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 Η Μνζρόπνιε θαηαηάζζεηαη αλακθηζβήηεηα ζηηο ζπνπδαηόηεξεο 

πλεπκαηηθέο εζηίεο, όρη κόλν ηνπ Ηπεηξσηηθνύ, αιιά νιόθιεξνπ ηνπ ππόδνπινπ 

Διιεληζκνύ. Απνηειεί ηελ ηζηνξηθή 

επηβεβαίσζε όζνλ αθνξά ηηο ηθαλόηεηεο 

ηνπ επεηξσηηθνύ θόζκνπ γηα ηελ αλαδείμεη 

ηεο επξσζηίαο ηνπ, αμηνπνηώληαο θαη 

επσθεινύκελνο από ηηο δηεζλείο ζπγθπξίεο 

θαη ζπλαγσληδόκελνο ηα επηηεύγκαηά ηνπ. 

Η ιακπξόηεηά ηεο ζα πξέπεη λα 

αλαδεηεζεί αθξηβώο ζηελ γλσζηή 

επεηξσηηθή ηθαλόηεηα λα κπνξεί λα 

πξνεγείηαη  ηνπ γύξσ πεξηβάιινληνο θαη 

ζηελ επεηξσηηθή αγάπε γηα ηελ παηξίδα. 

 Γηαθνξεηηθά από ηα Ισάλληλα ππήξμε έλα θεπγαιέν ιακπξό άζηξν ζηε 

καθξόρξνλε ηζηνξία ηεο Ηπείξνπ. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ην δηαθσηηζηηθό θίλεκα 

ησλ Ισαλλίλσλ απόβιεπε ζηελ εζληθνπνίεζε ηεο νηθνπκεληθόηεηαο ηνπ Διιεληζκνύ, 

ε γξήγνξε θαη απαξάκηιιε αλάπηπμε ηνπ 

Διιεληζκνύ ζηελ Μνζρόπνιε, έδηλε ην 

δηθαίσκα λα θξαηήζεη αλακέλεη ηε θιόγα ηεο 

βαιθαληθήο νηθνπκεληθόηεηαο ηνπ ειιεληθνύ 

πνιηηηζκνύ, ηξνθνδνηώληαο έηζη ηελ ηδέα ηνπ 

Ρήγα Φεξαίνπ Βειεζηηλιή.  

 Ο  ρξνληθόο ηεο θύθινο εί  λαη αιήζεηα 

όηη έθιεηζε γξήγνξα, ε ζπλεηζθνξά θαη ε 

αλαιακπ  ή ηνπ θσηόο ηεο ζηα ειιεληθά 

γξάκκαηα θαη πνιηηηζκό, μεπέξαζαλ θάζε 

πξνζδνθία. Δληνύηνηο, απνηειεί ηελ αλάγιπθε ηζηνξηθή απόδεημε ησλ ζρέζεσλ πνπ 

θαζνξίδεη κε ηνλ πνιηηηζκό θαη θαη΄ επέθηαζε κε ηνλ 

Διιεληζκό ηνλ αιβαληθό ζηνηρείν κπεκέλν ζην ηζιακηζκό. 

Πξνζπαζώληαο λα δείμεη αθνζίσζε θαη πίζηε ζηελ θεληξηθή 

εμνπζία ηεο Πύιεο πξνβαίλεη εύθνια ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

αληηπάινπ, πνπ ηνλ ζεσξεί θνηλό θαη είλαη ν πνιηηηζκόο. ην 

ηέινο – ηέινο έξρεηαη σο ζθξαγίδα ησλ ζπκπιεγκάησλ 

ελνρήο θαη θαησηεξόηεηαο, ηα νπνία κόλν απηά είλαη ηθαλά 

λα νδεγήζνπλ ζε  ηέηνηεο θαηαζηξνθέο.   

Μέζα ζε ιηγόηεξν από έλαλ αηώλα, ε Μνζρόπνιε 

θαηάθεξε λα αλαδεηρηεί κηα από ηηο κεγαιύηεξεο θαη 

ζεκαληηθόηεξεο πόιεηο κε ακηγή ρξηζηηαληθό πιεζπζκό ζηελ 

επηθξάηεηα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Από ην 1720, 

ήηαλ ε πξώηε πόιε κε ειιεληθό ηππνγξαθείν ζηελ 

Δπξσπατθή Οζσκαλνθξαηνξία. Οη δξόκνη ηνπ πινύηνπ θαη 

πνιηηηζηηθήο ηζρύο δηαλνίγνληαλ από ηελ Οδεζζό θαη ηελ Βνπδαπέζηε κέρξη ηε 

Βηέλλε θαη ηε Βελεηία. Η ελεξγώ ζπκκεηνρή ηεο ζηα δξώκελα ηεο επνρήο, όπσο θαη 

ηα Οξισθηθά, ήηαλ έλα επηπιένλ πξνηέξεκα ηεο Μνζρόπνιεο, αιιά πνπ ιεηηνύξγεζε  

σο αιεμηθέξαπλν ζηε δηθή ηεο ηζηνξηθή πνξεία.  

Οη δξαζηήξηνη θαη θηινπξόνδνη ιόγηνη Μνζρνπνιίηεο, εληόπηδαλ ζηελ 

παξνπζία θαη ζπλύπαξμε ησλ πνιηηηζκηθώλ θαη εζλνινγηθώλ δηαθνξεηηθνηήησλ ηελ 
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δπλαηόηεηα εμέιημεο, πηζηεύνληαο αθξάδαληα όηη ν δηθόο ηνπο ειιεληθόο πνιηηηζκόο 

ζα ηειεζθνξνύζε ζηελ πξόνδν όισλ ησλ ιαώλ ηεο Βαιθαληθήο. 

Ο θύθινο ησλ ζπνπδώλ πνπ πξνζέθεξαλ ηα ζρνιεία ηεο ήηαλ ίζσο από ηνπο 

αλώηεξνπο πνπ έλαο ρξηζηηαλόο κπνξνύζε λα παξαθνινπζήζεη ηόηε ζηα Βαιθάληα, 

θαζηζηώληαο νπζηαζηηθά ηε Μνζρόπνιε ζε έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα θέληξα ηνπ 

Διιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ. Πνιινί λένη ηεο Μνζρόπνιεο θαη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ 

ηεο, πνπ έξρνληαλ εδώ από άιια κέξε ζπλέρηδαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε ζρνιέο θαη 

ηδξύκαηα ηεο Απζηξννπγγαξίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Ιηαιίαο, κέρξη θαη ηεο 

Οιιαλδίαο. Γίθαηα ινηπόλ δόζεθε ζηε Μνζρόπνιε ν ηίηινο ηεο "Νέαο Αζήλαο" ή θαη 

ηνπ «Νένπ Μηζηξά».  

Σα ζρνιεία ζηελ Μνζρόπνιε ιεηηνπξγνύζαλ από ηα κέζα ηνπ 17
νπ

 αηώλα. 

Όκσο από ηα 1700 είλαη ηζηνξηθά επηβεβαησκέλε ε πνξεία ηνπο, ζηα νπνία δίδαμαλ νη 

επηθαλέζηεξνη ηεο επνρήο  Ηπεηξώηεο (θαη όρη κόλν) άλζξσπνη ησλ γξακκάησλ.  Από 

ην 1730 ζην εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν ηνπ ειιεληθνύ ζρνιείν, καδί κε ηα 

γξακκαηηθά θαη ηα εγθύθιηα καζήκαηα εθαξκόζηεθε ε δηδαζθαιία ηεο  θηινζνθίαο, 

ζύκθσλα κε ηελ λεναξηζηνηειηθή κέζνδν. ηα 1744 ζηε ζρνιή ηεο Μνζρόπνιεο 

πξνζηέζεθε θαη έλαο αλώηεξνο θύθινο ζπνπδώλ θαη ε ζρνιή κεηνλνκάζηεθε  «Νέα 

Αθαδεκία», ε νπνία ζηα 1750 ζηεγάζηεθε ζε έλα κεγαινπξεπέο ρηίξην νλνκαδόκελν 

«Διιεληθό Φξνληηζηήξην». Πξόθεηηαη γηα έλα από ηα ζπνπδαηόηεξα ειιεληθά 

εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα  ζε όιε ηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία . 

Ιδηαίηεξε ζέζε ζηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο Μνζρόπνιεο ππήξμε ε 

ζπαληόηαηε βηβιηνζήθε ηεο. ηνλ εκπινπηηζκό ηεο ζπλέβαιαλ νη πινύζηνη 

Μνζρνπνιίηεο, αιιά πεξηζζόηεξν νη γλσζηνί θηιόινγνη, ζενιόγνη, πνηεηέο, όρη κόλν 

από ηελ Μνζρόπνιε, αιιά θαη από άιια κέξε ηεο βαιθαληθήο θαη ηεο Δπξώπεο. 

Πεξηείρε εθδόζεηο αξραίσλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ, παηεξηθά θείκελα θαη ζπάληα 

βηβιία πνπ εθδίδνληαλ θαηά θαηξνύο ζηελ Δπξώπε.  

Από θνηλνύ κε ηελ πόιε ε βηβιηνζήθε γλσξίδεη ηξείο θαηαζηξνθέο. Σν 1769, 

ιόγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο εμέγεξζεο ηνπ 1769 (Οξισθηθά), ε 

ππέζηε ιεειαζίεο από κνπζνπικάλνπο Αιβαλνύο (Σνπξθαιβαλνύο). εκαληηθέο 

θαηαζηξνθέο έγηλαλ θαη θαηά ηνλ ξσζνηνπξθηθό πόιεκν ηνπ 1877-1878. 

(Καηαζηξάθεθαλ άιινη 1700 ηόκνη από ηε βηβιηνζήθε ηεο πόιεο). Γέρηεθε ηε 

ραξηζηηθή βνιή από ηηο ζπκκνξίεο ηνπ Οπξάλ Μπνύηθα ζηα 1916. (Ο Οπξάλ Μπνύηθα 

ζεσξείηαη ζηελ Αιβαλία έλαο από ηνπο κεγάινπο παηξηώηεο.) 

Αζθαιώο, ην γεγνλόο πνπ δίλεη ηελ ηδηαίηεξε επηθάλεηα ζηε Μνζρόπνιε, είλαη 

ηο ελληνικό ησπογραθείο, ην δεύηεξν κεηά εθείλνπ ηεο Κσλζηαληηλόπνιεο ην 

1627. Το μεηέθερε από ηη Βιένη ο Μοζτοπολίηης ιερομόνατος, Γρηγόριος 

Κωνζηανηινίδης. Σν ηππνγξαθείν έδσζε κεγαιύηεξε ώζεζε ζηελ πλεπκαηηθή 

αθηηλνβνιία ηεο πόιεο. Δθεί είδαλ ην θώο ηεο δεκνζηόηεηαο ζενινγηθά θαη θνζκηθά 

βηβιία. εκαζία έρεη ην γεγνλόο όηη γηα ηελ έθδνζε ελόο βηβιίνπ ππήξραλ απζηεξά 

θξηηήξηα ζε ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ.   

Μέζα ζε εθείλεο ηηο επνρέο, πνπ νη δηάθνξεο εζληθηζηηθέο ηάζεηο ήηαλ αθόκα  

άγλσζηεο έλλνηεο ζηα Βαιθάληα ηεο επνρήο, νη Μνζρνπνιίηεο άλζξσπνη ησλ 

γξακκάησλ δελ έβιεπαλ θίλδπλν, αιιά πξαθηηθό όθεινο ζηελ θαηαγξαθή θαη ηε 

κειέηε ηεο βιάρηθεο, ηεο αιβαληθήο θαη ηεο βνπιγαξηθήο γιώζζαο. Η ζπγγξαθή θαη 

ε έθδνζε ησλ ιεμηθώλ απνζθνπνύζε πεξηζζόηεξν ζηελ ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο 

παηδείαο ησλ δηάθνξσλ αιιόγισζζσλ, ρξηζηηαλώλ.  Σν 1770 εθδόζεθε ζηε Βηέλλε ην 

βηβιίν "Πξσηνπεηξία" ηνπ Θεόδωροσ Αναζηαζίοσ Καβαλλιώηη.  ην βηβιίν απηό 

πεξηιακβάλεηαη ιεμηθό 1.170 ιέμεσλ ηεο απιήο λενειιεληθήο ή ξσκέηθεο γιώζζαο, 

ηεο βιάρηθεο θαη ηεο αιβαληθήο.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BB%CF%89%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AC


Ο Θεόδωρος Αναζηαζίοσ (1718-1789).Τπήξμε έλαο από ηνπο πην 

ιακπξνύο Μνζρνπνιίηεο δαζθάινπο θαη θνξπθαία 

κνξθή ησλ ειιεληθώλ γξακκάησλ. 

 Ήηαλ Μαθεδόλαο ιόγηνο, από ηηο 

ζεκαληηθόηεξεο πλεπκαηηθέο κνξθέο ηνπ ειιεληθνύ 

θόζκνπ ηνλ 18
ν
 αηώλα. Γελλήζεθε ζηελ Καβάια, γη’ 

απηό θαη νλνκάζηεθε Καβαλιώηης. Λόγσ ηεο επθπΐαο 

ηνπ θαη ηεο θιίζεο ηνπ πξνο ηα γξάκκαηα, ην 

σκαηείν ησλ Υαιθέσλ ηνλ έζηεηιε ζηα Γηάλλελα γηα 

λα καζεηεύζεη ζηνλ Δπγέλην Βνύιγαξε. Αθνύ 

καζήηεπζε εθεί αξθεηό θαηξό, αθνινύζεζε ηνλ 

Βνύιγαξε θαη ζηελ Κνδάλε γηα λα ζπλερίζεη ηηο 

ζπνπδέο ηνπ. Αξγόηεξα έθζαζε ζηε Μνζρόπνιε, όπνπ 

έδεζε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπ, θαη γηα έλα 

κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα (1743-1769) δηεηέιεζε 

θαζεγεηήο θαη δηεπζπληήο (από ην 1750) ηεο Νέαο 

Αθαδεκίαο. Παληξεύηεθε θαη ρεηξνηνλήζεθε ηεξέαο. 

Μεηά από ιίγν νλνκάζηεθε κέγαο πξσηνπαπάο. Αθνύ δίδαμε γηα πνιιά ρξόληα, πήγε 

ζηελ Πόιε θαη δηνξίζηεθε από ηνλ Παηξηάξρε ηεξνθήξπθαο ηεο πξώηεο Ινπζηηληαλήο 

Αρξηδώλ. Απνδήκεζε ζηε Γερμανία αλαδεηώληαο πεξαηηέξσ κόξθσζε. Δπέζηξεςε 

ζηελ Μνζρόπνιε θαη απεβίσζε ην 1786. 

 

Σελ πξνζπάζεηα απηή ζπλέρηζε έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο δάζθαινπο 

ηεο Νέαο Αθαδεκίαο, ν ηεξνκόλαρνο Γαληήι ν Μνζρνπνιίηεο κε ην έξγν 

"Δηζαγσγηθή Γηδαζθαιία πεξηέρνπζα. Λεμηθόλ Σεηξάγισζζνλ ησλ ηεζζάξσλ θνηλώλ 

δηαιέθησλ, ήηνη ηεο απιήο Ρσκατθήο, ηεο ελ Μνηζία Βιαρηθήο, ηεο Βνπιγαξηθήο θαη 

ηεο Αιβαληθήο", ην νπνίν εθδόζεθε ή γξάθεθε ζηε Μνζρόπνιε ην 1764 θαη 

αθνινύζεζαλ εθδόζεηο ζηε Βηέλλε ην 1794 θαη ην 1802.   

Ο Γανιήλ Μοζτοπολίηης (1754 - 1825) ππήξμε γλσζηόο Βιάρνο ιόγηνο 

από ηελ Μνζρόπνιε, καζεηήο ηνπ Θεόδσξνπ 

Καβαιηώηε, θαζεγεηή θαη δηεπζπληή ηεο Νέας 

Ακαδημίας Μοζχοπόλεως. Ο Γαληήι ππήξμε 

ηδηαίηεξα γλσζηόο σο ιόγηνο θαη θαζεγεηήο 

ηεο Νέαο Αθαδεκίαο, ηνπ πεξίθεκνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο πνπ ιεηηνπξγνύζε 

ζηελ Μνζρόπνιε ηνλ 18
ν
 αηώλα. Ήηαλ επίζεο 

ν πξώηνο πνπ ζπλέγξαςε ηεηξάγισζζν ιεμηθό 

(ειιεληθό, βνπιγαξηθό, βιάρηθν θαη αιβαληθό) 

ην 1794. Σν έξγν απηό απνζθνπνύζε ζηνλ 

εμειιεληζκό κε ειιελόθσλσλ πιεζπζκώλ ησλ Βαιθαλίσλ. Σν 1802 αλέιαβε 

δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ηεο Μνζρόπνιεο. 

ην πξννίκην ηνπ έξγνπ ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: 

    Aιβαλνί, Βιάρνη, Βνύιγαξνη, αιιόγισζζνη ραξήηε 

θη’ εηνηκαζζήηε όινη ζαο Ρσκαίνη λα γελήηε 

βαξβαξηθήλ αθήλνληαο γιώζζαλ, θσλήλ θαη ήζε… 

Γελ είλαη πιένλ δύζθνιν λα κάζεηε Ρσκατθά 

θαη λα κελ βαξβαξίδεηε κε ιέμεηο πέληε δέθα…  

Ξππλήζαηε από ηνλ βαζύλ ύπλνλ ηεο ακαζείαο 

Ρσκατθά γιώζζα κάζεηε, κεηέξα ηεο νθίαο. 
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