμεηο.
Σν πνίεκα-ρξνληθφ πάλησο ηνπ ηαπξηλνχ, αλ θαη πζηεξεί απφ πνηεηηθήο άπνςεο,
απφ ηζηνξηθήο είλαη ζεκαληηθφ. Απνηειεί ην πξψην απζεληηθφ ινγνηερληθφ έξγν ζηελ
θιεξνλνκηά ηεο ινγνηερλίαο ηεο ζεκεξηλήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία .
Αξρίδνληαο απφ ην 1668 έρεη εθδνζεί ηέζζεξηο θνξέο.

