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Περίληψη 

 

 

Τα Βαλκάνια αποτέλεσαν και αποτελούν έναν από τους πιο ευάλωτους από 

γεωγραφική, γεω-στρατηγική, οικονομική, κοινωνικοπολιτική και πνευματική-

πολιτιστική σκοπιά χώρο όχι μόνο της ευρωπαϊκής ηπείρου αλλά και του κόσμου 

γενικά. Πολλές μελέτες έχουν εκπονηθεί σχετικά με τον ευάλωτο αυτόν γεωγραφικό 

χώρο. Εντούτοις, πολλές περιοχές των Βαλκανίων σημείωσαν και σημειώνουν ακόμη 

και σήμερα τεράστια πρόοδο, συνεισφέροντας πολλά στην ανάπτυξη και ανέλιξη 

πολλών τομέων του πολιτισμού και του βίου. 

     Στόχος της παρούσας εργασίας λοιπόν, είναι η μελέτη μιας πόλης   των 

Βαλκανίων του 17ου -18ου  αιώνα, συγκεκριμένα της Μοσχόπολης. Μια περιοχή της 

βόρειας Ηπείρου, η οποία σήμερα υπάγεται στην Αλβανία. Η μελέτη αυτή αποσκοπεί 

στην επισήμανση και καταγραφή των εκπαιδευτικών πεπραγμένων της Μοσχόπολης 

και ιδιαίτερα της περιώνυμης Νέας Ακαδημίας και του τυπογραφείου και των 

επιδράσεων που άσκησε με τους δασκάλους και τους μαθητές της στον υπόδουλο 

βαλκανικό χώρο. Η αδρομερής παρουσίαση της πόλης αυτής σε όλους τους τομείς 

της θα συνεισφέρει στο να αιτιολογηθεί και να κατανοηθεί η πνευματική και 

ευρύτερη πολιτιστική της ανάπτυξη και προσφορά. Συγκεκριμένα, θα αναλυθεί η 

τυπογραφική δραστηριότητα της Μοσχόπολης και ποια η προσφορά της στην 

ιδεολογική, ηθική και πνευματική διαμόρφωση των Ελλήνων της εποχής, αλλά και η 

συνεισφορά της στο πνευματικό κίνημα της Αναγέννησης για όλα τα Βαλκάνια. 

     Έτσι, θα αντληθούν συμπεράσματα για το πώς συνετέλεσε η τυπογραφική 

δραστηριότητα της πόλης αυτής στην πνευματική καλλιέργεια, διαμόρφωση και ζωή 

εν γένει του ελληνισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Μοσχόπολη, Νέα Ακαδημία, τυπογραφείο, εκδόσεις Βαλκάνια. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ  

1. Γεωγραφική τοποθέτηση 

 

 

Η χερσόνησος των Βαλκανίων (ή Βαλκανική Χερσόνησος ή απλώς Βαλκάνια) 

βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη και αποτελεί την τρίτη κατά σειρά χερσόνησο 

στα νότια της ηπείρου αυτής. Είναι η ανατολικότερη από τις τρεις χερσονήσους της 

νότιας Ευρώπης. Τα Βαλκάνια περιβάλλονται από την Αδριατική, το Ιόνιο, το Αιγαίο, 

τον Μαρμαρά και τη Μαύρη Θάλασσα από νότια, νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά. 

Το βορειότερο σύνορο των Βαλκανίων είναι τα Καρπάθια Όρη.1 Οι ανωτέρω 

πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική τοποθέτηση των βαλκανικών χωρών 

μαρτυρούνται στον ακόλουθο χάρτη της Ευρώπης (βλ. κατωτέρω, Χάρτης 1). 

Από τα ανωτέρω λοιπόν, γίνεται αντιληπτό ότι η Βαλκανική χερσόνησος 

βρίσκεται σε γεωπολιτικής σημασίας γεωγραφική θέση διότι αποτελεί το 

σταυροδρόμι μεταξύ της ευρωπαϊκής και της ασιατικής ηπείρου, με αποτέλεσμα να 

λειτουργεί παράλληλα και ως σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών. Μάλιστα, τα 

Βαλκάνια δέχονταν και επιρροές από την Αυστρο-ουγγρική Μοναρχία, την Ιταλία, τη 

Βρετανική και την Οθωμανική Αυτοκρατορία.2 Μάλιστα, τα σύνορα των Βαλκανίων 

με άλλες ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες ευνοούν από παλαιά μέχρι σήμερα την 

εισροή πολλών μεταναστών και προσφύγων, γεγονός που αποδεικνύει την κομβική 

τους θέση. Μάλιστα, προσωρινό δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας LeFigaro,3 

έκανε λόγο για συμφωνία των 28 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προσωρινό 

κλείσιμο των συνόρων των Βαλκανίων με στόχο την αποτροπή της εισροής ολοένα 

                                                           
1C. Varga & I. Ember, “Comments on V. J. Brown, The Worst of Both Worlds: Poverty and 

Politics in the Balkans”, Environmental Health Perspectives 108 11 (2000), A494. 
2 C. Varga & I. Ember, ό.π., (2000), A494. 
3Βλ. Το δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας, J.-J. Mevel, « L’Union Européen s’étend pour 

fermer la route des Balkans aux migrants », Le Figaro (07/03/2016). Βλ. και στην 

ηλεκτρονική μορφή στο : http://www.lefigaro.fr/international/2016/03/06/01003-

20160306ARTFIG00212-l-union-europeenne-ferme-la-route-des-balkans-aux-migrants.php. 
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και περισσότερων μεταναστών και προσφύγων τόσο στις βαλκανικές χώρες όσο και 

στην ευρωπαϊκή ήπειρο γενικά.4 

 
Χάρτης 1: Η περιοχή των Βαλκανίων σημειώνεται με πράσινο χρώμα. 

 Πηγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Balkans-political-map-small.png. 

 

   

     Μία από τις σημαντικότερες πόλεις των Βαλκανίων που επέδρασαν καταλυτικά 

στη διαμόρφωση και εξέλιξη του πνευματικού πολιτισμού στον βαλκανικό χώρο 

αποτέλεσε η Μοσχόπολη. Σύμφωνα με τον Κοσμά τον Θεσπρωτό, Ἡ Μοσχόπολις 

ἐθεμελιώθειτὂ 1500 ἀπό Χριστοῦ καὶ ἐρημωθεί κατά τὸ 1770. Τὴν ἐλεηλάτησαν οἱ 

Ἀλβανοί καὶ μάλιστα, οἱ Φρασαρλήδες Μπέγηδες. Τώρα μόλις σώζονται 7 ἐκκλησίες 

θολογυριστές, νόστιμες…5 

                                                           
4http://www.tanea.gr/news/greece/article/5340812/le-figaro-oristiko-kleisimo-twn-synorwn-

twn-balkaniwn/. 
5Θ. Κάρζης (2002). Οι Πατρίδες των Ελλήνων (Δίγλωσση έκδοση). Λιβάνης: Αθήνα. Βλ. και 

στο: http://vlachs.blogspot.gr/2013/05/blog-post_9067.html. 
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2. Ετυμολογικά ζητήματα   

 

 

     Η ετυμολογία κάθε λέξης αποτελεί έναν σημαντικό κλάδο της επιστήμης της 

Γλωσσολογίας, ο οποίος ασχολείται με την αναζήτηση του ἐτύμου, δηλαδή της 

αλήθειας μιας λέξης. Πράγματι, μαθαίνοντας τη ρίζα κάθε λέξης μέσα από τη 

διεξοδική μελέτη της πορείας και της εξέλιξής της μέσα στον χρόνο, μπορούν να 

αντληθούν πολύ σημαντικές πληροφορίες για το βαθύτερο νόημα και περιεχόμενό 

της, καθώς θεωρείται ότι υπάρχει μια φύσει, δηλαδή αιτιώδης σχέση των λέξεων με 

τα πράγματα. Ήδη από την αρχαιότητα, η ετυμολογία προβάλλεται μέσα από τον 

πλατωνικό διάλογο Κρατύλος, όπου όμως προβάλλονται περισσότερο 

παρετυμολογικές απόπειρες λέξεων.6 

Η επιστημονική προσέγγιση της ετυμολογίας ως βασικού κλάδου της 

επιστήμης της Γλωσσολογίας πλέον, καθιερώνεται από τον κορυφαίο Γάλλο 

γλωσσολόγο-ερευνητή, Ferdinand de Saussure, ο οποίος έδειξε στη θεωρία του περί 

γλωσσικών σημείων ότι υπάρχει οργανική σχέση ανάμεσα στο σημαίνον, δηλαδή τη 

μορφή μιας λέξης και στο σημαινόμενον, δηλαδή το νόημά της, τη σημασία της. Έτσι, 

κάθε επιστήμονας οφείλει να αφήνει κατά μέρος τις παρετυμολογίες, δηλαδή τις 

αναπόδεικτες εικασίες και εικοτολογίες σχετικά με το πώς μπορεί να προέκυψε μια 

λέξη και τι μπορεί να σημαίνει, αλλά να στηρίζεται στο ίδιο το γλωσσικό υλικό, διότι 

μέσα από τη μελέτη του ίδιου μπορούν να αντληθούν πολλά και σημαντικά 

συμπεράσματα για το βαθύτερο νόημα κάθε λέξης.7  

Για τους ανωτέρω λόγους λοιπόν, κρίνεται απαραίτητη η ετυμολογική 

προσέγγιση του όρου Βαλκάνια (< επίθ. βαλκανικός,-ή,-ό), προκειμένου να 

αντληθούν συμπεράσματα για την ευρωπαϊκή αυτή χερσόνησο και τη συμβολή της 

στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής ηπείρου και Ιστορίας γενικά, από την αρχαιότητα έως 

σήμερα. 

Ο όρος Βαλκάνια λοιπόν, προέρχεται από την τουρκική λέξη Balkan 

(μπαλκάν), που σημαίνει όρος ή υψηλή, δασώδης οροσειρά. Στην αρχαία ελληνική 

                                                           
6Γ. Μπαμπινιώτης, «Ετυμολογική περιπλάνηση», εφημερίδα Το Βήμα (δημοσίευση: 

7/12/1997, τελευταία ανάκτηση: 30/4/2016). 
7Γ. Μπαμπινιώτης (δημοσίευση: 7/12/1997, τελευταία ανάκτηση: 30/4/2016), ό.π. 
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γλώσσα, ονομαζόταν οροσειρά του Αίμου.8 Πρόκειται για μια οροσειρά που διατρέχει 

την περιοχή από τη Βουλγαρία έως την Ανατολική Σερβία. Σε κάθε περίπτωση, 

καθιερώθηκε να χαρακτηρίζεται Βαλκάνια η χερσόνησος αυτή περισσότερο ως όρος 

πολιτικός παρά γεωγραφικός. 

Γενικότερα, υπάρχουν πολλές αμφισβητήσεις και συζητήσεις, ακόμη και 

διαμάχες τόσο σχετικά με τον γεωγραφικό  όσο και με τον κοινωνικοπολιτικό 

προσδιορισμό των Βαλκανίων. Η γεωπολιτική θέση και σημασία της Βαλκανικής 

χερσονήσου αποτελεί ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο ζήτημα, που έχει ενεργοποιήσει 

δημοσιογραφικές, ιδεολογικές , πολιτικές συζητήσεις και διαμάχες. Η πολυπλοκότητα 

του ζητήματος αυτού έγκειται και στην πολυποίκιλη φύση των Βαλκανίων.  

Η πληθώρα των χωρών και κατά συνέπεια και των λαών που κατοικούν και 

δραστηριοποιούνται οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά, καλλιτεχνικά, 

στην επονομαζόμενη περιοχή της Βαλκανικής χερσονήσου της ευρωπαϊκής ηπείρου 

δυσχεραίνει την οριοθέτησή της από όλες τις απόψεις και γενικά, τον ακριβή 

προσδιορισμό της. Έτσι, υπάρχουν πάντοτε διαφορετικοί τρόποι αντίληψης και 

πρόσληψης των Βαλκανίων και της πληθώρας των λαών και των πολιτισμών που 

κατοικούν εκεί.  

     Επιπροσθέτως, για ιστορικούς και πολιτικούς λόγους, η πληθώρα των λαών της 

Βαλκανικής χερσονήσου ανέπτυξε σε μεγάλο βαθμό και τις τοπικές επιστήμες (π.χ. 

μελέτη και έρευνα των τοπικών ιστοριών κάθε βαλκανικής χώρας, της γλώσσας και 

των διαλεκτικών ποικιλιών μέσα από την επιστήμη της Φιλολογίας και της 

Γλωσσολογίας, ανάπτυξη της λαογραφίας, επιστήμης που μελετά τα ήθη και έθιμα, 

τις παραδόσεις, τους μύθους και θρύλους κάθε λαού, εθνογραφία-εθνολογία, 

ανθρωπολογία κ.ά. πολλές σχετικές επιστήμες και επιστημονικά πεδία).9 

     Η ανάπτυξη του τοπικού πνεύματος στα Βαλκάνια δεν αφορά μόνο κάθε λαό 

ξεχωριστά, αλλά και τα Βαλκάνια γενικά, με αποτέλεσμα έτσι να διαχωρίζονται από 

την υπόλοιπη Ευρώπη και τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς. Αυτή η αντίληψη (ίσως 

θα μπορούσε να θεωρηθεί κι ένα στερεότυπο τη σημερινή εποχή) έχει τα εξής 

επακόλουθα.  

                                                           
8Γ. Δ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα 

2006, σ.λ. Βαλκάνια. 
9D. Mishkova, “The Balkansasan Idée – Force: Scholarly Projections of the Balkan Cultural 

Area, Civilisation  (2012), 40 (και για περισσότερα σχετικά με την ανάπτυξη του τοπικού 

πνεύματος στη Βαλκανική χερσόνησο, βλ. έως σελ. 46).  
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     Κατ’ αρχήν, ευνόησε την ανάπτυξη τοπικών επιστημών ή επιστημών που θα 

αφιερώνονταν στη μελέτη και την επακριβή διευκρίνηση των βασικών πολιτισμικών 

χαρακτηριστικών της Βαλκανικής χερσονήσου και των πληθυσμών της. Για 

παράδειγμα, η εθνογραφία (ethnography) και η ανθρωπογεωγραφία 

(anthropogeography), η γλωσσολογία και η λαογραφία αποτέλεσαν τις πιο 

συνηθισμένες επιστήμες για τη λεγόμενη Βαλκανολογία (Balkanology), όπως απαντά 

αυτός ο όρος στη διεθνή βιβλιογραφία, δηλαδή την κατεξοχήν και κατά 

αποκλειστικότητα μελέτη των βαλκανικών λαών και πολιτισμών.10 

     Μάλιστα, ειδικά η ανάπτυξη της λαογραφίας θεωρείται το κλειδί για την 

κατανόηση της ψυχολογίας των βαλκανικών λαών, καθώς μελετά τα ήθη και έθιμά 

τους. Ακόμη, και οι γεωμορφολογικές παρατηρήσεις μπορούν να συνδυαστούν με τη 

μελέτη των πολιτιστικών χαρακτηριστικών κάθε βαλκανικού λαού, καθώς η 

γεωγραφία και η γεωμορφολογία ενός τόπου επιδρούν καταλυτικά στην αντίληψη και 

κατανόηση του πολιτισμού του τόπου αυτού. Έτσι αποδεικνύεται και η αξία αλλά και 

η αξιόλογη αρωγή των επιστημών της γεωγραφίας, της γεωμορφολογίας και της 

ανθρωπογεωγραφίας στη μελέτη της βαλκανικής ιστορίας και του βαλκανικού 

πολιτισμού.11 

     Τέλος, αξίζει να σημειωθεί και η διάρκεια αιώνων της βαλκανικής ιστορίας και 

του βαλκανικού πολιτισμού, με αποτέλεσμα την εξέλιξή τους και την αναπόφευκτη 

διαφοροποίησή τους. Έτσι, στις δεκαετίες 1930-1940 συστηματοποιούνται και 

αποκρυσταλλώνονται οι λεγόμενες επιστήμες των Βαλκανίων (έτσι όπως αποδίδονται 

στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, Balkansciences / Balkanology, βλ. και 

ανωτέρω).  

     Οι επιστήμες αυτές έχουν δύο τρόπους προσέγγισης  των βαλκανικών λαών και 

κατά συνέπεια, δύο μεθοδολογίες άσκησής τους, τη θεωρητική και την πρακτική. Η 

θεωρητική πλευρά των βαλκανικών επιστημών έχει στόχο τη μελέτη των βαλκανικών 

λαών και των σχέσεων που αναπτύσσονται και καλλιεργούνται μεταξύ αυτών σε όλα 

τα επίπεδα του βίου και του πολιτισμού. Η πρακτική τους σκοπιά αφορά στη 

διαμόρφωση και  επιρροή της μελέτης των βαλκανικών λαών στον ίδιο τον άνθρωπο-

πολίτη της βαλκανικής χερσονήσου.  

 

                                                           
10D. Mishkova (2012), ό.π., 46. 
11D. Mishkova (2012), ό.π., 47. 
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     Διαμορφώνεται επομένως, μια βαλκανική νοοτροπία, συνείδηση και αίσθηση του 

ἀνήκειν, πνευματικά στοιχεία που καλείται να καλλιεργήσει ο πολίτης των 

Βαλκανίων. Αυτές οι αρχές για την πρακτική και θεωρητική προσέγγιση των 

βαλκανικών επιστημών (ή σπουδών) και των στόχων που καλούνται να φέρουν εις 

πέρας είναι οι βασικές. Το βαλκανικό μανιφέστο, όπως χαρακτηρίζεται από πολλούς 

επιστήμονες του είδους, μεταλλάσσεται και εμπλουτίζεται με την πάροδο των χρόνων 

και την επίδραση πολυποίκιλων παραγόντων, χωρίς όμως να μεταβάλλεται ή να 

διαφοροποιείται ριζικά και θεμελιωδώς.12 

     Η προσφορά των βαλκανικών σπουδών/επιστημών είναι μεγάλη για τον σύγχρονο 

πολίτη των Βαλκανίων και λόγω της υποτίμησης των χωρών της Βαλκανικής 

χερσονήσου, αλλά και για τη συνοχή και ενότητά τους. Οι πολίτες των βαλκανικών 

χωρών βάλλονταν στο παρελθόν, αλλά βάλλονται και σήμερα από μεγάλο κύμα 

μετανάστευσης, με αποτέλεσμα να κρίνεται απαραίτητη η διαμόρφωση μιας κοινής 

νοοτροπίας και αυτής της αίσθησης του ἀνήκειν σε έναν κοινό τόπο.  

     Κατά συνέπεια, αντιλαμβάνονται ότι έχουν και μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα όσον αφορά στην ευρύτερη κοινωνικοπολιτική και πολιτιστική τους 

διαμόρφωση και δράση, με αποτέλεσμα να μπορούν να διαμορφώσουν και να 

διατηρήσουν μια κοινή πολιτιστική ταυτότητα. Αυτή η μέθοδος-νοοτροπία λειτουργεί 

ως στάση ζωής και συντηρεί τον βαλκανικό πληθυσμό παρά τη μετανάστευση τόσο 

των παρελθοντικών χρόνων όσο και της σημερινής εποχής.13 

     Εντούτοις, η διαφοροποίηση των Βαλκανίων και ο σχεδόν διαχωρισμός τους από 

την υπόλοιπη Ευρώπη και κυρίως, οι αντιθέσεις με τις βορειοευρωπαϊκές χώρες που 

παρατηρούνται σε όλα τα επίπεδα του βίου τους (οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό, 

πολιτιστικό-πνευματικό επίπεδο), υπήρξε πολλές φορές καταλυτική, χτίζοντας τα 

στερεότυπα και τις προκαταλήψεις για την αδυναμία των βαλκανικών χωρών που 

μαστίζονται πάντα από τις πολεμικές συρράξεις -ακόμη και τις εμφύλιες- (και λόγω 

της γεωπολιτικής τους θέσης), την πείνα, την οικονομική κρίση, τη στασιμότητα εν 

γένει.  

                                                           
12D. Mishkova (2012), ό.π., 55-57. Βλ. περισσότερα σχετικά με την προσφορά των 

Βαλκανικών επιστημών (ή σπουδών), ό.π., 57-61. 
13Βλ. περισσότερα σχετικά με τη μετανάστευση των βαλκανικών λαών και την κοινή 

πολιτιστική τους ταυτότητα, K : Seraidari, “L’Homo Balcanic usen contex te migratoire : 

Unmodèled’identification à défendreou à réjeter”, Civilisation 60 2 (2012), 103-118. 
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     Πολλά προβλήματα άλλωστε, έχουν χαραχτεί και σημαδέψει τη μνήμη των 

βαλκανικών λαών και την πορεία της ιστορίας τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αποτελούν οι μαρξιστές και σταλινιστές και η μεταξύ τους σύγκρουση, το 

Μακεδονικό Ζήτημα με τη διεκδίκηση της Μακεδονίας από τη Βουλγαρία, τη Σερβία 

και την Ελλάδα και άλλα πολλά.14 

     Όλοι οι ανωτέρω ιστορικοί και γεωγραφικοί παράγοντες επομένως, έχουν 

καθορίσει και εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τα Βαλκάνια, την ιστορία και 

την πολιτιστική τους πορεία.  

 

 

3. Στόχος της εργασίας 

 

 

     Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μελέτη μιας 

συγκεκριμένης πόλης των Βαλκανίων, της Μοσχόπολης για την οποία θα γίνει 

αναλυτικότερα λόγος κατωτέρω. Η συνοπτική αναφορά μας στα Βαλκάνια και τα 

βασικά χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα αποσκοπούσε ακριβώς στην τοποθέτηση 

της Μοσχόπολης στο ευρύτερο πλαίσιό τους, γεωγραφικό, ιστορικό, πολιτικό και 

πολιτιστικό. 

     Μετά από μια αδρομερή προσέγγιση των βασικών χαρακτηριστικών και της 

γεωγραφικής τοποθέτησης της πόλης αυτής και κυρίως, τον προσδιορισμό του 

ιστορικού της πλαισίου, θα μελετηθεί η ανάπτυξη της τυπογραφίας και οι επιρροές 

που άσκησε στον ευρύτερο πολιτιστικό και πνευματικό χώρο. Έτσι, θα διερευνηθεί 

συνολικά και η πνευματική καλλιέργεια και παραγωγή της πόλης αυτής, αλλά και οι 

επιδράσεις που άσκησε στον 18ου  αιώνα σε όλα τα βαλκάνια. 

 

 

 

                                                           
14Βλ. περισσότερα σχετικά με τα προβλήματα των Βαλκανίων, D. IBjelic, “The Balkans: 

Europe’s Cesspool”, Cultural Critique 62 (2006), 33-66 (και με πλούσιες βιβλιογραφικές 

αναφορές). Σημαντικό άρθρο επίσης για τα προβλήματα των Βαλκανίων και πώς μπορούν 

και οφείλουν να βοηθήσουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες είναι το E. P. Joseph, “Backto 

Balkans”, Foreign Affaires 84 1 (2005), 111-22. Τέλος, σχετικά με τις κακές συνθήκες 

διαβίωσης των βαλκανικών χωρών και την έλλειψη προόδου, βλ. και C. Varga&I. Ember 

(2000),ό.π.,A494. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΜΟΣΧΟΠΟΛΗ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

1.1.Εισαγωγικά στοιχεία  

 

      Το θέμα αυτό ανήκει στο παρελθόν, αν και φέρει ακόμα και σήμερα ένα σύνολο 

αξιών του πολιτισμού που πρέπει να ξέρουμε οπωσδήποτε. Μόνο που λίγοι 

γνωρίζουν κάτι σχετικά με τις δραστηριότητες που ‘λαβαν χώρα στη Μοσχόπολη 

(στα Ελληνικά) Voskopoje (στα Αλβανικά) του 18ου -19ου  αιώνα. 

      Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται  όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με την τότε Μοσχόπολη, μια από τις  πιο αναπτυγμένες κι μεγαλύτερες 

πόλεις στα βαλκάνια. Η επιστημονική μεθοδολογική έρευνα σχετικά με την αρχαία 

πόλη της Μοσχόπολης έχει κινήσει το ενδιαφέρον κι στην ευρύτερη περιοχή των 

βαλκάνιων κι στην Ευρώπη. 

 

      Όσον αφορά την Αλβανική πλευρά  η έρευνα αυτή προέρχεται από την εποχή της 

Εθνικής Αναγέννησης, που πολλοί Αλβανοί  μελέτησαν τις δραστηριότητες που 

‘λαβαν χώρα στη Μοσχόπολη κι προσπάθησαν να ακολουθούν τα ίχνη τους. Ο 

σκοπός τους ήταν να διώχνουν το σκοτάδι που είχε βυθίσει την Αλβανία και η 

δημιουργία μιας μητρικής γλώσσας. Οι ιδέες τους για ένα μητρικό, ορθολογικό και 

μαζικό σχολείο εννοούσαν  την επιστροφή  αυτών των αξιών που χαρακτήριζαν τη 

«Νέα Ακαδημία» της Μοσχόπολης. Οι μελέτες για αυτήν την μεσαιωνική πόλη 

συνεχίζουν ακόμα κι σήμερα χωρίς όμως με τον ίδιο ρυθμό.  

     Κατά την περίοδο του κομμουνιστικού συστήματος στρεβλώθηκαν ορισμένες 

αλήθειες αγνοώντας πολλά γεγονότα και έγγραφα, καθώς περιέγραφαν τη μεγάλη 

πίστη στον Χριστό,  πράγμα που το εν λόγω σύστημα δεν αποδεχόταν . 

 

     Μετά το 90 με την διάλυση του κομμουνιστικού συστήματος και την γέννηση   

του πολιτικού πλουραλισμού και άλλων δικαιωμάτων, όπως αυτό της ελεύθερης  

ομιλίας, πεποίθησης κλπ., πολλοί ερευνητές έχουν επανέλθει στο θέμα αυτό το τόσο 

αμφιλεγόμενο οικοδομώντας ένα μέρος της ιστορίας της. Μπορούμε να αναφέρουμε 

κάποιους από αυτούς: I M Qafezezi, S Adhami, A.Plasari, A.Uci και D.Tushi . 
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Όσον αφορά τους βαλκανικούς και ευρωπαϊκούς ερευνητές το θέμα αυτό έχει 

προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναφέρουμε τους: Thunman, Hahn, W. Leake  

V.Papacostea, Papagahi, Peyefuss, Puzanova κ.λπ.  

 

 

1.2. Γεωγραφική τοποθέτηση 

 

  Χάρτης 2:  Μοσχόπολη σήμερα  

           

       Η Μοσχόπολη 1330 - 1916 (αλβανικά: Voskopoja), ήταν ένα μεγάλο εμπορικό 

και πολιτιστικό κέντρο του 18ου αιώνα στην Βαλκανική Χερσόνησο. Βρίσκεται 

δυτικά της Κορυτσάς στην σημερινή νοτιοανατολική Αλβανία (Βόρεια Ήπειρος). 

      Ο νομός της Κορυτσάς είναι μία από τους 36 νομούς της Αλβανίας.  Ανηκεί στην 

Περιφέρεια της Κορυτσάς και έχει πληθυσμό 257.530 κατοίκους (σύμφωνα με την 

Αλβανική απογραφή του  2010) Καταλαμβάνει έκταση των 3.711 km²,  με έδρα την 

πόλη της Κορυτσάς. 

      Σύμφωνα με την παρούσα διοικητική διαχείριση της περιοχής αυτής αποτελείται 

από δύο δήμους και δεκατέσσερις κομούνες. Μια από τις κομούνες είναι η 

Μοσχόπολη, η οποία βρίσκεται στη δυτική πλεύρα του νομού. Αποτελείται από  
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πέντε χωριά: την Μοσχόπολη (Voskopoja), Σιπσκα (Shipskë), Γιονομάδη 

(Gjonomadhi), Κρουσόβα (Krushova) και Λαυντάρ (Lavdar) Κορυτσάς. 

      Η Μοσχόπολη είναι η έδρα της επαρχίας με το ίδιο όνομα. Βρίσκεται περίπου 21 

χλμ από την πόλη της Κορυτσάς,  και έχει πληθυσμό περίπου 700 άτομα. Από  τη 

βόρεια πλευρά η Μοσχόπολη συνορεύεται με επικαλυμμένες με πευκοδάσος 

επιφάνειες ενώ από τη δυτική με μια σειρά από λόφους που χωρίζονται μεταξύ τους 

από βαθιές χαράδρες. Η κοιλάδα  στην ανατολική κατεύθυνση, είναι η μόνη είσοδος 

της Μοσχόπολης. Από την ακτή του Αγίου-Πρόδρομου φαίνονται οι κορυφές των 

βουνών Lenia πλούσιο σε ξυλεία κι Ostrovica,  όπου το χιόνι δεν λιώνει ούτε το 

καλοκαίρι. Είναι χτισμένη σε ένα καταπράσινο οροπέδιο στις ανατολικές πλαγιές του 

Οπάρεως όρους. Περιτριγυρισμένη από τον ορεινό όγκο του Τομάρου και της 

Οστροβίτσας αποτελεί κλασσική επιλογή χώρου για εγκατάσταση Βλάχων. Έχει 

υψόμετρο πάνω από 1200 μέτρα, ανατολική πρόσοψη για αποφυγή βοριάδων, πολλά 

νερά και λιβάδια για τα κοπάδια.  

      Την ίδια ακριβώς αρχιτεκτονική συναντάμε σε όλα τα μεγάλα βλαχόφωνα κέντρα 

της Βαλκανικής: Γράμμοστα, Νικολίτσα, Λινοτόπι, Ντένισκο, Άβδελα, Περιβόλι, 

Σαμαρίνα, Σμίξη, Κρανιά, Φούρκα, Καλαρύτες, Συρράκο, Πισοδέρι, Νέβεσκα, 

Κλεισούρα, Σέλι, Λιβαδιά, Μέτσοβο, Βλαχολείβανο, Κοκινοπλός, Κρούσεβο, 

Μεγάροβο, Μιλόβιστα, Γκόπεσι και σε όλα τα βλαχοχώρια της Ανατολικής 

Μακεδονίας. 

      Ως οικισμός η Μοσχόπολη είναι ένας πρώιμος μεσαιωνικός οικισμός, που 

χρονολογείται από το έτος 1330. Οι ρίζες της είναι στις πρώτες καλύβες,  στη βόρεια 

πλευρά του οροπεδίου, περίπου στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα η εκκλησία της 

Αγίας Παρασκευής, η οποία θεωρείται η αρχαιότερη αυτού του κέντρου. Με την 

αύξηση του πληθυσμού και την ανάπτυξη των οικισμών άρχισαν να εμφανίζονται οι 

πρώτες γειτονίες, όπως η   Μητρόπολη, η γειτονιά του Αγίου Θανάση, η οποίες 

υπάρχουν κι στον κώδικα του Αγίου Προδρόμου του 17ο αιώνα 

     Η μεγαλύτερη άνθηση σημειώθηκε το 1764, όταν ο πληθυσμός της έφθασε 35.000 

έως 40.000 κατοίκους(συμφωνα με Αλβανικές πήγες) και 60.000-70.000(σύμφωνα με 

Ελληνικές πηγές).   

    Πολύ σύντομα, στο πλαίσιο της τοπικής αυτονομίας εντός της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, μετατρέπεται σε ένα σημαντικό κέντρο των Βαλκανίων. 
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    Πολλά αγόρια της Μοσχοποής τότε σπουδάζαν στα καλύτερα ευρωπαϊκά 

πανεπιστήμια και εξήγαν τις γνώσεις τους στο γενέθλιο τόπο. Η Παιδαγωγική 

πλατφόρμα της «Νέα Ακαδημίας» ήταν  ίδια με τα πιο δημοφιλή πανεπιστήμια της 

Ευρώπης, όπως: Βιέννης, Πάδοβας, Lajpzigut, κ.λπ. 

    Στην Μοσχόπολη λειτουργούσαν μια σειρά από δημόσια ιδρύματα, αρχίζοντας  

από το νοσοκομείο, κοινωνικό κέντρο για τους ηλικιωμένους και τους φτωχούς, 

κοιτώνα για τους σπουδαστές της Ακαδημίας, κλπ. 

     Η πόλη της Μοσχόπολης ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη μετά την 

Κωνσταντινούπολη στην ευρωπαϊκή Τουρκία. Η λειτουργία της βιβλιοθήκης με 

χιλιάδες τόμους όλων των επιστημών και των γλωσσών καθώς και το τυπογραφείο 

που δημοσίευε βιβλία για όλες τις χώρες των Βαλκανίων, έκαναν πολύ γνωστό το 

όνομα της Μοσχόπολης στα Βαλκάνια. 

    Σε αυτή την περίοδο η πόλη είχε 24 εκκλησίες με τοιχογραφίες από τις πιο 

όμορφες αν και δεν έχουν παραμείνει περισσότερες από 7 εκκλησίες. Κατά την ίδια 

περίοδο στο πολύ ανεπτυγμένο πολιτισμό της Μοσχόπολης η βιοτεχνία της 

κλωστοϋφαντουργίας χρησίμευε ως γέφυρα όχι μόνο στο εσωτερικό, αλλά και μεταξύ 

γειτονικών χωρών, όπως η Ελλάδα και η Τουρκία.  

     Η Μοσχόπολη ήταν αυτόνομη πόλη μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κι 

αποτελούνταν από Αλβανούς, Έλληνες και Βλάχους. Διοικούνταν  από την αστική 

τάξη του εμπορίου και της βιοτεχνίας  ανεξάρτητα από την Υψηλή Πύλη, με βάση τη 

δημοκρατική αρχή της άμεσης ψηφοφορίας. 

Αλλά αυτή η χρυσή περίοδος της Μοσχόπολης άρχισε να παίρνει την κάθοδο μετά το 

έτος 1769, που η πόλη καίγεται για πρώτη φόρα, ακολουθούμενη από την δεύτερη 

πυρκαγιά του 1789 και την ολοσχερή καταστροφή του πολιτισμού που έγινε το 1916. 

 

  Σήμερα η Μοσχόπολη είναι ένα τουριστικό χωριό με ένδοξο παρελθόν, το οποίο 

απαιτεί  όλο κι περισσότερο την παρουσία  του κράτους για την ύπαρξη του. 
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Εικόνα 1: Η Μοσχόπολη σήμερα Αγ Νικόλαος Πηγή: http://www.le-voyage-

autrement.com/destinations/albanie/agences_locales/ecotour-albania.php 

 

 

http://www.le-voyage-autrement.com/destinations/albanie/agences_locales/ecotour-albania.php
http://www.le-voyage-autrement.com/destinations/albanie/agences_locales/ecotour-albania.php
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Εικόνα 2: Η Μοσχόπολη σήμερα. Η μόνη του Τιμίου Προδρόμου 

 

 

1.3. Ιστορική αναδρομή 

 

   

   Η Μοσχόπολη γνωστή και ως «Αθήνα της Τουρκοκρατίας», ήταν  μια πόλη η 

οποία αποτέλεσε την κορυφή του στερεώματος του    ελληνισμού, κατά το 18ο αιώνα, 

καταστράφηκε  ολοσχερώς εξαιτίας των επιδρομών των τουρκο – αλβανικών 

συμμοριών κι εγκαταλείφθηκε ολοκληρωτικά από τους κατοίκους της το 1769.   

Η πόλη ήταν διαιρεμένη σε 6 μεγάλες συνοικίες: 
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 Στη συνοικία Σάρτζα εκεί όπου ήταν και η Μητρόπολη, η Κοίμηση της Θεοτόκου, 

και ο ναός της Αγίας Παρασκευής. 

 Στη συνοικία Ρούε εκεί όπου βρισκόταν και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. 

 Στη συνοικία Σκαμνελίκι όπου έμεναν Βλάχοι από το Σκαμνέλι, της Ηπείρου. Στην 

ίδια συνοικία βρισκόταν και ο ναός του Αγίου Αθανασίου.  

 Η συνοικία του Μετσοβίκι κατοικείται από Μετσοβίτες Βλάχους, και η οποία ήταν 

επέκταση της Σάρτζας. Στη συνοικία αυτή υπήρχαν οι εκκλησιές των Αγίων 

Μεγαλομαρτύρων Δημητρίου και Γεωργίου. 

 Επέκταση της συνοικίας του Σκαμνελικίου θεωρείται και η συνοικία του Προφήτη 

Ηλία στην οποία είχε προσαρτηθεί και η νεοπαγής συνοικία της Ποστενανίκας, η 

οποία ποτέ δεν πρόφτασε να οργανωθεί. 

 Η συνοικία του Ήλιου ήταν εκεί όπου βρισκόταν και η εκκλησία των Ταξιαρχών. 

 

     Εντούτοις, η γεωγραφική της θέση δεν θα λέγαμε ότι αποτελούσε (ή ότι έστω θα 

μπορούσε κάτω από κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις να 

αποτελέσει) θέση γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής σημασίας. Επομένως, θεωρείται 

κάτι πραγματικά αξιοθαύμαστο και αξιέπαινο η πνευματική της πρόοδος, αλλά και η 

ευρύτερη ανάπτυξη και εξέλιξή της σε όλους τους τομείς.  

     Η πολιτιστική της άνθηση λοιπόν, θεωρούνταν και θεωρείται ακόμη από την 

ιστορική έρευνα κάτι απρόσμενο και απροσδόκητο. Αξιομνημόνευτο είναι μάλιστα, 

το ότι η πόλη αναπτύχθηκε τόσο που έφτασε να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

πολιτιστικά κέντρα των Βαλκανίων του 18ου αι. μάλιστα, λόγω της συμβολής της 

στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό (βλ. αναλυτικότερα σχετικά με τον Νεοελληνικό 

Διαφωτισμό κατωτέρω) ονομάστηκε Νέος Μυστράς ή Νέα Αθήνα.15 

     Η πόλη της Μοσχόπολης ξεκίνησε ως ένας άσημο χωριό στα βόρεια της Ηπείρου, 

κοντά στην περιοχή της Κορυτσάς. Φαίνεται ότι αποτέλεσε τόπο έλξης και 

τουριστικό θέρετρο της εποχής από οικονομικά ευκατάστατους κατοίκους του 

ευρύτερου ηπειρωτικού χώρου λόγω της απομόνωσής του και της ησυχίας που κατά 

συνέπεια εξασφάλιζε. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραμάτισαν και οι φυσικές του 

ομορφιές, αλλά και τα παρθένα φυσικά του τοπία.16 Μάλιστα, ως το τέλος του 17ου 

                                                           
15Greek, Roman and Byzantine Studies, vol. 22, Duke University, Duke 1981. Βλ. και στο Π. 

Φ. Χριστόπουλος (1984), ό.π. 
16Θ. Κάρζης (2002), ό.π. 
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αι. η πόλη ήταν ακόμη ένας μικρός οικισμός και μόλις από τον επόμενο αιώνα άρχισε 

σταδιακά να αναπτύσσεται με αλματώδεις ρυθμούς οικονομικά και πολιτιστικά.17 

     Μάλιστα, φαίνεται ότι η περιοχή χρησιμοποιούνταν ως βοσκότοπος. Η κυριαρχία 

των βοσκοτόπων μαρτυρείται και από το ότι ανέκαθεν υπήρξε έμφαση στην αγροτική 

ανάπτυξη. Μαρτυρίες που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα αποτελούν τόσο το 

φυσικό της τοπίο με τις εύφορες και γόνιμες πεδιάδες που θα μπορούσαν να 

λειτουργήσουν και να χρησιμεύσουν σε μεγάλο βαθμό ως βοσκότοποι. 

Επιπροσθέτως, σημαντική μαρτυρία αποτελεί και το διαφορετικό όνομα της πόλης, η 

οποία τότε καλούνταν από του ντόπιους Βοσκόπολη. Μάλιστα, η ονομασία της πόλης 

αυτής στα αλβανικά ήταν Voskopoja. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, το όνομα της πόλης 

μπορεί να οφείλεται και στο ότι οι κάτοικοί της ήταν προβατοβοσκοί.18 Εντούτοις, η 

μεταβολή του ονόματος πραγματοποιήθηκε το 1610. Σύμφωνα με την παράδοση, το 

όνομα Μοσχόπολη δόθηκε από τον τότε Πατριάρχη Ιεροσολύμων, ο οποίος 

αποκάλεσε έτσι την πόλη λόγω των πλούσιων εισφορών που του είχαν δοθεί μέσω 

του Πατριαρχείου από τους κατοίκους της περιοχής.19 

     Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα η Μοσχόπολη γνώρισε το απόγειο της 

ανάπτυξης και της ακμής της, παράλληλα όμως και σειρά καταστάσεων που  την 

οδήγησαν σε καταστροφή και μαρασμό. Οι απαρχές για την ένδοξη εποχή της 

Μοσχόπολης, είχαν ήδη αρχίσει να διαγράφονται από τις αρχές ήδη του 17ου αιώνα 

όταν η Μοσχόπολη άρχιζε να ενδυναμώνεται όχι μόνο ως πληθυσμιακό μέγεθος αλλά 

κυρίως πολιτισμικά και οικονομικά. Σε ιστορικά στοιχεία και εργασίες της εποχής 

αλλά και νεότερες,  αναφέρεται πως η  Μοσχόπολη αποτελούσε τη μεγαλύτερη πόλη 

των  Βαλκανίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μετά  από την Κωνσταντινούπολη.    

     Όσον αφορά δε το κοινωνικό συγκείμενο και τη διαστρωμάτωσή της, η 

Μοσχόπολη  χωρίζονταν σε τρεις κύριες τάξεις: (α) Στην κορυφή της κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης βρισκόταν η τάξη των αρχόντων, η οποία αποτελούνταν από τις 

παλαιότερες εκ των οικογενειών της Μοσχόπολης   (β). Στη συνέχεια στην μεσαία 

τάξη κατατάσσονταν οι πλούσιοι  έμποροι και βιοτέχνες, η οποία ήταν μια εξόχως  

                                                           
17Greek, Roman and Byzantine Studies, vol. 22, Duke University, Duke 1981. Βλ. και στο Π. 

Φ. Χριστόπουλος (1984), ό.π. 
18http://greek_greek.enacademic.com/226637/%CE%9C%CE%BF%CF%83%CF%87%CF%

8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7. 
19Θ. Κάρζης (2002), ό.π. 
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δυναμική τάξη. (γ) Τέλος στην βάση της πυραμίδας, υπήρχαν οι εργάτες, οι τεχνίτες 

και οι γεωργοί.  

     Στους ανήκοντες στην πρώτη και στην δεύτερη τάξη, ανήκε η διοίκηση της πόλης 

οι οποίοι συνεπικουρούνταν από τους προεστούς, οι οποίοι διορίζονταν από κάθε 

συνοικία. Το κοινοτικό συμβούλιο, αρχικά αποτελούνταν από έξι προεστούς, με 

προεξέχοντα τον πρόεδρο ο οποίος εκλεγόταν με ψηφοφορία, ενώ αργότερα τα μέλη 

του κοινοτικού συμβουλίου ανέρχονταν σε δώδεκα  καθώς η κάθε συνοικία όριζε από 

έναν κοτζαμπάση  στον οποίο είχε ανατεθεί η είσπραξη των φόρων.   Σημαντικό ρόλο 

στα κοινά της Μοσχόπολης, διαδραμάτιζαν εκτός των άλλων και οι  συντεχνίες, οι 

οποίες ήταν ισχυρές οργανωμένες ομάδες επαγγελματιών και βιοτεχνών. 

      

      Όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας της Μοσχόπολης, αυτή ήταν ανατεθειμένη 

σε μια φρουρά Τουρκαλβανών, με βασικό έργο τη φύλαξη των δερβενιών της γύρω 

περιοχής τα οποία   οδηγούσαν προς τη Μοσχόπολη και μέσω των οποίων 

διεξάγονταν το εμπόριο και οι μεταφορές τους. 

     Η τεράστια ανάπτυξη της Μοσχόπολης, ιδίως στον πνευματικό τομέα (βλ. 

περισσότερα σχετικά με την πνευματική άνθηση της Μοσχόπολης κατωτέρω), 

αποτελεί όπως προαναφέρθηκε ένα ανεξήγητο και σχεδόν μυστηριώδες φαινόμενο 

λόγω της μικρής έκτασης της περιοχής αυτής (κατ’  άλλους φάνταζε με αετοφωλιά), 

αλλά και εξαιτίας της όχι τόσο ευνοϊκής γεωγραφικής της τοποθεσίας. Σύμφωνα με 

κάποιους ιστορικούς μελετητές και ερευνητές, καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη και 

ανέλιξη της πόλης αυτής διαδραμάτισε η χαρισματική φυλή των κατοίκων της.20 

   Μια  ισχυρή ώθηση έδωσε και η θρησκευτική ομοιογένεια, ο πληθυσμός ανήκε 

στην ορθόδοξη πίστη και η εθνοτική σύνθεση ήταν ποικίλης μορφής  αποτελούνταν 

από Έλληνες, Αλβανούς, και βλάχους. Θετικό αποτέλεσμα αυτής της ποικιλομορφίας 

του πληθυσμού ήταν η πολυγλωσσία, 5 γλώσσες μιλούσαν οι κάτοικοι της πόλης: 

Ελληνικά, Βουλγαρικά, Αλβανικά, Τουρκικά και Σλαβικά.   

   Πιο συγκεκριμένα, οι κάτοικοι της Μοσχόπολης θεωρούνται βλάχικης καταγωγής 

και βλαχόφωνοι.21 Παρόλο που ομιλούσαν τη βλάχικη διάλεκτο όμως, είχαν ελληνική 

παιδεία, με αποτέλεσμα να διαμορφώσουν σταδιακά την κοινή ελληνική συνείδηση 

                                                           
20Θ. Κάρζης (2002), ό.π. 
21Βλ. περισσότερα σχετικά με τους Βλάχους και τη φυλή τους, A. I. Kurkides (2003). The 

Vlachs: Metropolis and Diaspora, Studies on the Vlachs, vol. 2. Zitros Publications: Athens. 

Βλ. επίσης και http://www.vlachs.gr/el/. 
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που ένωσε όλους τους Έλληνες σε κάθε έδαφος της ελληνικής επικράτειας είτε 

απελευθερώθηκε αμέσως είτε απελευθερώθηκε και ενσωματώθηκε αργότερα στον 

κορμό του κυρίως ελληνικού κράτους (από το 1830 και εξής). Σύμφωνα με τον 

Pouqueville, η Βοσκόπολη (Μοσχόπολη) θεμελιώθηκε τον 11ό αιώνα από τους 

Βλάχους εποίκους που εγκαταστάθηκαν ανάμεσα στους Τόσκηδες της μεσημβρινής 

πλαγιάς του όρους Σβώκη.  Ο ίδιος περιηγητής μάλιστα, αναφέρεται και στην εξέλιξη 

της αποικίας της Μοσχόπολης, η οποία από καταυλισμός βοσκών μετατράπηκε σε 

εμπορικό κέντρο της Ηπείρου (τόμ. 3, σσ. 45-46).22  Σε κάθε περίπτωση πάντως, 

υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα βλαχόφωνα κέντρα της εποχής.23 

     Μαρτυρίες τόσο για την τοποθεσία της πόλης όσο και για τη φυσική της ομορφιά 

απαντούν και από τον περιηγητή Cousinery (τομ.1, σ.17), ο οποίος αναφέρει ότι η 

Μοσχόπολη ήταν περιοχή της Ιλλυρικής Μακεδονίας, όπου είχαν εγκατασταθεί 

πολυάριθμοι βλάχικοι στην καταγωγή και στη διάλεκτο πληθυσμοί λόγω των 

ευνοϊκών συνθηκών ζωής (πολλά νερά με αποτέλεσμα το γόνιμο έδαφος και 

απέραντοι βοσκότοποι). Μάλιστα, αναφέρεται από τον ίδιο περιηγητή και η εμπορική 

δραστηριότητα με τη Γερμανία, στοιχεία της οικονομίας που επέφερε αυτήν την 

ευρωστία της πόλης και την εξαιρετική αρχιτεκτονική της λόγω των εντυπωσιακών 

οικημάτων που ανεγέρθηκαν.24  

     Πέρα από τους ξένους περιηγητές η πόλη αυτή μνημονεύεται και στο πολύ 

αξιόλογο περιηγητικό έργο, ένα από τα σημαντικότερα πονήματα του Νεοελληνικού 

Διαφωτισμού, Νεωτερική Γεωγραφία, των Δανιήλ Φιλιππίδη και Γρηγορίου 

Κωνσταντά λόγω της εξαιρετικής εμπορικής και πολιτιστικής ανάπτυξής της. 

      Οι ιστορικές πηγές συχνά διαφωνούν σχετικά με στοιχεία όπως τον αριθμό των 

κατοίκων της Μοσχόπολης ωστόσο περί  1770, η Μοσχόπολη παρουσιάζεται να έχει 

έως  65.000 κατοίκους ενώ η πόλη εκτεινόταν σε μια πολύ μεγάλη έκταση, 

καταλαμβάνοντας μεγάλο μέρος του οροπεδίου της περιοχής καθώς και των γύρω 

χαμηλότερων πλαγιών. 25   

                                                           
22http://vlachs.blogspot.gr/2013/05/blog-post_9067.html. 
23Greek, Roman and Byzantine Studies, vol. 22, Duke University, Duke 1981. Βλ. και στο Π. 

Φ. Χριστόπουλος (1984), ό.π. 
24http://vlachs.blogspot.gr/2013/05/blog-post_9067.html. 
25 Για περισσότερα στοιχεία αναφορικά με δημογραφικά στοιχεία της Μοσχόπολης στο   

Haciu, 1936 και Αρς, Γ.Λ. "Η Αλβανία και η Ήπειρος στα τέλη του ΙΗ' και στις αρχές του ΙΘ' 

αιώνα ", Μετάφραση: Αντωνία Διάλλα, Gutenberg, Αθήνα 1994. 
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     Μια σειρά οικισμών γύρω από τη Μοσχόπολη, είχαν επίσης μεγάλο αριθμό 

κατοίκων αναφορικά πάντοτε με τα δεδομένα της εποχής.   Έτσι, σχετικές αναφορές 

για τους οικισμούς  Νίτσα, Γκραμπόβα, Λάγγα, Βιθκούκι και Σίπισκα κάνουν λόγο 

για ανεπτυγμένες κωμοπόλεις  οι οποίες ακολουθούσαν την πρόοδο της  

Μοσχόπολης. 26  

     Η ανάπτυξη τόσο της Μοσχόπολης όσο και των γύρω πόλεων αποδίδεται στις 

φυσικές τους θέσεις οι οποίες αποτελούσαν φυσική προστασία από τους 

Τουρκαλβανούς φεουδάρχες, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν γρήγορα σε δυναμικές 

αγορές για τον πληθυσμό της περιοχής, ενώ παράλληλα διατηρούσαν και επαφές με 

τα εμπορικά κέντρα της Ευρώπης και των Βαλκανίων. 27Επίσης άλλος παράγοντας 

της ανάπτυξης ήταν ότι στα τέλη του 17ου  αιώνα κι αρχές του 18ου η Οθωμανική 

Αυτοκρατορία άρχισε όλο και περισσότερο να μπαίνει στην οικονομική κρίση ως 

αποτέλεσμα των δαπανών που καταβάλλονταν για τους άντρες της διοίκησης που 

ήταν παρά πολλοί. Έτσι συνήθιζε να χρησιμοποιεί τη Μοσχόπολη καθώς και πολλές 

άλλες πόλεις της Αλβανίας και τις βαλκανικές χώρες ως μέσο για την αντιμετώπιση 

της δεινής οικονομικής κατάστασης  προς όφελος της. Αυτός ήταν και ο λόγος που 

επέτρεψε την αυτονομία της Μοσχόπολης. Η διαδικασία του εξισλαμισμού του 

πληθυσμού ήταν σε δεύτερο πλάνο. 

     Το 1769 όλοι οι κάτοικοι της Μοσχόπολης, μαζί με τους υπόλοιπους κατοίκους 

της Ηπείρου, ξεσηκώθηκαν εναντίον του πολέμου που η Ρωσία είχε προκαλέσει και 

υποδαυλίσει σε όλα τα Βαλκάνια και κυρίως στην Ελλάδα. Εντούτοις, η έκβαση του 

αγώνα υπήρξε τραγική και για τους Μοσχοπολίτες παρόλη τη γενναιότητα, την 

αυτοθυσία και αυταπάρνησή τους στη μάχη. Η ήττα τους προκάλεσε πάμπολλες 

υλικές καταστροφές, πυρκαγιές και λεηλασίες από Τούρκους και Αλβανούς. 

      Πολλοί από τους κατοίκους βρήκαν τραγικό θάνατο, ενώ επίσης χιλιάδες από 

αυτούς αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και τις περιουσίες τους 

καταφεύγοντας ως πρόσφυγες στην Κορυτσά, την Αχρίδα, το Μοναστήρι, το 

Βουκουρέστι αλλά ακόμη πιο μακριά, και εκτός των Βαλκανικών συνόρων από τη 

Βιέννη μέχρι την Πολωνία. Σύμφωνα με τον περιηγητή Pouqueville (τόμ. 3, σ. 22), 

πρόσφυγες από τη Μοσχόπολη εγκαταστάθηκαν στη Βλαχοκλεισούρα.28 

                                                           
26 Αραβαντινός Α. Π. Χρονογραφία της Ηπείρου Β΄΄, Εκδόσεις Κουλτούρα, Αθήνα, 2004 
27 Αρς, ο.π., σελ.52-55 
28http://vlachs.blogspot.gr/2013/05/blog-post_9067.html. 
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    Επιπλέον, σοβαρές καταστροφές έγιναν στην πόλη  και από τα στρατεύματα 

του Αλή Πασά το 1788 κατόπιν διαταγής του, με αποτέλεσμα να καταστραφούν 

πολύτιμοι πολιτιστικοί θησαυροί. Τέλος, να αναφερθεί ότι και το 1916 κατά τον Α’  

Παγκόσμιο Πόλεμο, ομάδα Αλβανών άτακτων λεηλάτησε ξανά την πόλη 

επιφέροντας σοβαρές καταστροφές.29 Λίγο αργότερα, τον Μάιο του 1920, την 

αλβανική λεηλασία ολοκλήρωσαν οι Γάλλοι, που μετέφεραν στη Γαλλία πολύτιμα 

ιερά σκεύη και άλλα κειμήλια από τους ναούς, τα καλλιτεχνικά τέμπλα, τα 

εικονοστάσια, τους άμβωνες και εικόνες της περιοχής, κοσμώντας τα μουσεία τους. 

Έτσι η πολύπαθη Μοσχόπολη, η επονομαζόμενη Αθήνα της Τουρκοκρατίας είχε 

δεχτεί το τελειωτικό χτύπημα.  

    Η Μοσχόπολη δεν μπόρεσε δυστυχώς να ανακτήσει την παλιά της δόξα, συνέχιζε 

να υπάρχει όμως ως ένας οικισμός μικρότερης εμβέλειας. Μάλιστα, πολλοί 

Μοσχοπολίτες μετά την καταστροφή της πόλης τους διακρίθηκαν ως έμποροι, 

τραπεζίτες και βιοτέχνες στην Ουγγαρία και την Αυστρία και συνέχισαν την 

παράδοση των προγόνων τους κάνοντας γενναίες δωρεές και χρηματοδοτώντας 

σπουδαία κοινωφελή ελληνικά ιδρύματα.  

    Χαρακτηριστικό παράδειγμα  τέτοιας  οικογένειας, η οποία διακρίθηκε για τις 

δωρεές της και το ευρύτερα σημαντικό και προσοδοφόρο έργο της υπήρξε η Σίνα με 

εξέχοντες εκπροσώπους τον Γεώργιο Σίνα (1783-1856) έμπορο και εθνικό ευεργέτη 

και τον Σίμωνα Σίνα (1810-1876),30 επίσης έμπορο και εθνικό ευεργέτη, γιο του 

προαναφερόμενου. Σήμερα, η πόλη είναι ένας μικρός οικισμός 700 μόλις κατοίκων. 

Η παλαιά της αίγλη έχει χαθεί ολοσχερώς και οριστικά με μοναδικά εναπομείναντα 

σημεία της οι παλαιοί της ναοί, που την κοσμούν ακόμη.  

     Χαρακτηριστικά παραδείγματα ναών είναι του Αγίου Νικολάου (1721), του Αγίου 

Αθανασίου (1721) και των Αγίων Ταξιαρχών (1722), οι οποίοι μάλιστα κοσμούνται 

με πολύ αξιόλογες τοιχογραφίες. Γενικότερα, στα όρια της Μοσχόπολης υπήρχαν 20 

ναοί, οι οποίοι υπάγονταν εκκλησιαστικά στο Πατριαρχείο της Ιουστινιανής και 

Αχριδών.31 

 

                                                           
29Greek, Roman and Byzantine Studies, vol. 22, Duke University, Duke 1981. Βλ. και στο Π. 

Φ. Χριστόπουλος (1984), ό.π. 
30Βλ. περισσότερα σχετικά, Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό (1985), ό.π., σ.λ. Σίμων Σϊνας. 
31http://greek_greek.enacademic.com/226637/%CE%9C%CE%BF%CF%83%CF%87%CF%

8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AE_%CE%A0%CE%B1%CF%83%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
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1.4. Οικονομική ανάπτυξη της Μοσχόπολης 

 

     Η οικονομική ανάπτυξη της Μοσχόπολης υπήρξε πολύ σημαντική με την πάροδο 

των χρόνων και αποτέλεσε αναπόφευκτα και αναπότρεπτα έναν από τους πιο 

σπουδαίους παράγοντες που επέδρασσαν καταλυτικά στη  γενικότερη εξέλιξη του 

τόπου καθιστώντας τον έναν από τα σημαντικότερα κέντρα των Βαλκανίων κατά τον 

18ο αι., που συνεισέφερε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο πνευματικό κίνημα του 

Διαφωτισμού.  

   Έτσι, η Μοσχόπολη όχι μόνο σημείωσε μια αξιόλογη και αξιοσημείωτη πνευματική 

εξέλιξη και ανέλιξη (βλ. περισσότερα σχετικά με την πνευματική συνεισφορά και 

πρόοδο της Μοσχόπολης κατωτέρω), αλλά και συνέβαλε αποφασιστικά στην 

προετοιμασία του εδάφους για το ξεκίνημα της επανάστασης του 1821 και την 

απελευθέρωση του ελληνικού λαού από τον τυραννικό ζυγό της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας με στόχο την επανάκτηση της ελευθερίας λόγου, σκέψης και 

έκφρασης και την προστασία των  ανθρώπινων δικαιωμάτων και ελευθεριών, που 

παραβιάζονταν και προσβάλλονταν από το τυραννικό καθεστώς.32 

     Όσον αφορά στην οικονομική ανάπτυξη πρέπει να σημειωθεί ότι ο πλουτισμός 

επήλθε με την καλλιέργεια των παραδοσιακών πλουτοπαραγωγικών πηγών και 

πόρων, που αποτέλεσαν τη βάση της οικονομίας και αποτελούν σε κάθε κοινωνία και 

εποχή τη βάση του οικοδομήματος της οικονομίας.33 

     Η οικονομική ανάπτυξη επέφερε και συνεισέφερε και στην πνευματική 

καλλιέργεια του τόπου. Στην πνευματική ανάπτυξη συνετέλεσε και το τυπογραφείο 

που λειτούργησε στην πόλη. Όλη η πνευματική παραγωγή της Μοσχόπολης υπήρξε 

αξιοσημείωτη και συνετέλεσε αποφασιστικά στην προώθηση του πνευματικού 

κινήματος για τον αγώνα της απελευθέρωσης από τον Οθωμανικό ζυγό σε όλα τα 

βαλκάνια.   

     Ειδικότερα, ο πλούτος και συνακόλουθα η ισχυρή δύναμη της Μοσχόπολης 

βασιζόταν κατά κύριο λόγο στο εμπόριο αλλά και μια σειρά βιοτεχνικών 

δραστηριοτήτων.   Όπως στην περίπτωση της ανάπτυξης και άλλων κοινοτήτων της 

                                                           
32Βλ. επίσης περισσότερα σχετικά με την ιστορία της Μοσχόπολης, Κ. Χ. Σκενδέρη (1928). 

Ἱστορία τῆς ἀρχαίας καὶ συγχρόνου Μοσχόπολης. Τύποις Ἰ. Βάρστου:  ἐν Ἀθήναις. 
33Greek, Roman and Byzantine Studies, vol. 22,1981. βλ. και στο Π. Φ. Χριστόπουλος (1984). 
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περιοχής όπως το Συρράκο, το Μέτσοβο και οι Καλαρρύτες, εκτός από το εμπόριο 

και την βιοτεχνία, το σημαντικό παραγωγικό για την οικονομία και την πρόοδο 

κεφάλαιο αντλήθηκε από την κτηνοτροφία. 34 

     Όσον αφορά την ανάπτυξη όμως  στο συγκεκριμένο τομέα της κτηνοτροφίας, η 

Μοσχόπολη προηγήθηκε χρονικά έναντι όλων των άλλων πόλεων της περιοχής ήδη 

από τον 17ο αιώνα αποτελώντας το παράδειγμα και για τις άλλες κοινότητες. 35  Έτσι, 

η μεγάλη συγκέντρωση πρώτων υλών οδήγησε στην ανάπτυξη της εριουργίας.  

     Σε πρώτο στάδιο αναπτύχθηκε η οικιακή βιοτεχνία ενώ στη συνέχεια αναπτύχθηκε 

και οργανώθηκε η βιοτεχνική παραγωγή μάλλινων ειδών.36 Έτσι μέσω του εμπορίου 

των προϊόντων που οι ίδιοι παρήγαγαν, η Μοσχόπολη συγκέντρωσε κεφάλαια και 

οδηγήθηκε σταδιακά στην ανάπτυξη μιας ευρείας εμπορικής και βιοτεχνικής 

δραστηριότητας.    

     Η κάστα των βιοτεχνών οργάνωσε σε συνέχεια το θεσμό των συντεχνιών όπως 

χαλκουργών, μπακάληδων, σιδηρουργών,  οπλουργών κλπ. οι οποίες διαδραμάτιζαν 

σημαντικό ρόλο εκτός από την εμπορική και οικονομική ανάπτυξη και στην 

πολιτιστική πρόοδο. Όπως αναφέρεται, οι εν λόγω συντεχνίες συχνά 

χρηματοδοτούσαν με υποτροφίες τις σπουδές άπορών μαθητών σε σχολεία της 

Ευρώπης ή και της Μοσχόπολης.  37 

     Ωστόσο, η σπουδαία οικονομική ανάπτυξη και η συνακόλουθη πολιτισμική στην 

περίπτωση της Μοσχόπολης, ήρθε με όχημα την ανάπτυξη των επαφών με την 

Ευρώπη όπως επίσης και με το μεταπρατικό εμπόριο. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό 

ότι ήδη από το 1535 ανάμεσα στους Γραικούς και τους Βλάχους εμπόρους της 

ελληνικής παροικίας της Βενετίας υπήρχαν έμποροι από τη Μοσχόπολη οι οποίοι 

μάλιστα είχαν δημιουργήσει στην Βενετία ελληνικό σχολείο αλλά και ελληνική 

εκκλησία. 38  

     Στη συνέχεια, και κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα οι έμποροι της Μοσχόπολης, 

ανέπτυξαν ιδιαίτερα καλές εμπορικές επαφές και με την Βενετία και με την Αγκώνα 

                                                           
34 Κεκρίδη Ε. Ν. "Θεόδωρος Αναστασίου Καβαλλιώτης (1718-1789) ο Διδάσκαλος του 

Γένους" Διδακτορική Διατριβή Καβάλα 1989 
35  Μιχαλοπούλου Φ. "Μοσχόπολη: Αι Αθήναι της Τουρκοκρατίας 1500-1679" Αθήναι 1941 
36 Γεωργιάδη Θ. "Μοσχόπολις Αθήναι" 1975. 
37 Μαρτινιανός, Ιωακείμ Μητροπολίτης Ξάνθης, Συμβολαί εις την Ιστορίαν της Μοσχόπολης, 

εκδόσεις Δημητράκος, Αθήνα, 1939. 
38 Σπηλιωτόπουλος, Αντώνιος, "Οι Βλαχόφωνοι Έλληνες και η ρωμανική προπαγάνδα", 

Αθήνα 1905. 
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αλλά και με άλλα λιμάνια της Αδριατικής μέσω Δυρραχίου.39 Μοσχοπολίτες έμποροι 

ταξίδευαν σε αυτές τις πόλεις και μετέφεραν διάφορα εμπορεύματα, τα οποία 

προμηθεύονταν από όλες τις περιοχές στα κεντρικά Βαλκάνια έως και τις  Ηγεμονίες 

στην Παραδουνάβια περιοχή.  

    Επίσης, παιδιά από τη Μοσχόπολη, ακολουθώντας τους εμπόρους επισκέπτονταν 

τις πόλεις αυτές ώστε να εξασφαλίσουν τη μαθητεία τους κοντά σε μεγάλους 

εμπόρους της εποχής.  Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι  ο λόγιος και ιερέας από τη 

Μοσχόπολη  Ιωάννης   Χαλκείας ανέλαβε καθήκοντα σχολάρχη στο Φλαγγίνειο 

Φροντιστήριο καθώς και καθήκοντα ιεροκήρυκα    στην ελληνική εκκλησία του 

Αγίου Γεωργίου στη Βενετία.40 

     Οι επαφές των Μοσχοπολιτών με τη Βενετία συνεχίστηκαν έως το 1760 περίπου 

ενώ σε όλο αυτό το διάστημα αρκετοί έμποροι και όχι μόνο της Μοσχόπολης 

γράφτηκαν στα δημοτολόγια της ελληνικής κοινότητας της Βενετίας.41 Στη συνέχεια 

ωστόσο όταν το εμπόριο στην Βενετία άρχισε να παρακμάζει, τότε οι έμποροι της 

Μοσχόπολης στράφηκαν προς την Κεντρική Ευρώπη, αναζητώντας νέες αγορές και 

νέες εμπορικές ευκαιρίες.42 

     Στα νέα αυτά σχέδια των Μοσχοπολιτών εμπόρων, ιδιαίτερα ευνοϊκά  για αυτόν το 

νέο προσανατολισμό στάθηκαν οι συνθήκες του Πασσάροβιτς το 171843 και του 

Βελιγραδίου το 1739,44 ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τους 

                                                           
39 Papahagi, V., "Οι Μοσχοπολίται και το μετά της Βενετίας εμπόριον κατά τον ΙΗ' αιώνα", 

Ηπειρωτικά Χρονικά, τομ. 9, (1934) 
40 Βακαλόπουλος, Κ. Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού (Μακεδονία), Θεσ/νίκη, 1992. 
41 Παπαδριανός, Ιωάννης Α., "Οι Έλληνες απόδημοι στις Γιουγκοσλαβικές χώρες, 18ος-20ος 

αι.", Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1993. 
42  Μέρτζος, Κωνσταντίνος Δ., "Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας", Θεσσαλονίκη 1947 
43 Συνθήκη ειρήνης η οποία συνομολογήθηκε στις 21 Ιουλίου 1718 ανάμεσα στην Αυστρία 

και στη Βενετία από τη μια πλευρά και στην Οθωμανική αυτοκρατορία από την άλλη. 

Υπογράφηκε στον ομώνυμο οικισμό της Σερβίας (γερμανική ονομασία της πόλης 

Ποζάρεβατς), περίπου 7 χλμ. από τον ποταμό Μοράβα και 115 χλμ. ΝΑ της εκβολής του 

στον Δούναβη. Η ειρήνη, η οποία έδωσε τέλος στον Βενετοτουρκικό πόλεμο (1715-17) στη 

βόρεια Βαλκανική χερσόνησο και στο Ιόνιο, έγινε κατορθωτή χάρη στην παρέμβαση των 

Άγγλων και των Ολλανδών, που δεν επέτρεπαν τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών της 

Ανατολικής Μεσογείου από τους Τούρκους. 
44Συνθήκη ειρήνης που συνομολογήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 1739 στο Βελιγράδι, κατόπιν 

της μεσολάβησης της Γαλλίας και υπογράφτηκε μεταξύ Οθωμανικής και Αψβουργικής 

αυτοκρατορίας αφενός, και Ρωσικής και Οθωμανικής αυτοκρατορίας αφετέρου. 

Με τη συνθήκη αυτήν τερματίζονταν δύο ταυτόχρονοι πόλεμοι, ο διετής πόλεμος μεταξύ 

Οθωμανών και Αψβούργων του 1737-39 ο οποίος προκλήθηκε όταν η Αυστρία θέλησε να 
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Αψβούργους. Αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων ήταν ότι γύρω στο 1718 και έως το 

1775,  παρατηρήθηκαν μαζικές μετεγκαταστάσεις Μοσχοπολιτών στην 

Αυστροουγγαρία αλλά και στην Πολωνία και Βαρσοβία, αναζητώντας ευκαιρίες 

εμπορίου και όχι μόνο. Έτσι, πολύ σύντομα οι εμπορικές τους  δραστηριότητες, τους 

οδήγησαν ώστε να δημιουργήσουν σύντομα παροικίες σε πόλεις της Κεντρικής 

Ευρώπης όπως στην Βιέννη και την Βουδαπέστη,  όσο και στην Ήπειρο, την Αλβανία 

και τη Θεσσαλία.  Πολύ σύντομα, το εμπόριο και τα ταξίδια σε αυτές τις νέες 

περιοχές έφεραν ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο.45 

      Όσον αφορά την οικονομική κατάσταση την σημερινής Μοσχοπολής μπορούμε 

να αναφέρουμε τα έξης: Καλλιεργoύνται ακόμη και σήμερα ζωοτροφές, πατάτες, 

οπωροφόρα δέντρα (κυρίως μήλα και δαμάσκηνα), διάφορα λαχανικά (ειδικά 

ντομάτες και πιπεριές). Χάρη στα πολυάριθμα και πλούσια βοσκοτόπια ευνοείται η 

ανάπτυξη της κτηνοτροφίας η οποία εδράζεται στην ανατροφή βοοειδων, πρόβατων 

και αιγών. Ο μετασχηματισμός του γάλακτος πραγματοποιείται γενικά 

με τεχνητές μεθόδους  κάτω από  οικογενειακές συνθήκες.  Πέρα όμως από τη 

γεωργία και την κτηνοτροφία, απαντά και μεγάλη ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου. 

Αυτό μαρτυρείται από το ότι στην περισοχή της Μοσχόπολης, αλλά και στα διάφορα 

χωριά του Δήμου  έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν  μια σειρά από ξενοδοχεία 

και εστιατόρια που αποτελούν τη βάση για την υποστήριξη της ανάπτυξης του 

τουρισμού.   Οι εγκαταστάσεις για την ανάπτυξη του πολιτιστικού πιο συγκεκριμένα 

τουρισμού, είναι αξιοσημείωτες. Έτσι, σήμερα, έχουν προτεραιότητα διάφορες 

εργασίες για την αποπεράτωση ξενοδοχειακών μονάδων αλλά και γενικότερα 

πολυποίκιλων έργων που σχετίζονται με την αποτελεσματική ανάπτυξη του 

τουρισμού στην περιοχή αυτή. Στόχος όμως, πέρα από την αύξηση του εισοδήματος, 

αποτελεί και η συνακόλουθη  διατήρηση και προβολή-διαφήμιση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς αλλά και της οικολογικής αξίας της περιοχής. Αξίζει να μνημονευθεί η 

                                                                                                                                                                      
επέμβει υπέρ της Ρωσίας στον εξελισσόμενο τότε Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1735-39 και 

αυτός ο Ρωσοτουρκικός .Με τη συνθήκη αυτή, οι Αψβούργοι επέστρεφαν στους Οθωμανούς 

τη Βόρειο Σερβία και το Βελιγράδι και στη Βλαχία την Ολτένια (Wallachia Minor), 

μεταθέτοντας έτσι τα Αυστρο-Τουρκικά σύνορα στη γραμμή των 

ποταμών Σαύο και Δούναβη. Η ειρήνευση αυτή ανάγκασε και τους Ρώσους να υπογράψουν 

ειρήνη με τους Τούρκους, τερματίζοντας και τον μεταξύ τους πόλεμο με τη συνθήκη της 

Νύσσας. Πηγή: Wikipedia 
45 Βακαλόπουλος, Απόστολος., "Ιστορία της Μακεδονίας, 1354-1833", Βάνιας, Θεσσαλονίκη 

1992 
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συνολική ανασυγκρότηση ΑΚΑΔΗΜΙΑ, καθώς επρόκειτο για ένα  ξενοδοχείο με 40 

δωμάτια και 120 κλίνες. Αυτό το ξενοδοχείο δεν αντιπροσωπεύει μόνο μια επιθυμητή 

δομή για τη διαμονή των τουριστών, αλλά και ένα κέντρο για συνέδρια, συμπόσια και 

άλλες μορφές τουρισμού. Άμεσο αποτέλεσμα στην αύξηση και βελτίωση των δομών 

τουριστικών καταλυμάτων είναι η αύξηση του αριθμού των τουριστών, οι οποίοι 

παραμένουν για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, Σχετικά μεγάλος είναι επίσης και 

ο αριθμός των επισκεπτών (80-150 τη μέρα κατά τη θερινή περίοδο), που προτιμούν 

να περάσουν μια ευχάριστη μέρα στα γραφικά τοπία και το χαλαρωτικό περιβάλλον 

της Μοσχόπολης. 

Αξιομνημόνευτη τουριστική πρόταση (αλλά και επιχειρηματική, καθώς 

στοχεύει σε επενδύσεις για την ανάπτυξη  του τουρισμού της περιοχής), αποτελεί και 

το έργο για τη διάνοιξη του δρόμου του Αγίου Προδρόμου, διότι αυτή η διαδρομή θα 

χρησιμοποιηθεί για να συνδέσει το κέντρο του χωριού και το μοναστήρι. Επιπλέον, η 

αποκατάσταση της παλιάς γέφυρας με καμάρες του Αγίου Προδρόμου στοχεύει και 

στη διατήρηση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής. 

 

 

Εικόνα 3: Το Ξενοδοχείο ΑΚΑΔΗΜΙΑ στεγάζεται στην περιοχή που ήταν παλιά το 

τυπογραφείο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η ΝΕΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ 

ΜΟΣΧΟΠΟΛΗΣ  

 

2.1. . Η πνευματική ακμή της Μοσχόπολης 

 

      Όπως προαναφέρθηκε, η οικονομική ακμή της Μοσχόπολης ευνόησε και έδωσε 

τεράστια ώθηση και στην πνευματική ζωή και ανάπτυξη του τόπου. Η λειτουργία 

πνευματικών ιδρυμάτων και βιβλιοθηκών το επιβεβαιώνει. Πολλοί Μοσχοπόλιτες 

έμποροι στη Βενετία, στη Βιέννη, στην Οδησσό, την Κωνσταντινούπολη και άλλα 

σημαντικά κέντρα της εποχής ενίσχυσαν οικονομικά την πατρίδα τους και 

συντέλεσαν στην ίδρυση σχολείου, περίπου το 1700,  στοιχειώδους εκπαίδευσης. 

     Το 1741 τέθηκαν τα θεμέλια του σχολείου, με την ονομασία, «Ελληνικόν 

Φροντιστήριο»46 ή Ακαδημία κατά το Πλατωνικό πρότυπο, το οποίο εξελίχθηκε σε 

σημαντικό εκπαιδευτικό κέντρο της περιοχής Το 1744 στο πρόγραμμα των 

μαθημάτων, προστέθηκε ένας   ανώτερος κύκλος σπουδών, και έκτοτε, το ελληνικό 

σχολείο της Μοσχόπολης έλαβε την ονομασία Νέα Ακαδημία,( για να διακρίνεται 

από την πρώτη), η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ένα από τα πλέον περίφημα 

σχολεία του υπόδουλου  ελληνισμού. Η Ακαδημία της Μοσχόπολης,  είχε 

χαρακτηριστεί ως ο άκρος στολισμός της πολιτείας και πρωταγωνίστησε στο κίνημα 

του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. 47  

       Η νέα περίοδος της δεκαετίας 1740-1750  που άρχισε με την ανέγερση του 

διδακτηρίου, υπήρξε αναμφίβολα περίοδος ακμής και παμβαλκανικής ακτινοβολίας.  

      Αξιόλογες προσωπικότητες και εκπρόσωποι της πνευματικής κίνησης του 

Νεοελληνικού Διαφωτισμού αποτέλεσαν διδάσκοντες του ιδρύματος αυτού. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο Χρύσανθος Ηπειρώτης, ο Σεβαστός  

Λεοντιάδης και ο Γρηγόριος Μοσχοπολίτης.48 

                                                           
46Μοσχόπολις, ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ,ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡ.91, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,1999 σελ,81  
47 Peyfuss, Max Demeter (1976), Die Akademie von Moschopolis und ihre Nachwirkungen 

im Geistesleben Sudosteuropas, Hobbing, σελ. 114–128 
48http://greek_greek.enacademic.com/. 
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    Ανάμεσα στις αξιόλογες προσωπικότητες εντάσσεται και ο Θεόδωρος 

Καβαλλιώτης, ο οποίος επιτέλεσε διευθυντής της Ακαδημίας το 1748 και δάσκαλος 

ήδη από το 1743.  Η συμβολή του υπήρξε ουσιαστική για την αναβάθμιση των 

υπηρεσιών του ιδρύματος, αλλά και την επέκταση της φήμης του και του κύρους του 

σε διεθνές επίπεδο. Μαθήματα που διδάσκονταν ήταν η γραμματική, η ποίηση, η 

φιλοσοφία και η θεολογία.  

    Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις ανάγκες των μαθημάτων, ο Θεόδωρος 

Καβαλλιώτης συνέγραψε και μια σειρά από σχολικά εγχειρίδια και βιβλία, άφησε 

δηλαδή ένα πολύ αξιόλογο διδακτικό και εκπαιδευτικό έργο πίσω του γεγονός που 

μαρτυρεί και επιβεβαιώνει την τεράστια προσφορά του στα γράμματα αλλά και στην 

ακμή και διάδοση του ονόματος της Νέας Ακαδημίας και κατά συνέπεια όλης της 

πνευματικής ζωής και παραγωγής της Μοσχόπολης την περίοδο του Νεοελληνικού 

Διαφωτισμού λίγο πριν από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Αξιόλογη υπήρξε 

επίσης και η προσφορά του μαθητή του, Δανιήλ Μοσχοπολίτη (1754-1825) βλάχου 

λογίου από τη Μοσχόπολη, που επίσης επιτέλεσε τόσο καθηγητής   όσο και 

διευθυντής της Νέας Ακαδημίας. Ήταν επίσης ο πρώτος που συνέγραψε 

τετράγλωσσό λεξικό (ελληνικό, αλβανικό, βουλγαρικό και βλάχικο) το 1794 

αποσκοπώντας στον εξελληνισμό μη ελληνόφωνων πληθυσμών των 

Βαλκανίων.49 Αυτός ο στόχος άλλωστε, μαρτυρείται ήδη από το προοίμιο του έργου 

του.50 

    Άλλος σημαντικός διδάσκαλος και λόγιος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού υπήρξε 

και ο Νεκτάριος Τέρπος (τέλη 17ου-αρχές 18ου αι.). Πιο συγκεκριμένα,  ο 

Κωνσταντίνος Σκενδέρης τον αναφέρει ανάμεσα σε άλλους λογίους που σπούδασαν 

                                                           
49Βλ. περισσότερα σχετικά με την προσωπικότητα και την προσφορά του Θεόδωρου 

Καβαλλιώτη και του μαθητή του, Ε. Κερκίδης, Θεόδωρος Αναστασίου Καβαλλιώτης (1718; 

1789). Ο Διδάσκαλος του Γένους, . Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 

1989.  
50Βλ. περισσότερα σχετικά με την προσωπικότητα και την προσφορά του Δανιήλ 

Μοσχοπολίτη στο 

http://library.panteion.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/2282/1/41PMS_POL_DIA_Kout

souriAn.pdf. Το προοίμιο του έργου του που προβάλλει τον εξελληνισμό των μη 

ελληνόφωνων κατοίκων της περιοχής της Μοσχόπολης, έχει ως εξής: Αλβανοί, Βλάχοι, 

Βούλγαροι, αλλόγλωσσοι χαρήτε κι’ ετοιμασθήτε όλοι σας Ρωμαίοι να γενήτε 

βαρβαρικήν αφήνοντας γλώσσαν, φωνήν και ήθη…Δεν είναι πλέον δύσκολο να μάθετε 

Ρωμαϊκά και να μην βαρβαρίζετε με λέξεις πέντε δέκα…Ξυπνήσατε από τον βαθύν ύπνον της 

αμαθείας Ρωμαϊκά γλώσσα μάθετε, μητέρα της Σοφίας… 

http://library.panteion.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/2282/1/41PMS_POL_DIA_KoutsouriAn.pdf
http://library.panteion.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/2282/1/41PMS_POL_DIA_KoutsouriAn.pdf
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στη Νέα Ακαδημία Μοσχόπολης, ενώ ο  Κουρίλας αναφέρει ότι στην Ακαδημία 

εργάστηκε ως καθηγητής.51 

     Η πνευματική ακτινοβολία των Μοσχοπολιτών διδασκάλων δημιούργησε στις 

ορεινές περιοχές της Αλβανίας μια Χριστιανική παράδοση, την οποία ξαναβρήκε ο 

Hahn52 εκατό χρόνια αργότερα. Ήταν τόσο εντυπωσιακή η ακτινοβολία της ώστε μην 

μπορώντας να την αιτιολογήσει την απέδωσε στην έλευση λογίων από την 

Κωνσταντινούπολη. 

     Η Νέα Ακαδημία αποτέλεσε πνευματικό φυτώριο στο οποίο καλλιεργήθηκε η 

κριτική σκέψη και ο Ελληνορθόδοξος εκλεκτικισμός από τους σημαντικούς λογίους 

διδασκάλους με επικεφαλής τον Θεόδωρο Καβαλλιώτη. Ο Ελληνορθόδοξος 

εκλεκτικισμός έχοντας ως υπέρτατο αξιολογικό κριτήριο τη Χριστιανική πίστη 

αποδεχόταν ή απέρριπτε ιδέες διευθετώντας τους σχολικούς δρόμους της ανθρώπινης  

σκέψεως και οδηγώντας προς την αλήθεια. Οι Μοσχοπολίτες διδάσκαλοι είχαν ως 

αρχή ότι η Χριστιανική πίστη δεν συγκρούεται με την επιστημονική σκέψη, αφού η 

πρώτη απευθύνεται στην καρδιά, ενώ η δεύτερη στον νου. 

     Η Νέα Ακαδημία είχε να αντιπαλέψει με ισχυρά ρεύματα της εποχής πιεστικά και 

φορτισμένα με το ενθουσιαστικό στοιχείο και υπέρτερη δύναμη. Αφενός το Ισλάμ 

κατέχοντας τα σκήπτρα της εξουσίας διεκδικούσε τη μονοκρατορία και αφετέρου η 

προπαγάνδα Fide κατέβαλλε συστηματική προσπάθεια απωθήσεως της Ορθοδοξίας.  

     Η αξία του πολιτιστικού έργου που πρόσφερε η σχολή της Νέας Ακαδημίας 

έγκειται στο ότι με θετικό και παραγωγικό τρόπο συνέβαλε στη συνύπαρξη, τη 

συνεργασία και τη σύνθεση. Ωστόσο η Νέα Ακαδημία αναδείχτηκε σε κορυφαίο 

κέντρο καλλιέργειας των Ελληνικών και Χριστιανικών γραμμάτων, κοιτίδα 

πολιτισμού υψηλού επιπέδου με βασικό χαρακτηριστικό τη σύζευξη της φιλοσοφίας 

και πίστεως παραδόσεως  και προόδου.    

     Η αποθησαύριση χειρόγραφων του Καβαλλιώτη  στη Αλβανία (Τίρανα), στην 

Ρουμανία (Βουκουρέστι) και στην Ελλάδα (Σιάτιστα), σηματοδοτεί τη μορφωτική 

εμβέλεια της Νέας Ακαδημίας. Επίσης η διασπορά των χειρόγραφών του έδωσε 

λαβές και στις εθνικιστές διεκδικήσεις που χαρακτήρισαν την επιστημονική έρευνα  

                                                           
51Κ. Σκενδέρης (1928). Ἱστορία τῆς ἀρχαίας καὶ συγχρόνου Μοσχόπολης. Ἀθῆναι 1928, 21-22 

και Ε. Κουρίλας (1934). Ἡ Μοσχόπολις καὶ ἡ Νέα Ακαδημία αὐτῆς. Ἡ καταγωγή τῶν 

Κουτσοβλάχωνκαὶ ἡ ἐγγραμμάτισις τῆς γλώσσης αὐτών. Ἐν Ἀθήναις, 8. 
52 I.G.von Hahn, Albanesische Studien, I,Iena 1854, σ.296 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%9C%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%89%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B1%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B1%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82
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για την Μοσχόπολη. Πρέπει να τονιστεί ότι οι διχαστικές νοοτροπίες και οι 

εχθρότητες ήταν αταίριαστες με το πνεύμα και την πρακτική των Μοσχοπολιτών 

λογίων.       

   Γενικότερα, η πνευματική και καλλιτεχνική ζωή της Μοσχόπολης με τα 

πολυάριθμα σχολεία της και τα μορφωτικά της ιδρύματα ήταν αξιόλογη και 

ενσαρκώθηκε και ενισχύθηκε από τα δύο τυπογραφεία (βλ. παρακάτω) που είχαν 

επίσης ιδρυθεί και συνετέλεσαν αποφασιστικά και καταλυτικά στη διάδοση και 

διαμόρφωση του φιλελεύθερου πνεύματος στους λαούς των Βαλκανίων   

ενθαρρύνοντάς τους για την επανάστασή τους και την απελευθέρωσή τους από τον 

Οθωμανικό ζυγό.  

     Πολλοί από τους μαθητές της Νέας Ακαδημίας ακολουθώντας το παράδειγμα των 

διδασκάλων τους εισήλθαν στις τάξεις του κλήρου και δια του λόγου και του έργου 

της Εκκλησίας μετέδωσαν τα φώτα της Ελληνικής παιδείας στους τόπους εργασίας 

τους. Επίσης σπουδαστές της Σχόλης χρηματοδότησαν εκδόσεις βιβλίων, 

ευεργετώντας ευρύτερες κοινωνικές και εθνικές ομάδες στο βαλκανικό χώρο. Ο 

πλούσιος έμπορος Γεώργιος Τρίκουπας ή Κοσμήνσκι53 έγινε ο χορηγός της 

Πρωτοπορίας του Καβαλλιώτη. Η πρόθεσή του ήταν να αποκτήσουν οι νέοι μια 

καλύτερη παιδεία. 

     Άλλο τόσο σημαντική ήταν και η προσφορά των δυο αντιγραφέων Μοσχοπολιτών 

των έργων του Καβαλλιώτη, του Ναούμ Αναστασίου Ντάτα, ο οποίος αντέγραψε τα 

χειρόγραφα της Ρουμανικής Ακαδημίας και του Δημητρίου Κωνσταντίνου Μπεζούκα 

που αντέγραψε τα χειρόγραφα Σιατίστης. 

     Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι μετά την καταστροφή του 1769 οι Μοσχοπολίτες 

μετανάστες ευεργέτησαν στις νέες πατρίδες τους κατοίκους της περιοχής με τον 

πολιτισμό τους, με την ανέγερση ναών, χρηματοδότηση και κατασκευή πολυτίμων 

ιερών σκευών, εικόνων ή αγιογραφιών, που μέχρι σήμερα προκαλούν θαυμασμό.       

     

 

                                                           
53Μοσχόπολις, ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ,ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡ.91, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,1999 σελ,81  
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2.2. Η Νέα Ακαδημία της Μοσχόπολης 

 

     Η Νέα Ακαδημία, ήταν το κύριο πνευματικό ίδρυμα της Μοσχόπολης. Στην οποία  

εφαρμοζόταν οι φιλοσοφικές ιδέες του Descartes, και του  Leibniz, που σταθήκαν ως 

κυρίαρχες για την οικοδόμηση της. Η δυϊστική54 φιλοσοφία του Descartes και Leibniz 

ως δύο από τους φιλοσόφους που είχαν μεγαλύτερη επιρροή στους καθηγητές της 

Ακαδημίας  εφαρμόστηκε  τέλεια από την  «καρδιά» της ακαδημίας Θεόδωρο 

Καβαλλιώτη55. 

      Για την ίδρυση και εξέλιξή της Ακαδημίας πρωτοστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος 

Αχρειδών Ιωάσαφ56, ο οποίος καταγόταν από την Μοσχόπολη. Το επίπεδο της 

Ακαδημίας θεωρείται υψηλότατο για την εποχή και οι απόφοιτοί της διαπρέπουν σ’ 

όλο τον ελληνικό και βαλκανικό χώρο.      Συγκεκριμένα το διδακτικό πρόγραμμα της 

ήταν παρόμοιο με εκείνη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις πιο ανεπτυγμένες 

χώρες της Ευρώπης. Σύμφωνα με τον Μαρτινιανό Ιωακείμ Μητροπολίτης Ξάνθης  

(Συμβολαί εις την Ιστορίαν της Μοσχόπολης), και χρησιμοποιώντας τη συγκριτική 

μέθοδο καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το διδακτικό πρόγραμμα υπέρβαινε   τα 

όρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την περίοδο εκείνη, έχοντας υπόψη ότι 

διδασκόταν λογική, μεταφυσική, οι οποίες σπουδές υπόκεινται σε υψηλότερο επίπεδο 

από ό, τι εκείνες του γυμνασίου. Οι καθηγητές της Νέας Ακαδημίας διέδιδαν τις νέες 

                                                           
54 Uci, Alfred "Filozofia e Teodor Anastas Kavaliotit", Tirane, 2004 
55  Ο Θεόδωρος Αναστασίου Καβαλλιώτης (1718; - 1789) ήταν λόγιος, «πρωτοπαπάς και 

ιεροκήρυξ», φιλόσοφος, μαθηματικός, δεινός αρχαϊστής, ποιητής, γλωσσολόγος και 

«πρύτανης» της Νέας Ακαδημίας Μοσχόπολης με πλούσια διδακτική και συγγραφική 

δραστηριότητα. Τα έργα του μπορούν να ενταχθεί σε δύο βασικές ομάδες: τα φιλοσοφικά 

(Λογική πραγματεία, Φυσική πραγματεία, Μεταφυσική) και τα φιλολογικά (Εισαγωγή 

Γραμματικής, Πρωτοπειρία). Η Εισαγωγή Γραμματικής είναι ένα εγχειρίδιο εκμάθησης της 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας και η αξία της δεν βρίσκεται στην πρωτοτυπία της αλλά στο 

γεγονός ότι στα 1760, σε μια περιοχή της Βορείου Ηπείρου, ανάμεσα σε πληθυσμούς 

αγροίκους και απαίδευτους, προβάλλει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, η Νέα Ακαδημία, με 

υψηλές επιδόσεις στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής, σε μια , κατεξοχήν, βλαχόφωνη 

πολιτεία. Όμως, το πιο σημαντικό και γι' αυτό περισσότερο συζητημένο έργο του Θεοδώρου 

Αναστασίου Καβαλλιώτη είναι η «Πρωτοπειρία». 

 
56 βλ περισσότερα στο Νιχωρίτης Γ. Κωνσταντίνος, «Τα αγιολογικά και υμνολογικά κείμενα 

των Αγίων Επταρίθμων στις Εκδόσεις της Μοσχόπολης (Κυρίλλου, Μεθοδίου, Κλήμεντος, 

Γοράσδονος, Ναούμ, Αγγελαρίου και Σάββα)» εκδ. Ηπειρώτικα Γράμματα περίοδος Β΄, έτος 

Ε΄, τ. 10, Ιωάννινα, 2006, σελ.299-322 
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έννοιες της  ρητορικής φιλολογίας και εφάρμοζαν σύγχρονα εκπαιδευτικά 

συστήματα, ως εκ τούτου ο αριθμός των φοιτητών ήταν μεγάλος. Τα  μαθήματα ήταν 

προσαρμοσμένα  σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ηλικίας των μαθητών,  

όπως ισχυρίζεται ο ίδιος ο Δανιήλ Μοσχοπολίτης.  Η αξία του έγκειται στη βελτίωση 

του διδακτικού συστήματος  του Καβαλλιώτη διατυπώνοντας τρεις διδακτικές αρχές: 

 κατανοητή μάθηση 

 χρήσιμη μάθηση 

 προσαρμογή της μάθησης με τα χαρακτηριστικά της ηλικίας. 

 

Μέσα από αυτές τις αρχές πρέπει να γράφονται τα μαθήματα με μια σαφή και 

κατανοητή γλώσσα για τους μαθητές  που δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας. Με την 

χρήσιμη μάθηση εννοούσε τις χρήσιμες γνώσεις που είναι σημαντικές για τη ζωή και 

μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, π.χ. φυσικές επιστήμες όπως τα μαθηματικά, 

τη φυσική, τη λογιστική, κ.λπ., και λιγότερο μεταφυσικά θέματα. 

 Το πρόγραμμά της Νέας Ακαδημίας ήταν χωρισμένο σε δύο βαθμίδες: τη 

χαμηλότερη και την ανώτερη. Στην χαμηλότερη βαθμίδα το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

μια σειρά από μαθήματα όπως το αλφάβητο, γραφή και ανάγνωση στα ελληνικά, 

θρησκευτικά, καλλιγραφία, αριθμητική, κλπ, ενώ στη ανώτερη, γραμματικά, ποίηση, 

ρητορική, λογική, φυσική, μαθηματικά, μεταφυσική, ηθική, και μουσική. Το 

χαρακτηριστικό της Νέας Ακαδημίας σε αντίθεση με πολλά άλλα σχολεία της εποχής 

είναι ότι αύτη κατείχε λαϊκό χαρακτήρα τη στιγμή που εκείνες  συνέχιζαν να έχουν 

ένα ισχυρό θρησκευτικό χαρακτήρα. 

    Η Ακαδημία είχε διδακτικό προσωπικό 33 ατόμων, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται: ο Σεβαστός Λεοντιάδης, Ευστάθιος Ανθρακίδης Θεοθώρος 

Καβαλλιώτης, Γρηγόριος Μοσχοπολίτης Μητροπολίτης Δυρραχίου, Γρηγόριος 

Κωνσταντινίδης, Μιχάλης Γκόρα, Δανιήλ Μιχάλη Αδάμ Χατζίου, Ιωάννης Χαλκέας, 

Νικόλαος Στύγνης κ.λπ. 

Αναλυτικότερα: πρώτος δάσκαλος και σχολάρχης ήταν ο Χρύσανθος ο Ηπειρώτης 

από την Ζίτσα των Ιωαννίνων57, τον οποίον το 1724  διαδέχτηκε ο γραμματικός, 

Νικόλαος Στύγνης(ή Στίνης) ο οποίος καταγόταν επίσης από τα Γιάννενα. Το 1734  

στην Νέα Ακαδημία, διδάσκει ο Μοσχοπολίτης λόγιος Ιωάννης Χαλκέας αξιόλογος 

                                                           
57Μοσχόπολις, ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ,ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡ.91, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,1999 σελ,80  
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Αριστοτελιστής  ο οποίος είχε διδάξει κατά καιρούς στην Φλαγγινείο Σχολή της 

Βενετίας της οποίας διετέλεσε και διευθυντής. Το 1738, τη διεύθυνση της σχολής 

ανέλαβε ο Σεβαστός Λεοντιάδης από την Καστοριά, μαθητής του Μεθόδιου 

Ανθρακίτη και του πανεπιστημίου της Πάντοβα, ο οποίος εκτός από φιλοσοφία, 

δίδαξε και  Αρχαία ελληνική Φιλολογία. Στην ίδια σχολή απέκτησε την εγκύκλια 

μόρφωσή του κι ο Θεόδωρος Καβαλλιώτης ο οποίος θα αναλάβει  τη διεύθυνση της  

το 1748. Ο Καβαλλιώτης  ήταν  μαθητής του Ευγένιου Βούλγαρη και φρόντισε ήδη 

από την αρχή της θητείας του να εμπλουτίσει το πρόγραμμα σπουδών με νέα 

μαθήματα σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τις νέες ιδέες που κυκλοφορούσαν εκείνη 

την περίοδο στην Ευρώπη. Στα πλαίσια του εγκυκλίου προγράμματος σπουδών, 

διδάσκονταν Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία, Φιλοσοφία και Μεταφυσική, 

Φυσική, Μαθηματικά, Ποίηση, Λατινικά και Ρητορική. Στο διδακτικό έργο του 

Καβαλλιώτη, συμβάλλουν τρεις υποδιδάσκαλοι, ανάμεσα στους οποίους και  ο 

ιερομόναχος Γρηγόριος Κωνσταντινίδης, ιδρυτής του περίφημου Τυπογραφείου της 

Μοσχόπολης το 1720. 

    Το 1744 όπως προαναφέρθηκε στην ως τότε σχολή των εγκυκλίων μαθημάτων 

προστίθεται και ένας ανώτερος κύκλος σπουδών. Από τη χρονιά αυτή και μετά, το 

ελληνικό σχολείο της Μοσχόπολης παίρνει την ονομασία Νέα Ακαδημία  Τον 

επόμενο χρόνο με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Αχριδών Ιωάσαφ, άρχισε η 

συγκέντρωση χρημάτων για την ανέγερση νέου διδακτηρίου που θα κάλυπτε τις 

ολοένα και μεγαλύτερες ανάγκες της σχολής, το οποίο εγκαινιάσθηκε το 1750. 

Επρόκειτο για ένα κτίριο δομημένο στα πρότυπα της τοπικής αρχιτεκτονικής, ήταν 

λιθόχτιστο, ενώ διέθετε σαράντα αίθουσες διδασκαλίας και διαμερίσματα για τους 

δασκάλους καθώς και τους οικότροφους μαθητές. Επίσης, περιλάμβανε και 

βιβλιοθήκη η οποία διέθετε χιλιάδες τόμους βιβλίων τα οποία συγκεντρώθηκαν   με 

δωρεές . Μεγάλος χορηγός της βιβλιοθήκης και ταυτόχρονα μεγάλος ευεργέτης της 

Μοσχόπολης, υπήρξε ο Γεώργιος Σίνας, ο οποίος καταγόταν από την Μοσχόπολη 

και διετέλεσε Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας της Αυστρίας για 25 έτη.  Μάλιστα ο 

Σίνας και οι γιοί του έκαναν κι άλλες μεγάλες ευεργεσίες όπως το ότι έχτισαν την   

Ακαδημία Αθηνών, ίδρυσαν μαζί με τον Γεώργιου Σταύρου την Εθνική Τράπεζα, 

αλλά και το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Επίσης σημαντικές ήταν και οι χορηγίες προς 

την βιβλιοθήκη της Μοσχόπολης από τον επίσης καταγόμενο από την Μοσχόπολη,   

Μητροπολίτη Δυρραχείου Γρηγορίο Κωνσταντινίδη. Εκτός από τους ευεργέτες της 
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βιβλιοθήκης της Μοσχόπολης, μνεία πρέπει να γίνει και στους ευεργέτες της Ελλάδας 

οι οποίοι κατάγονταν από την Μοσχόπολη και οι οποίοι καταγράφηκαν στη 

συνείδηση του έθνους με ανεξίτηλο τρόπο. Ανάμεσα σε αυτούς, ήταν οι οικογένειες 

Αβέρωφ και Τοσίτσα, ο  Δούμπας, ο  Μπέλιος, ο Στουρνάρης και πολλοί άλλοι οι 

οποίοι παρείχαν πολύ σημαντική οικονομική στήριξη στο νεοελληνικό κράτος στα 

πρώτα του βήματα.     

     Στο πλαίσιο της Νέας Ακαδημίας δημιουργήθηκε ορφανο-διοικητήριο και απλό 

ορφανοτροφείο για τη στέγαση και τη σίτιση των μαθητών, οι οποίοι έρχονταν να 

σπουδάσουν στα σχολεία της Μοσχόπολης από όλα σχεδόν τα Βαλκάνια. Μέσα 

στους κοινωνικούς θεσμούς που αναπτύχτηκαν ήταν και η λεγόμενη «κάσα των 

φτωχών», ένα κοινοτικό ταμείο με σκοπό την ανακούφιση των λιγότερων 

προνομιούχων κατοίκων της πόλης.  

      Από τη Νέα Ακαδημία, μορφώθηκε  μια πλειάδα πνευματικών ανθρώπων, 

ανάμεσα στους οποίους ο Αρχιεπίσκοπος Αχρειδών Ιωάσαφ, ο Μητροπολίτης 

Καστοριάς Διονύσιο ο Μάντουκας, ο Ιωάννης Χαλκέας, που διατέλεσε καθηγητής 

του Φλαγγινιανού Φροντιστηρίου της Βενετίας, ο Νεκτάριος Τέρπος, ο Δημήτριος 

και ο Αμβρόσιος Παμπέρης, ο Νικόλαος Σαμσάλας, ο Ναούμ Γκούστας, οι αδελφοί 

Τούρτα, ο Κωνσταντίνος Τζεχάνης, ο Γεώργιος Παπά Σίμος, ο   Ιωάννης Αδάμης, ο 

Ποσάμας και πολλοί άλλοι. Οι σπουδαστές της  άνοιξαν σχολεία  στις διάφορες 

χώρες και προσπάθησαν να κρατήσουν ζωντανή την φλόγα της εκπαίδευσης και του 

πολιτισμού.  

    Στην επιδρομή κατά της Μοσχόπολης από ομάδες  Τουρκαλβανών άτακτων το 

1769, η Ακαδημία της Μοσχόπολης καταστράφηκε. Η σχόλη συνέχισε να λειτουργεί 

σαφώς υποβαθμισμένη με επικεφαλής τον Καβαλλιώτη στη συνέχεια τον Γεώργιο 

Σακελλάριο και τον Δανιήλ Μοσχοπολίτη ενώ τελευταίος διευθυντής της υπήρξε ο 

Θεόφραστος Γεωργιάδης.   Αν και έκτοτε η Μοσχόπολη δεν μπόρεσε να επανακτήσει 

την παλιά της αίγλη και δόξα,  ωστόσο, στο τέλος   του 18ου αιώνα, οι Μοσχοπολίτες 

όμως της διασποράς δεν ξεχνούν τη γενέτειρα τους. Στα 1840 με οικονομική 

ενίσχυσή τους, κυρίως εκ μέρους του Γεωργίου Σίνα κι του Μιχάλη Κιοπέκα58 

 ανεγείρουν το νέο κτίριο του ελληνικού σχολείου στο οποίο στεγάστηκαν 

το Νηπιαγωγείο, το Παρθεναγωγείο, και το Ημιγυμνάσιο της πόλης. Υπήρχε 

                                                           
58 Μοσχόπολις, ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ,ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡ.91, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,1999 σελ,83  
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ευρύχωρο διώροφο κτίσμα με εφτά αίθουσες στο κέντρο της πόλεως, κοντά στην 

εκκλησιά του Αγίου Κωνσταντίνου. Το νέο σχολείο λειτούργησε χωρίς 

κλυδωνισμούς ως το 1916 όταν η πολύπαθη Μοσχόπολη καταστρέφεται από τα 

άτακτα σώματα του Αλβανού Σαλή Μπούτκα στα πλαίσια επιχειρήσεων του Α 

Παγκοσμίου πολέμου.   

Από τις μεγαλύτερες συνεισφορές της Ακαδημίας της Μοσχόπολης, κατά την περίοδο 

της μεγάλης πνευματικής ανάπτυξής της, είναι το γεγονός ότι από τους καθηγητές της 

και κυρίως από τον  Θεόδωρο Καβαλλιώτη, έγιναν πολύ αξιόλογες προσπάθειες  για 

την πρώτη καταγραφή και μελέτη, εκτός του τοπικού  γλωσσικού ιδιώματος των 

βλαχοφώνων κατοίκων της Μοσχόπολης, και των γλωσσών των γύρω περιοχών, 

όπως των Αλβανών και Σλάβων.  

     Αυτές οι προσπάθειες των καθηγητών της Νέας Ακαδημίας της Μοσχόπολης να 

καταγράφουν και να μελετήσουν παράλληλα με την ελληνική και τη μητρική γλώσσα 

των παιδιών που σπούδαζαν στο περίφημο σχολείο της πόλης, αποδεικνύουν όχι μόνο 

την ευρύτητα των αντιλήψεων του διδακτικού προσωπικού της αλλά και το 

πνευματικό έργο που επιτελούσε η σχολή αυτή σε μια ευαίσθητη περιοχή της 

κεντροδυτικής Βαλκανικής όπου συνυπήρχαν αδιακρίτως Έλληνες, Αλβανοί και 

Σλάβοι.       

     Ειδικότερα πρέπει να τονιστεί η συμβολή του κηρύγματος του Καβαλλιώτη59  

στον εκπολιτισμό των ορεσιβίων αλλά κι η προσπάθεια του να διαμορφωθεί μια 

ενιαία Αλβανική φιλολογική γλώσσα ως σύνθεση των διαφορετικών διαλέκτων που 

υπήρχαν. Έτσι η ιστορία της Αλβανικής φιλολογίας σωστά δίνει μια ξεχωριστή θέση 

στην συμβολή του κι στην σχολή της Μοσχόπολης, αφού εκεί έγιναν οι πρώτες 

προσπάθειες για υπέρβαση των γλωσσικών εθνολογικών διαφορών των βαλκανικών 

λαών. Στην Ακαδημία αυτή τέθηκαν τα θεμέλια εγγραμματίσεως των βαλκανικών 

διαλεκτών, που εκείνη την εποχή δεν είχαν ακόμη γραπτή μορφή. 

     Ὁ αγιορείτης λόγιος Εὐλόγιος Κουρίλας60 Λαυριώτης, μητροπολίτης Κορυτσάς, 

αναφέρει για τούς καθηγητές τής σχολής αυτής: «Οἱ διάφοροι αὐτοί διδάσκαλοι τοῦ 

Γένους καί περιφανεῖς λόγιοι, μέ τήν ἀκαδημαϊκή τους διδασκαλία καί τίς συγγραφές 

τους ἀναζωογόνησαν τόσο πολύ τόν ἑλληνισμό καί ἀνύψωσαν τό ἐθνικό φρόνημα, 

ὥστε κατέστησαν ἀθάνατο τό ὄνομα τῆς Μοσχόπολης» 

                                                           
58 Uci, Alfred "Filozofia e Teodor Anastas Kavaliotit", Tirane, 2004 
60  Κουρίλα Εὐλ., Ἡ Μοσχόπολις καί ἡ Νέα Ἀκαδημία αὐτῆς, Ἀθῆναι 1934, σ. 6.  
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2.3. Το τυπογραφείο της Μοσχόπολης. 

       

      Από τα πλέον σημαντικά και περιφανή ιδρύματα της Μοσχόπολης με μεγάλη 

ακτινοβολία και φήμη, ήταν το τυπογραφείο, το οποίο πρωτολειτούργησε το 1720 

από τον Γρηγόριο Κωνσταντινίδη. Το πρώτο καιρό της λειτουργίας του ονομαζόταν 

«Το τυπογραφείο του Αγίου Λουκά»61 και αργότερα μετά το 1745 «Το τυπογραφείο 

του Αγίου Ναούμ της Μοσχόπολης» μια που τον περισσότερο εξοπλισμό του, τον 

είχε δωρίσει το Μοναστήρι του Αγίου Ναούμ της Οχρίδας.     

     Το τυπογραφείο της Μοσχόπολης, το οποίο είχε ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία 

είναι το δεύτερο τυπογραφείο της Βαλκανικής, μετά από αυτό της 

Κωνσταντινούπολης το οποίο ιδρύθηκε το  1627 από  τον Πατριάρχη Κύριλλο 

Λούκαρη. Παρεμπιπτόντως,  αποτελεί το μοναδικό τυπογραφείο το οποίο 

λειτουργούσε στις τουρκοκρατούμενες ελληνικές περιοχές στις αρχές του 18ου αιώνα.  

Κανένα άλλο ελληνικό τυπογραφείο δεν λειτουργούσε στην Ελλάδα ούτε στην 

ευρύτερη περιοχή.62  

     Στην αρχή, λειτουργούσε ως συμπλήρωμα της σχολής Νέα Ακαδημία Μοσχόπολης, 

του άκρου στολισμού της πολιτείας, όπως πληροφορεί ένας κώδικας της πόλης63, ενώ 

αργότερα πέρασε στην ιδιοκτησία της Μονής του Αγίου Ναούμ. Μάλιστα, χτίστηκε 

κοντά στη μονή Ιωάννου του Θεολόγου και γι’  αυτό, ίσως να αποτελούσε 

μοναστηριακή ή κοινοτική ιδιοκτησία. Κατά τις επικρατέστερες υποθέσεις των 

ερευνητών, μπορεί να αγοράστηκε με χρήματα κάποιου μοναστηριού ή συντεχνίας. 

Εντούτοις, υπάρχει και μια εκδοχή που λέει ότι μπορεί να αγοράστηκε και με 

χρήματα που να προέκυψαν από κάποιον έρανο ανάμεσα στους κατοίκους της 

Μοσχόπολης και των πλούσιων Ελλήνων του εξωτερικού. Μάλιστα, η υπόθεση αυτή 

στηρίζεται στο ότι αργότερο το τυπογραφείο έγινε συνεταιρικό.64 Αξιολογότατη ήταν 

και η περίφημη Βιβλιοθήκη της Μοσχόπολης. Περιείχε σπάνια χειρόγραφα 

εκκλησιαστικών κειμένων, εκδόσεις Ελλήνων συγγραφέων, πολύτιμους κώδικες και 

έγγραφα όπου διαφαίνονται οι στενοί δεσμοί της Μοσχόπολης με την Τεργέστη, 

τη Βενετία, τη Βιέννη, τη Βούδα, την Πέστη. Κατά την πρώτη καταστροφή της 

                                                           
61 Βλ περισσότερα Silian Adhami, VOSKOPOJA, Tirane 1989, σελ,66  
62Ν. Ε. Σκιαδάς,ό.π., 803. 
63ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τεύχος 983, Ε. Σκιαδάς,ό.π., 802. 
64ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τεύχος 983 Ε. Σκιαδάς,ό.π., 803. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%9C%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%89%CF%82
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Μοσχόπολης, το 1769, όσα βιβλία ή χειρόγραφα διασώθηκαν συγκεντρώθηκαν σε 

κελιά του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη συνοικία της Σάρτζας. Άλλα 

βρέθηκαν αργότερα στη βιβλιοθήκη του Ελληνικού Γυμνασίου της Κορυτσάς. Τα 

τελευταία λείψανα της βιβλιοθήκης που υπολογίζονταν σε 1.700 τόμους 

καταστράφηκαν οριστικά στη δεύτερη καταστροφή του 1916 στη διάρκεια του 

Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου. 

     Γενικότερα, όπως έγινε αντιληπτό και με τη δράση του τυπογραφείου του 

Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, η Εκκλησία ενίσχυσε σε μεγάλο βαθμό την 

τυπογραφική δραστηριότητα και τα τυπογραφεία, καθώς τα χρησιμοποιούσε ως 

ισχυρά όπλα και μέσα για τη μεταλαμπάδευση της ορθόδοξης χριστιανικής 

ιδεολογίας και την ιδεολογική προετοιμασία του ελληνισμού για τον 

εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα τους το 1821.65 

  Από τα πιεστήρια του τυπογραφείου αυτού εκδόθηκαν συνολικά, τουλάχιστον από 

όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, 22 βιβλία, από τα οποία τα 20 είναι θεολογικού 

περιεχομένου και τα υπόλοιπα δύο "γραμματικά" (βλ. στο επόμενο κεφάλαιο).  

     Ο αρχικός λόγος δημιουργίας του τυπογραφείου της Μοσχόπολης ήταν η   συρροή 

στην αγορά και τα σχολεία της βλαχόφωνης Μοσχόπολης, μετοίκων, 

εμπορευόμενων, δασκάλων και μαθητών από όλη σχεδόν την Βαλκανική χερσόνησο, 

οι οποίοι μιλούσαν βλάχικα, ελληνικά, αλβανικά και βουλγαρικά και συνεπώς υπήρχε 

η αναγκαιότητα η οποία οδήγησε στην έκδοση δυο περίφημων για την εποχή τους 

λεξικών. Η συγγραφή καθώς και η έκδοση των έργων αυτών είχε ως σκοπό κυρίως 

την ενίσχυση της παιδείας των αλλόγλωσσων, μιας και η εκπαίδευση που τους 

προσφερόταν στην Μοσχόπολη χαρακτηριζόταν ουσιαστικά ως ελληνική. 

      Είναι χαρακτηριστικό δε, ότι ο Θεόδωρος Καβαλλιώτης, για λόγους   διδακτικούς 

και μορφωτικούς συνέταξε την περίφημη «Πρωτοπειρία» του η οποία εκδόθηκε στην 

Βενετία το 1770. Πρόκειται για ένα σπουδαίο έργο, το οποίο αποτελούσε ένα   

τρίγλωσσο λεξικό (ελληνικό, βλάχικο, αλβανικό), στο οποίο περιλαμβάνονταν περί 

τις 1200 λέξεις της απλής νεοελληνικής με παράλληλη μετάφραση στην βλάχικη και 

την αλβανική, τη δε προσπάθειά του συνέχισε ο  ιερομόναχος Δανιήλ Μοσχοπολίτης, 

με το έργο «Εισαγωγική Διδασκαλία», το οποίο ήταν πλέον τετράγλωσσο, (απλή 

Ελληνική,  Βλάχικη, Βουλγάρικη και  Αλβανική).  Στη συνέχεια, ο Τζεχάνης,  Kostë 

                                                           
65Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης (1999), ό.π. 
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Haxhijorgji Xhehani στην ιστοριογραφία της Αλβανίας,66 μαθητής του   Θεόδωρου 

Καβαλλιώτη   στη Νέα Ακαδημία της Μοσχόπολης, ήταν αυτός που έδωσε στον 

σουηδικής καταγωγής γλωσσολόγο Johann Thunmann67 ένα αντίγραφο της 

«Πρωτοπειρίας», προκειμένου να το μελετήσει και να συγγράψει σχετικά με 

ζητήματα γλώσσας στο εν λόγω πόνημα. Ο Thunmann εξαίροντας κυρίως τη σημασία 

του τρίγλωσσου λεξικού για τη γλωσσολογική και εθνολογική μελέτη των 

βαλκανικών πολιτισμών, κατέστησε γνωστό το φιλολογικό έργο του Καβαλλιώτη 

στην Ευρώπη. Το βιβλίο αυτό, όταν τέσσερα χρόνια μετά την εκτύπωση του το 

γνώρισε ο Thunmann, ήταν ήδη σπάνιο. Επίσης τέσσερα χρόνια μετά την εκτύπωση 

της «Πρωτοπειρίας» ο καθηγητής Thunmann αναδημοσίευσε στα πλαίσια ευρύτερης 

μελέτης του, το τρίγλωσσο λεξικό και πρόσθεσε τη λατινική μετάφραση. Σε κάθε 

σελίδα υπάρχουν τρεις παράλληλες στήλες, λατινική, βλάχικη και αλβανική, με 

αρίθμηση. Στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχουν οι ρωμέϊκες (ελληνικές) 

αντίστοιχες λέξεις, επίσης αριθμημένες. Έκτοτε το τρίγλωσσο λεξικό επανεκδόθηκε 

από τον Franz Miklosich (1882), τον Gustav Meyer68 (1895) και, προσφάτως, από τον 

Armin Hetzer (1981).. 

     Ωστόσο εκτός από τους διδακτικούς σκοπούς, το τυπογραφείο,  ιδρύθηκε για να 

εξυπηρετήσει όχι μόνο τις ανάγκες των ελληνικών σχολείων της Μοσχόπολης άλλα 

παράλληλα είχε ως στόχο να εμπεδωθεί η Ορθόδοξη  Πίστη, η οποία θα λειτουργούσε 

ως δύναμη αντίστασης κατά των μαζικών εξισλαμισμών της περιόδου εκείνης. 

  

 

 

 

 

 

                                                           
66 Peyfuss , Max Demeter (1989) (στα γερμανικά). Die Druckerei von Moshopolis von, 1731-

1769: und Buchdruck Heiligenverehrung im Erzbistum Achrida. Böhlau. σ 223. 
67 Johann Thunmann, Über die Geschichte und Sprache der Albaner und der Wlachen. 

Untersuchungen über die Geschichte der östlichen Europäischen Völker, Leipzig 1774 
68  Gustav Meyer Albanesische Studien. IV. Das griechisch-südrumänisch-albanesische 

Wortverzeichniss des Kavalliotis, herausgegeen und erklärt Wien 1895 

 

http://www.vlahoi.net/images/pdf/Thunmann-Protopeiria-Kavallioti.pdf
http://www.vlahoi.net/images/pdf/Thunmann-Protopeiria-Kavallioti.pdf
http://www.vlahoi.net/images/pdf/Meyer-Protopeiria-Kavallioti.pdf
http://www.vlahoi.net/images/pdf/Meyer-Protopeiria-Kavallioti.pdf
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2.4. Εκδηλώσεις του Νεοελληνικού και Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. 

Οι εκδόσεις και η ανάπτυξη της τυπογραφίας. 

  

  Βασικές εκδηλώσεις, αλλά και απόρροιες του φαινομένου του Διαφωτισμού (τόσο 

του Νεοελληνικού69 όσο και του Ευρωπαϊκού), αποτελούν οι εκδόσεις και η 

τυπογραφία. Η εκδοτική κίνηση πυκνώνει και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και 

επέκταση της τυπογραφίας και την ίδρυση πολλών τυπογραφείων σε ανεπτυγμένες 

ελληνικές παροικίες και γενικά ακμάζουσες περιοχές του κόσμου όπου υπήρχε 

έντονη και ανεπτυγμένη ελληνική παρουσία και δράση, ευνοεί σε μεγάλο βαθμό τους 

                                                           
69 Με τον όρο Νεοελληνικός Διαφωτισμός έχει επικρατήσει να χαρακτηρίζεται το πνευματικό 

κίνημα που ξεκίνησε και τροφοδοτήθηκε και διαδόθηκε από τον ελληνισμό της Διασποράς 

και τον φραγκοκρατούμενο, με στόχο την προετοιμασία των Ελλήνων σε κάθε έδαφος της 

ελληνικής επικράτειας για τον ξεσηκωμό τους στην Επανάσταση του 1821. Αποτελεί έναν 

σημαντικό κλάδο του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. 

Ο όρος Διαφωτισμός πρέπει να σημειωθεί ότι αποτελεί έναν νεολογισμό που εισήχθη στη 

νεοελληνική γλώσσα από τους αντίστοιχους αγγλικούς, γερμανικούς και ιταλικούς 

Enlightenment, Aufklarung, Illuminismo. Ο όρος αυτός επίσης επικράτησε και χάρη στην 

επίδραση της σημασίας του αντίστοιχου γαλλικού όρου lumières. 

Το κίνημα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού τοποθετείται χρονικά στα τέλη του 17ου με τις 

αρχές του 18ου αι. ή πιο στενά στην πενηνταετία 1774-1821. Το ελληνικό φαινόμενο του 

Διαφωτισμού, αν και δεν τοποθετείται πολύ αργότερα από τον ευρωπαϊκό Διαφωτισμό, 

παρουσιάζει εντούτοις κάποιες διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις αν συγκριθεί με τον ορισμό 

του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, όπως ορίζεται από την ιστορία της ευρωπαϊκής παιδείας. Να 

σημειωθεί επίσης ότι σπέρματα του πνευματικού κινήματος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού 

υπήρχαν πριν από την επιστημονική οριοθέτηση του φαινομένου, όπως άλλωστε συμβαίνει 

με όλα τα πνευματικά φαινόμενα και κινήματα του ανθρώπινου δυναμικού και της 

ανθρώπινης ψυχής. Πάντως, είναι πολύ σημαντικό ότι ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός δέχεται 

την επίδραση του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού παρά το ότι δεν έχει γνωρίσει την ευρωπαϊκή 

Αναγέννηση και βρισκόταν υπό την οθωμανική κυριαρχία.  

Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός δεν είναι απαλλαγμένος από την αρχαία ελληνική ιδεολογία 

και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, αλλά διατηρεί στη συνείδησή του και στη λαϊκή του 

μνήμη τη στενή σχέση και τα δεσμά με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και πολιτισμό. Εντούτοις, 

συνδυάζεται άρρηκτα και με τη χριστιανική θρησκεία και παιδεία, τον λεγόμενο χριστιανικό 

ανθρωπισμό, ο οποίος παρουσιάζει πολλές όμοιες ηθικές αρχές και αξίες με τον 

αρχαιοελληνικό και αφομοίωσε μεγάλο μέρος του. Έτσι, ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός δεν 

υπήρξε ένα φιλοσοφικό σύστημα, αλλά ένα ευρύτερο πνευματικό κίνημα που εκφράζει τη 

ροπή του νου, η οποία μπορεί να εκδηλώνεται με ποικίλους τρόπους. Εξάλλου, την 

ποικιλομορφία του κινήματος αυτού εκφράζουν και τα στοιχεία που τον έχουν οικοδομήσει, 

τόσο από τον αρχαίο ελληνικό όσο και από τον χριστιανικό πολιτισμό, αλλά και επιδράσεις 

της Αναγέννησης και του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού.  
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Έλληνες λόγιους ανοίγοντάς τους αξιόλογες προοπτικές. Έτσι, ο εμπορευόμενος 

λόγιος σμίγει και επικοινωνεί με τον λόγιο έμπορο.70 

     Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι σημαντικές περιοχές του ελληνισμού της 

Διασποράς (π.χ. Παρίσι με εξέχοντα εκπρόσωπο τον Αδαμάντιο Κοραή, η Μόσχα με 

τον Κρομμύδα, η Βιέννη με τον Μπέλλιο, ο Άνθιμος Γαζής τόσο στη Βενετία όσο και 

στη Βιέννη κ.ά. πολλοί σε επίσης πολλά ευρωπαϊκά κράτη),71 αποτελούν 

ευαισθητοποιημένους δείκτες του δυτικού πολιτισμού χωρίς να περιορίζονται στον 

εμπόριο και την έκδοση ή την απλή αύξηση των εντύπων που αποτελούν αντικείμενο 

αγοραπωλησίας. Μάλιστα, η αύξηση των εντύπων και η μεταβολή του περιεχομένου 

τους και η ποικιλία της θεματολογίας του αποδεικνύει ακριβώς αυτήν την ανάπτυξη 

τόσο των λογίων και των ενδιαφερόντων τους όσο και της καλλιέργειας του 

λαού/αναγνωστικού κοινού,72 το οποίο σταδιακά άρχισε να επεκτείνεται.73 

     

      Αξιοσημείωτο είναι άλλωστε, ότι το έντυπο ακτινοβολεί στην εποχή του διότι 

αποτελεί το σημαντικότερο μέσο για τη διάσωση και διάδοση της δυτικής παιδείας 

και του δυτικού πολιτισμού και τη μεταφορά ιδεών, ροπών, καταστάσεων και 

πολιτιστικών στοιχείων. Στο πλαίσιο της ευρύτατης διάδοσης του εντύπου και των 

κοινωνικοπολιτικών, οικονομικών αλλά και πνευματικών, καλλιτεχνικών και 

πολιτιστικών μεταβολών που γνωρίζει ο σύγχρονος (ευρωπαϊκός) κόσμος, 

αναπτύσσονται και γνωρίζουν τεράστια διάδοση και τα περιοδικά, τα οποία 

αποτυπώνουν σε μεγάλο βαθμό την κινητικότητα του κόσμου της εποχής, τις 

διακυμάνσεις και τις μεταβολές των όρων ζωής. Κυριότερη  έκφραση του 

Νεοελληνικού Διαφωτισμού μέσω περιοδικού αποτελούν τα δημοσιευμένα άρθρα 

στον Ἐρμῆν τὸν Λόγιον.74  

                                                           
70Κ. Θ. Δημαράς (2009), ό.π., 25. 
71Βλ. περισσότερα σχετικά με τη φωτισμένη Ευρώπη, Κ. Θ. Δημαράς (2009), ό.π., 36-37. 
72Βλ. περισσότερα σχετικά με τον ιδιώτη που διαθέτει χρήματα για την αγορά και ανάγνωση 

ενός εντύπου, Κ. Θ. Δημαράς (2009), ό.π., 33. 
73Κ. Θ. Δημαράς (2009), ό.π., 28-29. Βλ. περισσότερα σχετικά με την εκδοτική κίνηση του 

18ου αι. και τα ενδιαφέροντα του κοινού, ό.π., 30-33 και Πίνακας σ. 30. 
74Κ. Θ. Δημαράς (2009), ό.π., 66-68. 
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     Σημαντική θέση είχαν επίσης ως λογοτεχνικό είδος και οι μεταφράσεις σπουδαίων 

έργων, 75 ενώ σημαντικό όχημα των ιδεολογιών του κινήματος υπήρξε επίσης και το 

θέατρο.76 

     Στο πλαίσιο αυτό της γενικότερης πνευματικής ακμής στην οποία συμβάλλει και η 

ανάπτυξη της τυπογραφίας και η διάδοση του εντύπου, ανθεί και η πνευματική ζωή 

της Μοσχόπολης όπως προαναφέρθηκε, στην οποία καταλυτικό ρόλο διαδραματίζει 

αναπόφευκτα και αναπότρεπτα και το τυπογραφείο της.  

Η πνευματική προετοιμασία και καλλιέργεια του ελληνικού γένους με 

απώτερο στόχο την πνευματική του αφύπνιση για την ιδεολογική προετοιμασία και 

το ξέσπασμα της Επανάστασης του 1821 ξεκίνησε από τον ελληνισμό της 

Διασποράς.77 

Οι Έλληνες της Διασποράς ήταν πολύ μορφωμένοι και κατείχαν υψηλές 

θέσεις και αξιώματα στην τουρκική διοίκηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων 

μορφωμένων και οικονομικά ευκατάστατων Ελλήνων της Διασποράς με υψηλές 

θέσεις στη διοικητική ιεραρχία αποτελούν οι Φαναριώτες Έλληνες, από την περίφημη 

και πλούσια συνοικία Φανάρι της Κωνσταντινούπολης.78 Αυτοί οι Έλληνες 

σπούδαζαν στα Πανεπιστήμια της Ιταλίας και γενικά των ανεπτυγμένων χωρών της 

Δύσης, οι οποίες είχαν καλλιεργήσει ιδιαίτερα τα Γράμματα, τις Επιστήμες και τις 

Τέχνες αλλά φυσικά και τον πολιτισμό τους λόγω της επίδρασης των ιδεών της 

Αναγέννησης και του Ουμανισμού,  φυσικά και του Διαφωτισμού και της Γαλλικής 

Επανάστασης.79 

Στα εδάφη της Διασποράς, αλλά και του φραγκοκρατούμενου ελληνισμού 

είχαν αρχίσει ήδη πριν από το 1669 να ιδρύονται σχολεία και γενικότερα πολιτιστικοί 

σύλλογοι και εκπαιδευτικά κέντρα. Ανάμεσα στις δράσεις που συνετέλεσαν 

καθοριστικά  στην πνευματική καλλιέργεια και προετοιμασία του ελληνισμού υπήρξε 

και η ίδρυση τυπογραφείων με ένα από τα σημαντικότερα αυτό της Μοσχόπολης. 

                                                           
75Βλ. περισσότερα σχετικά με τις μεταφράσεις την εποχή του Διαφωτισμού, Κ. Θ. Δημαράς 

(2009), ό.π., 68-71. 
76Βλ. περισσότερα σχετικά με τις μεταφράσεις την εποχή του Διαφωτισμού, Κ. Θ. Δημαράς 

(2009), ό.π., 71-73. 
77Λ. Πολίτης (2009), ό.π., 83. 

78Βλ. περισσότερα σχετικά με τους Φαναριώτες και τη δράση τους, Κ. Θ. Δημαράς (2009), 

ό.π., 78. 

79Λ. Πολίτης (2009), ό.π., 83. 



 
   43 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΣΧΟΠΟΛΗΣ 

3.1. Συνοπτική ιστορία της τυπογραφίας 

 

 

     Στα μισά του 15ου αι., δηλαδή σε μια δύσκολη περίοδο για τον Ελληνισμό καθώς 

το Βυζάντιο είχε μόλις βρεθεί υπό της κατάληψης των Τούρκων και η Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία είχε καταστραφεί, με αποτέλεσμα την εξάπλωση της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας με ραγδαίους ρυθμούς μέχρι τα Βαλκάνια, πραγματοποιείται η 

γένεση της Τυπογραφίας στη Δύση.  

     Η μεγάλη και σημαντική αυτή εφεύρεση, προϊόν της οποίας είναι το έντυπο βιβλίο 

και οι εφημερίδες, έμελλε να φέρει ριζικές μεταβολές στον χώρο του εντύπου, του 

βιβλίου, των Γραμμάτων, των Επιστημών, των Καλών Τεχνών και γενικά να 

αφυπνίσει τις ανθρώπινες συνειδήσεις καθιστώντας τη γνώση και τη μάθηση πιο 

προσιτή στον καθέναν, ανεξαρτήτως κοινωνικών καταβολών ή οικονομικής 

κατάστασης. Η εφεύρεση αυτή οφείλεται στον Γιόχαν Γκούντενμπεργκ  (Johannes 

GensfleischzurLadenzum Gutenberg), δηλαδή στον Ιωάννη Γουτεμβέργιο.80 

     Το πρώτο του βιβλίο τυπώθηκε το 1450. Για να γίνει κατανοητή η σπουδαιότητα 

αυτής της εφεύρεσης πρέπει να αναφερθεί ότι πριν από την εφεύρεση της 

τυπογραφίας τα βιβλία κυκλοφορούσαν σε μορφή χειρόγραφων. Υπήρχαν 

επαγγελματίες αντιγραφείς οι οποίοι ήταν ως επί το πλείστον δάσκαλοι και καλόγηροι 

και ασκούσαν το επάγγελμα αυτό, αναλάμβαναν δηλαδή την αντιγραφή βιβλίων 

επιστημονικών, θρησκευτικών, εκπαιδευτικών και γενικότερα κάθε είδους. 

 Τα χειρόγραφα αυτά βιβλία είχαν μεγάλο κόστος, με αποτέλεσμα να παραγγέλνονται 

και να προορίζονται τις περισσότερες φορές για οικονομικά ευκατάστατους και 

επιφανείς ανθρώπους, συχνά με πολιτική δύναμη και εξουσία, οι οποίοι έτρεφαν 

αγάπη για τα γράμματα και τις επιστήμες. Με την εμφάνιση της τυπογραφίας όμως το 

έντυπο βιβλίο ήρθε να αντικαταστήσει το χειρόγραφο με χαμηλό κόστος. Εντούτοις, 

οι αντιγραφές βιβλίων συνεχίστηκαν και χρειάστηκε περίπου ένας αιώνας για να 

                                                           
80Ελληνική Τυπογραφεία στη διαδρομή πέντε αιώνων, Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη 

Ιστορίας και Πολιτισμού (δημοσίευση: 31/1/2011-τελευταία ανάκτηση: 5/5/2016). Βλ. και 

στην ηλεκτρονική της μορφή στο https://argolikivivliothiki.gr/2011/01/31/. 
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αντικατασταθούν πλήρως τα χειρόγραφα βιβλία από τα έντυπα όταν πλέον η τέχνη 

της τυπογραφίας εξελίχθηκε και τελειοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό.81 

Μετά την εφεύρεση της τυπογραφίας, οι ιδέες και οι γνώσεις άρχισαν να διαχέονται 

μέσω των εντύπων βιβλίων εύκολα, γρήγορα και οικονομικά στο ευρύτερο κοινό. 

Έτσι, δεν ανήκαν πλέον μόνο σε λίγους, μια κλειστή ελίτ μορφωμένων και 

εκπαιδευμένων ατόμων, συνήθως υψηλού κοινωνικού status και με οικονομική 

ευχέρεια, αλλά σε ένα μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού. Αυτή η ευρύτατη διάδοση 

είχε ως αποτέλεσμα να  ανθίσουν οι τέχνες και τα γράμματα.  

 

     Έτσι, η ανθρωπότητα δέχθηκε μια πνευματική καλλιέργεια και η μεγάλη ανάπτυξη 

των επιστημών ήταν προς όφελός της. Δίκαια επομένως η τυπογραφία θεωρήθηκε ένα 

από τα πολυτιμότερα αγαθά του πολιτισμού και του ανθρώπινου δυναμικού, με 

αποτέλεσμα ο Αδαμάντιος Κοραής, ένας σημαντικό εκπρόσωπος του Νεοελληνικού 

Διαφωτισμού (βλ. ανωτέρω, στο προηγούμενο κεφάλαιο σχετικά με τη δράση και τις 

ιδεολογίες του, αλλά και γενικότερα σχετικά με τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό και τις 

απόψεις και ιδέες που πρέσβευε αυτό το κίνημα) να την χαρακτηρίσει θείο δώρο.82 

 

     Η ιστορία της ελληνικής τυπογραφίας ξεκίνησε το 1465, οπότε και άρχισαν 

να τυπώνονται κείμενα από τους Ιταλούς τυπογράφους. Το 1476 εκδόθηκε το πρώτο 

ελληνικό κατ’  αποκλειστικότητα κείμενο από Έλληνα τυπογράφο, τον Δημήτριο 

Δαμιλά σε συνεργασία με τον Ιταλό Παραβίτσινο και επρόκειτο για την Ἐπιτομὴν τῶν 

ὀκτὼ τοῦ λόγου μερῶν του Κωνσταντίνου Λάσκαρι, βιβλίο ελληνικής γραμματικής.83 

Εντούτοις, σύμφωνα με άλλους, πρώτο, αν και χωρίς χρονολογία ελληνικό βιβλίο, 

θεωρείται το έργο του Εμμανουήλ Χρυσολωρά, Ερωτήματα, το οποίο τυπώθηκε 

περίπου το 1475-1476, στο τυπογραφείο του Giovanni da Reno στη Βιτσέντσα, και 

στο οποίο δεν υπάρχουν κεφαλαία γράμματα.84  

      Προς το τέλος του 15ου αι., ο Άλδος Μανούτιος άρχισε να τυπώνει 

στη Βενετία πολλά ελληνικά βιβλία, γραμματικές της ελληνικής γλώσσας αλλά και 

κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, σε επιμέλεια Ελλήνων λογίων από 

                                                           
81Ελληνική Τυπογραφεία στη διαδρομή πέντε αιώνων, ό.π. 
82Ελληνική Τυπογραφεία στη διαδρομή πέντε αιώνων, ό.π. 
83Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης (1999). Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. 
84https://dimartblog.com/2014/04/24/history-of-greek-typography3/. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
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την Κωνσταντινούπολη. Ως το 1500 είχαν τυπωθεί τουλάχιστον ογδόντα ελληνικά 

βιβλία.85 

     Ακολούθησαν και άλλες εκδόσεις γραμματικών και λεξικών καθόσον αποτέλεσαν 

και αποτελούν βιβλία αναφοράς σε κάθε γλώσσα και βασικά εγχειρίδια για την 

εκμάθησή της αλλά και για την καλύτερη, ανετότερη και αποτελεσματικότερη 

διδασκαλία της.86 Σταθμός όμως στην ιστορία των ελληνικών λεξικών είναι το έτος 

1499, καθόσον τότε εκδόθηκε στη Βενετία το Ἐτυμολογικόν Μέγα Λεξικόν, το οποίο 

χαρακτηρίστηκε ως αριστούργημα της Τυπογραφίας και έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί 

είναι έργο συλλογικής προσπάθειας από επώνυμους Έλληνες συντελεστές, όπως ο 

Ζαχαρίας Καλλιέργης, ο Νικόλαος Βλαστός, ο Μάρκος Μουσούρος και άλλοι.87 

 

                                                           
85Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης (1999), ό.π. 
86Βλ. περισσότερα, Λ. Δρούλια (2001). Η ιστορία του ελληνικού βιβλίου. Κότινος: Αθήνα και 

Τ. Κατσουλίδης (2000). Το σχέδιο του γράμματος. Η ελληνική γραφή. Καστανιώτης: Αθήνα. 
87Ελληνική Τυπογραφεία στη διαδρομή πέντε αιώνων, ό.π. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7


 
   46 
 

 

 

Εικόνα 4: Εμμανουήλ Χρυσολωρά, Ερωτήματα, Βιτσέντζα, 1475-

1476. Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων  

Πηγή: https://dimartblog.com/2014/04/24/history-of-greek 
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Η εκδοτική δραστηριότητα εμπλουτίστηκε με θρησκευτικά και λειτουργικά κείμενα 

αλλά και με ιστορικο-φιλολογικά και λογοτεχνικά έργα. Στην εκδοτική αγορά του 

16ου αιώνα κυριαρχούν ιταλικοί εκδοτικοί οίκοι (όπως, οι Giuliani και Pinelli), αλλά 

και αργότερα, στον ίδιο αιώνα, ενεργοποιήθηκαν πιο συγκεκριμένα βενετικοί 

εκδοτικοί οίκοι, οι οποίοι είχαν όμως Έλληνες ιδιοκτήτες (Νικόλαος Γλυκύς, 1670 

και Νικόλαος Σάρος, 1686).88 

Τον 16ο και τον 17ο αιώνα εκδόθηκαν ελληνικά βιβλία και στην Κωνσταντινούπολη 

αλλά και σε άλλα πνευματικά κέντρα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, στην 

Μολδαβία και την Βλαχία. Τα εκδοθέντα κείμενα είχαν κυρίως θρησκευτικό 

χαρακτήρα. Η έκδοση ελληνικών βιβλίων και στα οθωμανικά κέντρα, παρά την 

καταπίεση της ελευθερία όλων των υπηκόων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας σε όλα 

τα επίπεδα, αποτελεί μια σημαντική πρόοδο της εποχής εκείνης.89 

Έτσι, το 1798 ιδρύεται από τον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε’, το Πατριαρχικό 

Τυπογραφείο στην Κωνσταντινούπολη. Από τα τέλη του 17ου αιώνα λοιπόν, 

τυπώθηκαν ελληνικά βιβλία, ελληνικές εφημερίδες και ελληνικά περιοδικά (βλ. 

ανωτέρω στο προηγούμενο κεφάλαιο) σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις όπως 

στη Λειψία, τη Βιέννη, την Πετρούπολη, την Οδησσό, τη Μόσχα, καθώς και στα 

Ιόνια Νησιά, συνεισφέροντας στην ιδεολογική προετοιμασία της Επανάστασης του 

1821 για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των Ελλήνων εν 

ονόματι όλων των καταπιεσμένων υπηκόων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και του 

τυραννικού της καθεστώτος και ζυγού. Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο ότι κατά τη 

διάρκεια της ελληνικής επανάστασης ήδη από τις αρχές της, εμφανίζονται τα πρώτα 

τυπογραφεία στις περιοχές που σιγά-σιγά απελευθερώνονταν, όπως το τυπογραφείο 

Καλαμάτας-Κορίνθου (1821-1822), εκείνο του Μεσολογγίου (1823-1825), της 

Ύδρας (1824-1827), αλλά και της Αθήνας (1825-1826).90 

Η εφημερίδα της Καλαμάτας ονομάστηκε Σάλπιγξ ἡ Ἑλληνική και του Μεσολογγίου, 

Ἑλληνικά Χρονικά (1824) με εκδότη τον Ιάκωβο Μάγερ. Στην Αθήνα κυκλοφόρησε η 

                                                           
88Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης (1999), ό.π. 
89Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης (1999), ό.π. 
90Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης (1999), ό.π. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%BB%CF%85%CE%BA%CF%8D%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1798
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82_%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%95%27
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CE%B4%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
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Ἐφημερίς τῶν Ἀθηνῶν και στην Ύδρα ο Φίλος τοῦ Νόμου. Επιπλέον, στην Πάτρα 

εμφανίζεται η εφημερίδα Πελοπόννησος (1886) η οποία κυκλοφορεί έως σήμερα.91 

Χαρακτηριστικά τυπογραφικά παραδείγματα που μαρτυρούν πως η τυπογραφία 

συνέβαλε αποφασιστικά και στην ιδεολογική διαμόρφωση των υπό οθωμανικής 

κυριαρχίας Ελλήνων για τον ξεσηκωμό τους, αποτελούν η τύπωση της Χάρτας της 

Ελλάδας του Ρήγα Φεραίου αλλά και του Θουρίου του σε τυπογραφείο της Βιέννης 

των αδερφών Μακριδών Πουλίου.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι τους αιώνες της σκλαβιάς (15ος-18ος αι.) κυκλοφόρησαν όχι 

μόνο στη Δύση αλλά και από τα παράνομα τυπογραφεία της Κωνσταντινούπολης, της 

Μοσχόπολης (βλ. περισσότερα σχετικά με την πόλη και την πνευματική της 

παραγωγή ανωτέρω, στα κεφάλαιο 1ο και 2ο της παρούσας εργασίας αντίστοιχα και 

σχετικά με την τυπογραφία της κατωτέρω) και του Αγίου Όρους επτά χιλιάδες τίτλοι 

ελληνικών βιβλίων και εφημερίδων, που ενθάρρυναν και εμψύχωναν τους Έλληνες 

για τον ξεσηκωμό τους εναντίον του οθωμανικού τυραννικού ζυγού.92 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα της χρήσης της τυπογραφίας για την 

ιδεολογική προετοιμασία του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων αποτελεί 

ο επονομαζόμενος και μεγάλος δάσκαλος του γένους, Αδαμάντιος Κοραής, ο 

οποίος θα πιστέψει πολύ στη χρησιμότητα της τυπογραφίας και θα παροτρύνει με 

επιστολές προς τους συμπατριώτες του να μην παραμελούν την εγκατάσταση και τη 

λειτουργία τυπογραφείων και στον ελλαδικό χώρο. Σε μια από αυτές τις επιστολές 

μεταξύ άλλων γράφει: Αυτή (η τυπογραφία) μόνη ενίκησε τον πανδαμάτορα χρόνο, 

φυλάξασα σοφά, των παλαιών φιλοσόφων και προγόνων ημών παραγγέλματα… αυτή 

και σήμερον, ως άγγελος εξ ουρανού ταράττει την κολυμβήθραν των επιστημών και 

βαπτίζει ειςαυτήν την Ελλάδα, δια να θεραπεύσει τα πολλά και μακρά της αρρωστήματα 

και να την καθαρίσει από τον ρύπον της απαιδευσίας…  

Οι παροτρύνσεις αυτές του Κοραή ευτυχώς θα έχουν μεγάλη απήχηση στον 

υπόδουλο ελληνισμό, αλλά και στον φραγκοκρατούμενο και φυσικά, και στον 

ελληνισμό της Διασποράς, καθώς θα συμβάλουν τα μέγιστα στην ιδεολογική 

προετοιμασία αλλά και την ηθική εμψύχωση των Ελλήνων πολεμιστών. Τέλος, 

σπουδαιότατο τυπογραφικό δεδομένο που συνετέλεσε στην εμψύχωση των Ελλήνων 

                                                           
91Ελληνική Τυπογραφεία στη διαδρομή πέντε αιώνων, ό.π. Σχετικά με τις εφημερίδες στην 

επαναστατημένη Ελλάδα, βλ. επίσης Α. Κουμαριανού (1995). Ο Ελληνικός προεπαναστατικός 

τύπος. Βιέννη-Παρίσι 1784-1821. Αθήνα. 
92Ελληνική Τυπογραφεία στη διαδρομή πέντε αιώνων, ό.π. 
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πολεμιστών ήταν και η τύπωση του Ὕμνου εἰς τὴν Ἐλευθερίαν του Διονυσίου 

Σολωμού, στο Μεσολόγγι, το 1825.93 

     Ουσιαστικά όμως, η νεοελληνική τυπογραφία ξεκινά την εποχή του Ιωάννη 

Καποδίστρια ως πρώτου κυβερνήτη του νεοσύστατου νεοελληνικού κράτους, 

καθόσον η νέα ελληνική πολιτεία δημιουργείται κάτω από ένα εντελώς καινούργιο 

διοικητικό σύστημα με διαφορετικές γραφειοκρατικές και διοικητικές ανάγκες. Έτσι, 

η Τυπογραφία της Διοικήσεως μετονομάστηκε σε Εθνική Τυπογραφία για να αλλάξει 

σε Βασιλική Τυπογραφία με την έλευση του Όθωνα.94 

Τυπογραφικά κέντρα το Ναύπλιο, η Αίγινα, η Σύρος και η Ύδρα. Μάλιστα στην 

Αίγινα τυπώθηκαν και κυκλοφόρησαν και κάποιες εφημερίδες, όπως η Γενική 

Εφημερίδα της Ελλάδας (1828-1830), η Αιγιναία (1831) μια εφημερίδα 

επιστημονικού, τεχνολογικού, αλλά και φιλολογικού χαρακτήρα, αλλά και μερικά 

σχολικά εγχειρίδια. Γενικότερα, η εκδοτική κίνηση στην Αίγινα ήταν πολύ σημαντική 

με αποτέλεσμα πολλοί ιδιώτες να παρακινηθούν και να δημιουργήσουν τα δικά τους 

τυπογραφεία εκεί.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93Ελληνική Τυπογραφεία στη διαδρομή πέντε αιώνων, ό.π. 
94Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης (1999), ό.π. 
95http://odosaeginis.blogspot.gr/2014/01/blog-post_24.html. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9B%CE%B9%CE%B8%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B8%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
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Εικόνα 5: Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν του Δ. Σολωμού  

Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/ 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/


 
   51 
 

 

Εικόνα 6: Το τυπογραφείο της Αίγινας  

Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki 

 

 

Ταυτόχρονα η ιδιωτική τυπογραφία στο Ναύπλιο αναπτύχθηκε περισσότερο από τον 

Κωνσταντίνο Τόμπρα,96 ο οποίος, σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Δημίδη, 

ίδρυσε το πρώτο ιδιωτικό τυπογραφείο το 1828, από το οποίο έχουν διασωθεί μόνο 

η Αριθμητική του Διονυσίου Πύρρου και η Περίληψις του Ευαγγελίου του Νικηφόρου 

Νικητόπουλου. Το 1829, ο Τόμπρας συνεργάστηκε με τον Κωνσταντίνο Ιωαννίδη και 

τον Γεώργιο Μελισταγή, με αποτέλεσμα την ίδρυση τυπογραφείου που θα 

λειτουργήσει μέχρι το 1833 και θα εκδώσει 12 τίτλους βιβλίων. Ωστόσο, η 

                                                           
96Βλ. περισσότερα σχετικά με τον Κων/νο Τόμπρα, https://argolikivivliothiki.gr/2009/03/14/.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8D%CF%80%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8D%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1829
https://el.wikipedia.org/wiki/1833
https://argolikivivliothiki.gr/2009/03/14/
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μακροβιότερη και ευτυχέστερη τυπογραφική συνεργασία είναι του Τόμπρα με τον Κ. 

Ιωαννίδη και η λειτουργία του τυπογραφικού οίκου Ο Κάδμος (1833-1846). Η έντονη 

δραστηριότητα αυτού του τυπογραφικού κέντρου μαρτυρείται από τον βιβλιογραφικό 

κατάλογο των εκδόσεων του που τυπώθηκε και κυκλοφόρησε, καθώς επίσης και από 

το ότι λειτούργησε ως αναγνωστήριο για το κοινό και βιβλιοπωλείο με δυνατότητα 

παραγγελίας και παραλαβής βιβλίων. Επιπροσθέτως, διεκπεραίωνε όλες τις 

τυπογραφικές ανάγκες του Δήμου του Ναυπλίου και των αρχών της Επαρχίας και του 

Νομού. Στο Ναύπλιο αυτά τα χρόνια λειτούργησαν 6 ακόμα — εκτός του Τόμπρα — 

ιδιωτικά τυπογραφεία.97 

Γενικότερα, οι λαμπρές σπουδές του Κ. Τόμπρα και η εξαίρετη δράση του συνέβαλαν 

στην ακμή της τυπογραφίας στη νεότερη Ελλάδα. Ιστορικές αποδείξεις της ποιοτικής 

προσωπικότητας του Κ. Τόμπρα αποτελούν οι επιστολές σημαντικών ανδρών της 

εποχής, που κάνουν λόγο για τα κατορθώματά του στον πνευματικό τομέα. Ο 

Τυπάλδος, λόγου χάρη, σε επιστολή του προς τον Εμμ. Σαλτέλλη, χορηγού των 

σπουδών του Κ. Τόμπρα και χρηματοδότη του τυπογραφείου του, του γράφει :  …Δεν 

ευρίσκω αξιότερον έπαινον δια την αρετήν σου. Η τοιαύτη πράξις (να γίνει χορηγός) 

δεικνύει πόσον ωφελήθεις από την σοφίαν των διδασκάλων των Κυδωνιών. Η εκλογή 

του τυπογράφου( Κ. Τόμπρας) φανερώνει και νουν και ορθή κρίσιν… …Πρώτος και 

μόνος (Ο Κώστας Τόμπρας ) φέρει την τυπογραφία στην πατρίδα … Αλλά και σε 

γράμμα του Αδαμάντιου Κοραή σε Χιώτες συμπατριώτες του προκείμενου να τους 

δραστηριοποιήσει για να βιαστούν να φτιάξουν τυπογραφείο στη Χίο, αναφέρονται 

τα εν ακόλουθα: …Αγαθή τύχη …καλόν ότι μέλλεις να κηρύξεις την τυπογραφία της 

πατρίδος . Είπε τους επιτρόπους να γράψωσι προς τους εκεί να τυπώσωσι χωρίς 

αναβολήν  μικρόν τι, ο,τι κι αν ήναι μέρος ή τεμάχιον συγγραφέως τινός χρήσιμον εις 

το Γυμνάσιον …τούτο σε λέγω, διότι προς το τέλος του παρόντος μηνός αναχωρεί 

εδώ(από το Παρίσι) ο Γραικός τυπογράφος των Κυδωνιών (Κ. Τομπρας) οπλισμένος 

με χαρακτήρες και το ευτυχέστερον με την τέχνη όχι μόνο να το συνθέτει, αλλά και να 

τους εξαναχύνει όταν τριφθώσι…98 

                                                           
97Α. Μουτζουβή-Μπανιά, «Το Ναύπλιο στα χρόνια 1828-1833. Σκιαγράφηση της 

κοινωνικής, πολιτισμικής και πνευματικής ζωής», Ο Ερανιστής 18 (1986), 105-36. Βλ. και σε 

ηλεκτρονική μορφή στο 

http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1656/1647. 

 
98https://argolikivivliothiki.gr/2009/03/14/. 

https://argolikivivliothiki.gr/2009/03/14/
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Αξιοσημείωτη επίσης υπήρξε και η ανάπτυξη της τυπογραφικής δραστηριότητας 

στον Πειραιά. Η ιστορία της πειραϊκής τυπογραφίας ξεκινάει ταυτόχρονα σχεδόν με 

την ιστορία της νεότερης πόλης του Πειραιά, άρα τοποθετείται χρονικά στα τέλη της 

πρώτης δεκαετίας μετά την εθνική αποκατάσταση των Ελλήνων κι ενώ, δεν είχε 

ακόμα ολοκληρωθεί ο εποικισμός του τόπου από τους νέους κατοίκους του. 

Συγκεκριμένα, το 1838, το πρώτο τυπογραφείο με τον συμβολικό τίτλο Η Αγαθή Τύχη 

από τον Ηλία Χρηστοφίδη, μία ενδιαφέρουσα προσωπικότητα με εξαίρετη παιδεία 

και επιτυχή θητεία στην εκπαίδευση. Τον επόμενο χρόνο (1839), ο ίδιος εκδίδει τον 

Παιδαγωγό, σύγγραμμα περιοδικόν περί παιδαγωγικής και ανατροφής, που είναι το 

πρώτο έντυπο του νεότερου Πειραιά και θεωρείται ο πρόδρομος του πειραϊκού τύπου. 

Στο τυπογραφείο του Χρηστοφίδη τυπώνονται και άλλα αξιόλογα έργα εκτός    

Παιδαγωγού, όπως οι πρώτοι δέκα τόμοι του συγγράμματος του Ανδρέα Ζ. Μάνουκα 

Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος.99 

Δέκα χρόνια μετά την έκδοση του Παιδαγωγού, το 1849, κυκλοφορεί στον Πειραιά η 

πρώτη εφημερίδα, Ο Ερμής του Πειραιώς, του Παντελή Καμπούρογλου. Οι 

τυπογραφικές εγκαταστάσεις των εφημερίδων της εποχής εξυπηρετούν αποκλειστικά 

τις ανάγκες των οργανισμών και λοιπών συλλογικών φορέων και των κατοίκων της 

πόλης.100 

Πολύ σημαντικό υπήρξε επίσης και το τυπογραφείο της Κέρκυρας (1797). Πρώτος 

διευθυντής του ήταν ο H. Jouenne. Αρχικά, είχε αποφασιστεί να ιδρυθούν τρία 

τυπογραφεία στους τρεις νομούς των Ιονίων Νήσων. Εντούτοις, ιδρύθηκε μόνο το 

τυπογραφείο της Κέρκυρας, του οποίου ο χαρακτήρας  ήταν δημόσιος και 

αποτελούσε όργανο της πολιτικής εξουσίας, όπως άλλωστε διαφαίνεται και από την 

εκδοτική του παραγωγή. Γι’  αυτό άλλωστε, στο τυπογραφείο αυτό τυπώθηκε το 

έτος 1800 ο Θούριος του Ρήγα Φεραίου (βλ. σχετικά στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

αλλά και εδώ ανωτέρω), ενώ το πρώτο δημοσιευμένο έντυπο του τυπογραφείου 

αυτού ήταν προκήρυξη, η οποία ανήγγειλε ότι για πρώτη φορά ιδρύονταν 

τυπογραφείο στην Ελλάδα.101 

 
                                                           
99http://www.enosigraf.gr/01_istoria.html. 
100http://www.enosigraf.gr/01_istoria.html. 
101Κ. Σπ. Στάϊκος, «Τα τυπογραφεία της καθ ΄ημάς ανατολής: Μοσχόπολη, Άγιον Όρος, 

Σμύρνη, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Χίος, Κυδωνιές» στο: Κ. Σπ. Στάϊκος& Τρ. Ε. Σκλαβενίτης 

(επιμ.) (2000). Πεντακόσια χρόνια έντυπης παράδοσης του Νέου Ελληνισμού (1499-1999)-

Οδηγός της έκθεσης. Βουλή των Ελλήνων: Αθήνα, 43. 

https://el.wikipedia.org/wiki/1800
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AE%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82
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     Παρατηρείται επομένως μια τεράστια ανάπτυξη της τυπογραφίας, που οδηγεί με 

τη σειρά της σε ανάπτυξη του εντύπου και ευρύτατη διάδοσή του. Κατά συνέπεια και 

οι γνώσεις και οι ιδεολογίες διαδίδονται σε μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, με 

αποτέλεσμα να αφυπνίζονται ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι σε όλον τον 

ελλαδικό χώρο αλλά και τον κόσμο γενικά (βλ. ανωτέρω για τις συνέπειες της 

ανάπτυξης της τυπογραφίας). Πρέπει να σημειωθεί λοιπόν, ότι αξιοσημείωτη και 

καταλυτική για τη διάδοση της επαναστατικής ιδεολογίας και της γενικότερης 

ιδεολογικής προετοιμασίας του Αγώνα υπήρξε η δράση των τυπογραφείων των 

περιοχών της Διασποράς, όπου υπήρχε μια ισχυρή – οικονομικά, κοινωνικά και 

πολιτικά και κατά συνέπεια πολιτιστικά – κοινότητα Ελλήνων, πυρήνες ελληνισμού. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τυπογραφικής δράσης στα Βαλκάνια αποτελεί και η 

περιοχή της Μοσχόπολης, η οποία ούτως ή άλλως γνώρισε τεράστια οικονομική (βλ. 

ανωτέρω στο κεφάλαιο 1ο), αλλά και πνευματική ανάπτυξη (βλ. ανωτέρω στο 

κεφάλαιο 2ο).  

 

 

 

3.2. Η τυπογραφία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

 

Η τυπογραφία στην τουρκοκρατούμενη Ανατολή άργησε να ευδοκιμήσει, καθώς δεν 

έγινε αποδεκτή από τους Οθωμανούς. Η Οθωμανική αυτοκρατορία και οι αρχές της 

την αντιμετώπισαν με πολύ μεγάλη καχυποψία και δεν ήταν καθόλου θετικά 

διακείμενοι στην καινούργια εφεύρεση διότι είχαν αντιληφθεί τα τεράστια οφέλη που 

θα εξασφάλιζε στην ανθρωπότητα και ειδικά στον αμόρφωτο λαό. Έτσι, η αφύπνιση 

και πνευματική καλλιέργεια και εγρήγορση των μαζών τους τρόμαζε και δεν 

αποτελούσε σε καμία περίπτωση τον επιθυμητό και επιδιωκόμενο στόχο τους. Τα 

πρώτα τυπογραφεία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας λοιπόν, εγκαταστάθηκαν από μη 

μουσουλμανικές κοινότητες. Πιο συγκεκριμένα, ένα αρμένικο τυπογραφείο θα 

λειτουργήσει στη Κωνσταντινούπολη το 1567, ένα εβραϊκό και ένα αρμένικο στη 

Θεσσαλονίκη την ίδια περίπου περίοδο, ενώ το πρώτο τουρκικό τυπογραφείο θα 

κάνει την εμφάνισή του το 1727 στο Σκούταρι της Κωνσταντινούπολης.  

https://el.wikipedia.org/wiki/1567
https://el.wikipedia.org/wiki/1727
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9
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Πολύ αξιόλογη ήταν και η δράση του τυπογραφείου του Πατριαρχείου της 

Κωνσταντινούπολης, που θα ξεκινήσει το 1620 με τον πατριάρχη Κύριλλο Λούκαρη, 

ο οποίος θα προσπαθήσει μέσα από την τύπωση και διάδοση συγγραμμάτων  να 

μεταλαμπαδεύσει τις βασικές αρχές της Ορθόδοξης Χριστιανικής πίστης και να 

αντιμετωπίσει την επίθεση της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία προσπαθούσε με τον 

ίδιο τρόπο και τα ίδια μέσα (δηλαδή πληθώρα βιβλίων που πολεμούσαν την 

Ορθοδοξία) να προσηλυτίσει τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Μάλιστα, ο Λούκαρης 

συνέχισε τις τυπογραφικές του προσπάθειες και τη θρησκευτική-θεολογική του 

δραστηριότητα και μέσα από τα ευρωπαϊκά τυπογραφεία, που ανθούσαν τότε πάρα 

πολύ.102 

Παρατηρείται επομένως, μια σταδιακή ανάπτυξη της τυπογραφικής δραστηριότητας 

και κατ’ επέκταση και της πνευματικής παραγωγής και της διάδοσης ιδεών σε όλη 

την Οθωμανική αυτοκρατορία, ακόμη και σε περιοχές της τουρκοκρατούμενης 

Ανατολής, γεγονός που μαρτυρά ότι υπήρξε μια σπουδαιότατη πνευματική αλλά και 

κοινωνικοπολιτική εξέλιξη, που ακόμη και η καχύποπτη στάση της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας και της ιδεολογίας της αδυνατούσε να την σταματήσει, ανεξάρτητα 

από το αν υπήρχε παρέμβαση, στράτευση και κατεύθυνση στοχευμένη στην 

εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ιδεολογιών.  

Έτσι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της τυπογραφικής ανάπτυξης και δραστηριότητας, 

εντάσσεται και η δημιουργία και λειτουργία του τυπογραφείου της Μοσχόπολης, 

αυτής της ανεπτυγμένης οικονομικά, κοινωνικοπολιτικά και πνευματικά πόλης της 

Βόρειας Ηπείρου. 

 

 

 

 

                                                           
102Κ. Σπ. Στάϊκος, «Τα τυπογραφεία της καθ ΄ημάς ανατολής: Μοσχόπολη, Άγιον Όρος, 

Σμύρνη, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Χίος, Κυδωνιές» στο: Κ. Σπ. Στάϊκος& Τρ. Ε. Σκλαβενίτης 

(επιμ.) (2000), ό.π., 53-54. 
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3.3. Οι σημαντικότερες εκδόσεις του τυπογραφείου της Μοσχόπολης 

 

 

     Στο τυπογραφείο της Μοσχόπολης και του Γρηγόριου Μοσχοπολίτη103(ιδρυτή, 

διευθυντή, εκδότη και διορθωτή του τυπογραφείου 1731-1745) τυπώθηκαν αρκετά 

βιβλία, από τα οποία γνωστά είναι είκοσι δύο. Ωστόσο, είναι πιθανό ο εν λόγω 

κατάλογος να μεγαλώσει στο μέλλον με την ανακάλυψη ενδεχομένως και άλλων 

εκδόσεών του. Τα πιο πολλά από τα βιβλία που εκδόθηκαν από το τυπογραφείο της 

Μοσχόπολης αφορούσαν κατά κύριο λόγο κείμενα θρησκευτικού περιεχομένου, όπως 

για παράδειγμα, η «Ορθόδοξη Διδασκαλία» του Μελετίου του Πηγά (1765), καθώς 

και αρκετών Ακολουθιών104 όπως του Αγίου Ναούμ (1740), των Αγίων 15 

Μαρτύρων (1741), του Αγίου Κλήμη (1742) κλπ. 105 Άλλες εκδόσεις ήταν «Το περί 

επιστολικών τύπων» (1744) έργο του Θ .Κορυδαλλέως, το «Συνταγμάτων κατά του 

παπισμού» (1746) του Κωνσταντίνου Αγιοναουμίτου, η «Εισαγωγή Γραματικής» 

(1760) του Θ. Καβαλλίωτη Όπως φαίνεται από τις εκδόσεις του τυπογραφείου, οι 

συγγραφείς αλλά και οι λόγιοι της Μοσχόπολης δεν ασχολήθηκαν μόνο με εκδόσεις 

γενικού ενδιαφέροντος αλλά και με ζητήματα της γλώσσας και όχι μόνο της 

ελληνικής αλλά και της Αλβανικής και της Βλάχικης.  

     Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Μοσχόπολη τυπώθηκε το πρώτο λεξικό της κοινής 

ελληνικής γλώσσας στο οποίο υπήρχε και η παράθεση της μετάφρασης των λέξεων 

τόσο στην Αλβανική, όσο και στην Βλάχικη. Την έκδοση επιμελήθηκε ο Διευθυντής 

της Σχολής, Αναστάσιος Καβαλλιώτης, 106το δε έργο έφερε τον τίτλο «Λεξικόν 

                                                           
103 Βλ περισσότερα, Νιχωρίτης Γ. Κωνσταντίνος, «Τα αγιολογικά και υμνολογικά κείμενα 

των Αγίων Επταρίθμων στις Εκδόσεις της Μοσχόπολης (Κυρίλλου, Μεθοδίου, Κλήμεντος, 

Γοράσδονος, Ναούμ, Αγγελαρίου και Σάββα)» εκδ. Ηπειρώτικα Γράμματα περίοδος Β΄, έτος 

Ε΄, τ. 10, Ιωάννινα, 2006, σελ. 384 

 
104Βλ περισσότερα, Peyfuss , Max Demeter (1989) (στα γερμανικά). Die Druckerei von 

Moshopolis von, 1731-1769: und Buchdruck Heiligenverehrung im Erzbistum Achrida. 

Böhlau. 
105Βλ περισσότερα, Νιχωρίτης Γ. Κωνσταντίνος, «Τα αγιολογικά και υμνολογικά κείμενα των 

Αγίων Επταρίθμων στις Εκδόσεις της Μοσχόπολης (Κυρίλλου, Μεθοδίου, Κλήμεντος, 

Γοράσδονος, Ναούμ, Αγγελαρίου και Σάββα)» εκδ. Ηπειρώτικα Γράμματα περίοδος Β΄, έτος 

Ε΄, τ. 10, Ιωάννινα, 2006, σελ. 379-418 
106 Όπως επισημαίνει ο  Ε. Κεκρίδης, στο έργο του Θεόδωρος Αναστασίου Καβαλλιώτης 

(1718;-1789) Ο διδάσκαλος του Γένους, σ. 127.  ο συγγραφικό έργο του Θεοδώρου 

Καβαλλιώτη αποτελείται από: 
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Ελληνικόν Απλούν Βλαχικόν και Αλβανικόν, υπό Θεοδώρου Αναστασίου Καβαλλιώτη, 

Μοσχόπολις, 1770». Μάλιστα το εν λόγω λεξικό ανατυπώθηκε την ίδια εκείνη χρονιά 

της έκδοσής του και στην Βενετία υπό τον τίτλο «Πρωτοπειρία παρά του 

σοφολογιωτάτου διδασκάλου και αιδεσιμωτάτου ιεροκήρυκος και πρωτοπαπά κυρίου 

Αναστασίου Θεοδώρου Καβαλλιώτου, του Μοσχοπολίτου, συντεθείσα και νυν πρώτον 

τύποις εκδοθείσα δαπάνη του εντιμωτάτου και χρησιμωτάτου κυρίου Γεωργίου 

Τρίκουρα του και Κοσμήσκη επιλεγομένου εκ πατρίδος Μοσχόπολης. Ενετίησι, 

αψο΄(=1770) παρά Αντωνίω τω Βόρτολι». Το λεξικό περιλαμβάνει περίπου 1200 

λέξεις σε 46 σελίδες Σύμφωνα με τον  Thunman107 το λεξιλόγιο έχει 100 λατινικές 

λέξεις, 21 σλαβικές, 27 τουρκικές και 7 περσικές. Αυτό το γλωσσάριο  έπεσε στα 

χέρια του από τον φοιτητή του Κώστα Χατζή Τζεχάνη. Από τις αναφορές του 

Thunman διαπιστώνουμε ότι το λεξικό είναι ένα συνονθύλευμα λέξεων που 

εξυπηρετεί περισσότερο την βαλκανολογία και τη συγκριτική γλωσσολογία 

γενικότερα. Σε αυτό το λεξικό του Καβαλλιώτη φαίνεται η επιρροή του φιλοσόφου 

Leibniz, σύμφωνα με τον οποίο, η γλώσσα είναι ένα ανθρώπινο όργανο και κάθε 

έθνος έχει το δικαίωμα να έχει τη γλώσσα του και οι γλώσσες  δημιουργούνται από 

τη λήψη και τον δανεισμό της μιας στην άλλη. 

     Το λεξικό αποτελείται από 720 ονόματα, ή το 65%, 243 ή 22% ρήματα, επίθετα 78 

ή 7% και επιρρήματα 37 ή 3,3%. Οι λέξεις εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων 

περίπου 150 λέξεις που ασχολούνται με τη χλωρίδα και την πανίδα , 65 για τη 

φυσιολογία του σώματος, 10 για την υγεία και 20 για τις οικογενειακές σχέσεις και 

άλλες τόσες για την ηθική και την εκκλησία. Από τις 1.200 λέξεις, περίπου 300-400 

χρησιμοποιούνται σε διάφορες πτυχές γνώσεων και 800 περίπου στις φυσικές 

επιστήμες (μαθηματικά, φυσική, γεωμετρία), και στην πρακτική ζωή των εμπορικών 

                                                                                                                                                                      
α) έργα φιλοσοφικά, κυρίως εκπαιδευτικά βοηθήματα σε επίπεδο ανώτερο της εγκύκλιας 

παιδείας, σε μορφή τριλογίας (1750-1755):  

1. «Λογική πραγματεία»  

2. «Φυσική πραγματεία»  

3. «Μεταφυσική»  

β) έργα φιλολογικά.  

1. Εισαγωγή γραμματικής (1760, 1764)  

2. Πρωτοπειρία (1770). Θεωρείται το σημαντικότερο έργο του. Περιλαμβάνει το τρίγλωσσο 

(ελληνικό-βλάχικό-αλβανικό) λεξικό.  

γ) Επίσης αναφέρονται ως δικά του έργα η επιμέλεια του κειμένου μιας Οκτωήχου και η 

συγγραφή «Ιστορίας της Ακαδημίας της Μοσχόπολης», πού δεν σώζεται, ορισμένα έπη σε 

ομηρική διάλεκτο και «Ποιητική».  
107 Tushi, Dion "Mendimi filologjik e filozofik i akademise se Voskopojes", Athine, 1999 
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συναλλαγών.  Από το λεξιλόγιό του  προκύπτουν περίπου 100 λέξεις που δανείζονται 

και χρησιμοποιούνται σε όλες τις τρεις γλώσσες, περίπου 9%.  

     Ο Καβαλλιώτης108 δεν ήταν μόνο ένας φιλόλογος, αλλά και φιλόσοφος γράφοντας 

τα έργα "Φυσική Πραγματεία", "Λογική Πραγματεία" και "Μεταφυσική", σε μορφή 

τριλογίας, τα οποία μαρτυρούν ότι γνωρίζει καλά τους όρους των Φυσικών 

Επιστημών και τις αφηρημένες έννοιες της λογικής και μεταφυσικής . 

 Η Πρωτοπειρία για μας τους μεταγενέστερους αποκτά ιδιαίτερα σημαντικό 

ενδιαφέρον γιατί αποτελεί το πρώτο γλωσσικό έργο «συγκριτικής γλωσσολογίας» 

των βαλκανικών γλωσσών. Η σύνθεσή του, προφανώς αποτέλεσμα της συνάφειας και 

της στενής συμβίωσης ετερόκλητων γλωσσικών ομάδων, απέβλεπε στην κατάκτηση 

της ελληνικής γλώσσας και παιδείας από την πανσπερμία των αλλόγλωσσων 

ομιλητών. Σ' αυτό το γεγονός οφείλεται και η γλωσσική του αξία για τις δανεικές 

γλώσσες, την ανάδειξή τους και την διάσωσή τους με το έργο του Καβαλλιώτη. 

Ιδιαίτερα για την Κουτσοβλαχική αποτελεί την πρώτη αξιόλογη μαρτυρία σε γραπτό 

λόγο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
108 Βλ περισσότερα στο Κερκίδης Ε., Θεόδωρος Αναστασίου Καβαλλιώτης (1718; 1789). Ο 

Διδάσκαλος του Γένους, δφ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1989.  
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Εικόνα 7:   Εξώφυλλο τής «Πρωτοπειρίας» πού βρίσκεται στην 'Αλβανία. Πηγή: Ε. 

Κεκρίδης, Θεόδωρος Αναστασίου Καβαλλιώτης (1718;-1789) Ο διδάσκαλος του 

Γένους, σ. 149. 
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Σύμφωνα  με τον Φάνη Μιχαλόπουλο,109 το λεξικό αυτό κατεδείκνυε ποιο ήταν το 

πνεύμα και οι μελλοντικές βλέψεις του συντάκτη του Θεόδωρου Καβαλλιώτη, ο 

οποίος καθώς μάντευε την σημασία που διαδραμάτιζε η γλώσσα στο εθνολογικό 

ζήτημα, μελέτησε επισταμένως τα ιδιώματα των διαφόρων φυλών της Βαλκανικής 

προκειμένου να οδηγήσει τους λαούς της προς ένα καλύτερο αύριο, βγάζοντάς τους 

από την αμάθεια και την βαρβαρότητα στην οποία είχαν καταπέσει.   

Περαιτέρω, υποστηρίζει ότι και αυτό το έργο υπήρξε τεράστιας σπουδαιότητας για 

την πνευματική χειραφέτηση των βαλκανικών λαών. Έτσι, παρατηρεί ότι πρόδρομοι 

και πρωτοπόροι της εποχής ένωσαν τις δυνάμεις τους και δεν στράφηκαν στο ένδοξο 

παρελθόν αλλά επικεντρώθηκαν στο παρόν και στα προβλήματα που υπήρχαν και 

προσπάθησαν να παλέψουν και να προετοιμάσουν ιδεολογικά τη χειραφέτηση όχι 

μόνο του ελληνικού λαού αλλά και όλων των χριστιανικών λαών των Βαλκανίων.110 

     Εκτός από το πρώτο αυτό λεξικό, στη Μοσχόπολη συντάθηκε και το δεύτερο 

στη σειρά λεξικό των Βαλκανικών γλωσσών από τον Δανιήλ Μοσχοπολίτη, ο οποίος 

ήταν καθηγητής της Νέας Ακαδημίας, το οποίο είχε τίτλο, «Εισαγωγική διδασκαλία 

περιέχουσα Λεξικόν τετράγλωσσον των τεσσάρων κοινών διαλέκτων, ήτοι της απλής 

Ρωμαϊκής, της εν Μοισία βλάχικής, της Βουλγαρικής και Αλβανικής συντεχθείσα μεν εν 

αρχή χάριν ευμαθείας των φιλολόγων αλλογλώσσων νέων παρά του αιδεσιμωτάτου 

Δανιήλ του εκ Μοσχόπολης». Το εν λόγω έργο είναι ουσιαστικά η δεύτερη έκδοση του 

λεξικού του Καβαλλιώτη στο οποίο προστέθηκε το βουλγαρικό ονοματολόγιο. 

Αντίγραφό του βρίσκεται στο Μουσείο του Λονδίνου, Βιέννη, Σόφια, στην Αθήνα 

και στα Σκόπια.  Εκδόθηκε ή γράφτηκε στην Μοσχόπολη το 1764 και ακολούθησαν 

εκδόσεις στη Βιέννη το 1794 και το 1802. Στο Βαλκανικό χώρο αυτό το έργο μπορεί 

να έχει διανεμηθεί από τους μαθητές της ακαδημίας που ερχόταν από όλα τα 

Βαλκάνια. Το έργο είναι αφιερωμένο στον Επίσκοπο του Μοναστηριού της 

Πελαγονίας κι έχει 36 σελίδες του ίδιου μέγεθος με του Καβαλλίωτη. Ο Δανιήλ δεν 

κρύβει τις προθέσεις του. Η σταδιοδρομία ενός χριστιανού νέου στην οθωμανική 

επικράτεια περνάει μέσα από την εκμάθηση της γλώσσας των ευαγγελίων. Στους 

«βαρβαρόφωνους» Βλάχους, Αλβανούς και Βουλγάρους, συνιστά για το καλό τους 

να ξεχάσουν το γρηγορότερο τη μητρική τους γλώσσα και να μάθουν την γλώσσα της 

                                                           
109 Μιχαλόπουλος Φάνης, Μοσχόπολις, Αι Αθήναι της Τουρκοκρατίας, 1500-1769, εκδόσεις 

Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2010. 
110Ν. Ε. Σκιαδάς,ό.π., 803-804. 
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παιδείας. Το βιβλίο του και κυρίως το τετράγλωσσο συγκριτικό λεξικό που περιέχει, 

προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο αυτή την ευκαιρία. 

Όπως γράφει στον πρόλογο: Αλβανοί, Βλάχοι, Βούλγαροι, Αλλόγλωσσοι, χαρείτε, κι 

ετοιμασθείτε όλοι σας Ρωμαίοι να γενείτε. Βαρβαρική αφήνοντες γλώσσαν φωνή και 

ήθη. Ξυπνήσατε απ’ τον βαθύ ύπνο της αμαθείας. Ρωμαίικια γλώσσα μάθετε. Μητέρα 

της Σοφίας…. 

Ο Δανιήλ κάνει λόγο για Ρωμιούς και όχι για Έλληνες, μια και οι Έλληνες 

(Greeks) ήταν για την ορθόδοξη εκκλησία αλλά και για όλο τον κόσμο, οι αρχαίοι 

πολυθεϊστές κάτοικοι της χώρας, οι παλαιοί ηττημένοι εχθροί του χριστιανισμού. 

Η βλάχικη (aromanian) είναι η μητρική γλώσσα του συγγραφέα. Παρά το 

μειονέκτημα του ότι ο Δανιήλ χρησιμοποιεί ελληνικούς χαρακτήρες και δεν μπορεί 

έτσι να αποδώσει σωστά τα «αλλόγλωσσα», το βλάχικο κομμάτι θεωρείται ως ένα 

σημαντικό - πρώιμο χρονικά κείμενο της βλαχικής. 

Το τμήμα με τα «αλβανίτικα» (: αλβανικά), είναι γραμμένο, άγνωστο αν από τον 

ίδιο ή κάποιο συνεργάτη του, στην τοσκική διάλεκτο. Ίσως εμφανίζει τη γλώσσα που 

μιλούσαν την εποχή εκείνη οι κάτοικοι του Αρναούτ Μαχαλεσί της Μοσχόπολης.    

Εξαιρετική σπουδαιότητα παρουσιάζει το γραμμένο στα «βουλγαρικά» μέρος. Το 

κομμάτι αυτό δεν γράφτηκε από τον Δανιήλ αλλά από κάποιον παπά Στέφανο που 

ζούσε τότε στην Αχρίδα (Οχρίδα ,Ohrid). Σε γράμμα του με ημερομηνία 13 Απριλίου 

1793 (που βρέθηκε και δημοσιεύτηκε το 1925), ο Δανιήλ παρακαλεί τον παραπάνω 

γνωστό του παπά να μεταγλωττίσει στα «βουλγαρικά» το χειρόγραφο λεξικό για να 

το στείλει μέχρι το Πάσχα του ίδιου χρόνου να τυπωθεί στη Βενετία. Ωστόσο αυτά τα 

«βουλγαρικά» του παπά Στέφανου ήταν η σήμερα θεωρούμενη από τους ειδικούς 

γλωσσολόγους, μακεδονική διάλεκτος της περιοχής της Οχρίδας. Το μέρος αυτό του 

λεξικού αποτελεί το πρώτο γνωστό γραπτό μνημείο της Mακεδονικής (Macedonian) 

γλώσσας. 

   Το έργο του Καβαλλιώτη είναι καθαρά λεξικογραφικό σε αντίθεση με του Δανιήλ 

Μοσχοπολίτη που μολονότι τιτλοφορείται Λεξικό Τετράγλωσσο στην 

πραγματικότητα είναι ένα φρασεολόγιο. Δίνουμε παρακάτω ένα δείγμα του λεξικού 

από την αναδημοσίευση του Thunmann. Αποτελείται από τρεις στήλες στις οποίες 

προσθέτουμε την μεταγραφή τους σύμφωνα με το Λεξικό της Κουτσοβλαχικής του Τ. 

Παπαχατζή (Papahagi, 1974). Και ένα δείγμα του Δανιήλ, στη παρούσα δημοσίευση 
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του τετράγλωσσου λεξικού χρησιμοποιείται η δεύτερη έκδοση του 1802 από την 

οποία ελάχιστα αντίτυπα έχουν σωθεί και η αγγλική μετάφραση του Leake του 1814  

 

Ρωμαίϊκα 
 

αββάς 

αγάλια 

αγαπώ 

άγγελος 

αγγείον 

αγγίστρι 

βάθος 

βαθρακός 

βάνω 

βαπτίζω 

βάρκα 

 Βλάχικα 

 

ηγούμενου 

ανάργα 

βόη 

άγγελου 

βάσου 

γκρέπου 

φούντου 

μπροάσκα 

μπάγκου 

πατέτζου 

λάνντουρα 

Αλβανίτικα 
 

Ηγκουμέν 

Γκαντάλε 

Ντούα 

Έγγελ 

Ένᾳ 

Γκρέπ 

Φούνντ 

Ζζιάμπᾳ 

Βᾴ 

Παγκᾳζόγ  

Λιούνντρᾳ 

 

[Παπαχατζή] 
 

igúmenoų 

anaργa 

voi 

anghil 

vasu 

grep 

fundu 

broască 

bagu 

pătedzu 

lăndură 

 

  ΑΡΧΗ ΤΕΤΡΑΓΛΩΣΣΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ 

  

      
  English (Ιγκλέσικα) 

Leake 

Ρωμαίικα Βλάχικα Βουλγάρικα Αλβανίτικα 

1 God Ο Θεός Τουμνιτζàου Γόσποτ Περaντία 

2 made έκαμε φέτζε στόρη μπàρη 

3 heaven τον ουρανόν τζέρρου νέποτω κιέλτ 

4 the earth την γην λόκλου ζέμιατα δέννa 

5 the sun τον ήλιον σοάρλε σàντζετω τίελλνα 

6 the moon το φεγγάρι λούννα μεσετζήνατα χàννζεα 
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7 the stars τα άστρα. στιάλλε. σβέστητε. ιούγιετ. 

8 and afterwards Και ύστερα Σσή ταπόια Ή σέτνε Εδέ παστάη 

9 commanded επρόσταξε ουρσή πώελλια ουρδαρόη 

10 the sea την θάλασσαν αμάρια μόρετω τέτνα 

11 the lakes ταις λίμναις πàλτζηλλε εζάρατα γκιόληρατ 

12 the rivers τα ποτάμια ρàουρρε ρέκιτε λιούμaρατ 

      
13 and they sent forth και εύγαλαν σση 

σκοάσιρa 

ή ιζβάτωα εδέ ντζούαρa 

      
14 fish τα οψάρια πέσκηλλι ρήπητε πέσκιτ 

      
15   τα χέλια. ουχέλληλε. ιαγκούλητε. γκιάλλιατa. 

      
16 Again he spake Πάλιν είπεν Νaπόη τζήσε Πακ ρέτζε Πaρσaρή θά 

      
17 and there came forth και ευγήκαν σσή ισσήρε ή ιζλέκωα εδέ τούαλλa 
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Εικόνα 8: Σελίδες από το τετράγλωσσο λεξικό του Δανιήλ του Μοσχοπολίτη 
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Όπως επισημαίνει επίσης ο Φάνης Μιχαλόπουλος και το έργο αυτό υπήρξε τεράστιο 

για την πνευματική χειραφέτηση των λαών της Βαλκανικής. Οι συγγραφείς των δυο 

λεξικών υπήρξαν πρωτοπόροι για την εποχή τους καθώς δεν στράφηκαν προς το 

παρελθόν και τη λόγια παράδοση αλλά στράφηκαν στην πραγματικότητα και 

υπήρξαν αναγεννητές της ελληνικής εθνότητας, όπως επίσης και των υπόλοιπων 
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χριστιανικών λαών, τους οποίους θέλησαν να χειραφετήσουν μέσω της ελληνικής 

γλώσσας. 111 

     Εκτός από την έκδοση των λεξικών, ο ιερομόναχος Γρηγόριος εξέδωσε την 

μετάφραση της Αγίας Γραφής στην αλβανική γλώσσα και μάλιστα όπως επισημαίνει 

ο Γεώργιος Ζαβίρας,( 1774-1804)112 έγραψε την Παλαιά και Νέα Διαθήκη με 

γράμματα Αλβανικά, τα οποία αυτός ο ίδιος εφηύρε, κατασκευάζοντας τα στοιχεία 

της γλώσσας αυτής στο τυπογραφείο.  

Το ίδιο ακριβώς όπως προαναφέραμε προσπάθησε να κάνει και ο Καβαλλιώτης με τη 

βλάχικη γλώσσα καθώς τα στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου δεν ήταν όλα ίδια με 

αυτά του βλάχικου αλφαβήτου. Όπως αναφέρει ο Ρόζια,113 μπορεί ο Καβαλλιώτης να 

προσπάθησε να κατασκευάσει και ειδικά στοιχεία της βλάχικης γλώσσας, ωστόσο 

φάνηκε αμέσως ότι τα ελληνικά στοιχεία ήταν ατελή στο να εκφράσουν όλες τις 

έννοιές τους με απλές ελληνικές λέξεις.  

     Μια σημαντική έκδοση του τυπογραφείου της Μοσχόπολης, απευθυνόταν στους 

Έλληνες της Ουγγαρίας. Πρόκειται για το έργο «Συνταγμάτιον Ορθόδοξον, συντεθέν 

προς χρήσιν των απλών χριστιανών, και των εν Ουγγαρία ευρισκομένων πραγματευτών 

και τύπω εκδοθέν ίνα παρέχητε αυτοί δωρεάν». 114 

     Οι υπόλοιπες εκδόσεις του τυπογραφείου της Μοσχόπολης ήταν βίοι αγίων ή 

νεομαρτύρων της περιοχής της Αχρίδας και αυτό προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση.  Η πιο 

σημαντική από τη σειρά αυτή των εκδόσεων του τυπογραφείου της Μοσχόπολης 

είναι η Ακολουθία του Αγίου Σεραφείμ, επισκόπου Φαναρίου, ο οποίος μάλιστα είχε 

κατηγορηθεί ότι έλαβε μέρος στην επανάσταση του Διονυσίου115 και καταδικάστηκε 

από τους Τούρκους σε θάνατο την 3η Δεκεμβρίου 1612.  

                                                           
111 Μιχαλόπουλος Φάνης, Μοσχόπολις, Αι Αθήναι της Τουρκοκρατίας, 1500-1769, εκδόσεις 

Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2010. 
112 Ζαβίρας Γεώργιος, Νέα Ελλάς : ή Ελληνικόν θέατρον / Γεωργίου Ιωάννου Ζαβίρα, 

εκδοθέν υπό Γεωργίου Π. Κρέμου, Τύποις Εφημερίδος των Συζητήσεων, Αθήνησι : 1872. 

  
113 Γεώργιος Κωνσταντίνος Ρόζια, Εξετάσεις περί τῶν Ρωμαίων ἤ τῶν ὀνομαζομένων 

Βλάχων ὅσοι κατοικοῦσιν ἀντιπέραν τοῦ Δουνάβεως, ἐπί παλαιῶν μαρτυριῶν 

τεθεμελιωμέναι, Pesth, 1880. 
114 Περισσότερα για το έργο βλ. Παπαστάθη Χαράλαμπου, Το Μοσχοπολίτικο 

«Συνταγμάτιον Ορθόδοξον» και η ιταλική του μετάφραση από μαθητή του Νικηφόρου 

Θεοτόκη, 1972. 
115 Τον Σεπτέμβριο του 1611,  ο Διονύσιος ο Φιλόσοφος, επικεφαλής ενός  στρατού 

οχτακοσίων αγροτών από την περιοχή της Παραμυθιάς κατέλαβε και πυρπόλησε το 

Διοικητήριο του Οσμάν Πασά στα Γιάννενα, ο οποίος διέφυγε την τελευταία στιγμή, μέσα 
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Εικόνα 9: «Ακολουθία του αγίου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ, Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και 

Νεοχωρίου του Θαυματουργού».     Πηγή: http://anemi.lib.uoc.gr 

  

 

                                                                                                                                                                      
από τις φλόγες, τη σύλληψή του. Ο θάνατος του Διονυσίου από τους Τούρκους, ήταν φρικτός 

και μαρτυρικός.  

http://anemi.lib.uoc.gr/
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 Όπως παρατηρεί ο Φάνης Μιχαλόπουλος, ο Σεραφείμ παρά τις προτροπές να 

αλλαξοπιστήσει για να σωθεί, δεν υπέκυψε και επέμεινε θαρραλέα το μαρτυρικό 

θάνατο δι΄ανασκολοπισμού: «Τούτο που μου λέγετε, απήντησε στον Τούρκο πασά, να 

αφήσω την πίστην μου, δια να ελευθερωθώ από τον θάνατον, δεν θέλω καταδεχθή 

κατ΄ουδένα τρόπον να αφήσω τον γλυκύτατόν μου Ιησούν και Θεόν μου και πλάστην 

μου και μάλιστα αφού θέλω πάθει αδίκως και δια τούτο ελπίζω από τον δεσπότην μου 

να τύχω περισσοτέρας τιμής. Την τιμήν την ιδικήν σας, ούτε να την ακούσω δεν 

καταδέχομαι. Εγώ την πίστην μου δεν θέλω την αρνηθεί. Και μυρίους θανάτους αν 

ήθελα λάβει δια το όνομα του Ιησού Χριστού, χαράν μου και ευφροσύνη μου το 

έχω».116   

 Χρειαζόταν τεράστιο θάρρος για να τυπωθεί και να κυκλοφορήσει σε εκείνη την 

περίοδο μια τέτοια έκδοση στη Μοσχόπολη, και το γεγονός ότι πράγματι συνέβη 

είναι ενδεικτικό του πνεύματος το οποίο βασίλευε στη σκέψη και την καρδιά των 

εκδοτών της Μοσχόπολης.  

     

Πέραν της εν λόγω έκδοσης, και οι άλλες Ακολουθίες βίων Αγίων που εκδόθηκαν 

από το τυπογραφείο της Μοσχόπολης εντάσσονται στην γενικότερη προσπάθεια και 

κύριο μέλημα των εκδοτών να τονώσουν το θρησκευτικό και το εθνικό αίσθημα των 

κατοίκων των περιοχών γύρω από τη Μοσχόπολη, οι οποίοι δοκιμάζονταν. Οπως για 

παράδειγμα η Ακολουθία του αγίου ενδόξου οσιομάρτυρος Νικολάου του νέου του εξ 

Ανατολής ( Τυπωθείσα διά δαπάνης και εξόδου του ιερού Μοναστηρίου του οσίου 

και θεοφόρου Π[ατ]ρ[ό]ς ημών Ναούμ του Θαυματουργού, διορθωθείσα δε ως 

εφικτόν παρά του αιδεσιμωτάτου και λογιωτάτου εν ιερομονάχοις Κυρίου Κυ[sic] 

Γρηγορίου Μοσχοπολίτου, Εν Μοσχοπόλει: Παρά Γρηγορίω Ιερομονάχω τω εκ 

Μοσχόπολης, 1736), οι δεκαπέντε ιερομάρτυρες της Στρουμνίτσας και ο Νικόδημος ο 

Νέος που έζησαν και πέθαναν στις εν λόγω περιοχές με αποτέλεσμα να αποτελούν 

για τους πιστούς όχι απλώς μάρτυρες της πίστεως αλλά και μαχητές της εθνικής 

ιδέας.  

   

 

                                                           
 
116 Μιχαλόπουλος Φάνης, Μοσχόπολις, Αι Αθήναι της Τουρκοκρατίας, 1500-1769, εκδόσεις 

Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2010. 
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    Άλλος σημαντικός λόγιος φιλόσοφος συγγραφέας υπήρξε κι ο Θεόφιλος 

Κορυδαλλέως117 με το έργο του «Το περί επιστολικών τύπων» που εκδόθηκε το 1744 

με τίτλο  «Του σοφωτάτου Κυρίου Θεοφίλου Κορυδαλέως του Αθηναίου, του 

ύστερον δια του θείου και Μοναχικού σχήματος Θεοδοσίου μετονομασθέντος Περί 

Επιστολικών Τύπων : Εν οις περιέχονται και ετέρων διδασκάλων Επιστολαί, και 

Αφθονίου προγυμνάσματα. Έτι του αυτού Θεοφίλου περί ρητορικής εκθέσεως. / 

Δαπάνη μεν των Ιεροφιλομαθεστάτων Διακόνων ___. Διορθώσει δε του 

Πανοσιωτάτου και λογιωτάτου ___ Γρηγορίου του Μοσχοπολίτου». Το έργο αυτό 

γνωρίζει ευρύτατη χρήση ως εγχειρίδιο διδασκαλίας της επιστολογραφίας περίπου για 

δυο αιώνες από τις αρχές του δέκατου έβδομου ως και τα τέλη του δέκατου όγδοου. 

Για πρώτη φορά εκδόθηκε στο Λονδίνο το 1625 μετά στην Μοσχόπολη το1744 και 

στην Βενετία το 1786.  Επιμελήθηκε το έργο αυτό όπως πολλά άλλα ο Μιχαήλ 

Γκόρα118 ο οποίος ήταν το δεύτερο όνομα για τις εκδόσεις μετά του Γρηγόριου 

Μοσχοπολίτη.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
117 Βλ περισσότερα  Ευάγγελος Παπανούτσος, «Θεόφιλος Κορυδαλεύς», Νεοελληνική 

Φιλοσοφία, τ.Α, εκδ.Βασική Βιβλιοθήκη-35, Αθήνα, χ.χ, σ.52 

 118 Βλ περισσότερα Νιχωρίτης Γ. Κωνσταντίνος, «Τα αγιολογικά και υμνολογικά κείμενα των 

Αγίων Επταρίθμων στις Εκδόσεις της Μοσχόπολης (Κυρίλλου, Μεθοδίου, Κλήμεντος, 

Γοράσδονος, Ναούμ, Αγγελαρίου και Σάββα)» εκδ. Ηπειρώτικα Γράμματα περίοδος Β΄, έτος 

Ε΄, τ. 10, Ιωάννινα, 2006, σελ. 386 
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Εικόνα10: από το έργο του Θ. Κορυδαλλέως «Το περί επιστολικών τύπων»1744  
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Εικόνα 11: «Ακολουθία του αγίου ενδόξου οσιομάρτυρος  

Νικολάου του νέου του εξ Ανατολής».  

Πηγή: http://anemi.lib.uoc.gr 

http://anemi.lib.uoc.gr/
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Εικόνα 12: «Ακολουθία των αγίων πεντεδαίκα ιερομαρτύρων των επί Ιουλιανού 

του Παραβάτου μαρτυρησάντων εν Τιβεριουπόλει τη κοινώς επικαλουμένη 

Στρουμνίτζη»  Πηγή: http://anemi.lib.uoc.gr 

http://anemi.lib.uoc.gr/
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Εικόνα 13: «Ακολουθία Οσιομάρτυρος Νικοδήμου»  

Πηγή: http://anemi.lib.uoc.gr 

 

 

Εικόνα 14: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)/Γρηγόριος 

Μοσχοπολίτης 

 

http://anemi.lib.uoc.gr/
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Εικόνα 15: Ακολουθία του οσίου Νάουμ 
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     Μια σειρά αμιγώς θρησκευτικών Ακολουθιών εκδόθηκαν επίσης από το 

τυπογραφείο της Μοσχόπολης, όπως του Οσίου Ναούμ «με τον τίτλο ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΑΟΥΜ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ 

Έν Μοσχοπόλει 1740» η οποία αποτελεί την πρώτη έκδοση της Μοσχοπόλης της 

Ακολουθίας του Αγ. Ναούμ. Η Ακολουθία είναι αφιερωμένη στον μακαριότατο 

Αρχιεπίσκοπο Άχριδων Ιωάσαφ και περιλαμβάνει 47 φύλλα.  

Η ακολουθία του Αγίου Κλήμεντος με τίτλο «ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΣ 

ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ Έν Μοσχοπόλη 1742» επίσης αφιερωμένη στον 

μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Άχριδων Ιωάσαφ περιέχει 50 σελίδες119 οι οποίες ομοίως 

τυπώθηκαν για να τονώσουν το θρησκευτικό φρόνημα και την πίστη των κατοίκων 

της Μοσχόπολης και όχι μόνο, ενέργεια ιδιαιτέρως σημαντική αν αναλογιστεί κανείς 

την έκταση των ομαδικών εξισλαμισμών που λάμβαναν χώρα εκείνη την περιοχή.  

Σύμφωνα με τον Μιχαλόπουλο «ποιος μπορεί να αρνηθεί, πως όλα αυτά τα βιβλία δεν 

βγήκαν για να τονώσουν και υψώσουν το θρησκευτικό και εθνικό πνεύμα των κατοίκων 

που κινδύνευε να χαθεί εκεί ψηλά στις απρόσιτες εκείνες περιοχές; Αν η τυπογραφία 

και γενικότερα ο τύπος, συνέτριψαν τη μεσαιωνική τυραννία και βαρβαρότητα, το ίδιο 

μπορούμε να πούμε και για το τυπογραφείο της Μοσχόπολης: υπήρξε ο προάγγελος της 

ελληνικής αναγεννήσεως και απελευθερώσεως». 120 

Η επόμενη σειρά βιβλίων που εκδόθηκαν από το τυπογραφείο της Μοσχόπολης, ήταν 

όπως προαναφέρθηκε τα απολογητικά. Τα βιβλία αυτά, είχαν ως βασικό σκοπό τους 

να καταπολεμήσουν την προπαγάνδα του παπισμού, ο οποίος όπως εκείνη την εποχή 

γινόταν ευρέως δεκτός, προχωρούσε σε τακτικές προσηλυτισμού και κατήχησης των 

κατοίκων της περιοχής, αποδυναμώνοντας το ορθόδοξο συναίσθημά τους. Έτσι τα 

βιβλία απολογητικής φύσης προσπαθούσαν να προτρέψουν στη δημιουργία ενός 

εθνικού κινήματος. Ένα από τα βιβλία αυτά ήταν η «Ορθόδοξος Διδασκαλία» του 

Μελετίου Πηγά.  

                                                           
119 Νιχωρίτης Γ. Κωνσταντίνος, «Τα αγιολογικά και υμνολογικά κείμενα των Αγίων 

Επταρίθμων στις Εκδόσεις της Μοσχόπολης (Κυρίλλου, Μεθοδίου, Κλήμεντος, Γοράσδονος, 

Ναούμ, Αγγελαρίου και Σάββα)» εκδ. Ηπειρώτικα Γράμματα περίοδος Β΄, έτος Ε΄, τ. 10, 

Ιωάννινα, 2006, σελ. 299-322 

 

120 Φάνη Μιχαλόπουλου, ό.π σελ. 25-26 
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     Ωστόσο, το πλέον σπουδαίο βιβλίο που εντάσσεται στα απολογητικά του 

τυπογραφείου της Μοσχόπολης ήταν το «Η  αλήθεια κριτής εις τας μεγάλας διαφοράς 

των τεσσάρων χριστιανικών λατρειών των Γραικών, Παπιστών, Καλβινιστών και 

Λουθηρανών. Πράξις δικαστική-ηθική του πατρός Βεντζόνη υπό την συντροφίαν των 

Ιησουϊτών, του ύστερον επιστρέψαντος εις την αληθινήν εκκλησίαν την Ανατολικήν. 

Μεταφρασθείσα από την Ιταλικήν εις την κοινήν διάλεκτον των Γραικών, διηρημένη εις 

δύο τόμους, τόμος πρώτος, τύπος πρώτος». 

Το βιβλίο το είχε γράψει ο Ιταλός Λεονάρντο Λομπάρντι (Leonardo Lombardi), και 

κυκλοφόρησε μεταφρασμένο στην κοινή ελληνική της εποχής ήταν και το τελευταίο 

που κυκλοφόρησε από το τυπογραφείο της Μοσχόπολης.121 

     Όπως και πάλι επισημαίνει ο Φάνης Μιχαλόπουλος «Η Αλήθεια Κριτής, δεν είναι 

παρά ένα προπαγανδιστικό έντυπο εναντίον των άλλων εκκλησιών και μια θερμή 

απολογία της Ορθοδοξίας και του ανατολικού κλήρου. Αλλά έξω από τον σκοπόν 

αυτόν, φαίνεται πως κρύβει κι άλλον ευρύτερον εθνικόν». 122 Φυσικά και αυτές οι 

απόψεις δεν είναι απομακρυσμένες από την αλήθεια, διότι η τυπογραφική 

δραστηριότητα της Μοσχόπολης είχε στόχο πρωτίστως την ηθική και ιδεολογική 

προετοιμασία, αλλά και την ενθάρρυνση των Ελλήνων για την Επανάσταση του 

1821.123 

 

                                                           
121Π. Χριστόπουλος (1984). Το βιβλίο Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΡΙΤΗΣ και η τυχοδιωκτική δράση του 

συγγραφέα του Leonardo Lombardi στον ελληνικό χώρο, δφ. Εταιρεία Στερεοελλαδιτών 

Μελετών: Αθήνα 1984. 
122 Φάνη Μιχαλόπουλου, ό.π σελ. 25-26 
123Ν. Ε. Σκιαδάς,ό.π., 805-806. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CE%9B%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B9&action=edit&redlink=1


 
   77 
 

 
Εικόνα 16: Το εξώφυλλο του βιβλίου «Η Αλήθεια Κριτής».  
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Σύμφωνα δε με τον Σάθα,  το βιβλίο αυτό, προετοίμασε τον Ρωσοτουρικό πόλεμο του 

1768-1774, ενώ μάλιστα στον πρόλογο του βιβλίου αναγράφονται όλοι οι πρόκριτοι 

του Μοριά, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην ορλωφική επανάσταση. Είναι δε 

χαρακτηριστικό ότι τυπώθηκε μυστικά στο τυπογραφείο της Μοσχόπολης από τον 

Παπάζολη πράκτορα των Ρώσων124 

Συνοψίζοντας, τα βιβλία που εκδόθηκαν σε εκείνη την περίοδο από το τυπογραφείο 

της Μοσχόπολης ήταν τα εξής:    

 Ακολουθία Αγίας Θεοδώρας της εν Θεσσαλονίκη (1731) 

 Ακολουθία Αγίου Χαραλάμπους (1734) 

 Ακολουθία του Αγίου Νικολάου του Νέου (1736) 

 Ακολουθία Αγίου Ναούμ (1740) 

 Ακολουθία Αγίου Σεραφείμ (1740) 

 Ακολουθία Πέντε και Δέκα Ιερομαρτύρων (1741) 

 Κλήμης... (1742), που περιλαμβάνει τις εξής ακολουθίες: 

α) Ακολουθία Κλήμεντος Αχριδών, β) Ακολουθία Βλαδιμήρου, 

γ)Ακολουθία Εράσμου, δ) Ακολουθία Ναούμ, ε) Ακολουθία Νικοδήμου και 

στ) Ακολουθία Επταρίθμων 

 Ακολουθία Αγίου Βησσαρίωνος (1744) 

 Θεοφίλου Κορυδαλλέως Επιστολικοί τύποι... (1744) 

 Ακολουθία Αγίου Αντωνίου (1746) 

 Συνταγμάτιον ορθόδοξον... Κωνσταντίνου του Αγιοναουμίτου (1746) 

 Η Αλήθεια Κριτής (1746/1749)125 

 Οκτώηχος (1750) 

 «Εισαγωγή γραμματικής...» Θεοδώρου  Καβαλλιώτη (1760) 

 

Από την παράθεση των παραπάνω έργων γίνεται αντιληπτό για ποιο λόγο   το 

τυπογραφείο της Μοσχόπολης αναφέρεται από τους μελετητές ως το λαμπρότερο και 

σημαντικότερο δημιούργημα της πόλης που συνεισέφερε σε μεγάλο βαθμό στην 

πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων. Ο ερευνητής Φάνης Μιχαλόπουλος 

αναφέρεται με εκθειαστικά λόγια στο τυπογραφείο της Μοσχόπολης, γεγονός που 

αποδεικνύει τη σπουδαιότητά του σε μια φροντισμένη έκδοση της ιστορίας της πόλης 

                                                           
124 Σάθας Κ. Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, Αθήναι, 1868. 
125Βλ. περισσότερα σχετικά με αυτό το βιβλίο, Ν. Ε. Σκιαδάς,ό.π., 805. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%91%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%82_(%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82
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της Περιηγητικής Λέσχης. Μάλιστα, τα έργα που τυπώνονταν και διαδίδονταν σε όλη 

τη Μακεδονία (και όχι μόνο) ανέδειξαν τη σπουδαιότητα του τυπογραφείου αλλά και 

της ίδιας της πόλης, καλλιεργώντας τόσο το μορφωτικό επίπεδο όσο και το 

αγωνιστικό φρόνημα των Μοσχοπολιτών.126 

      Το ότι ο πρώτος διευθυντής του τυπογραφείου υπήρξε ο λόγιος και ιερομόναχος 

Γρηγόριος Κωνσταντινίδης μπορεί να λειτουργήσει ως εξήγηση της κυριαρχίας των 

έργων των χριστιανικών συγγραφέων. Αυτό το φαινόμενο αποδεικνύει όπως 

προαναφέρθηκε, την κυριαρχία του χριστιανικού πνεύματος στην ηθική και 

ιδεολογική διαμόρφωση αλλά και την ενθάρρυνση των Ελλήνων (ειδικά στις 

τουρκοκρατούμενες περιοχές του ελληνισμού) για την επανάστασή τους εναντίον του 

τυραννικού ζυγού. Σε αυτό το πλαίσιο, της καλλιέργειας δηλαδή μια παμβαλκανικής 

συνείδησης και ενότητας, πρέπει να ενταχθεί εξάλλου και η έκδοση και κυκλοφορία 

του Συνταγμάτιου Ορθόδοξου .127 

     Έτσι, το τυπογραφείο της Μοσχόπολης αποτέλεσε ένα σημαντικό απόκτημα της 

πόλης αλλά και ένα μέσο ιδεολογικής διαμόρφωσης και διαφώτισης και διακίνησης 

των ιδεών της Επανάστασης.128 Ωστόσο, το τυπογραφείο ακολούθησε την τύχη της 

πόλης της Μοσχόπολης, η οποία για πολλά χρόνια αποτέλεσε τον πνευματικό φάρο 

του σκλαβωμένου γένους. Έτσι καταστράφηκε όπως και το τυπογραφείο της 

Κωνσταντινούπολης. Η βιβλιοθήκη του τυπογραφείου κάηκε και το 1769 και το 1789 

και τελειωτικά το 1916. Η τύπωση και έκδοση βιβλίων, συγγραμμάτων, εφημερίδων 

και περιοδικών με ποικίλα θέματα (αλλά κυρίως θρησκευτικού-θεολογικού 

χαρακτήρα) συνετέλεσαν αποφασιστικά στην ιδεολογική διαμόρφωση, τη γλωσσική, 

εθνική-εθνολογική εκπαίδευσης των Ελλήνων αλλά και στην ηθική τους στήριξη 

προκειμένου να κατανοήσουν την αναγκαιότητα του ξεσηκωμού τους και του 

εθνικοαπελευθερωτικού τους αγώνα εναντίον της καταπίεσής τους και της 

παραβίασης όλων των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που υφίσταντο από το 

τυραννικό καθεστώς της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.  

     Η διάδοση του έντυπου μέσου ενημέρωσης, πληροφόρησης και μόρφωσης (με 

έμφαση στο βιβλίο) είχε το πολύ θετικό αποτέλεσμα της μόρφωσης ολοένα και 

περισσότερων ανθρώπων, ακόμη και κατώτερων κοινωνικο-οικονομικών ομάδων της 

εποχής εκείνης και της εξάπλωσης των ιδεωδών της Ανεξαρτησίας, όπως αυτά 

                                                           
126Ν. Ε. Σκιαδάς,ό.π., 803. 
127Ν. Ε. Σκιαδάς,ό.π., 804. 
128Ν. Ε. Σκιαδάς,ό.π., 806. 
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προβάλλονταν και διαδίδονταν μέσα από τα βιβλία, με αποτέλεσμα τη διαφώτιση των 

μαζών. Επομένως, γίνεται κατανοητή και η κοινωνική και πολιτική επανάσταση που 

επέφερε η εφεύρεση της τυπογραφίας. 

     Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το τυπογραφείο της Μοσχόπολης δραστηριοποιείται σε 

μεγάλο βαθμό στοχεύοντας στην ηθική διαπαιδαγώγηση και την ιδεολογική 

διαφώτιση των Ελλήνων και όχι μόνο για την ενθάρρυνσή τους και εμψύχωσή τους 

για τη διεκδίκηση της ελευθερίας και των δικαιωμάτων τους, όπως επιτάσσει τόσο η 

ιδεολογία του καιρού όσο και η Δημοκρατία. Επομένως οι Μοσχοπολίτες 

αξιοποίησαν δημιουργικά το συσσωρευμένο από την ανεπτυγμένη βιοτεχνία και 

εμπόριο κεφάλαιο τους, με στόχο την παιδεία των υπόδουλων λαών και την 

προετοιμασία της Επανάστασης. Έτσι, η σπουδαιότητα του τυπογραφείου της 

Μοσχόπολης είναι μεγάλη και αδιαμφισβήτητη, διότι συνεισέφερε στην 

προετοιμασία της Επανάστασης του 1821 και στην πνευματική αφύπνιση και 

εγρήγορση του ελληνισμού. 

  Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμισθεί ότι οι εκδόσεις της Μοσχόπολης και η 

Νέα Ακαδημία λειτούργησαν ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των βαλκανικών 

κοινωνιών κι ενίσχυσαν την ενότητα τους, πράγμα που ανέτρεψε ο 19 αιώνας με τις 

εθνικές διεκδικήσεις. Δυστυχώς ο υπερτονισμός της αξίας της εθνότητας 

αμφισβήτησε ευθέως τον υπερφυλετικό χαρακτήρα της παιδείας και της ουσίας της, 

που  τότε ήταν η ορθόδοξη πίστη.      

  

 

 

Η Μοσχόπολη του Σήμερα   

  

     Αν κάποιος επισκεφθεί σήμερα τη Μοσχόπολη και γνωρίζει για την ένδοξη 

ιστορία της θα διαπιστώσει ότι  αυτή αποτελεί πλέον σκιά του παλιού της μεγαλείου. 

Η Μοσχόπολη της Νέας Ακαδημίας και του Ελληνικού Φροντιστηρίου, 

της Βιβλιοθήκης, του Τυπογραφείου της και του οικονομικού της πλούτου ξανάγινε 

σήμερα μία Βοσκόπολη. Έτσι όπως ονομάζονταν πριν 500 χρόνια όταν 

πρωτοϊδρύονταν από τους πρώτους βλαχόφωνους κτηνοτρόφους. Σήμερα είναι ένα 

χωριό 1.000 περίπου κατοίκων στο οποίο ζούνε αρμονικά οι επτακόσιοι βλαχόφωνοι 

και 300 αλβανοί κάτοικοί της. Απομεινάρια της ένδοξης ιστορίας της αποτελεί ακόμη 
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και σήμερα ο θεσμός της Δημογεροντίας (Αούσλιι α Χοάριλι). Λειτουργεί εννέα-

τάξιο αλβανικό σχολείο ενώ το ελληνικό φροντιστήριο είναι μια μακρινή ανάμνηση 

που συναντάει κανείς στους γεροντότερους κατοίκους της. Οι εναπομείναντες ιεροί 

ναοί της μιλάνε ακόμη και σήμερα για το ένδοξο παρελθόν της πόλης.    

   Ο ναός του Αγίου Αθανασίου διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση. Υπάρχουν 

αγιογραφίες και μία εικόνα του Αγίου επάνω από την κεντρική πύλη με χρονολογία 

1721. Και εδώ στην εσωτερική πλευρά της πύλης του ναού 

διαβάζουμε. "Ανιστορήθη αυτή η στέγη εις 1745 / επιτροπεύοντος του Κυρ. 

Βρούστου Σωφρόνη / δια χειρός αυταδέλφων Κωνσταντίνου και Αθανασίου εν 

μηνί Ιουνίου 28".  

      Ο ναός του Αγίου Νικολάου, λαμπρός και επιβλητικός, δεσπόζει στο κέντρο της 

Μοσχόπολης. Στο άνω μέρος της εσωτερικής πύλης του ναού 

διαβάζουμε. Ανιστορήθη ο ναός ούτος τω 175θ / επί του λογιωτάτου Μητροπολίτου 

Κοριτζάς κ. Νικηφόρου δια χειρός Κωνσταντίνου και Αθανασίου εκ Κοριτζάς. 

Βασιλικού ρυθμού, αγιογραφημένος από τον Δαυίδ Σελενίτσα (1726). Το τέμπλο 

του σώζεται ολόκληρο λείπουν όμως οι εικόνες του. Στα αριστερά της εσωτερικής 

πύλης εικονίζεται ο άρχοντας Μοσχοπολίτης Ευθύμιος Γκίτας ο οποίος είχε 

πρωτοστατήσει στην ανέγερση του ναού.   

     Ο ναός των Ταξιαρχών διατηρεί ακόμη και σήμερα τη μεγαλοπρέπεια του. 

Σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή του χτίσθηκε το 1720. Ο ναός έχει αρκετές 

αγιογραφίες αλλά λείπει εντελώς το τέμπλο του. Πιθανόν να κλάπηκε στις 

καταστροφές του 1916-1920. 

    Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η παλαιά Μητρόπολη της πόλης, 

βρίσκεται στη συνοικία Σάρτζα. Στο ημικυκλικό άνω μέρος της εξωτερικής πύλης 

διαβάζουμε. "Ει μεν φίλος πέφυκας, εισελθε χαιρων, ει δε εχθρός και βάσκανος και 

γέμων δόλου πόρρω πέφευγε της πύλης ταύτης 1715". 

      Ο ναός του Αγίου Χαραλάμπους χτίστηκε το 1760. Κατά την παράδοση των 

Μοσχοπολιτών η εικόνα του ήταν θαυματουργή. 

      Ο ναός του Προφήτη Ηλία δεσπόζει στη κορυφή ενός κατάφυτου λοφίσκου. Η 

ύπαρξη κατεστραμμένων κελιών γύρω από τον ναό δείχνει ότι στα χρόνια της ακμής 

της πόλης, ο ναός ήταν καθολικό Μονής. Συνεχόμενο μετά την εκκλησία. ήταν 

παλαιότερα και το παρεκκλήσι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα. Υπό μορφή 
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ερειπίων συναντάμε τους ναούς της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Δημητρίου.. 

 

 
 

Λεπτομέρεια εικόνας από την Ιερά Μόνη του Τίμιου Προδρόμου του 1769 

 

 

 

 

 

Η Μονή του Τιμίου Προδρόμου είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία της 

Μοσχόπολης. Σ αυτήν βρήκαν καταφύγιο τα γυναικόπαιδα κατά την καταστροφή του 

1769. Η μονή αποτελεί και το αρχαιότερο μνημείο της πόλης. Πάνω από την κεντρική 

πύλη του κυρίως ναού στο εσωτερικό μέρος διαβάζουμε: 

Ανεκαινίσθι ο θείος, και πάνσεπτος ναός ούτος δια συνδρομάς και εξόδων του 

τιμιοτάτου και ευγενεστάτου άρχοντος Κυρ. Κυρ. Γεωργίου Γκούτζο επί έτους ΖΡΜ 

1692. Ανεστορήθη και ενδόξου, προφήτου και βαπτιστού Ιωάννη δια συνδρομίς κόπου 

και μόχθου του πανοσιατάτου και καθυγουμένου κυρίου Αντωνίου ιερομονάχου και δια 

εξόδων του τιμιοτάτου και ευγενεστάτου άρχοντος Κυρ. Μιχάλη ιός μακαρίτου Κώστα 

http://www.vlahoi.net/images/stories/diaries/1996/images/Mosxopoli04.jpg
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Μοναχού Καλινίκου ένεκεν τις ψυχής αυτού άμα συμβίας και τέκνων αυτού 

Αρχιερατεύοντος του μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου της αγιοτάτης πρώτης Ιουστινιανής 

Αχριδών Κυρ. Κυρ. Εγνατίου Επή αίτους 1659. Από τις μαρτυρίες του κώδικα της 

Μονής φαίνεται ότι πρώτοι κτήτορές της ήσαν οι Γεώργιος Γκούτζιας, Μιχάλης 

Μελιγγέρης και ο ιερομόναχοςΑντώνιος Σιπισχιώτης οι οποίοι έθεσαν τα θεμέλια της 

Μονής το 1634. Ο Λογιότατος Μητροπολίτης Κορυτσάς, βλαχόφωνος, Ευλόγιος 

Κουρίλας αναφέρει ότι η Μονή γινόταν πολλές φορές τόπος συνόδων των 

Μητροπολιτών της περιοχής. Πάρα τις καταστροφές και την εγκατάλειψη των 

τελευταίων σκληρών χρόνων του καθεστώτος Εμβερ Χότζα η Μονή διατηρεί τη 

μεγαλοπρέπεια της και μαρτυρεί το μεγαλείο της ιστορικής Μοσχόπολης. 

 

 

Επίλογος-Συμπεράσματα 

 

 

      Η Επτάλοφη και Φωτεινή Μοσχόπολη δεν υπάρχει. Όταν στην Νότια Ελλάδα 

στήνονταν τα γνωστά κρυφά σχολεία οι Βλαχόφωνοι κάτοικοι της μεγαλουργούσαν 

με την Νέα Ακαδημία. Στήριζαν την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό και γινόταν 

πολιτισμικός φάρος όλων των υπόδουλων ομόδοξων Βαλκανικών λαών σαν γνήσιων 

συνεχιστών της Βυζαντινής παράδοσης. Το μεγαλείο της Μοσχόπολης σήμερα 

μπορεί να μην υπάρχει εκεί που γεννήθηκε. Όμως οι Μοσχόπολιτες καλλιτέχνες 

έχουν αφήσει την πινελιά και τα ίχνη τους παντού. Η κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται σήμερα είναι αυτή ενός τουριστικού χωριού που απαιτεί όλο και 

περισσότερο την προσοχή του κράτους για την ρύθμιση της υποδομής. Η 

καταστροφή της απευθύνεται σε όλους μας προκαλώντας φόβο για το τι συνέβη κι 

αφανίστηκαν τόσες πολλές πολιτιστικές αξίες χωρίς ελπίδα επιστροφής, κάνοντάς 

μας πιο υπεύθυνους μελετώντας το θέμα αυτό. Είναι η φράση του Αριστοτέλη  που 

μας δίνει κουράγιο και μας κάνει αισιόδοξους ότι «κάτι που παραμένει  γίνεται  νέο 

σημείο εκκίνησης για ταξίδια πολιτισμού». Σαν πρώτος φόρος τιμής και ευγνωμοσύνης 

θα ήταν η αναστήλωση των εκκλησιών της και η στήριξη με έργα των σημερινών 

κατοίκων της, ομοεθνών και μη. Για να λάβει πραγματικά σάρκα και οστά το μήνυμα 

της Μοσχόπολης για την οικουμενικότητα της Ρωμιοσύνης. 
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